
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Késztilt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzatKépviselő-testület
2016. augusztus 25-én (cstĺtortök) 9.00 órakor aJőzsefvátosi Polgármesteri Hivatal III.

emelet 300-as tárgyaLőjában megtartott 2. rendkíviili üléséről

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvtspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH] Z EGYS ZERÚ SZo To B B s Éc s zÜrs ÉGE S
FIATÁRoZAT:
157t2016. (v[I.25.) 14IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet az a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

1. Javaslat a 1083 Budapest, Bókay János u. szám alatti bérlők béľleti
j o gv iszo nyán ak me gszü ntetésével kap cs olato s dti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Jőzsefuźtosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatőság

eln<ike

2. Javaslat a ,,Pá|yázatos épĺiletenergetikai felhívás a ktizép-magyarországi régĺó
tetepiilési tinkormányzatai számára KEHoP-5.2.9." tárgyúlpá|yázat benyújtására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat páiyázati dtintések meghozatalára ,,A leľomlott településrészeken éIő

alacsony státuszú lakosság életköľülményeinek javításao táľsadalmi és fizikai
rehabilitáciĺója Budap€sten'' (vEKoP.6.2.1-15) c. felhívás támogatási kérelmének
benyúj tásával kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

dr. Sára Botond - alpolgármesteľ
dr. Ferencz orsolya - képviselő
Kaiser Jőzsef - képviselő
Guzs Gyula - képviselő

Napirend 1. pontja
Javaslat a 1083 Budapest, Bókay János u. ...... szám a|atti bérlők béľleti
j o gviszonyának me gszůi ntetés ével kap cs olatos diĺntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés) ZART ULES
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.,igazgatőság

elnöke



sZAv 
^Z^SNÁL 

JELEN VAN ls rÉpvĺspro
ł Ha.ľÁR o Z ATHI Z AT ALHc.Z ľ,ĺnĺ o s ÍľBľr s zo ľo g g s Éc s zÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
158ĺ20L6. (uII.25.) O NEM 2 TARTOZKODASSAL13IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bókay János u. .... szám a|atti,73 m2 alapterületű,
2 szobás, komfortos komfortfokozatu lakás tekintetében és
bérlőkkel ferrnálló bérleti jogviszoný közös megegyezéssel, pénzbeli téľítés fizetése
mellett megszünteti. A pénzbeli térítés összege mindösszesen 16.939.2I2,- Ft. A
pénzbeli téľítés 50 oÁ-tnak megfelelő osszeg a megállapodás a|áírásakoĺ, a
fennmaľadó 50 % pedig . és .. ... részére a lakás biľtokbavételét követő
15 napon belülkerĹil kifizetésre.

Felelős: Józsefuaľosi GazđáIkodási Központ Zrt., vagyongazdálkodási igazgatő
Határiđő: 20I 6. augusztus 25.

2.) aBudapestVIII. kertilet, BókayJánosu. ...........számalatti,J5mf a|apteri\etu,2
szobás, komfortos komfortfokozatu lakás tekintetében .. bérlővel
fennálló bérleti jogviszoný közĺjs megegyezéssel, pénzbeli térítés ťĺzetése mellett
megszĺinteti. A pénzbeli téľítés összege mindösszesen 17.184.420,- Ft. A pénzbeli
térítés 50 oÁ-ának megfelelő összeg a megállapodás aláírtlsakor, afenntlarađő 50 %
pedig ....'.. részére a lakás biľtokbavételét kcivető 15 napon belül kerül
kifizetésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkodási ígazgatő
Hataľidő: 2016. auguszfus 25.

3.) elfogadja a hattrozat 1. szźrnu melléklete szerinti ,'Megállapodás lakásbérleti
jogviszony - ĺjnkormányzati cserelakás felajanlása helyett pénzbe|i téľítés fizetése
mellett torténő _ megsziintetéséľől'' címrĺ dokumentumot, és felhatalmazza a
pol gármest ert a megźilapodás aláír źsźn a.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20I 6. szeptember 9.

4.) elfogadja a hattrozat 2. szźlmu melléklete szerinti ,,Megállapodás lakásbérleti
jogviszony - önkormányzati cserelakás felajanlása helyett pénzbeli téľítés ťĺzetése
mellett történő _ megsztintetéséről'' című đokumentumot, és felhatalmazza a
pol gármesteľt a me gállapodás aláír ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. szeotember 9.



