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TAJEKOZTATO

Budapest Józsefvá rosi Onk ormá,nyzat
Ké pviselő-testiilete számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - po|gármester

A képviselő-testiileti ülés időpontja: f017 . ápri|is

l3

. sz. napirend

.

Táľgy: Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testületĺ hatáľozatok végľehajtásárő|, az
e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől,a jelentősebb eseményekrő| és az önkormányzati
pénzeszkiizök átmenetileg szabadrendelkezésíĺľészénekpénzpiaci jellegű lekötéséľől

A napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni, döntés

nem szükséges.
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Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság vé|eményezi x
x
Emberi Erőforľás Bizottság vé|eményezi
Hatźr ozati j av as|at a bizottsźĘ szźtmára:

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselo-

testületnek az e|őterięsńés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A

Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźrő| sző|ó 36/2014. (XI.06.) szźtmtl
önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján,,Minden hónap rendes üléséneká'||andő napiľendi
pontja a polgármester írásos tźýékoztatőja a |ejárr határidejű testĺileti határozatok végrehajtásźlrő|, az
előző képviselő-testületi iilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az
önkoľmányzati pénzeszközokáúmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegtí lekötéséról.''

Kéľema tájékoztató tudomásul vételét.
Budapest, 20|7. március 28.

T<irvényességiellenőrzés

:

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Polgá ľmeste ri tájékoztatő

a 20|7. ápľilis ĺ.3.i
képviselő.testiileti
iilésre

,,(1) Minden hónap ľendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a|ejárt
hatáĺideju testületi határozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľo|és az önkormányzati pénzeszktizök átmenetileg szabad
rende|kezésű részének pénzpiaci jel legű lekötésérő l.''

(az

SZMSZ 17. s (I) bekezdése alapjón)

Tájékoztatőalejárthatáridejűképviselő-testtiletihatźlrozatok
végľehajtásáró1
Tĺsztelt Képviselő-testtilet!

A lejáľt hatáľidejű képviselő-testĺileti határozatokvégľehajtásárćl.łaz atábbi
jelentést adom:

Javaslat a Belső Ellenőrzési lroda Stratégiai tervére és a 2016. évi ellenőrzési tervére

276tf01s. (xtr.03.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy
1. jóvźhagyja a Jőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal Be|ső Ellenőľzési Irodájának 20|6-f0|9. évekre
vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét a határozat l. számú me|léklete szerint.
Fe|elős: jegyző

Határidő: 20|9-ig folyamatos

2.

jővźthagyja a Jőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal Belső Ellenőľzési Irodájának
tervét a hattlrozatf . szttmű melléklete szerint.
Fe|e|ős: jegyzó

Hatáľidő: 2016. decembeľ

f0I6. évi ellenorzési

3l.

A

Belső Ellenőľzési lroda tájékoztatálsa alapján: Áz éves ellenőľzési teľv végrehajtásról szóló
beszámoló a 2016. évi zárszámadási ľendelettel egy időben keľül előteľjesztésľe a Képviselőtestület részéľejóváhagyásľa a Bkr. a9. $ (3a) bekezdés alapján. A beszámolĺó taľtalmazza a20|62019. évekre vonatkozó Stľatégiai ellenőľzési terwel kapcsolatos tájékoztatást is.
Javaslat az onkormdnyzat tutajdondban lévő, illetve az dltalafenntartott ingatlanok eneľgía-és
vízfogl asztási adataira vo nat ko zlí tlźjékoztatóró I
44/2016. (rr.04.)

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

l. évente tźĄékoztatást kér az önkormányzat tulajdonában álló, valamint az önkormányzat á|Ía|
fenntartott ingatlanok energia- és vízfogyasztttsi adataiľa vonatkozóan (frĺtésieneľgiahordozók,
el

ektromo s

źtr am, iv

őv íz).

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I7. február |5.. valamint azt követően minden év februáľ 15.

2. minden évben meg!árgya|1a az egyes ingatlanok energiafogyasztás-változásźnak kimutatását,
valamint az adatok alapján készÍiltéĺtékelést'A Képviselő-testtilet az értéke|ésalapján ajánlást

foga|maz meg a kovetkező költségvetési évre, az onkormányzat energiafogyasztásának ľaciona|izá|źtsára

vonatkozóan.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. március 15.. valamint azt követoen minden év március 15.

3. azadatgyűjtés kezdo időpontja: f016.január

1.

Felelős: poIgármester
Határido: 20|6. februźlr 4.

A Józsefvárosĺ GazdáIkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: Az łinkoľmányzati tulajdonban
álló, valamint az önkoľmányzat á|ta| fenntaľtott ĺngatlanok eneľgia- és vízfogyasztás adataira
vonatkozó 2016. évi kimutatás határidőre elkészĺilt. A kimutatás alapján a tájékoztatás illetve a
képviselő-testtiletĺ előteľjesztés elkészítésefolyamatban van.

Iavaslat ,,a közösségi együttélés alapvető szabdlyairól és ezek elmulasztĺźsdnak jogkövetkezményeirőI''
címmel rendelet elfogadós ór a
156/2016. (Vr.02.)

A Képviselő-testület felkéri a
eryszer az

év es

jegyzőt, hoga a rendelet hatásairól és eredményeiről számo|jon be évente

beszámo|ój ában.

