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Tisztelt Képviselő-testůilet!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźről sző|ő 36/2014. (XI.06.) szźtmil
önkormányzati rende|et 17. $ (l) bekezdése a|apjźn,,Minden hónap rendes tilésének źi|andő napirendi
pontja a polgármester írásos ttýékoztatőja a |ejárt határidejű testtileti hatfuozatok végrehajtźsárő|, az
e|ózó képviselő-testtileti ü|és őta tett fontosabb intézkedésekről, a je|entősebb eseményekľő| és az
ĺinkormányzatipénzeszközök átmenetileg szabad ľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

Kéľem a tá$ékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2016. április 25 .

Törvényess égi et|enőrzés:
Danada-Rĺmán Edina

jegyző
nevében és meebízásából (/ ĺ,r. r,Y//" vfu)Pdf 7-' 7

Dľ. Mészáľ Eľika ,/a|jegyző //

E|őteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:f0|6. május 5. . sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesteritájékoztatő a |ejáľt határidejíÍ testiileti határozatok végrehajtásárő|, az
előző iilés őtatett fontosabb intézkedésekľőI, a jelentősebb eseményekrő| és az iinkoľmányzatĺ
pénzeszköziik átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jeltegű lekiitéséľőt

A napirendet nyílt ülésen |ehettárgyalni' döntés nem szükséges'

ElorÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG: Ip'cyzolKĺsn.IEr SzpnvpzÉsl És KÉpvIspLoI IRoDALĺog,
KÉszÍľpľľp: VpRps EvELYN L|LLA
PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNlvrL/rye14-1q]!!!EL. IGAZoLÁS :

JoclroNrRoLL: |,'|lł-,\.

BprpRĺpszľÉsRp al-<elułs:
Daxeoe-fupĺÁN Ennĺe

lpcvzo

ąĹ-' A)

ĺ.I-rscyzo
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Erőfoľrás Bizottság véleményezi x

Határ ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Eróforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺ.i|etnek az e|őteriesztés megtáľgyalását.

Dľ. Koďis Máté
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Po lgá ľm es te ri tájékoztatő

a201'6 május S.ei
képviselő-testületi

ülésre

,,(1) Minden hónap rendes iilésének állandó napirendi pontja a polgármester íľásos tájékoztatőja aLejárt
határidejű testiileti hatétrozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testületi Ĺilés óta telt fontosabb
intézkedésekről' a jelentősebb eseményekľó| és az önkormányzati pénzeszkĺjzök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegiĺ lek<itéséről.''

(az SZMSZ I7. g (I) bekezdése alapján)
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T áj éko úatő a |ej árt határidejű kép v i s e l ő -te stü 1 eti hat ár o zatok
végrehajtásárő|

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

A |ejárt határidejű képviselő-testĺileti határozatok végrehajtásáľól az alábbi
jelentést adom:

Javaslat a Budapest VIII.' Tömő u 16. szdm alatti lakdsok és nem lakds céIjóra
s zo Ig dl ó h e Iy is é g e k e lideg e níté s ér őI s zó l ó p dly dzat k iír ós ár a

26t2016. (rr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.) hozzź|árul a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám a|atti,36f59l0lN1,36259/0/N4,36f59/0/N5,
36f59/0lN7,36f59/0lN10,3625910lNI|,36f59l0lN12,36259/0lN13,36f59/0lN18,36259ĺ0lN19,
36259/0lA/20, 36259/0lAlf3, 3625910lN24, 36259ĺ0/N26, 36f59l0/N27, 36f59/0/Nf\,
36f59/0/Nf9,36f59l0ĺN30,3625910ĺN3I,36f59l0lA/32hrsz-ű lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek nyilvános, egyfoľdulós pźiyázat útján töĺténő együttes elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. februátr 4.

2.) elfogadja a határozat mel|ékletét képező, a Budapest VI[., Tömő u. 16. szám a|atti,
36259/0lNI, 36f59l0/N4, 36f59/0ĺN5, 36f59/0lN7, 36259l0/N|0, 36259/0lNII, 3625910/NIf,
36f59/0tN13, 36f59/0lAlt8, 36f59l0lNt9, 3625910/A120, 36259101N23, 3625910/N24,
36f5910/Nf6, 36f59/0lNf1, 3625910/N28, 36259101Nf9, 36259/0/N30, 3625910/N31,
36259/0/N32 hrsz-il lakások és nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek egytittes elidegenítésére
v on atko zó p źiy ázati felhívást az a|ábbi fe ltéte lekke l :

a.) a minimális vételár: l84.600.000,- Ft,

b.) a pá|yázatbírźiati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c.) a |akásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre csak együttesen tehető érvényes ajźn|at,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. február 4.

3.) apáiyźnati felhívást a Képviselő-testüIet 47/2015. (II. 19.) száműhatźrozatźtban foglaltak szerint
tesziközzé.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határiđő: 20 | 6. februźr 4.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolításźtra, és a
pá|yázat eredményére vonatkozó javas|atźúterjessze a Képviselő-testtilet elé jóváhagyás végett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. április 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. tájékoztatáłsa alapján: a pá|yánat a hatáľozatnak
megfelelően kiírásľa keľüIt. A pá.Jyánati dokumentáciĺót egy éľdeklődő vásáľolta meg, de ajánlati
biztosÍtékot nem Ílzete'|ĺt, így pályázatot sem adott be megadott hatáľidőľe. Á. páiyázat
érvényességét, de eľedménytelenségét a Képviselő-testület a73l2016.(N.07.) számú hat,ározatában
állapította meg, egyrńtta| űj pá|yáłzat kiíľásáľól dönttitt. 
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Javaslat a Józsefvórosi Nemzetiségi onkormlźnyzatokkal kapcsolatos dijntések meghozatalóra

37/20L6. (rr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat l.-l 1. számú mellékletét képező, a Józsefuárosi Bolgár, Görög, Lengyel,
Örmény' Roma' Román, Ruszin, Szeľb, Szlovák, Ukľán, Német Nemzetiségi onkormányzatta| kötendő
felĹilvizsgált Együttmiĺködési Megállapodást.

