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Határozati iav as|at a bizottság számát a:
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őteriesztés mestársva|ásĺ|t

Dr. Kocsis llláté _ polgármester

Kéľem a tájékoztatĺó tudomásul vételét.

Budapest, 2016. március

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

Tisztelt Képvĺselő-testület!

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźt|yzatárő| sző|ő 36/20|4.(XI.06.) számúönkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apján,,Minden ľ,onup renđes ĺlésjnek átlandó napiľendipontja a polgáľmester írásos tájékoztatója a tejärt iataridejíi iesttileti határozatok végrehajtásá rőI, azelőző képviselő-testiileti ülés őta tett fóntosabb intézkedé"sekrőI, a jelentősebb eseményekľ ő1 és az<ĺnkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad ľendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegiĺ lekötéséről.,,
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Polgá rm esteľi tájékoztatő

a2016 ápľĺlis 7.ei
képviselő.testületi

ülésre

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatója a|ejźn
határidejtí testiileti határozatok végľehajtásáró|, az előző képviselő-testületi tilés óta tett fontosabb

intézkedésekrő|, a jelentősebb eseményekĺő| és az onkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad

ľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (]) bekezdése alapján)
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Tájékoztatőalejtrthatáridejűképviselő.testüIetihattnozatok
végrehaj tásárőI

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A lejáľt határidejű képviselő-testĺileti határozatok végľehajtásáľĺól az a|á.Ďbi
jelentést adom:

Iavaslat a Jóuefvúrosi onkormúnyzat 20I5. évi költségvetésrőt szóló 6/20t5.(II.20.) önkormdnyzati
rendelet módosítá's dra

220ĺ20|5. (X.22.\

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az onkorrĺlźnyzat vagyonbiĺosításába bevont vagyoni elemek körét _ köte|ező feladat - bóvíti a
térfigyelő-kamerákkal, a parkoló órákkal, és 2016-2017-20|8. évre vagyonbiztosítĺísra összęsen
90.000,0 e Ft - évente 30.000,0 e Ft cisszegben - e|őzetes kötelezeffségetvál'|a|, melynek fedezetéu| az
onkormányzat sajáú bevételeit és adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. évi és az azt követő költségvetés elfogadása

z, azvj Teleki téri Piacon karbantartásra,ktrtevőiľtásra, valamint n:zolrtő készĺilékek és beľendezések
felülvizsgálatźtra_ kötelező feladat - 5 éves idótaľtamra,20I6-tó|fĺfl-ig, évenként bruttó 3.647,4 eFt-
ra előzetes kotelezettséget vállal, melynek fedezetéül a piac saját bevételét és az onkormányzat
adóbevételeit jeloli meg.

Felelős: polgármester
Hatźridó 20|6, évi és azt követő évek költségvetésének elfogadása

3. a Józsefuáros Közosségeiért Nonprofit Zrt. részére 2076. évre kozbeszeruési eljárás megindításához
órzési _ kötelező feladat - feladatokľa bruttó 3I.369,0 e Ft-ra, a Jőzsefvtrosi Ujság nyomdai költségéľe
_ önként vállalt feladat - bruttó 49.000,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetélil az
onkormányzat adőbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. évi költségvetés elfogadása

4' tartós mrĺkodési k<jtelezettséget vállal - önként vállalt feladat - a Józsefuáľos Közösségeiélt Nonproťlt
Zrt. gépjárműpartjának fenntaľtásáľa, működtetésére évenként bruttó l.000,0 e Ft összegben, melynek
fedezetéül az onkormányzat adőbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. évi és azt követő évek koltségvetésének elfogadása

5. a Polgármesteľi Hivatal közterület-feliigyeleti feladatainak e||źtásához szükséges gépjárművek
e|szti|itźsra vonatkozó - kötelező feladat - 5 éves időtaľtamú közbeszerzési eljáľás megindítása
érdekében előzetes k<jtelezettséget vállal - kötelező feladat - évenként bľuttó 5.175,0 e Ft összegben, 5

évre 25'875,0 e Ft, melynek fedezetéül a Kozterület-felügyelet tevékenységébő| képződő közhatalmi és
szo|gá|tattsi bevételeket j elöli meg.

Felelős : polgármester, jegyző
Határidő: 2015. október f2., valamint a mindenkori költségvetés elfogadása
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6. a) a Józsefvárosi onkormányzat uzeme|tetésében |évő á|ta|ános iskolákban határozatlan időľe
ballonos ivővizet - onként vá||a|t feladat - biĺosít 2015. november 1-jétől 20l5. évre 334,0 eFt,2076.
évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, melyet a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a
közszo|gtl'|tatási szerzódésén belĺ'il kompenzáció, támogatás formájában átad.

b) felkéri a polgármestert' hogy az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.-
vel kötött kozszo|gźitatási keretszerződést módosítsa, azza|, hogy a keretszerződéshez kapcsolódó
támogatási szerződésben a kozponti iľányítási költsége ne vá|tozzon, valamint felkéri a polgármestert az
éves ktjzszol gáltatási szerződés módo s ításán ak a|áírźsár a.

c) az a) pontban foglaltak miatt taftós működési kötelezettséget vállal, melynek fedezetéu| az
Önkoľmányzat adőbęvételeit és a saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatźtridó: mindenkori költségvetés elfogadása

7. a) a Józsefuáľosi tnkormányzat uzemeltetésében |évő źita|ános iskolák részére 2015. évben
prezentaciós projektorokat (taftószerkezette| és kivetítővel együtt) biĺosít _ önként vállalt feladat -
2'400 e Ft keretösszegben, oly módon, hogy a projektoľok az onkormányzat tu|ajdonában maradnak és
azok kaľbantartási feladatait a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. |źLtja e|.