Felelős: jegyző
Határidó: évente a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló készítése

A

Jegvzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: A Képvise|ő-testület a 79/f0|7. (Itr.09.) számrĺ
határozatában elfogadta a jegyző beszámolój át aPo|gátmesteľi Hivatal 2016. évi tevékenységéľől.
Javaslat póIydzat kiírásdra a Budapest VIII. keríilet, Üuai n ft/B. és tjuĺi ĺlt 18. suźm alatt
található, nem lakds céIjdra szolgóló ingatlanok vonatkozĺźsdban

2s4/2016. (X[.01.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1)

a Budapest VIII. kerĹilet, Üllői tÍ 16/B. szám a|att elhelyezkedő,3676310lN48 helyrajzi számú, l18
m2 alapterülettĺ ftjldszinti (kizźrő|ag a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Üllői út 18. szám a|atti,3676410lN|

hrsz.-ú he|yiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII. kerület, Üĺ0i ĺt l8. sám alatt
elhelyezkedő 3676410/N| he|yrajzi szźtmű, utcai ľoldszinti és pinceszinti, 756 mf alapterĺiletíĺ,és a
3676410lN3 he|yrajzi sztm a|atti, füldszinti, 28 y' alapterĺiletiĺ (kizźtrő|ag a 3676410/N 1 hrsz.-ú
helyiségből megkdzelíthető), mindösszesen 902 m, alaptertiletíĺ, tires' önkoľmányzati tulajdonú nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásaľa _ a |96lf016. (X. 06.) számú képviselő-testületi
hatźrozat a|apján - kiíľtnyilvános pá|yázati eljárást éľvényesnekés eredménýelennek nyilvánítja.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 1.

2)

hozzźĘáru| a Budapest^VIII. kerület, Üllői űt 16lB. szźlm a|aÍt elhelyezkedo, 36763l0lV48
hďryrajzi szám,ű,118 m2 alaptertiletű floldszinti (kizárő|ag a Budapest VIII. kerület, Üllői út 18.
szám a|atti,3676410lNI hrsz..ú helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII' keľület,
Üu0ĺ ĺt 18. szám alatt elhelyezkedő 3676410lN1he|yrajzi sztlmű, utcai ftjldszinti és pinceszinti,
756 m2 alapterületrĺ, és a 36764/o/N3 he|yrajzi szám a|atti, füldszinti, 28 m2 alapterülettí

(kizźtrő|ag a 36764l0lNI hrsz.-ú helyiségből megközelíthető), mindösszesen 902 m'
alapterületű, üľeS, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek nyilvános,
egyfordu ló s pźiyázat útj án töľténő, együttes étékesítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ.. vagyongazdá|kodási
Határidő: 20 l 6. december 1.

igazgatőja

3)

elfogadja a határozat me|lék|etét képező, Budapest VIII. kerület, Ul|ői tÍ |618. szám a1att
elhe|yezkedő, 3676310lA148 he|yrajzi számű, 118 m, a|apterületű foldszinti (kizárő|ag a
Budapest VIII. kertilet, ÜlI0i út l8. szám a|atti,3676410ĺAl1 hrsz.-ú helyiségből
megközelíthető), va|amint a Budapest VIII. kerület, Üttoi ĺt 18. szám alatt elhelyezkedő
3676410lĘl| he|yrajzi számu, utcai füldszinti és pinceszinti, ]56 mz alapterületű, és a
3676410lAl3 he|yrajzi szźĺma|atti, fĺjldszinti, 28 m'alapte^rületű (kizárő|aga36.76410lAlI hrsz.ú helyiségbőI megkĺizelíthető), mindcisszesen 902 m. a|apterüIetű, üres, önkormányzati
tulajdonú nem |akás cé|jára szo|gá|ő helyiségek egyÍittes elidegenítésérevonatkozó, nyilvános,
e gy fo rd u l ó s p á|y źzati fel h ívást az alábbi fe téte e kke :
a) a minimális vételáľ: l46.820.000,- Ft
b) apá'|yázatbirźilati szempontja: a legmagasabb aján|ott véte|ár
l

l

|

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. december l.

4) a

pá|yázati felhívást
szerint teszi kozzé.

a Képvise|ő-testtilet |36120|6. (VI.02.) számű

hatźrozatélban foglaltak

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido:- 20 1 6. decembeľ 5.

5)

felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és
arra, hory a pá|yázat eredményérevonatkozó javaslatát teľjessze a Képviselő-testiilet elé.
Amennyiben apźúyánat eredménýe|enül zárul, fe|hata|mazza aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot a pźiyázatot \ezźrő eľedmény megźi|apitásźra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|7. február 28.

A

Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. tájékoztatása alapjánz A páůyánati fe|hívás 2016.
december 5-én keľĺiltkiíľásľa,a páiyánatok beadásának hatáľideje 2017. január 5. volt. A
pár|yázati felhívás érvényességénekidőtaľtama alatt a pá|yázati dokumentĺícĺót senki nem
megvásáro|ta meg, egyetlen pá|yázat sem keľült benyújtásľa az ingat|anok megvásáľlásáľa
vonatkozóan. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáą a pá|yázatot éľvényesnekés
eľedménýelenneknyilvánította a f1ĺ2017 . (I.23.) sz. határozatában.
ravas lat ko nzultúció lefolytatds dra a kiizrend, kö

zb

iztons óg érdekében

2s2/20t6. (Kr.o1.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
közrend, közbiztonsággal

20|7 . évben a jőzsefvárosi lakosok körében konzultációt

kapcsolatos témában és felkéri a polgáľmesteľt annak lebonyolítására.

folyat le

FeIelős: polgármesteľ

Határidő: 20 17. március

A

JeeYzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: Á' keľületi konzultáció lefolytatásához szĺilĺséges
kellékek' eszktiziik biztosításľa kerĺiltek

Poleáľmesteľi Kabinet tájékoztatálsa alapján: A konzultáció lefolytatásľa keľült a lakosság
köľében. A konzultációs kéľdőívkittiltésénekhatáľideje 2017. febľuáľ 15. volt.