5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegye meg a határozat I.)
és 2.) pontjában foglaltak szerinti lakások átađásához. valamint áBĺéteIéhez
szükséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.,vagyongazdálkođási igazgatő
Határidő: a 3.) pont szerinti Megállapodások aláírásátő| számitott maximum 45 nap.

6.) a) ahatározat 1.) és 2.) pontjában foglalt bérleti jogviszony megszüntetése miatti
34.123,6 e Ft összegu pénzbeli térítés feđezetét a felhalmozási céItartalékľól
biztosítja.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 6. augusztus 25.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormlĺnyzat kiadás IIIO7-02 cím
fe|halmozási céltanalékľól - önként vá||alt feladat - 34.123,6 e Ft-ot átcsoportosít a
11603 cím - cjnként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások
á|Ianháńartáson kívülre e|oirtnyzatľa lakásbérleti jogviszony megváltása címén.

Felelős : polgĺírmester
Határiďő: 20l 6. augusztus 25.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatáľozatban foglaltakat az Önkoľmanyzat2016.
évi költségvetéséľől szóló rendelet következő módosításźná| vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Határíđő: a20I6. évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi
Gazdálkodási Ktizpon t ZÍt.

A 158ĺ2016. (VIII.25.) számú határozat mellékleteit a kivonat 1. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 2. pontja
Javaslat a ,,Pályázatos épĺĺleteneľgetikai felhívás a kiizép.magyarországi
régĺó telepüIési önko rmányzatai számár a KEHOP-S .2.9.,' tárgyű p á|y ázat
benyújtásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls xÉpvlspro
A HATÁR o Z ATIPI) Z AT ALH) Z MtNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
159120Í6. (uII.25.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a MagyarországKormánya á|ta| meghirdetett ,,Pźtlyázatos épületenergetikai felhívás a
kozép-magyarországi régió települési önkoľmányzatai számáĺď, című KEH0P-1'2.9.
kódszámú pá|yázaton indul bruttő 205.378.564 Ft beruházási osszköltséggel az a|abbi
éptiletek eneľgetikai rekonstrukciój a célj ából :

- Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő
u.38/A)

- Naprafoľgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy
ottó u. 35.)

- Napľafoľgó Egyesíteft óvoda ľa-rl-re Tagóvodája (1088 Budapest, Rakóczi
út 15.)

- Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység (1083
Budapest, Szigetvári u. 1.)

- Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.)

- Gyermekek Atmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.)
- Szigony utcai Hazioľvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.2lB)
- Hungária körúti Haziorvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungríria körut 18.)

- Budapest VIII. keľtilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest,
Baross v 63-67.)

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. augusztus 25.

2. ahatfuozat 1. pontjában foglalt pá|yźzat saját fonástnakbíztosítására a 2011. évi
költségvetés teľhére önként váIla|t feladatként elozetes kötelezettséget váI|a| bruttó
69.220.177 Ft összegben az onkormányzat saját felhalmozási bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hattľiđő 2011 . évi k<iltségvetés készítése

3. eredményes páIyźnat esetén a projekt befejezésének napjátóI számitott 5 évig a
páIyźaatban szereplő épületekľe és funkciókĺa feĺrntaľtási kĺjtelezettséget váIIaI,
valamint vá||a|ja, hogy az 5 év alatt évente pľojekt fenntartási jelentést készít,
éptiletenergetikai szakérto igénybe vételével, melynek költségéľe cisszesen 5 évľe
2.540 e Ft-ra, azaz 20l8.tól évente önként vá|Ia|t feladatként 508 e Ft-ľa előzetes
ktjtelezettséget vállal az onkormźnyzat saját múkĺidési bevételeinek teľhére.