b) az Önkorm ányzat a projektoľokat a KLIK VIII. kerületi Tankerületének ingyenesen haszn á|atba adja
és felkéri a polgármestert ahasználati megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pontnál 2015. október 2f ., b) pontnál beszerzési eljárás lefolytatását követő 5 munkanap

8. a) az onkoľmányzat 2.000,0 e Ft összegben számitástechnikai eszközöket vásárol _ onként vá||a|t
feladat - és azokat térítésmentesen használatba adja a KLIK-nek.

b) az onkoľmányzat az eszkozoket a KLIK VIII. keľületi TankerĹiletének ingyenesen haszná|atba adja
és felkéri a polgármestert ahasználati megállapodás a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: a) pontnál20l5. októberff ., b) pontnál beszeľzési e|járás lefolýatását követő 5 munkanap

9. a) e|őzetes kötelezettséget vállal önkormányzati szinten 255 fó közfoglalkoZtatotlt' - kötelező feladat -
2015. december l. - f0|6. februráľ f9. kozotti időszakban történő foglalkoztatására és annak bér, és
járulékainak <inĺészére (I5%), melynek összege l l.000,0 e Ft.

b) az a) pontban foglalt kĺjtelezettségvállalás fedezetéül az onkoľmányzat saját bevételeit és az
adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30., valamint a2016. évi költségvetés elfogadása

10. a) a Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő használt MEU-86f forga|mi rendszámú
gépjármiĺvet a Jőzsefvźros Kĺiz<isségeiéľt Nonproťft Zrt. részére fe|adate1'|źúźłsának biĺosítása érdekében
. önként váIlalt feladat - ingyenesen üzemben tartói haszná|atbaadjahatározatlan időre, azzaI,hogy a
gépjárművel kapcsolatos üzemeltetési kciltségeket az źtv ev ó ťlzeti.

b) felkéri a polgáľmestert a gépjármĹĺ a) pont szerint töľténő źtadźsźtnak lebonyo|ítasáľa.

c) felkéri a Jőzsefváros Kozösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatősági elnökét, hogy gondoskodjon a
gépjármű átvételéről és a forgalmi engedélyben avźńtozások átvezetéséről.



d) az a) bekezdésben foglaltak miatt a Józsefuáros Közosségeiért Nonpľofit Zrt. tźmogatźstĺra, azon
belül a gépjármű fenntartására évenként 872,0 e Ft összegben tartós működési előzetes kötelezettséget
vÍĺ||a|,melynek fedezetéül az onkormányzat sajźń bevételét és adóbevételeit jelöli meg.

e) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 82,.|12015. (vII.27.) szám,űhatározatának |. pontját az
alábbiak szerint módosída:

,,a Jőzsefvárosi onkorm źnyzat tulajdonában |évó hasznźt|t MEU-863 forgalmi rendszámú gépjármiĺvet a
Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére fe|adate||źiźtsának biztosítása érdekében ingyenesen
iizemben tartói haszná|atbaadjahatározatlan időľe azza|,hogy a gépjármíĺvel kapcsolatos üzemeltetési
költségek az áŃevőt terhelik.''

Felelos: a)-b)' d)-e) pont esetében polgármester, c) pont esetében a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt. igazgató sági elnök
Hatáľidő: a) és e) pont esetében f0I5 . október 2f ., b)-c) pont esetében 20|5 . októbeľ f7 ., d) mindenkori
költségvetés elfogadása

1 1. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a kovetkező évek költségvetésének
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: mindenkori költségvetés elfogadása

If . a) a' Ú1 ľeteki téri Piac kĺ'ilső homlokzatán a homlokzat hasznosítása céljából 8 db Europlakát
(5040x2380 mm) méretű reklámtáblát helyez el.

b) ahatźnozat a) pontja a|apján fe|kéri a polgármesteľt, hogy a hasznosítási javaslatát terjessze a
Képviselő-testiilet elé.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetén 20l5. októberff., b) pont esetén legkésőbb 20l5. december 31.

13 ' a) az osztáiy u. _ Hós u. - Tisztes utca közötti szakaszon paľkoló építését és a Baross u. játszótéľ

építését a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.bonyo|ítsa le támogatási szerződés keretében.

b) ahatározat a) pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a támogatźsi szerzodés a|áitásźra.

Felelős: po|gármester
Határidő: a) pont esetén 2015. október 2f ', b) pont esetén legkésőbb f015. oktőber f6.

A JegYzői Kabinet és a Kiizteľĺilet-felüeve|eti Ügvosztálv tárjékoztatálsa alapján: a határozat 1.

pontja alapján a közbeszeľzési eljáľás megindításá.ľő| aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
a |44/2016. (n.22.) számű határozatálban dtintött. A hatáľozat 5. pontja alapján a koncessziós
eljárás előkészítése folyamatban van.

A Jeeyzői Kabinet Belső El|átási Iľoda tájékoztatálsa alapján:
7. pont: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1f46lf0t5. (KI.07.) számú döntése
éľtelmében a közbeszeľzési éľtékhatárt el nem éľő beszeľzése eljáľás nyeľtes ajánlattevőjéve|17
daľab pľojektoľľa és 9 daľab vetítővászonľa vonatkozó adásvételi szeľződés megkötésre keľült
bľuttó 2.252.790 Foľint éľtékben Az eszkőzők 2015. december 16-án leszállításľa keľĺĺltek'
melyeket az onkoľmányzat ezen z napon átadott a KLIK VIII. keľüIeti Tankeľülete ľészéľe.
8. pont: A Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 1f78/2015. (KI.14.) számú dtintése
értelmében a kiizbeszeľzési értékhatźrt e| nem érő beszeľzése eljáľás nyeľtes ajánlattevőjével 10