A

'4

Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések megltozatalára
4/2017. (Ir.02.)

A

Képviselő-testiilet ligy dont, hogy a Díszpolgáľi cím kitüntetést f0|7. évben az a|ábbi személynek

adomźtnyozza:

Galamb József (posztumusz)
Felelos: polgármester
Határido: f0|7. február 02.

5ĺ20t7. (tr.02.)

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitĺ'intetéstf0|7. évben az a|ábbi személynek
adomźnyozza:
P ongrátz Geľgely (posztumusz)

Felelős: polgáľmester
Határidő:2017. február 0f

.

6/f0r7. (rr.02.)

A

Képviselő-testület rigy dont, hogy a Díszpolgáľi cím kitüntetést f077. évben az a|ábbi személynek
adományozza:

Maľton lĺva
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 0f.

7/2017. (rr.o2.)

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést 2017. évben az a|ábbi személynek
adományozza:

Dľ. Futó Péteľ
Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 20|7. február 02.

812017. (tr.02.)

A

Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést
adományozza:

Bohus Zo|tán

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|7. február 02.

f0I7. évben az a|ábbi

személynek

9tf017. (rr.02.)

;
:

A

Képviselő-testüIet úgy dĺint' hogy a Díszpolgári cím kitĺintetést2017. évben az a1ábbi személynek

adományozza..

j

l

i
l

ľenga-oláh Tiboľ

!

r.elelős: polgármester

Határido:IO|7. február 0f

.

i

;

10/2017. (tr.02.)

]

A

i

'i

i
i
]
l

I
;

I

l

Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsületkereszt kitüntetést20|7. évben az a|ábbi
.zeryezetnek adomźtnyozza:
Budapest Külső-Józsefváľosi Református Egyházktizség

r.elelős: polgármester
Határidő: 2017. február 02.

1t/20r7. (Ir.02.)

A

Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuáľosi Becsületkereszt kittintetést 20|7. évben az a|ábbi
szervezetnek adományozza:

I

Budapest Tiiľökőľi Refoľmátus Egyházkiizség

:

'
'

Felelős: polgármester

I
;

12/2017. (tr.02.)

gatáridő:2O|7. február 02.

A

Képviselő-testiilet rigy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsĺiletkereszt kitĺintetést20|7. évben az a|ábbi

szer:v ezetnek adomźny ozza:

Józsefváľosi Refoľmátus Egyházkiizség
Felelős: polgáľmester

Hatźridő: 20|7 . február 02.

tst20r7. (rr.02.)

A

Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsĺiletkereszt kittintetést 2017. évben az a|ábbi

szerv ezetnek adomźnv ozza:

Budapest _ Nag;várad téľiReformátus Egyházktizség
Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. február 02.

14tf017. (rr.02.)

A

Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsĺ'iletkeľeszt kitüntetést f017. évben az a|ábbi

szerv ezetn ek ado mány

o

zza:

Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség
Felelős: polgármester
Hatáľido: 20|,7. február 02.

15ĺ20t7. (II.02.)

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefuárosi Becsületkeľeszt kittintetést 2017. évben az alábbi

szerv ezetnek adomány ozza:

Budapest _ Józsefváľosi Evangélikus Egyházkőzség
Felelős: polgármester
Határidő: f017. fębruár 02.

r6t20r7. (rr.02.)

A

Képviselő-testület ligy dönt, hogy a Józsefuároséľt kitüntetést f0|7. évben az a|ábbi szervnek és

szemé lynek adomány ozza:

Józsefváľosĺ Magdolna Negyed Egyesĺilet és GaáIné Madaľász Anna (megosztva)
Felelős: polgármester
Határidő: 201'7. február 0f

.

17t2017. (tr.02.)

A

Képviselő-testi'ilet úgy dĺint, hogy a Józsefoárosért kitĺintetést f0I7. évben az a|źlbbi személynek

adomźtnyozza:

Mayeľ Mihály Józsefné
Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. február 02.

18t20r7. (tr.02.)

A

Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Józsefuároséľt kitiintetést f017. évben az a|ábbi személynek

adomźtnyozza:

Prof. Szappanyos Tamás
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. február 02.

19t2017. (rr.02.)

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy

a Jó Spoft kitüntetést 201'7. évben az a|ábbi személynek adomźnyozza:

Rózsa Gytirgy (posztumusz)
Fe|elős: polgármester
Határidő: f0|7. február 02.

20tf017. (rr.02.)

A Képvise|ő-testĹilet úgy dönt' hogy

a Jó Sport kiti'intetést f0|7 . évben az a|étbbi személynek adományozza:

tr'ľáteľ Viktória
FeIelős: po|gáľmester
Határidő: 20|7 . február 0f

.

21t2017. (rr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Jó Spoľt kittintetést

f0|7 . évben az a|źhbi személynek adomźlrlyozza:

FoľľaiNataniel
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f017. február 0f

.

22t20r7. (rr.02.)

A

Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

adományozza:

a Jó

Sport kitüntetést 2017. évben az a|źbbi szervezetnek

Magyaľ Testgyakoľlók Kiiľe Budapest
Felelős: polgármesteĺ
Hatáľidő: f0|7. február 0f

.