Felelős: polgármester
Határido: a projekt |ezátásźi követő öt év

4. a hatétrozat 1. pontjában foglalt pá|yazat benýjtásahoz szĹikséges közbeszerzés
műszaki dokumentációjĺĺnak osszeállítására megbízza a Jőzsefuarosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-L

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I6. aususztus 25.



hattrozat 1. pontja a|apján fe|hatalmazza a po|gármestert a pá|yázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további költségvetési forrást nem
igénylő hiánypótlások és a megvalósítási helyszínek esetleges módosítźĺsáravonatkozó
dokumentumok a|áírźlsára és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kömyezeti és
Energiahatékonysági operatív Programokért Felelős Helyettes Allamtitkárság felé
töľténő benyújtásáľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. októbeľ 14., esetleges hiánypótlásokat követően azonna|

a pá|yźzati dokumentáció összeá|Iításáva| megbízza, valamint eľedményes páIyázat
esetén a projektmenedzseri feladatok e||átására felkéri a Rév8 Zrt.-tbruttó 1.860.550
Ft díjazás ellenében és felkéri a polgármestert az eÍre vonatkozó megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidó : a támo gatási szer ző dés me gkĺité st kö vető en

felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés k<jvetkező
módosítása során, valamint a 2017-2022. évi koltségvetések készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiďo: a költségvetés következő módosítása, valamint a 2017-2022. évek
kĺjltsésvetés készítése.

A diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Rév8 Zrt., Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Kiizp o nt Zrt., P énzü gyi Ü gyo sztáiy, Po lgá rm esteľi Kab inet

Napirend 3. pontja
Javaslat páiyázati dtintések meghozata|ára ,,A leľomlott településrészeken
élő alacsony státuszú lakosság életktiľülményeinek javítása, táľsadalmi és
fizikai rehabilitációja Budapesten'' (vEKoP-6.2.1,-|5) c. felhívás támogatási
kérelmének benyújtásával kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

dr. Sara Botond - alpolgármester
dr. Ferencz oľsolya - képviselő
Kaiser József - képviselő
Guzs Gyula - képviselő

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A HATAR o ZATH)Z AT AL]FI)Z EGYS ZERÚ s zoro g B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
160/2016. (Vrrr.2s.)

A Képviselő-testület úgy dont, hog,ł nem -fogadia el dr. Erőss Gábor ügyrendi javasĺatót, mely
szerint a határozati javaslat j. pontjának elemeiről, a Helyi Támogató Csoport tagjairól
e gye s ével s ząvazzanak.

5.

6.

-

3 IGEN 12 NEM O TARTOZKODASSAL



IZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATH)ZATALHOZ MrNo S ÍTETT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
|'61/2016. (uII.25.) 12IGEN 0 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Magyaľország Kormänya áItal. 201b. máľcíus 03-án megjelentetett ,'A leľomlott
telepiilésľészeken é1ő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javitása,

társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-6.2.I-I5 kódszámú
pä|ytzati felhívásra a ĺőzsefvárosi onkormźnyzat Támogatási kérelmet nyújt be,

,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna-orczy Negyed szociális városrehabilitációs
program'' címti, a Dankó utca - Magdolna utca _ Dobozi utca - Baĺoss utca _ Ká|vźria
tér - Diószegi utca _ Dugonics utca _ Illés utca - Kálvaria tér áItaI határolt területre

eső 7 tömb (I4I.,1,4f.,I44.,I45.,260.,26I.,26f, tömbök) tertiletľe fókuszáló projekt
ťlnanszírozása éľdekében. az alábbi taľtalmi elemekkel:

Felelős: polgármester
Határiđő 20I 6. augusztus 3 1 .

Pľojektelemek

Tervezett
bľuttĺĺ
ĺe|számo|hatőĺ
iisszköltsés

Lakhatási Pľogramok 1.099 milliĺó Ft
onkorman y zati lakő épületek komplex közo s ségi megúi ítása (kb. 3 0 - 5 0 lakás)
Miĺszakilae szi'ikséges épületek bontása (kb.2 épület)

Bérházak és bérlakások ĺizemelési koltség cs<jkkentése (300 lakás)
Közcjsségi zöldudvar program (kb. 10 udvar)
Család ésLakőházMentorálás ftb. 300 kliens)
Lakhatási szetv ęzetek inte srációi ának elő seeítése (JGK, JS zS zGyK, PH)
Foslalkoztatási és sazdasálei Pľo gľamok 330 millió Ft
Munkaerőpiaci (re)inteeráló