daľab aszta|i gépre és 10 daľab monitorľa vonatkozó adásvételĺ szerződés megkötésľe keľĺĺlt
bľuttó 1.980.755 Forint éľtékben. Az eszközök 2015. decembeľ |2-én |eszállításra, valamint
átadásra keľültek a Fazekas Mihálv Álta|ános Iskola és Gimnázĺum ľészéľe.
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10. pont: A MEU-862 forgalmi rendszámú Skoda Rapid 1.2 NH típusú gépjáľmĺĺ 2015. október
26-án áłtadásra került a Jőzsefváros Kłizłisségeiéľt Nonpľ oflt Zrt. ľészéľe.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. tájékoztztása alapján:
12. a) pont: a 8 db Euľoplakát (5040x2380 mm) tartó ľeklámeszköz kihelyezése megtiiľtént 2015.
decembeľ hónap végére. Az Uj Teleki téri Piac észak-nyugati hom|okzatán 5 db,, az észak-keleti
homlokzaton 3 db keľült installációra.
|2. b) pont: L Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testĺi|ete 257ĺf015. (KI.03.) sz.
határozatában úgy dtinttitt, hogy az Onkormányzat tartős, łinként vállalt feladatot váůla| 20!6.
januáľ 1. napjától az aj Teleki téri Piac területén ľeklám tevékenységľe, és a reklám
beľendezések felületének hasznosítására, mely feladatot a JGK Zrt. Kőzszolgáltatási Szerződés
keľetén belül látja el.
A ĺ3. a) ponttal kapcsolatban a támogatási szeľződés megkötésre' a polgáľmesteľ által aláírásľa
keriilt. A Budapest vltr. keľület osztá|y utca - Hős utca _ Tisztes utca ktiziitti parkoló
kivitelezésre keľült. A Budapest v[I. keľület Baľoss u. 130-135. mögötti teľĺileten a ktizösségi téľ
lekeľítésľe, az építési kivitelezésĺ munkák végľehajtásľa keľültek. Ezen a teľiileten a
niivényte|epítés hatáľideje 2016. ápľilis 15., melynek végrehajtása folyamatban van.

A Pénzüwi ÜevosztálY tájékoztatátsa alapján: zhatározatban foglaltakat az Ügyosztály a2016.
évi költségvetés tervezéséné| Íigyelembe vette, a tiibb évre szóló ktite|ezettségváIlalásokat azok
lejáľtáig az adott évi költségvetés telvezésénél Íigyelembe veszi.

Cselekvési terv kidolgozdsa Józsefvdrosfosszilis energiafelhasznóIdsónak és iiveghdz
g ózkib o cs dt ás ún a k cs ö k ke nt és ér e, Ílletv e a k límaal k almazk o ilts r a

234t2015. (X.22.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy a 233ĺ20|5, (X.fz.) képviselő-testiileti hattrozat szerinti felhívás
céljainak megvalósulása érdekében felkéľi a polgármestert, hogy do|gozzon ki cselekvési tervet
Józsefuáros fosszilis energiafelhaszná|ásának és üvegházgáz-kibocsátétsának cs<ikkentésére, illetve a
klímaalkalmazkodásra.

Felelos: polgármester
Határidő: f016. február 29.

A Gazdálkodási Üevosztrĺlv tájékoztatálsa a|apján: dľ. Eľőss Gáboľ képvĺselő űr a tájékoztatćl
elkészítésének időpontjáig a Polgármesteľi Hivatal ktizľeműktĺdését nem kérte

J av as l at t íÍzfa lfe s t é s i p r o g r amr a J ó zs efv dr o s b an

f68t2015. (X[.03.)

A Képviselő-testtilet ligy dönt, hogy felkéri a polgáľmestert a Józsefuáľosi tűzfalfestési program
kidolgozásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 1.

A Váľosépítészeti Üevosztály tájékoztatálsa alapján: az [JgyosztáIy a szĺikséges egyeztetéseket
lefolytatta, a pľogľam kidolgozásához sziikséges pénzügyi konstrukciĺó kidolgozása még
folyamatban van.

rav as lat k it ii ntet és e k ke l k ap c s o lato s dö ntés e k me g h o zatalár a
(4-2 1/2 0 1 6. (II 04 ) sz. hatórozato k)

4/2016. (rI.04.)
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A Képviselo-testĹilet úgy dont, hogy a Díszpolgári Cím kitĹintetéstf016. évben az a|ábbi személynek
adományozza..

Schusteľ Lőránt

Felelős: polgármester
Határidő: f016. február 4.

5/2016. (rr.04.)

A Képviselő-testi'ilet úgy dont, hogy a Díszpolgári Cím kitüntetést 20l 6. évben az a|ábbi személynek
adomźlnyozza:

Káľmán Tódor (posztumusz)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. februttr 4.

6t2016. (rr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést 2016. évben az a|źtbbi
személynek adomźny ozza:

Feicht Rezsőné

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. februźtr 4.

7t2016. (rr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsületkeľeszt kittintetést20|6. évben aza|ábbi
szemé lynek adomäny o zza:

Dľ. Dénes Maľgit

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2016. február 4.

8/2016. (rr.04.)

A Képviselő-testtilet ligy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsületkereszt kitiintetést 20ló. évben az a|ábbi
személynek adomäny ozza:

Rosenstein Tíboľ

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. február 4.

9t20r6. (rr.04.)

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy a Józsefuároséľt
adomźnyozza:

Flesch Tamás

Felelős: polgármester
Hatźrido: f076. február 4.

/,o'T/r

kittintetést 2016. évben az a|ábbi személynek



10/2016. (rr.04.)

A Képviselo-testtilet úgy dont, hogy a Józsefuárosét kittintetést f016. évben az a|źtbbi személynek
adományozza:

Kovács ottó

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. február 4.