Felelős:polgármester
Határido: f0I6. februźtr 4.

2. felkéri a polgáľmesteľt a felülvizsgá|t együttműködési megállapodások a|äírtsára és azok Budapest
Főváros Kormányhiv ata|a részére töľténő megküldésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 I 6. február 29 .

3. a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXxx.
törvényben megJlatározott feladatok e||átásáraf0|6. évre 5'807 e Ftpá|yázati keľetösszeget biztosít.

Felelós:polgármester
Hatáľidő: 20|6' februátr 4.

4. felkéľi a polgármes tert a nemzetiségi pźiyźnat kiírására és lebonyolí tźsára.

Felelős:polgármester
Határidő: 2016. első féléve

A Jeeyzői Kabinet Joei Iľoda táłjékoztatása alapjáni a nemzetiségi tinkormányzato|<ka| az
egyiittműktidési megállapodások az a|á.Ďbi dátumokkal keľüItek a|áírástaz

Józsefváľosi Bolgáľ onkoľmán y zatz 20|6. 0f . 17 .

Józsefváľosi Gti ľiig o nkoľmán yzat: 20t6. 02. 2 4.
Józsefváľosi Len gyel onkoľmán y zatz 20|6. 02. |7 .

Józsefváľosi Német Nemzetiségi O nkoľmá ny zatz 2016. 02. Ĺ6.
Józsefváľosi o ľmény onko ľmány zat: 2016. 0f . 22.
Józsefu áľosi Ruszin o nkoľmán yzatz 20 |6. 02. |6.
Józsefváľosi Szerb onkoľmán yzat: 2016. 0f . |6.
Józsefváľosi Szlovák onko ľmán y zat: 20!6. 0f . t7 .

Józsefváľosi Ukľán Onkormán y zatz 20|6. 02. 16.
Józsefváľosi Roma Onkoľmán vzat: 2016. 02. 16

.Ą Józsefváľosi Román Onkormányzat a mai napig nem fogadta el és nem írta a|á az
együttműkiidésĺ megállapodást. A hatáľidő mulasztásáľa vonatkozó Íigyelemhívása megtöľtént.

A Pénzügvi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a határozat 3. a) pontjában foglaltak esetében a
ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testĺilet 20|6. évi májusi üléséľe készítendő kŕiltségvetési
ľendeletben keľül átvezetésľe.

A Humánszoleá|tatási tigvosztá|v tájékoztatálsa alapján:
4. pont: A20|6. évi nemzetiségipá|yárzat2016. máľcius 7-én kerĺilt kiíľásľa.

,}-ĺ



Beszdmoló a BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitónyság 2015. évi tevékenységérőI

: 48tf016. (rrl.03.)

li A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitźnysźtg f0|5. évi
l tevékenységéró|sző|ő beszámolóját.
:

i Felelos: polgáľmester

i Határidő:2016. március 3.

i

: ĺ. Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatálsa a|apján: ahatározatvégľehajtása további intézkedést nem
i igényel.

:

:

Javaslat bizottsógi tag cseréjére

; Ą9120116. (m.m.)

; A Képviselő-testület úgy dont, hogy

' 1 . f0I6. március 4. napjźúőlr az Embeľi Erőforrás Bizottság tagsźxá Patatics Ba|ázs (FIDESZ-KDNP)
i helyett Török Patrikot (FIDESZ-KDNP) választjameg, Patatics Ba|ázs bizottsági tagsága 2016. március
i 3. nappal megsziĺnik.

Felelós: polgármester
Hatáľidő: 2016. március 3.

2. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetésérő| a szükséges
nyi|vántartásokon.

Felelős: jegyzó
Hatttridó: 20 1 6. március 3.

A Jeeyzői Kabinet Szervezési és Képviselői lľoda táłjékoztatársa alapján: a nyilvántartásokban a
v áltozás átvezetése megtö ľtént.

A PénzüeYi Ügyosztá|v táĘékozt?tálsa alapján: a határozatban fogtaltak esetében a személyĺ
változások bejelentése a Magyaľ A|lamkincstáľ felé megttiľtént.

Iavaslat kiizteriilet-haszndlati hozzdjáruldsról.szóIó diintés ellenifellebbezés elbírálltsdra
ZART ULES

i s0t2016. (trr.03.)

1. A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiilete másodfokú
hatóságihatáskörébeneljárvaaza|ábbihatźtrozatothozza:

HATÁnozAT
a VOPI-H Epítő és Ingatlanfoľga|maző Kft' Budapest VIII' kerület, Víg u. 41-43. szám előtti építési
munkaterület céljából IfI m, közterületre,2014. szeptember 29-tó| 2015. október 30-ig Ártó idősza|r'ra
vonatkozó teljes díjfizetési kötelezettség mellett megállapított közterület-haszná|atának a

Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 105I/2014. (IX.29.) szźlmű hatttrozatát, továbbá a táĺgyi

"//
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köztertilet-haszná|at díjmentességére tárgyában hozoÍÍ 1137/f014. (XI.17.) szźĺmű határozatának
ľendelkező részét

helybenhagyja.