Képzési programok

Helvi sazdasásfei le sztési
Munkahelyteremtés mełv á|tozott munkaképességűek részére
Ktizteľület és ktizbiztonsási Pľogľamok 473 millió Ft
Gyermek és ifiúsági szabadidős programok há|őzata, JSzSzGyK telek átmeneti
hasznosítás, közösségi miniproj ekt
Családlátosató Mobil Team l Csaláďi Konzultációs Team
Problémaorientált közösséei rendészet kialakítása
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és műkodtetése
Brĺnmeeelőzé s a körny ezet terv ęzés se gítsé gével (CPTED)
Egyéb ktiltség 78 miltió Ft
proiektmenedzsment,kozbeszerzés,táiékoztatás,könywizsgáIat
Tartalék 20 millió Ft
Osszesen 2.000 millió Ft



2. a) elfogadja a hatfuozat 1. sz. mellékletét képező konzoľciumi egytittműködési
megállapodás1artalmát.

b) az a|ábbi szeruezeteket a pľojekt megvalósításába konzoľciumi tagként bevonja és
velük konzorciumi együttműkcidési megállapodást köt az alábbiak szerint:

c) az a) és b) pontban foglaltak szeľint felhatalmazza a polgármesteľt a megállapodás
és az abban foglaltak szerinti meghatalmazás a|źtítźsára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus f5., c) pont esetén 2016. auguszťus 31.

a) aza|tlbbi szervezeteket a Helyi Támogató Csoportba tagként bevonja:a1

Konzorciumi partner Eľintett tevékenység

Konzorciumi
tagra jutó
bruttó
elszámolható
ktiltsés

Józsefuĺáľosi Szociális
S zo|gá|tatő é s Gyermekj ó léti
Központ

Család és Lakőház Mentorálás
Munkaerőpiaci (re)integľáló programok
Családlátogató Mobil Team / Családi
Konzultációs Team

525.000.000

Kĺjvessi Eľzsébet Baptista
Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium

Képzési progľamok

100.000.000

Moravcsik Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Integrált
Szociális Intézet

Munkahelýeremtés megváltozott
munkaképe sségűek r észére 20.000.000

HTCS tagiai
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
önkormányzati képviselő, 10. választókenilet
választókerÍilet önkorm ányzati képviselő

onkoľmányzat
cinkormányzati

választókertilet
képviselő, 11.

9.

Józsefurírosi Kĺizbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Ttĺzoltó
Egyesület

Józsefuaľos Közösségeiért Nonpr oťĺt Zrt.

Józsefuríľosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt.

J őzsefváľosi Magdolna Negyed Egyestilet

Józsefu aľo si Reformátu s Egyházközség

Józsefu árosi Szociális Szo|gáLtatő és Gyermekvédelmi K<izpont

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany

Moravcsik Alapítvány P szichiátriai B ete gek Inte gľált S zociáli s Intézet



b) elfogadj aahatározatf ' számű mellékletét képező tartalomma| atámogatási kérelem
pźiyázatbenyújtásához szükséges Helyi Támogató Csoporťtal kcjtendő megállapodást.

c) az a-b) pontban foglaltak szerint felhata|mazza apo|gármestert a Helyi Támogató
C s oport megállapo dásának a|áir ására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus 25.,c) pont esetén 2016. augusztus 31.

4. a) a támogatási kérelemben foglalt szakmai program megvalósításához sztikséges
önĺészére összességében bruttó 350.000.000,- Ft forrást biztosít az a|ábbiak szerint.

b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt
feladatként az onkormányzat saját mfütldési és fe|ha|mozási bevételeinek terhére a
2017. évi költségvetésben 67.500.000,- Ft összegben, a 2018. évi költségvetésben
85.000.000,- Ft <ĺsszegben, a 2019. évi költségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a
2020. évi költségvetésben 87.500.000,- Ft ĺisszegben, a 20f1. évi kĺiltségvetésben
20.000. 000,- Ft ĺlsszegben.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2017., 2018., 20|9., 2020. és 202I. évi
költségvetésľől szóló ręndeletek megalkotásáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: a) - b) pont esetén 2016. augusztus 25.; c) pont esetén a2017.,2018.,2019.,

2020., 202I . évi költségvetésről szóló rendelet elfo gađása

5. eredményes pźiytzat esetén vál|a|ja, hogy a projekt befejezésétóI szánitott 5 évig a
pľojekt megfelel az I303l20I3lEU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, azaz a
pá|yázat által érintett infľastrukturális elęmeket fenntartj a.