2s/2017. (rr.02.)

A

Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a Józsefuárosi Aranykoszorťl kitüntetést 20|7. évben az a|źbbi

szemé lynek ad omźnyozza..

Pölös

oszkár (Csüliik Csáľda)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2077. februttr 02.

24/2017. (rr.02.)

A

Képviselő-testĺ'ilet úgy dcint, hogy a Józsefuárosi Aranykoszorú kitĺintetést2017. évben az a|źhbi

szem

é

lynek adomány ozza:

Kőszegi Levente (Kőszegi Krĺstály)
Felelős: polgármester
Határido: 2017. február 02.

25t2017. (rr.02.)

A

Képviselő-testület rigy dönt, hogy a Józsefoárosi Aranykoszorú kiti.intetést f0|7. évben az a|ábbi
szem élynek adomány ozza:

Ugraĺ Sándor (Teleki 20 Autójavító Kft.)
Felelos: polgármester
Hatáľido: f0|7 . február 0f

.

26/2017. (tr.02.)

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

a Józsefuárosi Aranykoszorú

kitĺintetést20|7. évben az alábbi

szemé lynek adomttny ozza:

Frena József (Teleki téľipiac)
Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. fębruár 02'

27

t20r7. (rr.02.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy

a Józsefuáľosi Aľanykoszorú kitüntetést2017. évben az alábbi

szemé lynek adomány ozza:

Gyuľina Ilona viľágkötő (Népszínház u. 16.)
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20ll7. februźr 0f

.

28t2017. (II.02.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.

a Díszpolgári cím, a Józsefi'árosi Becsĺiletkereszt, a Józsefuárosért és a Jőzsefvárosi Aranykoszorú

kitüntetést dr. Kocsis Máté polgármester adja át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . március 19.

f. a

2017. évi Díszpolgári cim, a Jôzsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefuárosért, a Józsefuárosi
Aranykoszoni és a Jó Sport kitüntetések átadására 2017. március 19-én kertil sor a Budapesti olasz
Kulĺirintézetben.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. február 0f

.

t0

3. fe|kéri a lőzsefváros Kozösségeiéľt Nonprofit Zrt.

igazgatőság elnökét
kitüntetési iinnepség megszervezésére és Iebonyolítási feladatok el|ttásźra.

a

határozatban foglalt

FeIe|ős: poIgármester

Határidő: 20|7. februtr 0f

.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv

tájékoztatálsa alapján: A döntésľől a Józsefváľos Kłizösségeiéľt
Nonprofit Zrt. tájékoztaÚása 2017. febľuár 3-án megttirtént.

A Józsefuáros Köztisséeeiéľt NonpľoÍitZrt.

tájékoztatátsa alapján:
2017. évi Díszpolgáľi cím, a
^
Józsefváľosi Becsiiletkeľeszt, a Józsefvároséľt, a Józsefváľosi Aľanykoszoľú
és a Jó Spoľt
kitiintetések f017. máľcius 18-án átadásľa keľĺilteka Budapesti olasz Kultúrintézet

Díszteľmében.

ravaslatfellebbezések elbíľúIdsóraszocidlis tdmogatds íigyben

2gl20l7.(II.02.)
A Képviselő-testiilet

úgy dönt, hogy

l.
tigyében a 04-4I89ĺf016. számú települési támogatás kérelem gyógyszerkiadások
viseléséhez elutasítása tárgyában hozott I. fokú határozatot a határozat 1' sz. melléklete szerinti
tartalommal helybenhagyja.
Fele|ős: polgármester

Határidő:20|7. februźr f

.

f.

ügyében a 04-4|88lf016. számú telepiilési tamogatás kéľelemgyógyszerkiadások
viseléséhez elutasítása tárgyában hozott I. fokú határozatot a hattrozat f. sz. melléklete szerinti
tartal ommal he lybenhagyj a.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . február 2.

A HumánszoleáItatási ÜgYosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján:

04-4189t20t6

^
és a 04-4188/2016. számú ügyiratokban a határozatok a dtintésnek megfelelően e|készültek.
J av as I at

k i) It s égv etés t ér intő dii nt és e k me g h

o

zataldr a

s0t2017. (rr.02.)

A Képviselő-testtilet
1

.

úgy dĺint, hogy

a) a Dankó u. l 8. szám a|atti sportp źilya vi|ágításának kiépítésére1 .3 l 6 e Ft-ot biaosít az źitalrźtnos
működési tarta|ék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormány zat kiadás t 1 l 07-01 cím _ kĺjtelező feladat - műkĺidési
cé| és á|talános tartalékon belĹil az áItalános tartalék e|őirányzattlról 1.316,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás l l601 cím _ <jnként vállalt feladat _ beruházási előirźtnvzatára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . február 02.

f. a) a

Magyaľkúton található eľdei iskolában a fűtést és me|egvizet biĺosító kazán cseréjére
támogatásként 14.112 e Ft-ot biztosít a Józsefuáros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. részérea
kozszolgá|tatási szęrzodésen belül a fej lesztési céltartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás ||107-0f cím - onként vállalt feladat fejlesztési céltartaléke|őirányzatárő| |4.112,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1805 cím - önként vállalt
feladat _ felhalmozási célútámogatások á,|lamháńartáson kívülre e|oirányzatára,

c) felkéri a polgármestert az a)-b) pontokban foglaltakra tekintettel a Józsefuáros Közösségeién
Nonproťrt Zrt. 20|7. évi közszolgá|tatási szerződésének és annak mellékletétképezo kompenzáció,
támogatás módosítására és aláirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'7. február 02.