EzzeI egyidejĺĺleg rendelkezik az ugyfé| 2014. december 2I-én előterjesztett fellebbezéséhez lerótt
5.000,- Ft fellebbezési illeték kétszeresének, azaz 10.000,- Ft azaz tizezer forint összegnek iigyfél
részéľe történő visszatérítéséről, amelyet a hatóság j e1enhatźĺrozat közlését kĺjvető 8 napon belü| teljesít.

A határozat a közléssel jogerős, ąz.z,a| szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági
felülvizsgálatát az tigyfél jogszabályséľtésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Fővárosi
Kozigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címen,e, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatalában hattrozatom kozlésétől számított 30 napon belül lehet 3 példányban
benyújtani vagy aján|ott küldeményként postáľa adni. A keresetlevél benyrijtásának a dĺjntés
végrehaj tásáľa nincs ha|asztő hatźiy a.

INDoKoLÁs

VopĹH Építő és Ingatlanforga|mazó Kft,20|4. szeptembeľ 16. napján közterület-hasznźl|ati kérelmet
nyújtott be a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi onkormányzat tu|ajdonában lévő Budapest
VIII. kerület, Víg u.4|-43. szám e|őtti |20 mf köZtertilet haszná|ata iránt, építési munkateľiilet céljából
f0I4. szeptember 29-tő| 2015. október 3O-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźtg, mint elsőfokú hatóság (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
20|4. szeptember 29, napján tartott ülésén az 1051lf0I4. (IX.fg.) számű döntésében teljes díjfizetés
ellenében hozzájáru|t a kozterület haszná|atához a kérelemben megjelölt időszakĺa vonatkozóan.

Ügyfel a közterület-haszntúatot megkezdte, azonban annak díjźt a mai napig nem fizette meg.

A döntés kĺjzlését követően azugyfé| 2014. október 2|. napjźtn ismételt kérelmet nyijtott be, amelyben
kél1e a Bizottság I05Ilf0I4. (IX.fg.) szźmű hatźrozatźtnak megváltoztatásźú és a közterület-használati
díj elengedését. Kérelmében előadta, hogy a közterület-haszná|at teljes díjfizetés ellenében való
engedélyezése számtra elfogadhatatlan, mivel előzetesen azt atźĄékoztatást kapta, hogy a tarsashazak
részére a közterület-haszná|at ingyenes, így a köztertilet-haszná|at díjźxa| nem kalkulált. Kérelmében
kifejtette aztis,hogy megítélése szerint azá|ta|a foýatott épitkezés Józsefuáros éľdekét szo|gáIja.

A Bizottság 20l4. november l7. napján tartott ü|ésén az I|37lf0I4. (XI.l7.) számú döntésében ügyfél
kérelmét elutasította és nem járu|t hozzá a kozterilet-használati díj elengedéséhez. Döntését arra
tekintettel hozta meg, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége tájékoztatása szerint
ügyfél a többszörös egyeztetések ellenére nem tartotta be Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerĹileti
Rendőrkapitánysága és a Józsefuárosi Közterület-felĺigyelet munkatźrsai á|ta| tett forgalomtechnikai
javaslatokat. Ügyfél a döntés kézhez-łéte|ét követően 2014. december 11. napján megismételte kérelmét,
amelyben továbbra is aľra hivatkozott, hogy a teljes díjfizetés számźtra továbbra is elfogadhatatlan,
mivel a nagy ĺisszegű kozterület-haszná|ati dij az építési munkálatok kivitelezésének finanszirozźsźú
veszé|yeztetné. Előadta tovźtbbá, hogy a kivitelezés Józsefuáros összképét is javítaná az új lakások és
parkolóhelyek létesítésével. Uj ténývagy körülméný ügyfél egyebekben nem adott elő.

Ügyfél ezt követően a Bizottság 1137ĺ2014. (xI.17) számű határozatźtval szemben határidőben,2oI4.
december 2|. napjźn fellebbezést nyújtott be, és kérte a díjmentes közterĺ'ilet-haszntiat engedélyezését.
Fellebbezésében a Józsefuáľosi Önkormányzat n;Jajdonźtban lévő közteľĺiletek hasznáńatźnő| és
hasznźůatának rendjéről sző|ő I8lf0|3' (Iv.f4.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24.

$ (1) bekezdés e) pontjaľa hivatkozott, amely rogziti, hogy: ,,A Bizottság az e ľendelet 2. melléklete
a|apjźtn megállapított közterület-használati díjak korlátlanul csĺjkkenthetőek vagy elengedhetőek: e)
minden olyan esetben, amikor a Bizottság úry ítéli meg, hogy az Jőzsefváros érdekeit szo|gá|ja.,,
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Alláspontja szeľint a tárgyi beľuházással javul a kerü|et osszképe, a társashtnzal lakások és
parkolóhelyek létesü|nek, amely indokolttá teszi a fenti jogszabá|y a|ka|mazását.

Ügyfél 2014. december 2|-én érkezett fellebbezése nem kertilt felteľjesĺésre döntéshozata|ra.

Azugyfélközterület haszná|atának engedélyezettidőtartama20|5, október 30. napján lejárt, annak díját
pedig nem ťlzette meg, ezért az elsőfokú hatóság az a|akszeruhatärozat megküldésével - amelyre 20|5.
december l6-án került sor - szólította fel a közterüIet-hasznźiati díj megfizetéséľe.