Felelős: polgármester
Határiđő 2016. augusztus 25. és a pľojekt ztrásátőI szźlmított 5 év

Ktiltség megnevezése
2017 (eFt) 2018 eFt) 2019 (eFt) 2020 (eFt) 2021(eEt)

Osszesen
(eFt)

proiektmenedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000

beruházás (Kovessi) 6s.000 0 0 0 0 65.000
képzési, foglalkoztatási
programok Ĺizemeltetési
kts. (Kövessi)

2.500 s.000 5.000 2.500 0 15.000

önk. telek átmeneti
hasznosításának
üzemeltetési kts.

0 s.000 5.000 s.000 0 15.000

szabadidős há|őzat
üzemeltetési kts.

0 10.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszám. szoft (pl.:
ösztondíi)

0 s.000 10.000 10.000 0 25.000

Osszesen 67.500 85.000 90.000 87.s00 20.000 3s0.000



6' a határozat l. pontja a|apján felhatalmazza a polgármestert a pźiyttzathoz sziikséges
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési foľrást nem igénylő
hiánypótlások aláírására és a Nemzetgazdasági Minisztérium felé tĺjľténő benyrijtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 25.

7. felkéri a polgármestert, hogy sikeres páIyázat esetén nyújtson be előteľjesztést a
Képviselő-testület részére és tegyen javaslatot a költségvetés módosítására.

Felelős: polgármester
Határídó: a páIyázat tźtmogatásźtól szóló dontés utĺĺn következő képviselő-testületi
ü1és

( A Képviselő-testület a 162/20]6. (VIII.25.) számú határozata alapján
a szavazást megismételte)

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISEIo
A HATÁR c.ZATHIZAT ALHI Z EGYS ZERÚ S Zo ToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
162ĺ2016. (uII.25.) O NEM O TARTOZKODASSAL

13IGEN O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

T4IGEN

A Képviselő-testtilet úgy diint, hogy elfogadja dľ. Kocsis Máté iigyrendi javaslatát anapirend
szav azásának me gi smétl é séľő l.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lł xÉpvlsBro
A HATÁR IZATHIZAT ALlľrIZ vnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
163t2016. (VIIr.zs.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Magyarorszéĺg Kormźnya áIta| 2016. mĺírcius 03-an
megjelentetett ,,A leromlott településrészeken éIő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, taľsadalmi és ťĺzikai rehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-
6.2.1-15 kódszámú pźiyźnatí felhívásra a Jőzsefváĺosi Önkormtnyzat Támogatási kérelmet
nyújt be, ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna-orczy Negyed szociális városrehabilitációS
program'' című, a Dankó utca _ Magdolna utca - Dobozi utca _ Baross utca _ KáIvfuiatér _
Diószegi utca - Dugonics utca _ Illés utca _ KáIvátia tér áIta| hataľolt teriiletre eső 7 tömb
(I4|., 142., I44., I45., 260',26|.,262. tömbök) tertiletre fokuszáló projekt ťlnanszirozása
érdekében. az alábbi tartalmi elemekkel :



Projektelemek

Tewezett
bľuttĺĺ
/e|számo|hatő|
tisszktiltsés

Lakhatási Prosramok 1.099 millió Ft
onkoľmányzati|akőépületck komplcx koz<isségi megúiítása (kb. 30-50 lalĺás)
Műszakilas szükséses épületek bontása (kb.2 épĹilet)

Bérházak és béľlakások tizemelési koltsée csökkentése (300 lakás)
Közosséei zöldudvaľ pľogľam (kb. 10 udvar)
Család ésLakőház Mentorálás &b. 300 kliens)
Lakhatási szew ezetek inte grációi ának el ő se gítése (JGK, JS zS zGyK, PH)
Foelalkoztatási és sazdasási Pro gľamok 330 millió Ft
Munkaerőoiaci (ľe)intesráló
Kéozési oľogramok
Helvi sazđasásfei lesztési
Munkahelvteremtés me gváltozott munkaképes sé gűek r észét e