L1/2016. (tr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuárosért kitĺ'intetést2016. évben az a|ábbi személynek
adományozza:

Papp Jĺózsef

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. február 4.

t2/20r6. (rr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Jó Sport kitüntetést 2016. évben az a|źtbbi személynek
adoményozza:

Bolla Szimonetta

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|6. február 4.

13t2016. (rr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Jó Spoľt kittintetést f0I6. évbeĺ az a|źbbi személynek
adományozza:

Dľoppán Attĺla

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. fębruźtr 4.

14/2016. (tr.04.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a Jó Sport kitĺintetést 20|6. évben az a|ábbi személynek
adomźtnyozza:

Vajda Lilien

Felelős: polgármester
Hatttridő: 2016. február 4.

rs/2016. (tr.04.)

A Képviselő-testtilet rigy dont, hogy a Józsefuárosi Aľanykoszorú kiti'intetést 2016. évben az a|ábbi
személynek adomány ozza:

hr
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Felelős: polgármester
Hatttridő: 20| 6. fębruár 4.

16tf016. (rr.04.)

A Képviselő-testĹi|et úgy dönt, hogy a Józsęfuárosi Aranykoszorú kitüntetéstf0|6. évben az a|ábbi
szemé lyne k adomány ozza:

Vági Gyula, orgonaépítő

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 2016. februźtr 4.

17t20r6. (rr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy a Józsefvárosi Aľanykoszoľú kittintetést2016. évben az a|ź.ů,bi

s zemé lynek adomány ozza:

Nagy Sándoľ' káľpitos

Felelős: polgáľmester
Határidő: f016. februźr 4.

19t2016. (tr.04.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy dr. Ferencz orsolya javaslatát elfogadva a Józsefuáľosi
Aľanykoszorú kitüntetést 20 1 6. évben az a|źĺbbi szervnek adomány ozza:

Szanatóľium Gyógyszeľtár

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 4.

20/2016. (rr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy dľ. Ferencz orsolya javaslatát elfogadva a Józsefuárosi
Aranykoszorú kitĺintetést 20|6. évben az a|äbbi szervnek adomźnyozza:

Bľódy S. u.27. sz. a. zöldséges

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 4.

2u2016. (Ir.04.)

A Képviselő.testtilet úgy dĺint, hogy

1. a Díszpolgári Cím, a Józsefuárosi Becsületketeszt, a Józsefuároséľt és a Józsefrárosi Aľanykoszorú
kittintetést dr. Kocsis Máté polgáľmester adja át.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. március 19.

2. a 20|6. évi Díszpolgári Cim, a Jőzsefvárosi Becstiletkereszt, a Józsefvárosért, a Józsefuárosi
Aľanykoszorú és a Jó Sport kitĺintetések átadásźtra f0I6. mźrcius 19-én kerül sor a Budapesti olasz
Kultúrintézetben'

9



Felelős: polgármester
Határido: 20|6. február 4.

3. felkéri a Jőzsefváros Közösségeién Nonproťlt Zrt. igazgatőság elnökét a határozatban foglalt
kittintetési ünnepség megszervezésére és lebonyolítási feladatok e||źttására.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20116. február 4.

4' a Jőzsefvárosban adomttnyozhatő kitüntetésekľől szóló ||12006. (III.10.) sz. önkormányzati
rendeletének módosítása miatt önként vállalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal évente
hattrozat|an időre, f0I7. évtől 19i e Ft,- összegben az önkormányzati saját bevétel terhére ,,Ev
Józsefuáros Rendvédelmi Munkatársa'' kitüntetéssel jáľó jutalom emelése miatt.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. február 4'

5. felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évtől a tárgyévi koltségvetés készítésekor a határozat 4.
pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. évi és az azt k<jvető évek költségvetésének tervezése.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv és a Józsefváros Ktiziisségeiéľt Nonpľofit Zľt. tájékoztatása
alapján: a f016. évi Díszpolgáľi Cím, a Józsefváľosi Becsületkeľeszt, a Jőzsefváľoséľt, a
Józsefváľosi Aľanykoszoľú és a Jó Sport kitiintetések átadása 2016. máľcius l9-én a Budapesti
o|asz Kultrĺľĺntézetben ĺi n nepélyes keľetek kőzőtt megtii ľtént.

A Pénzüevi ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: a 2Ll2016.(tr.04.) számú batározat 4. pontjában
foglaltakat azUgyosztá|y a 20|7 . évi kłiltségvetés teľvezésénél figyelembe veszi.

Javaslat a Józsefvdrosi onkormónyzat 20t6. évi kiiltségvetéséről szlíIó
ii nkormlźny zati rendelet elfogadás dra

22/2016. (tr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az źú|amhánartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tdrvény f9/A. $-a a|apjźtn e|fogadja az
előterjesztés 6/b. szźtmű mel|éklete szerinti tartalommal az önkoľmányzat költségvetési évet követő
három év várhatő saját bevételeit.

b) az á||amháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺirvény 24. $-a a|apjźln elfogadja az e|őterjesztés
6/a. számű melléklet szerinti tartalommal a költségvetési évet követő háľom év tervezett bevételi
e|őirányzatainakéskiadásie|oirttnyzatainaktervszámait.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. február 04.

2. a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont mosodai dijźLt 200 Ft/ egy mosás
összegben áů|apítja meg, mely 2016. évben a költségvetési szerv bevételét képezi.

Felelős: polgármesteľ, a költségvetési szeľv vezetóje
Határidő: 2016. február 04,
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3. a) a Turay lda Színhćznak2016. évben önkormányzati forrásból 5.000,0 e Ft támogatást nyújt, a
központi koltségvetési 45.000,0 e Ft (művészeti f7.000 e Ft, létesítménygazdá|kodási 18.000 e Ft)
támogatásán fe|ül.

b) felkéri a polgáľmestert akozszolgáltatási szerződés módosítására és annak a|áirásáta.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén f0I6. februáľ 04., b) pont esetén 2016. február 15.