Ügyfél ezenhatározatellenis20i6.január15.napjánhatáridőbenfellebbezéstterjesztettelő'amelyben
e|őadta, hogy a 2014. december l7-én benyújtott első fellebbezésre nem kapott vá|aszt. Fellebbezésében
hivatkozik a Ket. 33. $ (1) és (4) bekezdésére, amely szerint az eljźrt hatóság az e|őírt határidőben nem
hozott döntést. Hivatkozik továbbá a fellebbezés benyújtásakor hatályban volt Ket. 71. $ (2) bekezdés a)
pontjára, amely rögzíti, hogy ,,Törvény vagl kormányľendelet eltérő rendelkezése hiányóban, ha az
iłsyÍel kérelme jog megszerzésére irányul és ellenérdekű ügłféI az elsőfokú eljárasban nem vett részt, az
üg,felet megilleti a kéľelmezett jog głakorlása, ha a hatósdg az előírt hataridőben nem hoz dontésť,.

Fentiek alapján azugyfé| fellebbezésében kéri az elsőfokú hatóság hatźlrozatának visszavonását, és kéri
továbbá a f0I4. október 21. napján - a közterĺilet dijmentesen tĺjľténő hasnlá|atára vonatkozó -
benyúj tott kérelm ét e| fogadottnak tekinteni.

Az első fokon e|járő hatóság terjesztette fel a Budapest Főváros VIil. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtilete sztlmára a jogorvoslati kérelmet, a másodfokon eljáľó hatósági
jogkor gyakorlójának' akózigazgatási hatósági e|jźtrás és szo|gźitatás általános szabźiyairől. sző|ő f004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 107. $ (1) bekezdés szeľint.

A Ket. 105. $ (1) bekezdés alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja,
me gv źitoztatja, v agy megsemmisíti.

A Képviselő-testtilet másodfokú jogkörében eljárva a2016. március 3' napjáĺ taľtott ülésén a Ket. 104.

$ (3) bekezdésének megfe|elően az elsőfokli eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben
foglaltakat megvizsgálva megá'||apította, hogy az elsőfokú hatóság mulasztott akkor, amikoľ nem
terjesztette fel határidőben az Ĺigyfél fellebbezését, azonban ezen mtllasztás orvoslásáľa a másotĺik
fellebbezési kérelem benyrijtásaľa tekintettel - miután az elsőfokú hatóság észlelte a mulasztását _
lehetőség van egy eljárás keretében történő elbírálásukra, ugyanis azok ugyanazon dontés ellen
irányulnak. Tekintettel azugyintézési hataridő túllépésére a Ket. 33lA. $ (l) bekezdés alkalmazásának
van helye.

A Ket. 33lA. s (l) bekezdés rögzíti ugyanis, hogy: ,,Ha a hatósdg a rá iranyadó ügintézési hatóridőt
az iigfelnek és az eljóras egléb résztvevőjénekfel nem róható okból túIlépi, koteles az iiglféI áĺtąI ąz
eljdľós lefolytatósáért megfizetett illetélĺnek vagł dĺjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügłintézés
időtartama meghaladja az irányadó üglintézési hatóridő kétszeresét, az ügfél által az eljdras
Iefolytatásáért megfizetett illetékrlek vagl díjnak megfelelő osszeg kétszeresét az ügłfél részére
visszafizetni.,,Ugyanezen s (4) bekezdés e|őírja, hogy: ,, Ha afellebbezés elbírólásara jogosult hatóság
vag1l afelĺigłeleti szerv megállapítja, hogł a hatóság indokolatlanul hosszabbította meg az üg1łintézési
hatóridőt, vag) az (l) bekezdésben foglaĺt feltételek teljes,ülése ellenére fizetési kotelezettségét nem
teljesítette, a hatóságot az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott osszeg visszafizetésére, illetve
megfizetésére kötelezi, ,és erről a kérelmező ijg,felet értesíti.,,

A Ket. 33. $ (1) bekezdése értelmében ahatározatot, kérelem beérkezésétől számított huszonegy napon
belti| kell meghozni és ezen időn belül kell gondoskodni annak közléséről. Amennyiben a hatóság
testületi szerv) a hatáskörébe tartoző ügyben az (|) bekezdésben meghatźĺrozott határidőn belül, vagy ha
ez nem |ehetséges, a határldő letelte utáni első testtileti ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül
határoz.



A határidő tlillépése azonban nem érintette az első fokon hozotthatźlrozatjogszeľűségét, az ugyfé|
fellebbezése pedig az alábbiak miatt nem megalapozott:

A Rendelet jelen tigyben releváns rendelkezései az alźlbbiak:
,,5.s Q) A kozterüĺet rendeltetésétőI eltérő hasznáĺatához (a továbbiakban: kozterüIet-használat) az
onkormányzat hozzájárulása (atovóbbiakban: kozteľület-használati hozzójárulás) szüIĺséges.,,
,' I7.s (1) A kozterület használatáért kozterület-használati díjat kellfizetni.,,

',1B.$ (I) A díjat a közterüĺet-használati hozzájárulósban rögzített időtartamra és módon a jogosult
köteles előre egy összegben megfizetni. ''

',24.s (1) A Bizottság az e rendelet 2. melléklete aĺapján megállapított kozterület-hasznĺźlati dijak
korlátlanul cs okkenthetőek vagy elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, felĺűjítási munkálatok végzése esetében,,
b) a fővárosi, önkormányzati vagł áIlami pályázaton elnyeľt támogatásból történő ép,üIet felújítások

esetében;
c) humanitórius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kulturáIis és környezetvédelmi céIok éľdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit szolgáIja;

fl bejegłzett politikai pórtok, egńazak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendeménye
esetében;

g) oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatósa esetében;
h) a Filmn. hatáIya ald nem tartozó alkotások forgatása esetĺźn, ahol az igénybeveendő teľüIet a ] 5

m,-t elérő, de a 20 m,.t meg nem haladó területij;
i) a Filmtv. hatdlya aIó nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelryek időtaľtama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja meg a 2 naptári napot.',

A kozteľület-haszná|at díja a határozatban helyesen a Rendelet előírásainak megfelelően került
meghatátozásra.