a 11101 címen tervezett rendezvényeket a Józsefuáros
Koz<isségeiéľtNonprofit Zrt. szervezze meg, ezért 4.ff7,0 e Ft-tal aközszo|gtt|tatási szerzodésben
foglalt 2077. évi kompenzáció összegét megemeli,

3. a) az onkormányzat költségvetésben

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzatkiadás 11l01 cím - onként vállalt feladat - szemé|yi
juttatások (reprezentáció) előirányzatźlrő| 2.819,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális
hozzźtjáru|ás e|őirźtnyzatáról l.408,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - önként váltalt feladat műkĺjdésicélútámogatások államh áńartáson kívülľe e|őirźnyzatára,
polgármestert a Józsefuáľos Közosségeiéľt Nonprofit Zrt. 20|7. évi kozszo|gźitatási
szerződésének és annak męllékletétképezo kompenzáciő, támogatźts módosítására és a|źńrására az a) és
b) pontokban foglaltak miatt.

c) felkéri a

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . februźtr 02.
maľadvány teľhére_ af0Í6. évi költségvetésben szereplő feladatok és
előirtlnyzatok - az a|źhbi feladatokra és osszegben biaosítja a fedezetet:
- Százados út' Ciprus u. és a Sport u. közĺjtti szakasz felújítása 11601 cím _ önként vállalt feladat
-beruházás 20.000,0 e Ft

4. 20|7-ben a2016. évi szabad

-

.
-

Tĺjmő u. - Leonarđoda Vinci u' - Balassa u. szakasz útfelújítás1160l cím _ onként vállalt
feladat - beruhazás 20.000,0 e Ft
Palotanegyed Idősek Klubja kialakítas, Baross u.2|. i1601 cím - önként vállalt feladat beruházás 47.37I,0 eFt
Polgáľmesteľi Hivatal ĺigyfelszolgálat kialakítrĺsának teľvezési díja 1160l cím - önként vállalt
feladat _beruhźzás 1.500,0 e Ft
Bláthy o. u., Bíró L. u. és aYajda P. u. közötti szakasz felújítástervezési díj, hatósági díj l1601
cím _ önként vállalt feladat - beruhazás 5'800,0 e Ft
Koľányi S. u' 14. és 16. szám a|atti épüIet bontása 11602 cím - önként vállalt fe|adat - dologi
kiadások 19.000,0 e Ft
Lujzau. l5. ľodémcserel 1602 cim- önként vállalt feladat -f .4f5,0 eFt

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . febľuár 0f

.

5. a) aJózsefuárosi Egyesített Bölcsődék engedé|yezett|étszámźttf017. március l-jétől - önként vállalt
feladat

-

1

fővel megemeli határozat|an időre,

b) az a) pontban foglaltak miatt a kovetkező évek költségvetésének terhérę 20i8. évtől tartós működési
előzetes kötelęzettséget vállal évente 3.103,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül az onkormányzat saját
és közhatalmi bevételeit jelöli meg,
1Z

c) a|étszźtmemelés2017. évi kci|tségei fedezetének biztosítása miatt
- a Polgármesteri Hivatal |220f cím - önként vállalt feladat - személyijuttatás (céljuttatás) e|őirźnyzatźú
1.90l,5 e Ft-tal, a munkaadótterhe|ő járulékok és szociá|is hozzájáru|ási adó előirányzatát440,5 eFt-tal

csokkenti

és ezze|

egyidejűleg

a

míĺködésifinanszírozási bevéte|en beltil

az

irányítószervi

támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn toľténő jóváírása előirányzatát csĺikkenti,

- az Egyesített BöIcsődék 40l00-0f cím - onként vá|lalt feladat _ bevételi működési finanszírozási

bevételen be|i'il az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jőváirźsa
e|őirźnyzatát2.342,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 40100-02 cím - önként váIlalt
fe|adat - szemé|yijuttatás elóirányzatźtt (törvény szerinti illetmény l.800'0 e Ft, béren kívü|i juttatások
101,5 e Ft) 1.901,5 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźtru|ási adó (szociális
hozzt|áru|źlsi adó 396,0 e Ft' EHo f6,5 e Ft, SZJA 18,0 e Ft) előirányzatźú440,5 e Ft-tal megemeli.
Felelős: polgármester
Határidő: f017. február 02.

6.

megbizza a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az a|ábbiak szerinti valamennyi feladat teljes
köríĺ e|látásával:
a.) Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszőudvar alatti terĺ.ilet ultrahangos vizsgtiata, fe|tárás, tömedékelése,
6.6ó8,0 e Ft összegben,
b.) Asztalos S. u. (Keľepesi lit - Salgótarjáni iÍ szakasz) felújításának tervezése, 3.500,0 e Ft összegben,
c.) Dobozi u. (Népszínházu.- Magdolna u. szakasz) tervezés,10.800,0 e Ft összegben,
d.) Dobozi u. (Népszínház u. - Fiumei út, a Remíz mellett a Baross utcáig) tervezés, 10.400,0 e Ft
<isszegben,

e.) Salgótaľjáni út - MAV-telep (zsákutca szakasz) tervezés 2.800,0 e Ft összegben,
f.) Futó u' 39-4|. kĺjzötti szakasz felújítása,5.000,0 e Ft összegben,
g.) Szentkirályi u. 5|.49. közötti szakasz felújítása, 18.000,0 e Ft összegben,
h.) Salgótarjáni út (Asztalos S. u. - Hungária krt. között) tervezés 3.300,0 e Ft összegben,

i.) szegéllyel egyĺitt járdák felújítasa (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés),