4. a) a KLIK VIII. Tankeľületnek a Jőzsefvárosi iskolák tanulmányi versenyeire, kulturális és
sportrendezvényeire 2.000,0 e Ft-ot' könyvtárfejlesztésre 3.000,0 e Ft támogatást nyújt 20|6. évre.

b) felkéľi a polgármestert atámogatási szerzódés a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. február 15.

5. a Józsefuáros Közbiĺonságáéľt Köza|apitványnakf0|6. évre 53.844'0 e Ft támogatást biĺosít és
felkéri a polgáľmestert a támogatási szerződés aláírására az e|őterjesztés 7 ' szämű me|léklete szerinti
taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidó: 2016. február 15.

6. a) jővźthagyja aZ előterjesztés 8. számű mellékletét képező, aZ onkormányzat f0|6. évi
közbeszerzési tervét és felkéri a polgáľmesteľt annak a|áírására.

b) elfogadja az előterjesztés 9. számű mellékletét képező, az onkormźnyzat Kozbeszerzési és
Beszerzési Szabálryzatźú, valamint felkéri a polgármesteľt annak a|áirásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. február 10.

A Pénzĺigvĺ Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglalta|<at az Ügyosztály a 20t6.
évi költségvetés teľvezésénél figyelembe veĹ1e, a fedezet az adott címeken ľendelkezésľe áll.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tárjékoztatálsa alapján: 3-4. pont: a közszo|gźlltatási szerződés
módosítása elkészült' szeľződéses paľtneľľel az egyeztetés megtöľtént, jelenleg a tartalmának
egyeztetése folyamatban van. A szerződés-módosítás 2016. március 31.ig megkiitésľe keľül.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a határozat 5. pontja alapján a Ktizalapítvánnya| a
támogatási szeľződés, ahatározat 6. pontja alapján a kiizbeszeľzési teľv és a szabályzata|áírásra
keľĺĺlt.

A Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekióléti Kiizpont tájékoztatása a|apján: a mosodai
díj bevezetéséľől a szolgáItatást igénybe vevők, valamint az éľdeklődő ĺigyfelek tájékoztatása
megtiiľtént, a mosodai díjbevétel az intézmény kiiltségvetésében folyamatosan bevéte|ezésľe keľĺĺl.

Iavaslat a rÉn_roz ,,A,, és rER_Koz ,,B', plźIydzatokkal kapcsolatos dijntések meghozataltźra

2s/2016. (n.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Fővárosi onkormányzat és a Budapest Józsefuárosi onkormányzatkozott létrejött, az ,,Eurőpa
Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújításď' című pá|yázat megvalósítására
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vonatkozó Támogatási Szerződést módosítja oly módon, hogy a program megvalósítása során fel nem
haszná|t fővárosi támogatást és önkoľmányzati onrészt átcsopotosítj a az a|ábbi táblázat szerint:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. február 4.

2. a határozat 1. pontja szerinti költségátcsopoľtosítás miatt az Európa Belváľosa Pľogľam II.
pá|yźzathoz eddig biztosított |34 7f8 48f,- Ft önkormányzati önrészt 46 053,- Ft-tal megemeli'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2076. február 4'

3. felkéri a Rév8 Zrt-t ahatározat 1. pondában foglalt Támogatási Szerződés módosítási kérelem
összeállítására és benýjtasára, egyben fe|hata|mazza apo|gármestert a kéľelem a|áírźsára.

Felelős: polgáľmester, Rév8 Zrt. vezérigazgatőja
Határidő: 2016. febľuár 18.

4. amennyiben a Fővárosi onkormányzat a hatźrozat 3' pontja szerinti Támogatási Szerződés
módosítási kérelmet befogadją fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosítás
a|áirására, abban az esetben, ha az nem érint önkorm ányzati foľľásbevonást, vagy az e|fogadott progľam
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
lJatźridó: A Fővárosi onkormányzatjóváhagásátkĺjvetőenazonna|

5. a ľÉn-roZ ,,B,, pźiytzathoz önkormányzati önrészt rendel, amely a projekt költségvetését
4.500.000.- Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. februźlt 4.

A Rév8 Zrt. és a Polqáľmesteri Kabinet tájékoztatálsa alapján: a Támogatási Szeľződés
módosítására vonatkozó kéľelem a támogatő Fővároshoz beadásľa kerüIt' a Főváľosi Ktizgyűlés
tervezetten máľciusi iilésén táłrgya|ja a vonatkozó előteľj esztést.

Javaslat Smart City munkacsoport létrehozdsdval kapcsolatos döntések meghozatalóra

24t2016. (tr.04.)
12hr
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Fővárosi
támogatás

onkormányzati
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Prosľamelem
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onkormányzati
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felújítás
6 782798 3 362 136
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felújítás
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fe1újítás
r 629 0r9 807 48 I

Knidy Gyula utca 5.
felújítás
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Knĺdy Gyula utca 6.

ťe1újítás
s 9s8 095 2 953 343

Krudy Gyula utca 6.
felújítás
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Belső Udvar Prosram I s00 000 0 Belső Udvar Prosram 258 532 0

A JOHIRNkft. és a
CAPE közosségi
kulturális programjai

s 600 000 I 400 000
A JOHIRNkft. és a
CAPE közösségi
kulturális programjai

5 032 r07 r 258 02',7

Projektmenedzsment 20 000 000 5 000 000 Pľojektmenedzsment 22 885 t87 5 72129',1



A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy

l. |étrehozza a Smart City munkacsopoľtot.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. február 04.