Az elsőfokú hatóság a döntés meghozata|akoľ figyelembe vette a Polgáľmesteľi Hivatal által
előterjesztett megái|apittlsokat, a Rendelet 12. $ (1) bekezdése értelmében pedig a közterĹilet-haszná|at
díjának elengedése tárgyában a hatóság mérlegelési jogkörben dönt.

Ügyfélnek a Ket. 71. $ (2) bekezdés a) pontjára történő hivatkozása nem helytálló, mivel azIJgyfé|
kérelmét az e|so fokon elját hatóság az ||37120|4. (XI.|l) számű hattĺrozatával elbírálta. Az ellenę
benyrijtott fellebbezés, mely nem keľült határidőben felterjesĺésre - noha a sző koznapi értelmében
kérelmet tarta|maz - a Ket. rendszerében nem az e|jźrás megindításáľa vonatkozó kérelem, hanem
jogorvoslat. Ezért a fellebbezés késedelmes elbírálása esetén nem áll fenn a hatóság hallgatásából
következő, a fe||ebbező által hivatkozott jogkövetkezmény.

A fentiek a|apjźtn a Képviselő-testtilet megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a döntése megllozata|a
során megfelelően a|ka|mazta a jogszabá|yi rendelkezéseket, ezért a másodfokú hatóság az elsőfokú
határ ozatokat he lyb enh agy j a.

A Ket. 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel a
másodfokú döntést hozó hatóság az elsőfokú döntést hozó hatóság útján kĺizli.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület a Ket. 73lA. $ (4) bekezdésében fogla|tak a|apjźtn zárta
ki.

Ahatározat bírósági felülvizsgálatźtnak lehetősége a Ket. l07. s (3) bekezdésén alapul.

A másodfokú hatósági eljráľás lefolýatására a hatáskört és illetékességet a Ket' i07. s (1) bekezdése
á||apitjameg.

Budapest, 2016. március 03.
ä!\\. !
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2. felkéri a polgármesteľt a dĺjntés köz|ésére'

Fe|elős: polgármester
Határidő: f0|6. mźtrcius 03.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv tájékoztatátsa alapján: a határozat ktiz|ése 20|6. március 16. napján
megttiľtént.

ĺav as I at fel le b b ezé s e lb íľ lźlós ór a s zo cidlis támo g at ds iigy b e n
ZART ULES

sr/2016. (m.03.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy .. ...... i'igyébena04-377ĺ20i6. számú rendkívüli települési
támogatás iránti kérelem elutasítĺĺsatárgyában hozott I. fokú hatźrozatot ahattrozat 1. sz. melléklete
szerinti taľtalommal helybenhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. mźrcius 03.

,Ą Humánszoleáltatásĺ Üqvosztálv tá'jékoztatása alapján: az iigyÍé| ľészéľe a határozat postázásľa
keľült.

ravaslat a Budapest VIII. kerijlet, Vajdahunyad u 23. szdm alatti tdrsashdzban lévő
ö n k o r móny zati t ul aj do n ťł Ia k ús o k elide g enítés r e tö rténő k ij e lö l és ér e

s6t20r6. (trr.03.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keri'ileĹ Vajdahunyad utca 23. szám a|atti,35669
he|yrajzi szźtmű éptiletben ta|ä|hatő 6 db önkormtnyzati tulajdonú lakást elidegenítésre kijelöli. A
lakások véte|źrźń a mindenkor hatályos elidegenítési rendeletben, az önkormźlnyzati eszközökből
szerzett lakások véte|árának meghatározásárő| sző|ő rendelkezések alapján ke|l megállapítani. A
hatályos rendelet szerint a véte|ár az ingat|anforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték

IOO%o-a, amennyiben az megha|adja a lakás szerzéskoľi bekeľülési éÍtékét, mivel a lakás vételára nem

lehet kevesebb a lakás szerzéskori bekerülési értékénél.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: a kijelölésľőI - a határozatnak
megfelelően - a lakók tájékoztatása megtiiľtént. Vételĺ kéľelem még nem éľkezett.

Javaslat emlékttźblók elhelv ezés ére

s712016. (ilr.os.)

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy hozzÁjárulását adja Fiedleľ Ferenc festőművész em|éktźtb|źĘźtĺak a

Krúdy u.2. sz. alatti épiilet falán töľténő elhelyezéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 3.

9rl
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A VáľosépítészetÍ ÜeyosztáIy tájékoztatálsa alapján: a kezdeményező éľtesítése a döntésľő|
megtörtént.

s8/f016. (ilr.03.)