Kiizteľĺilet és ktizbiztonsáei Programok 473 millió Ft
Gyeľmek és ifiúsági szabadidős programok há|őzata, JSzSzGyK telek
átmeneti hasznosítás. közösséei miniproi ekt
Csaláđlátoeató Mobil Team / Csa|áďi Konzultációs Team
Problémaorientált közössési rendészet kialakítása
Szomszédok Esymásért Mozgalom kialakítása és műkodtetése
Bűnmeeelőzés a körny ezet terv ezés se gítsé gével (CPTED)
Eevéb kiiltsée 78 millió Ft
proi ektmenedzsment, közbeszerzés, tái ékoztatás, kĺinyw ízsgá|at

Taľtalék 20 milliĺĎ Ft
Osszesen 2.000 millió Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. aususztus 3 1.

A döntés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály,
Polgáľmesteľi Kabinet

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI ZATALHoZ vĺnĺŐ s ÍľBTT SZo TÖB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
164t2016. (WII.25.) 13IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja ahatározatmellékletét képezo konzoľciumi egyĹittműködési megállapodás
furta|mźú.
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b) az a|ábbi szeĺvezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja és
velrik konzorciumi együttműködési megállapodást köt az a|ábbiak szerint:

Konzorciumi partner Erintett tevékenység

Konzorciumi
tagľa jutĺi

bruttó
elszámolható

ktiltsée
Józsefuĺáľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekj óléti
Központ

Család és Lakőház Mentorálás
Munkaeľőpiaci (re)integráló pľogľamok
Családlátogató Mobil Team l Csaláđi
Konzultációs Team

s2s.000.000

Kcĺvessi Erzsébet Baptista
Szakközépiskola, Szakiskola és
GimnĺŁium

Képzési programok

100.000.000

Moľavcsik Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Integrált
Szociális Intézet

Munkahelyteremtés megváltozott
munkaképessé gtĺek ĺ észér e 20.000.000

c) az a) és b) pontban foglaltak szerint fe|hata|mazza a polgźlrmestert a megállapodás
és az abban foslaltak szerinti meshatalmazás aláirására.

Felelős: polgármester
Határido: a-b) pontok esetén 2016. augusztus 25.,c) pont esetén 2016. augusztus 31.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Fĺév9 Zrt., Pénziigyi tigyosztály,
Polgármesteľi Kabinet

A |6412016. (VIII.25.) számú határozat mellékletét a kivonat 2. számú melléklete
tartalmazza.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc.ZAT ALHIZ unqo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
165ĺ2016. (VIII.25.) 11 IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. a) az alábbi szervezeteket a Helyi Támogató Csopoľtba tagként bevonja:

1.1.



HTCS tagiai
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzati képviselő, 10. választókeľĹilet
v źůasztőkeľül et önko rm źny zatí kép v i s e l ő

onkormányzat
önkormánvzati

választókerület
képviselő, 1 i.

9.

Józsefuárosi Közbiztonsági Polgarőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzoltő
Egyestilet

Józsefu aľos Közö sségeiért Nonpr oťń Zrt.

Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpo Ń Zrt'

Józsefuárosi Magdolna Negyed Egyesület

Józsefuárosi Református Egyházk ozség

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Kozpont

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany

Moravcsik Alapítvany P szi chiátriai B ete gek Inte gľált S zo ciális Intézet

b) elfogadj a ahattrozat mellékletétképezó tartalomma| attnnogatási kérelem pźiyázat
benffi tás ához sziikséges Helyi T źmo gatő C soporľtal kötendő me gállapodást.

c) az a-b) pontban foglaltak szerint fe|hata|mazza a po|gármestert a Helyi Támogató
C soport megállapodásának a|áírásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a-b) pontok esetén 20T6. augusztus 25.,c) pont esetén 2016. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztáiy,
Polgáľmesteri Kabinet