2. a Smart Ciý Munkacsopoľt tagjainak

Dr. Ferencz orsolya (elnök)
Vörĺjs Tamás (tag)
Simon Gyöľgy (tag)
Komássy Akos (tag)
Jakabs Tamás (tag)

képviselőket jelöli ki.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f016. fębruźr 04,

3. a) a Munkacsopoľtnak ahatározatf. pontjában meghatározott elnöke havonta bruttó 200 e
Ft/hó' a tagok bruttó 150 e Ft/hó díjazásban részesülnek.

b\ f0|7. évtől határozat|an időre <inként vá||a|t feladatként a Munkacsopoľt tagjainak dijazására
évenként 11.932,8 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vál|al az onkormányzat saját bevételeinek
terhére.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 | 6. februttr 04.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatärozatban foglaltakat f0|7. évtó| a tárgyévi költségvetés
készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 1 7 -tő| a tźr gy év i költségvetések készítése

5. a Munkacsoport feladata kiilönösen:
a) Józsefuáros jelenlegi helyzetének vizsgźůata az intelligens váľosok szemszögéből.
b) A felmerülő pályźnati' e5ĺüttmiĺkodési, fejlődési lehetőségek felkutatása, megvizsgálása és

megvitatása az intelligens várossá fejlődés éľdekében.
c) Javaslatok megfogalmazása a kerület vezetősége és a Képviselő-testĺilet számára.
d) A Digitális Munkacsoport feladatainak ellátása'

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februźlr 04.

6. felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a Munkacsopoľt tagjaival kötendő megbízási
szerződéseket a következő főbb tartalmi elemek figyelembevételével és felhatalmazza a polgármesteľt a
szeľződések a|áír ásár a:

a) a szerződés tárgya ahatározat 5. pondában említett feladatok,

b) megbízási díj: a határozat3' a) pontja szerinti összeg,

c) a szerzodés időtartama: határozat|an,

d) a szerződéskezdő időpontja: 2016. februźtr 04. napja,

e) amegbízási díj kifizetése: havonta, tźrgyhőt kĺjvető hó 15' napja.
13
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Felelős: polgármester
Határidő: megbízási szerzodés megkötése 2016. februáľ 8.

A Rév8 Zľt. tájékoztatálsa a|apján: a Smaľt City Munkacsoport a megválasztott elnökkel és
tagokkal 2016. febľuáľjában megalakult, a határozati pontokban meghatározott feladatköľök és
iisszegek szeľinti megbízási szeľződések a|áírásľa keľültek.

A Pénziiwi Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a hatírozat 3. a) pontjában foglaltak a 2016. évi
köItségvetésľő| szó|ó 1/2016.(II.04.) tinkormányzati ľendelet 11101 címén biztosítottak, az
Ugyosztály a 3. b) pontjában foglaltakat a20ĺ7. évi ktiltségvetés teľvezésénél figyelembe veszi.

2s/20t6. (rr.04.)

A Képviselő-testtilet ligy dönt, hogy a I4flf0I5. (vI.04.) szátmű hatźtrozatźtban kijelolt Társasházi
Pá|ytnatokatE|birá'|ő Munkacsopoľt tagjait az a|źtbbiak szerint módosítja:

Gondos Judit' elnök
Dudás Istvánné, tag
Guzs Gyula, tag
Pintér Attila, tag
Dľ. Erőss Gábor, tag

A Munkacsoport elnöke bruttó 200 e Ft/hó, a tagok bruttó 150 e Fťhó dijazásban részesüInek.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. február 04.

A Gazdálkodási tigvosztálv tájékoztatáłsa alapján: L munkacsopoľt tagiainak
szeľződésmódosítása, illetve az új tagok vonatkozásában az űj megbizási szeľződések hatáľidőben
elkészĺĺltek, aláíľásuk megtiiľtént.

Javaslat lakdsgazdúIkodlźsifeladatokkal kapcsolatos diintés meghozataldra

27t2016. (rr.04.)

A Képviselő-testĺ'ilet úgy dönt, hogy

1.) azon ügyfelek, józsefuárosi polgáľok, akiknek 2015. június 5. napja e|őtt, azaz a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
méľtékéről szóló rendeletmódosítĺás hatrálybalépése napját megelőzően jogerős bírósági ítélettel vagy
végzéssel |ezáru|t az ügyük, kapjanak egy közvetlen, írásbeli tájékoztatást anől, hogy az ügyuk
rendezése érdekében keressék fel a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. ugyfélszo|gá|atźú
(együttmíĺködés).

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. februźr 4.

2.) az 1.) pontban írtak nem vonatkoznak az önkényes lakásfoglalókra és azoka, akiknek a bérleti
jogviszonyát az onkormányzat magatartásbeli problémák miatt mondta fel és a felmondás jogszeriĺségét
a bíróság j ogerősen megállapította.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.februźłr 4.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t a határozat 1.) pontja szerinti tájékoztatő
elkészítésére és kiküldésére.
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Felelős: JózsefoárosiGazdálkodásiKözpontZrt.igazgatóságánakelnĺjke
Hatáľido: 20l6. febľuár l0.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: a hatáľozatban foglaltak
szeľinti tájékoztató elkésziilt és kĺküldésľe keľült azérintett iigyfelek ľészére.

Javaslat szo bor, emléktdbla elhelvezésére

28/2016. (tr.04.)

A Képviselő-testĺilet úry dönt, hogy

1. hozzájáru|źtsát adja Ba|źzs Ernő építész em|éktáb|źýźtnak a Tavaszmező u. I. sz. alatti épület
Horváth Mihály tér felőli oldalán töľténő elhelyezéséhez.

Fele|os: polgáľmester
Határidő: 2016' febrláľ 4.

f . hozzájátu|źtsát adja a Magyar Természettudományi Társulat emléktáblájának a Puskin u' |4-16. sz.
alatti épület falán tĺjľténő elhelyezéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. februźłr 4.