10.000,0

e

Ft

összegben,
j.) 6 db óvoda épületben riasztórendszer korszerűsítése, f .I55,0 e Ft összegben,

k.) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) _ Kerepesi u. - konyha

éptilet

ľiasztórendszer korszeríĺsítése,
f50,0 e Ft összegben'
l.) JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése, 280,0 e Ft összegben,
m.) JEB Fecsegő-tipegők Bölcsőde épület riasztórendszęrkorszerúsítése, 330,0 e Ft,
n.) JEB 4 telephelyén elektromos kapcsolótáblájának korszeríĺsítése,
5.500,0 e Ft osszegben.
o) Dankó u. 1 8. szám alatti sportp á|ya vi|ágitásának kiépítése1 .3 l 6 e Ft
Feleĺős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . február 0f

7.

,

ahatźlrozat 6. pontja a|apján felkéri a polgármestert a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|
kotendő megbíási szeľződések elkészítésére
és azok a|áirésźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. februźr 0f

.

8. a

ĺőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' telephelyének (or u. 8.) felújitásához 5.000,0 e Ft
összegben, a Dankó u. 3-5. sZ. a|atti telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló
berendezéseinek beszerzésére300,0 e Ft összegben, valamint a fe|adate||źúáshoz szükséges 4 db
kerékpár beszerzésére 300,0 e Ft tisszegben támogatźlst nyújt, és felkéri a polgármestert a támogatási
szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február l0.

"+

9.

a) a Józsefoárosi onkormányzat kiadás 1 l l 07-0l cím működési cél és áItalános tartalékon belii|
az tiltalános tartalék - kotelező feladat - e|őirányzatáről 17 .006,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 l080f cím működési ťlnanszirozási kiadáson be|u| az irćnyítőszervi támogatás fizetési szám|ára töfténő
utalása _ kötelező feladat e|őkányzatźtra l6.106,5 e Ft-ot, az irányítőszewi támogatás fizetési szám|źra

történő utalása

-

onként vál|alt feladat - e|oirányzatára 899,8 e Ft-ot kereset-kiegészítéscímén,

b) a Naprafoľgó Egyesített óvod ák 72|00-|7 cím - kotelező feladat

-

műkodési finanszírozási

bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źtn történő jőváírása

e|őirtnyzatźúés ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a t<irvényi illetmény
e|őirányzattú 4.706,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źsi adó eloirányzatát
1 .03 5,4 e Ft-tal megemel i kereset-kiegészítés címén,

c) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40l02-0l cím - kotelező feladat működési ťlnanszírozási bevételen beltil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatźts fizetési
számlán töľténő jőváírtsa e|őkányzatát és ezze| egyidejtĺ|eg a kiadás személyi juttatás, ezen beliil a

törvényi illetmény e|oirányzatźú798,5e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási
adó eloirányzatźtt I75,] e Ft-tal megemeli keľeset-kiegészítéscímén,

d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|0f-0f cím _ köte|ező feladat működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatźts fizetési
szám|án történő jővźĺirása e|óirányzatát és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a
törvényi illetmény e|őirttnyzatźń 60l,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzájáru|ási
adó eloirányzatát I3f,2 e Ft-tal megemeli keľeset-kiegészítéscímén,
e) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40|0f-03 cím - kötelező feladat miĺködési flnanszirozttsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósítoÍt tźtmogatás fizetési
szám|án történő jóváírása e|oirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás' ezen belül a
törvényi illetmény e|oirányzatźú97,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szociális hozztýźlru|ási
adó előirányzatátfI,3 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészités címén,
f) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102-03 cím _ önkéntvźi|a|t feladat műkcidési ťlnanszírozási bevételen beltil az kányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
száml.źn történó jőváirása e|őirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás szeméIyi juttatás, ezen belül a
törvényi illetmény e|őirányzatźú2||,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźlru|ási
adó előirányzatźú 46,5 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

g) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40103 cím _ kĺjtelező feladat míĺködési ťlnanszírozási bevételen belĺil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án töľténő jóváírása e|őirányzatźń és ezze| egyidejű|eg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a

torvényi illetmény e|őirányzatéú |.2|4,I

e

Ft-tal,

a

munkaadót terhelő jáľulékok és szociális

hozzájáru|ási adó e|óirźnyzatźú267,| e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

h) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40104-01 cím - kötelező feladat mĹĺködési ťtnanszirozási bevételen be|ül az irányítószervi tamogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án töľténő jóváírása e|őirányzatźlt és ezze| egyidejiĺ|eg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a
torvényi i|Ietmény e|őirttnyzatát 2f4,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási
adő e|óirányzatźLt 49,4 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

i)

a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40704-02 cím _ kotelező fe|adat -

mtĺködési ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án tofténő jőváírása e|óirźtnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a
törvényi illetmény e|óirányzatát |.678,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzt| ár u|ás i adó e|őir źny zattú 3 69,3 e Ft-tal me geme l i kere set-k e gészítésc í m én,
i

j) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I04-0f cím - önként vállalt feladat működési ťĺnanszíroztlsibevételen belül az iránvitőszervi tźtmosatáskéntfolvósított támosatás fizetési
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szám|án torténő jőváírása e|őirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás szemé|yi juttatás, ezen be|ül a
töľvényi il|etmény előirányzatát304,1 e Ft-ta|, a munkaadót terhelő járulékok és szociá|is hozzájáru|ési
adó e|őirányZatát 66,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

k) a Józsefoárosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjó|éti Kozpont 40105 cím - köte|ező feladat műkodési ťlnanszírońsi bevételen be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
száltllán ttjrténo jóváírása e|őirányzaLźtI és ęzzę| egyidejiileg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a
törvényi i||etmény e|őirányzatát |.3|7,] e Ft-ta|, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|äsi adó e|őirányzatźtt289,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén.
Józsefvárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont 40106 cím _ kotelező feladat működési ťlnanszírozasi bevételen belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán történő jóváírása e|óirányzatát és ezze| egyidejtĺleg a kiadás személyi juttatás' ezen belül a
törvényi il|etmény e|őirźnyzatát9ff,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźlru|ási
adó e lő iľány zatát f03,0 e Ft-tal me gemel i keľeset-kie gészítéscímén.

l) a

m) a Józsefuárosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti Központ 40|07 cím _ ĺinkéntvállalt feladat miĺködési ťtnanszírozási bevételen be|ü| az irányítószervi tamogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án történő jőváírása e|őirányzatźú és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a
törvényi illetmény e|oirányzatźúff|,8 e Ft-tal, a munkaadót terhęIő járulékok és szociális hozzájáru|ási
adó előirányzatźt 48,8 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

n) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím _ kötelező feladat

-

működési ťlnanszirozźlsibevételen be|ĺil az irányítőszervi t.ámogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án történő jőváírása e|őirtnyzatźtt és ezze| egyidejűIeg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a
törvényi illetmény e|őirányzatát 413,3 e Ft-ta|, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájátu|ási
adó előirányzatát90,9 e Ft-tal megemeli kereset-kiegészítés címén,

o) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím - ktitelező feladat működési ťlnanszírozttsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án töľténő jőváírźsa e|óirányzatátt és ezze| eryidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a
törvényi illetmény e|őirtnyzattú l.2f8,f e Ft-tal, a munkaadót terhelö járulékok és szociális
hozzźĄźtru|ási adó e|őirttnyzatźú270,f e Ft-tal megemeli keľeset-kiegészítéscímén,
Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. február 02.
10. a) a Polgármesteri Hivatal részéreinformatikai eszközök
ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére,

és irodabútorok beszerzésére 25.000,0 e Ft-

b) az a) pontban fogla|tak miatt az onkormányzat kiadźs 1II07-02 cím - ĺjnkéntvźůlla|tfeladat _

fejlesztési céltartaléke|őftźlnyzatáról 25.000,0 e Ft-ot átcsopoltosít a 11108-02 cím _ kötelező feladat felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tamogatás
kiutalása _ önként vállalt feladat _ e|óirźtnyzatfua,

c) a Polgáľmesteri Hivata| |220|-0| cím - kotelezó fe|adat_ felhalmozási finanszírozási bevételen belül
tátmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źtn töľténő jővźńrása e|őirányzatźtt
5.000'0 e Ft-tal, a |f20|-02 cím - kötelező fe|adat _ fe|ha|mozźtsi finanszírozási bevételen beltil az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án történő jőváírása e|óirányzatttt
20.000,0 e Ft-tal megemeli. Ezze| egyidejű|eg a kiadás I2201-u cím _ kötelező feladat - beruházás
elóirźtnyzatát 5.000,0 e Ft-tal és a I220|-0f cím - kötelező feladat - beruházás e|őirátnyzatát 20.000'0 e

az irányítőszervi

Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 02.

11.a Képviselő-tęstület azalźtbbiak szęrint módosítja a26212016. (XII.20.) szám,(shatározat 6. pontját:

Külso-Józsefuárosi Református Diakóniai Alapítvány részére(székhelye: l089 Budapest, Kőris

',a

u.

73.; adőszám: 1806589l .1-4f) 2017. évre 1.000,0 e Ft vissza nem téľítendőtámogatást - önként vá|lalt
feladat - biĺosítKovács Za|án rézfilvós zenekara (Cantores Ecclasiae) fel|épései, zenei rendezvényei
szervezésének támogatása címénés felkéri a polgármestert a támogatási szerződés a|tńrásźra.,,

FeleIős: polgármester

Határido: 201'7. februźr 0f

lf.

.

a Képviselő-testtilet az a|ábbiak szerint módosítja a 26flf016. (XII.20.) számű határozat

7.

pontját:

,,a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére(székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út l-5''
adőszám: |80567f|-f-4f) f017. évre 2.500,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást - <jnként válla|t
feladat _ biĺosítfe||épései,zenei rendeményei szervezésének, műkcidési költségeinek támogatása
címénés felkéri a polgármestert a támogatási szerződés a|áirására.,,
Felelos: poIgármester
Határidő: 2017 . febrlár 0f
13.