A Képviselő-testület liry dĺĺnt, hogy hozzájáru|ésźú adja aKá|vária téren álló Makľisz Agamemnon tita|
készíĹeĺ.t tlĺszkút alktltÚjálrak ltevé|, és az alkotás r:ílllé[ lltegÜľĺlkíĹĺl ellrléktábla ellrelyczéséhez.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. máľcius 3.

A VáľoséDítészeti Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a kezdeményező éľtesítése a döntésľő|
megtöľtént.

J av as I at ét ke zt eté s s e l k ap c s o I ato s dij nt é s e k meg h o zatal úľ a

59/2016. (trr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel (1103 Budapest, Kőér u.5.),'Közétkeztetési
szo|gá|tatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fej1esztéséve|,, tárgyban 2015.
augusztus 04. napján kotött vállalkozási szerződés 4.5.l pontja a|apján 20|6. évben a
nyersanyagnorma és avá||a|kozói díj emelését nem kívánja érvényesíteni.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2016. máľcius 03.

2. 2016. évben az iskolai szünidei ryermekétkeztetést a nyźtri szünetben 55 napra (f016.06.16. -
2016.08.31. k<izötti időszakban), a tavaszi, őszi és téli szünetben a tanév rendjéhez igazodőan
szĺinetenként az adoÍt taníŁási sztinet idotartamára eső munkanapokon _ mindosszesen 70
munkanapon . biztosítja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: fUI 6. március 03.

3.2016. évben a szünidei gyermekétkeztetés helyszínének bölcsődei szünidőre a Józsefuáľosi
Egyesített Bölcsőde székhelyét (1083 Bp.' Szigetvári u. 1.), óvodai szünidőre a Naprafoľgó

ĘgYesített ovoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L u. 7-9), iskolai szünidőre a Lakatos Menyhét
Altalános Iskola és Gimnáziumot (1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.) jelcjli ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 03.

4. az ővodai, iskolai sztinidei gyermekétkeztetési szolgáltatást 2016. évbęn a PENSIO Minőségi
Közétkeztetés Kft . -tol rendeli meg.

Felelős: polgármester
Határidó: f0I6. március 03.

5. a) a 2-4' pontokban foglaltak fedezetére 38.364 e Ft-ot biaosít a mÍĺkĺjdési cé|tarta|ék
e|óirányzatáĺak terhére - ľászoruló gyermekek intézményen kívüli sztinidei étkeztetésének központi
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köItségvetési támogatása9.091 e Ft, kĺjzétkeztetés t<jbbletko|tségeire 29.f67 e Ft _ a JSZSZGYK
költségvetésében célj elleggel.

b) a nyári szünidei étkeztetéshez szĺikséges gyermekfelügyeletre 3.I0.1,5 e Ft-ot biĺosít a műkĺjdési
céltanalék e|óirźtnyzatának terhére kozétkeďetés többletkoltségeire a ISZSZGYK
költségvetésében célj elleggel.

ę1 az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános
tartalékon belül a céltarta|ék - kĺjtelező feladat rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének központi költségvetési támogatása 9.097,0 e Ft, közétkeztetés többletköltségeire
32.374,5 e Ft - e|oirányzatárő| 4|.471,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat _ finanszírozási működési kiadáson belül az irźnyitőszeľvi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őir ány zatár a.

d) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat 40109 cím _ kötelező feladat-
ťlnanszirozási miĺkodési bevételeken belül az irányitőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|źln történő jőváírása e|őÍźnyzatźú 41.471,5 e Ft-tal és a kiadás dologi e|őirányzatźú
38.364,0 e Ft-tal, a személyi juttatás e|őirányzatźfi 2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és

szociális hozzájttru|ási adó előirányzatát 607,5 e Ft-tal megemeli.

e) felkéľi a polgármestert, hogy a f0|6. évi koltségvetési rendelet módosítasánáI a hatźnozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelos: polgármester
Határidő: a)-d) pontokig20|6. március f0., e) pont esetében a koltségvetés következő módosítása

6. felkéri a polgármesteľt a határozat 4. pontja szeľinti gyermekétkeztetési szo|gźitatás e||átásźłva|
kapcsolatos szerződés megkötéséľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 20.

7. felkéri a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetojét a bölcsődei sztinet, a Józsefuárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét az ővodai és az iskolai szünidei étkeztetéssel
kapcsolato s feladatok e||źtásár a.

FeIelős: polgármester
Hatláridő: 2016. március 03.

A Humánszolgáltatási tiwosztálv tájékoztatása alapján: az óvodai és iskolai szĺinidei
gyeľmekétkeztetési szolgá|tatás ellátásával kapcsolatos szeľződés a PENSIO Minőségi
Kłjzétkeztetési Kft..ve| 20t6. máľcius 23-án keľĺĺlt megkötésľe.

A Józsefváľosi Szocĺális Szolgáltató és GYeľmekióléti Központ tájékoztatátsa alapján: a szünidei
étkezés 62 iskolás igénybevevő kéľéséľe keľÍĺlt megľendelésre a tavaszi szünetľe. A62főhő|f0|6.
03.24-én |4 Íő,2016. 03.25-én 18 fő' 2016. 03.29-én t4 fő vette igénybe ténylegesen a tavaszi
szünetben biztosított szĺinidei étkeztetési szolgáltatást.
Az étkezés felĺigyeletéľe két fővel (egy pedagógus, egy nevelő-oktató munlcít segítő) keľůilt
megkiitésľe megbízási szeľződés, díjazásuk kĺÍizetésľe keľĺilt.