3. az I. pont szeľinti Ba|ázs Ernő emléktábla költségeihez 30 e Ft fedezetet biztosít Sántha Péterné
alpolgármester saját keretének terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. februźtr 4.

A Váľosépítészetĺ ÜgvosztáIy tńjékoztatálsa alapján: a szerződés 2016. máľcius f-án a|áírásra
keľĺilt.

A Pénzüwi tiwosztály tájékoztatálsa a|apján: a hatáľozat 3. pontjában foglaltak esetében a
kiiltségvetés módosítása polgármesteľľe átruházott hatásköľben fog megtłirténni a támogatási
szeľződés megktitése előtt.

Jav as lat költs égvetés i s zerve k alapító o kiraÍdnak mlídosítds dra

s0t2016. (tr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefváľosi Egyesített BöIcsődék a|apítő okiratát módosító okiratot és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratźú, a hattrozat 1. sz. mellékletében
foglalt taľtalommal, melyek a Magyar Allamkincstár á|ta| töľténő töľzskönyvi nyilvántaľtásba
történő bejegyzés napján lépnek hatá|yba'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. február 05.

2' elfogadja a Jőzsefvttrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a|apitő okiľatát
módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, abatározat2.
sz. mellék|etében foglalt taľtalommal, melyek aMagyar Allamkincstár źitalr történő tĺirzskönyvi
nyilvántaľtásbatörténő bejegyzés napján lépnekhatá|yba. 
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Felelős: polgármester
Határido: 2016. február 05.

3. a Józsefuárosi Egyesített Bolcsődék Szervezeti és Működési Szabá|yzatában, valamint Szakmai
Pľogľamjában a kormányzati funkciószámokat és a funkciószámokhoz tartoző megnevezéseket a
hatźĺrozat l . sz. mellék|ete szerinti tartalomma| módosítja 20|6. februáľ 1 5. napi hatállyal.

Fe lelős : JEB intézmé nyv ezetóje, polgármester
Határidő: 2016' február 05.

4. fe|haÍa|mazza a po|gármestert a határozat 1-3. pontjában meghatározoÍt dokumentumok
a|áirására és az a|apító okiľatok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet
ellentétes és az alapító okiratokat lényegi - he|yreigazítási kéľdésnek nem minősülő -
kérdésekben nem módo s íthati a.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. február l5.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv Humánkapcsolati Iľoda és a Józsefuáľosi Egyesített Błilcsődék
táj ékoztatáłs a ala p j á n :

1. pont: a Józsefvárosi Egyesített Btilcsődék Alapító Okirata a Magyar Á|lamkincstár részére
megktildésľe keľiilt aláíľás cétjábó|.
3. pont: a Józsefuárosi Egyesített Bii|csődék Szervezeti és Működésĺ Szzbáiyzata, valamint
Szakmai Pľogľamja a fenntaľtó á.Ita|2015. február 10. napján a|áírásra, valamint a|áírás után a
Józsefvárosĺ Egyesített Bölcsődék honlapján kőzzététeke keľiĺlt.

Javaslat a kötelező betelepítési kvótĺtval szembeni kidlldsról

34/2016. (tr.04.)

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testĺilete elutasítja a
kötelező betelepítési kvótát' mive| az ellentétes Magyarország, igy Józsefuáros érdekeivel. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, éľtelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockánatát és a
terrorveszélý. A kvóta veszé|yezteti a kultriránkat és a mindennapjaink biztonságźú,
kiszámithatatlan következményekkel járna és vállalhatatlan teľheket jelentene a szociális,
egészségtigyi és oktatási rendszertinkĺ e nézv e.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 4.

2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete egyetértését és
tttmogatźsźú fejezi ki Magyarország Koľmányának az illegális bevándorlással szembeni,
Magyarország és amagyar emberek védelme éľdekében tett intézkedéseivel kapcsolatban'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. februźtr 4.

3. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete arra kéri a
Kormáný, hogy minden lehetséges eszkőzzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvóta bevezetését, védje meg Magyarországot és a
magyat embeľeket!

Felelős: polgármester
Határido: 20 | 6' febrlár 4.
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A Polgáľmesteri Kabinet tájékoztatása alapján: a dtintés további végľehajtási intézkedést nem
igényel.

Beszámoló a Képviselő-testiilet bizottsdgai 20I5. mdjus l. _ 201s. október 3l. között dtruhózott
h atds kö r b e n h ozott dö ntés eine k v égre h ajtds dr óI

35/2016. (tr.04.)

A Képviselő-testti|et úgy dönt, hogy az előterjesztés I. számű mellékletét képezőYárosgazdálkodási és
Pénzügyi BizoÍtság, valamint az e|őterjesztés 2. számű mellékletét képezo Emberi Erőforrás Bizottság
2015. május 1. _ 2015. októbeľ 31. között, tltÍUhtlzott hatáskorben hozott döntéseinek végrehajtásáról
szóló beszámolókat elfogadj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f076. február 4.

A Jeeyzői Kabinet Szeľvezési és KéDviselői lľoda tájékoztatálsa alapján: a döntés további
intézkedést nem igényel.

B e s zdmo Ió a Képv is e I ő-te st iil et b izotts dg ain a k 2 0 1 5. év i m un k dj dr ó l

36/2016. (rr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Yfuosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint azEmberi
Erőforrás Bizottság f0|5, évi munkájĺáľól sző|ő, az előterjesztés mellékletét képezó beszámolókat
elfogadja.

Felelős: po|gármester
Határidő: f0|6. február 4.

A Jegvzői Kabinet Szervezési és Képviselői lľoda tájékoztatálsa alapján: a döntés továbbĺ
intézkedést nem igényel.

Beszlźmoló a Polgdrmesteri Hivatal 2015. évi tevékenységérőI

s8t2016. (tr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadjaa jegyzo beszamolóját a Polgármesteri Hivatal 20|5. évi
tevékenységéről.