A |'6512016. (VIII.2S.) számú határozat mellék|etét a kivonat 3. számrĺ melléklete
tartalmazza.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT:ľrI Z AT ALHIZ MINo SÍTETT SZóTo B B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
1,66l2016.(vIII.25.) 12IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a) a támogatási kérelemben foglalt szakmai program megvalósításához szfüséges
önľészére összességében bruttó 350.000.000'- Ft forrást biztosít az alábbiak szeľint:
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Költség megnevezése
2017 (eFt) 2018 eFt) 2019 (eFt) 2020 (eEt) 2021(eEt'1 Osszesen

(eFt)
proiektmenedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000
beruházás (K<ivessi) 65.000 0 0 0 0 65.000
képzési' foglalkoztatási
programok üzemeltetési
kte. (Kövessi)

2.50Ĺ) 5.000 5.000 f .500 0 15.000

önk. telek átmeneti
hasznosításának
üzemeltetési kts.

0 s.000 5.000 5.000 0 15.000

szabadidős hźiőzat
iizemeltetési kts. 0 r0.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszám. szoft (pl.:
ösztĺjndíi) 0 s.000 10.000 10.000 0 2s.000

Osszesen 67.s00 8s.000 90.000 87.500 20.000 350.000

b) aZ a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vá||al önként vá||a|t
feladatként az onkoľmányzat saját műkcidési és fe|ha|mozási bevételeinek terhéľe a
2017. évi költségvetésben 67.500.000,- Ft összegben, a f0I8. évi koltségvetésben
85.000.000,- Ft összegben, a2019. évi költségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a
2020. évi költségvetésben 87.500.000,- Ft összegben, a 2021. évi költségvetésben
20. 000.000,- Ft ĺisszegben.

c) felkéri a polgármestert, hogy a 20|7., 2018., 2019., 2020. és 202I. évi
költségvetésről szóló rendeletek megalkotásźná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: a)-b) pont esetén 20|6. augusztus 25.; c) pont esetén a2017.,2018.,2019.,

2020., 202| . évi koltségvetésről szóló rendelet elfogadása

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzůigyi Ügyosztály,
Polgáľmesteľi Kabinet

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN tł rÉpvlsprŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜK SÉGES
HATAROZAT:
167t2016. (VUr.2s.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, eľedményes pá|yźzat esetén vtilalja, hogy a projekt
befejezésétő| szálrĺitott 5 évig a projekt megfelel az I303l20I3lEU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak ) a7,a7. apá'Iyźnat á|tal &intett infľastrukturális elemeket fenntaľtja.

Felelős: polgármester
Hatźlrídő:20|6. augusztus 25. és aprojekt zárásźńőlsztlmitott5 év

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzĺigyi Ügyosztály,
Polgármesteľi Kabĺnet

13IGEN

t3



IZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlspro
a. HaľaR IZATH>ZATALHoZ Nĺnqo s Íľpľľ szóľo g g sÉc szÜrsÉcps
HaľÁRoza.ľ:
|68120Í6. (WII.25.) 13IGEN O NEM t ľaRľózxonÁssa.r-

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 16312016. (VIII.25.) számt határozat a|apján
felhata|mazza a po|gármestert a páIyázathoz szĺikséges dokumentumok, nyilatkozatok,
esetleges költségvetési t.orrást nem igénylo hiänypótlások a|tiržstra és a Nemzetgazdastąi
Minisztérium felé történő benvúitásaľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016' augusztus 25.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztá|y,
Polgármesteri Kabinet

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 rÉpvIsprŐ
A HATÁR oZ ATH)ZATALHoZ unĺo s ÍľpTT SZóTOB B SÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
t69t20t6. (vllr.2s.) 14IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy sikeľes ptiyázat esetén nýjtson
be előterjesztést a Képviselő-testület tészére és tegyen javaslatot a költségvetés módosítására.

Felelős: polgármester
Hataridő: apáIyázattámogatásáról szóló döntés után következő képviselő-testĹileti ülés

A diintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzĺĺgyĺ Ügyosztáůy,
Polgáľmesteri Kabinet

Kmf.

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármester

Danada-Rimán Edina s. k.

Szeľvezési és Képviselői I

A jegyzőkĺinyvi kívonatot készítette:

i'{o\ĺárľr:u}.\' -(n 'a -+.

---2 ,l? f)
,f ,-<'(,/cY-rcz k)

Fazekasné ýargaLivia
Szervezési és Képviselői Iroda .jgyiĺtéző
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