A Józs efvá ľosi E gyesített B ölcs ő d ék táj ékoztatáls a ala pj án :

.Ą szo|gáltatás iľánti igény az intézményhez nem érkezett.

A Pénzügvi Ügvosztá|y tájékoztatálsa alapján: a határozat 5. c) pontjában foglaltak esetében a
ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testĺilet 20t6. évi májusi üléséľe készítendő köItségvetési
ľendeletben keľül átvezetésľe.
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Javaslat a Józsefvdrosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ Szervezeti és Mĺíködési
S za b áIy zat dn a k mó do s ít ds ár a

60/2016. ([r.03.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

l. jővźthagyja a Józsefráľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Szervezeti és Miĺködési
Szabá|yzatát ahatározat 1. sz. melléklete szerinti tartalomma| f0I6. március 15. napi hatályba
lépésse|.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0I6. mźtrcius 03.

2. felkéľi a polgármestertahatározatI.pontja szerinti Szervezeti és MiĺködésiSzabá|yzata|áirźsára.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I6. mźncius 14.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Szervezeti és Működési Szabályzat
a|áírása a fenntartó és a Józsefváľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részérő| megtöľténto az
aláírt d o kum entu m az intézménv részé ľe ki kti l d és ľe ke rült.

Javaslat a Józsefvárosi SzociáIis SzolgóItató és Gyermekjóléti Központ
alap do k ument umainak mó do sítás ár a

61ĺ20t6. (trI.03.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hory

1. elfogadja a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Miĺkĺidési
Szabáiyzatźú és a Szakmai Programját az elóterjesztés I-f . számű mellékletei szerinti tarta|omma|2016'
március 15. napi hatálybalépéssel.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I6. március 03.

2. felhatalmazzaapolgármestertahatźtrozat 1. pontja szerinti dokumentumok aláírásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. mźrcius 1 5.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Szervezeti és Míĺktidési Szabályzat,
valamint a Szakmai Pľogľam z|áírása megttirtént, az a|áírt dokumentumok az intézmény ľészéľe
kiküldésľe keľültek

Javaslat az ovi-Foci programmal kapcsolatos diintés meghozatalára

63t2016. (ilr.03.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

|. a) az ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3il8.)
gondozásában műkĺjdő ovĹFoci, ovi-Spoľt program céljaival egyetért és a Napraforgó Egyesített
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ovoda Napsugár Tagóvodájában (1086 Bp., Dankó u.3l.), a Napraforgó Egyesített ovoda
Százszorszép Tagóvodájában (1086 Bp., Szuz Ú.f.), valamint a Napraforgó Egyesített ovodában
(1084 Bp., Tolnai Lajos u. 7-9') a progľam megvalósításához támogatási szerződés keretében
egyszeri 8.550,0 e Ft (2.850,0 e Ft/óvoda) fejlesztési támogatást nýjt az ovi-Foci Közhasznú
Alapítványnak.

b) az a) pontban Íbglaltak miatt az Önkormányzat 1|601 cím - önként vállalt feladat -felha|mozási
célú támogatás á||amháztartáson belülre 8.550,0 e Ft-os e|óirányzatát átcsopoľtosítja a felhalmozási
célútámogatásál|amhánartásonkívi'ilree|óirttnyzatźtra.

c) az előkészületi munkálatokľa 300,0 e Ft-ot biztosít az onkormányzat költségvetésében, melynek
bonyolításával a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.{ jelöli ki.

d) háľom daľab lombfirvó beszerzésére 120'0 Ft-ot biztosít az onkormányzat költségvetésében,
melynek beszerzésére a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t jelöli ki'

e) a c) pontban foglaltak miattaz onkormányzatkladás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ e|oirtnyzatáról 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás l1601 cím - önként válla|t feladat - dologi e|óirányzatára ovĹfoci területrendezése cimén.

Đ a d) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11l07-0l cím működési cél és általános
taľtalékon belĺil az általános tarta|ék - kötelező feladat - eloirźnyzatárő| 1f0,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11601 cím - tjnként vállalt feladat - beruhĺázás e|őirányzatára 3 db lombfllvó beszeľzése
címén.

g) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| az I. pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máľcius 3.

2. az ovi-Foci, ovi Spoľt Program keretében hozzájźtrul ahhoz, hogy az ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány sajátberuhźzátsában a Napraforgó Egyesített Ovoda (1084 Bp.' Tolnai Lajos u. 7.9.), a
Napraforgó- Eryesített ovoda Napsugáľ Tagóvodája (1086 Bp., Dankó u. 31.), a Napraforgó
Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája (1086 Bp., Szúz u. 2.) udvaľán sportpályáthe|yezzen e|

15 évre azza|,hogl aberuhźnással létrehozott, beépített valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15

évet követően térítésmentesen az önkormányzat tulajđonába keriil.

Fe|elős: polgáľmester
Határidó: 20 1 6. március 3.

3. a Naprafoľgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodája (1086 Bp., Dankó u. 31.), a Napraforgó
Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája (1086 Bp., Szuz U. 2.), valamint a Napľaforgó Egyesített
óvoda (1084 Bp., Toĺnai Lajos u. 7-9.) udvarán az ovi-Foci, ovi Spoľt progľam keretében
kialakítandó spoľtpályát a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a f016. évi közszo|gáitatási
szer ződés keľetében üzemelteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 3.

4. felkéri a polgármesteľt a határozat 1, pontja szeľinti támogatási szeľződés a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 3 1.
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A Humánszo|eáltatási tjgYosztály tájékoztatálsa alapján: a tálmogatási szeľződés 2016. máľcius 21-én
aláíľásra keľiilt. Az OvĹFoci pátyák váľhatóan 2016. április _ május folyamán kerĺi|nek kivitelezésľe.