Felelős: jegyző
Hatándő: 201 6. február 0 4.

Á JegYzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: a hatáľozatban fog|altak további intézkedést nem
igényelnek.

Iavaslat a Képviselő-testĺilet és Szemei Szervezeti és MíÍködési Szabdlyzaĺdról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormdnyzati rendelet, illetőleg a Polgdrmesteri Hivatal Alapí.tó okiratdnak, valamint Szervezeti és

MíÍkö dés i Szab dlv zatónak mó dosítós dľa

43/2016. (rr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. elfogadja az előterjesztés 7. szźmű mellékletét képezo, Polgáľmesteri Hivatal Alapíto
okiľatát Módosító okiratot, valamint az e|óterjesztés 2. számű mellékletét képezo,

O."íł
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módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okiratot, melyek a töľzskonyvi
ny i|v ántartásb a történ ő b ej e gy zés n apj án l é pn ek hatá'|yb a.

Felelos: polgármester
Határidő: f0I6. február 04.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat l. pontja a|apján elfogadott A|apítő
okiratot Módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat
a|áirására.

Felelős: polgármester, jegyzo
Határidő: 2016. február 15.

3. a Polgármesteri Hivata| - az előterjesztés 3. számű mellékletét képezó, egységes
szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabá|yzatát f0I6. február 15-ei hatályba
lépéssel elfogadja.

Felelős : polgármester, jegy zó
Határidő: 2016. fębruźr 04.

4. felkéri a polgármesteľt és a jegyzőtahatározat 3. pontja alapjźn a Polgármesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatźnaka|áírására.

Felelős : polgáľmester, jegyzó
Határidő: 201 6. februźtt | 5'

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: A Polgármesteľi Hivatal Alapító Okiratát Módosító
Okiľat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapítĺó okiľat, valamint a Szeľvezeti és Műkiidési
Szabá|y zat a|áír ása hatáľĺdő ben megtörtént.
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Beszźlmoló a két tiléS közötti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő-testü|et!

A két Íi|és kiiziitti fontosabb iinkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

t6. február 25.
i

iA BRFK VIII. KeľůiletÍ Rendőľkapitányság 2015. évet értékelő i
iáItománygyűlése a Polgármesteri HÍvatalban. i

i

: Oľszágos Polgárőr Sztivetség bűnmegelőzési progľamjának !

iľegionáIisfĺírumaazRendőrségilgazgatásiKtizpontban. 
;

2016. márcÍus 5.

i2016. március 7.

*---"----**.

Szakmai konfeľenciát tartott a Józsefváros Kábítószeľ i
B- , ) i., nt ;iEgĺeztető Fĺórum, amelynek fővédntike dľ. Rétvári Bence j

iáIlamtÍtkár volt. Az eseményt Dľ. Feľencz oľsolya képviselő i

iasszony nyĺtotta meg. 
i

lA F.iatal Családosok Klubja (F.icsak) és a Mindennapok NőÍ i
lSzemmel Egyesiilet (NőiSzem) által, a Nemzetkiizi Nőnap i

i20|6. március 15.
lMáľcius 15-ei megemlékezés a Polgáľmesteri Hĺvatalban,
:koszorrĺzás a Horuáth Miháty téri emlékműnéI.

ĺ Az á||ami márcĺus 15.ei ünnepĺ megemlékezésen orbán Viktoľ
miniszteľelntik úľ mondott ĺinnepi beszédet a Múzemkertben.

20Í5. máľcius 19.
Jĺĺzsefuáľosĺ Szent József Plébániatemplom templomi br'icsrĺja.
iA szentmisén részt vett Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony.

i2016. máľcius 19.
A Józsefuárosi Díszpolgáľĺ cím átadĺí ünnepség és Jĺítékonysági

;."^". iBál a Budapesti Olasz Kultűľintézetben. 
i
!--;--------- _____ l

i iÁilásboľze az ibudai Egyetem Bánkĺ Donát Gépész e. 
i

i2016. máľcius 22. iBiztonságtechnĺkai Méľniiki Karán. A résztvevőket dr. Sáľa i

:_- - -i-"o*on 
alfrotgáľmester úr kiisziintiitte. -^. "-.- 

i
:

ii !í-^DE. t^|.^^^^d-: fÁ...* ^ ĽÍí' t.^- źi-.r-^-._.r.... ' i

:------i----- :

i

: iCAPE lakosságÍ fórum a Hl3-ban, az onkormányzat i

i20I6. máľcĺus 23. !képviselejé,nen jelen volt Egry Atilta alpolgármester és Sziúgyi i
;--..''-'_.-----'.-. . -- iľT:j:lľ-"ľ"ľ.!ő: i

//'
C.,:S

ó -,,.//'
tltrl"l-lr

ialkalmábő| szervezett eseményen Balog Zottán mĺnĺszter úľ is i

iktisziintőt mondott. i

!;
iBemutatkozó'Sportnap a keľületi óvodáknak a Vajda Péteľi
iÉnek.zeneĺ Áttalános- és Sportĺskotában. A o....,-oy díjaĺti
iSÁnŕhq DÁŕarmá ol.^f-.í**asíay noo-^.-' ..f+^ Á+ iiSántha Péteľné alpolgáľmesteľ asszony adta át. 

;



2016. év átmeneti|eg szabad pénzeszköz lekötése 2016.o2.1s.2o ĺ 6.o3.29. időszakban

Bank futamidő Lekötés
éńéknapia Lekötés lejárata összeg

0
lekotve osszesen 2016.03.29, Sberbank (volt Volksbank) 0
á||ami hozzájáru|ások fo|yószám|a KH bank 260 466 302
hivata| fizetési számla egyenleg KH bank 85 202913
fizetésĺszám|a egyenlege KH bank 2 659 239 46í
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