A Pénzügyi Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a határozat 1. pontjában fogla|tak esetében a
költségvetés módosítása a Képviselő-testůilet f01,6. évĺ májusi iilésére készítendő kiiltségvetési
ľendeletben kerül átvezetésľe.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: az előkésziileti munkálatok
elvégzésľe kerĺiltek, a lombfúvók beszerzése a pályák megépítése után fog megttiľténni.

J av as lat alap ín dny tdmo g atós ar a

64/2016. (m.03.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. Egry Attila alpolgármesteri saját keret e|őirźnyzatának terhére támogatja a Fazekas Mihály oktatási,
Kulturális és Sport Alapítváný (1082 Budapest, Horváth M. tér 8.) 400.000'-Ft, azaznégyszázezer
forint osszegben a f0L6. március 11-15. köztitt megrendezésľe kerülő 25. jubileumi Nemzetközi
Magyaľ Matematikaverseny vendéglátási költségeinek finanszírozása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 3.

2' ahatfuozatI. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím mĹĺkĺjdési cél és

általános tartalékon beltil Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat -

e|őirányzatźról 400.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladĺ - mĹĺködési
célú támogatások államhźztartáson kívülre e|őirźtnyzatára aFazekas Mihály oktatási, Kultuľális és

Spoľt Alapítv ttny támo gatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. március 3.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a20|6. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| a
határ o zatb an fo glaltakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgáľmester
Határidő: af0|6. évi költségvetés következő módosítása

4. felkéri a polgármestert ahatározat I. pontja szeľinti támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máľcius 3.

A llumánszolgá|tatási ÜgvosztáIy tájékoztatása alapján: atímogatálsi szeľződés 2016. máľcius 11-
én a|áirásra keľült.

A Pénzĺieyĺ ÜgYosztálv táĘékoztatátsa alapján: a határozat 2. pontjálban foglaltak esetében a
költségvetés módosítása a Képviselő-testület f016. évi májusĺ iiléséľe készítendő költségvetési
ľendeletben keľÍil átvezetésľe.
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2016. év átmenetileg szabad pénzeszköz |ekötése 2016.02.,|8-2016.o4.25. időszakban

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata összeg

0

|ekotve Összesen 2016.04.25. Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 0

á|lamĺ hozzáiáru|ások fo|vószám|a KH bank 225 39ĺ 305

hivata|fizetési számla eqven|eq KH bank 158 304 602

fizetési szám|a eoven|eoe KH bank 4830 429 404
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Beszźlmoló a két ülés kĺizötti fontosabb eseményekľől

Tĺsztelt Képvise|ő-testĺilet!

A két iilés kłizötti fontosabb önkoľmányzuti esenrérryekľől az alábbi jelentést
adom:

;A Saul fia c.

20,|'6. március 31. Filmszínházban
oscaľ.díjas film vetítése az aránia
keľületi diákoknat az eseményen

Nemzeti
Sántha !

i2016. áprĺlis 1.

20t6. ápľilis 2.

f016. ápľilis 8.

Péteľné is ľészt vett

Eneklő lfjriság c. hangveľseny a Fazekas Mihály Gyakoľlĺi
és Gĺmnáziumbann kłisztintőt mondott SánthaiÁltalános Iskola

Péterné

Koszoľúzás Tormay Cécile halálának 79. évfordulója
alkalm áb ó |, Zentai oszkáľ bizotts á gi eln łik he|y ezte e| az
Önkoľm

:ł sĺ. Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyitója a MUPA.ban'az
ieseményen Sántha Péterné alpolgáľmester asszony képvĺselte a

Józsefváľo si on ko r-mĺĺ-ny_z#-9-t.---

Sakura Ünnep a Fĺivészkertben, az eseményen jelen volt Sántha
Péteľ alpolgármester asszony.

i2016. áprilĺs 14.
I

i
:

s egykori mĺniszteľelntik i
láI., az eseményen résztvettl

- -i

ľilĺs 18.

iMunkaszolgálatosok emlékművének avatő ünnepsége a FiDo
itéren, az eseményen kiisziintő beszédet mondo{t Fónary János
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérĺum paľlamenti államtitkáľa'
Ilan Moľo lzrael budapesti narykiivete, Sára Botond
alpolgármesteľ és Szabĺó Gyłiľgy, a Magyarországi Zsidĺó

Örłikség Kiizalapítvány elntike.

A Németh Lász|őlAngol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

irzo. Jurĺleum Gálaműsoľa a Vasas Miívelődési lJánban, az

ieseményen jelen volt Sántha Péteľné alpolgármester.

i

i2016. áprilĺs 21.
i Tudományfesztivál megnyĺtĺí ünnepség: l ut'Uu4uJlw'ź]rv4l luv5[Jl]v

iMr'izeumban, kösziintőt mondott
alpolgáľmester asszony.

a Mag5raľ
Sántha

Nemzeti
Péteľné

201'6. ápľilis 21. Biitcsődék Napja a Turay lda Színházban.
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i2016. ápri|is22. iJĺózsefoáľosi Ftild Napja a Fiivészkeľtben.

,,Jőzsefváros rendjééľt'' kitiintetések átadása a jĺízsefváľosi
ľendőľtiknek. Az eseményen résztvett Bucsek Gáboľ budapesti
főkapitány is.

2016. ápľilis 28.
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