.

a) felkéri a Józsefuáros Közösségeiét Nonprofit

Zr,t^-t

febľuár f

b

8 -i

g tartő ko zfo gl alko ztatás ir ánti kére l em

60 fő zenészf0|,7. március l-jétől 2018'

enyúj tás ára,

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. részérea közfoglalkoztatás
önrész mĺĺködési cé|tarta|ékterhére f7.|49,5 e Ft-ot biaosít a Józsefuárosi Cigányzenekaľ zenészeinek
fog|a|koztatására a kozszo|gáltatási szerződésben foglalt f0|7 ' évi kompenzáció összegének
megemelésével,

107-0l cím - kötelezó fe|adat- miĺködési cé|
és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás cé|tartalékonrész e|oirányzatárő| 27.149,5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11805 cím - kotelező feladat - működési célútámogatások államháztartáson
c) a b) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás
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kívü lre e|őir źłnyzatár a,

d) felkéľia

polgármestert

a

Józsefuáľos Kozösségeiéľt Nonpľofit

Zrt. f017. évi közszolgáltatási

szerződésének és annak me|lékletét képező kompenzáciő, támogatźts módosítására és a|áirźsára a b) és
c) pontokban foglaltak miatt,

e) a Józsefuárosi Cigányzenekar zenészeinek 2018. január és februári kĺizfoglalkoztatása érdekében_
kötelező feladat - az onrészhez 5'4f9,9 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzati sajźú
miĺködési bevételek terhére'
Felelős: polgármester

Határidő: a)-b) és d) pontok esetén f017. február 02., c) pont esetében

módosítása, az e) pont esetében a20|8. évi koltségvetés készítése

a

f0|7. évi kĺiltségvetés

|4.

jôvéhagyja a határozat mellékletét képező, az onkormányzat 20|7. évi kozbeszerzési tervét és
felkéri a polgármestert annak a|áirására,

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 02.

15. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a20|6. évi maradvttny e|számo|źlsánáI, a
f0|7. évi költségvetési ľendelet módosításánźil, valamint 20l8-tól a tárgyévi koltségvetések
készítésénél
vegye

fi

gyelembe.
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FeIelos: polgáľmester

Hatáľidő: af017 . évi koltségvetésirendelet módosítása, illetve atárgyévi költségvetések készítése

A Gazdálkodási Üevosztálv

tájékoztatálsa alapján: Äz IJgyosztáiy a hatátozatban fogla|taknak
megfelelően f017. március 01. napján a JőzseÍváros Ktizösségeiért Nonpľofit Zrt. kőzszolgáltatási

szeľződésétmódosította. Az Ügyosztá|y a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t éľintő
megbízási szeľződést előkészítette, a szerzíjdésf0t7. februáľ 23. napján a|áirásra keľült.
A Józsefvárosi Eeyesített Bölcsődék tájékoztatálsa alapj án :
5. pont: a létszámemelésse| łisszefĺiggő munlcĺltatói feladatok megtöľténtek, az álláshely _
áthelyezéssel _ betöltésľe keľĺilt20ĺ7. március l-jétőI.
A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján:
4. pont:

-

Szánados út, Cipľus u. és a Spoľt u. közötti szakasz felújítása: a kész tervek a|apján a
kivitelezés nyáľľa van ütemezve. Az MTK-vaI szükséges az egyeztetés, tekintettel arľa, hogy a
Hĺdegkuti Nándoľ stadion ktiľnyékénmég ők is terveznek építésibeľuhĺĺzásokat.
Tłimő u. - Leonaľdo da Vinci u. - Balassa u. szakasz útfelújítás:a Coruin II. ĺitem befejezését
követően fog megkezdődni a beľuházás.
Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baľoss u. 2t.: A tervek elkészĺilteko a kivite|ezés
előkészítésetovábbĺ képviselő-testületi döntés alapján későbbi időpontban lesz megkezdhető.
Polgáľmesteri Hivatal ĺigyfé|szo|gár|at kialakítása: A tervezést a VáľosépítészetiIľodával
egyeztetve végzi a Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. A VáľosépítészetilľodátóI a
látvány-tervek megéľkeztek, a kĺviteli tervek elkészítésejelenleg folyamatban van.
Bláthy O. u., Bíró L. u. és a Vajda P. u. ktiztitti szakasz fe|újítás: A terveztetés a Tľĺanonĺ
emlékmĺĺtervezésétől függően későbbi időpontban lesz lehetséges.
Koľányi S. u. 14. és 16. szám a|atti épüIet bontása: A kĺvĺtelezésbeszeľzési eljárása |ezáru|t, a
vállalkozási szeľződés a|áírás alatt van.
Lujza u. 15. ftidémcseľe: Az elkésziilt kiviteli teľvek a|apján a beszeľzési eljáľást indítja a
Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpo nt Zrt.

A

6. f.)' g.)' i.) pontokkal kapcsolatban a beszeľzésĺeljáráshoz kapcsolódó előkészítő tevékenység
folyamatban van. A kivitelezési hatáľidő az f.) pont esetében 20t7. áryri|is 30. a g.) pont esetében
2017. május 31., az ĺ.) pontesetében 2017 . szeptember 30.
A 8. pontban a Budapest VIII. keľület, Dankĺó u. 3-5. szátm a|aĹti telephelyľe felépítendő
fahánakhoz kapcsolódó, valamint keľékpáľeszkiiztik beszeľzéséhezaz előkészítő tevékenysĘ
folyamatban van. A légkondicionáló beľendezés beszerzésének végső hatáľideje 20|7. máłjlus 31., a
keľékpár esetében 2017. ápľitis 30.

A Józsefváľos Köziisséeeiéľt NonpľoÍitZrt. tájékoztatálsa alapján: A sziikséges hatósági szeľződés
megkÍĺldésea KoľmányhÍvatal felé megtłiľtént.A VáľosgazdáIkodási és PénzĺĺgyiBizottság
elfogadta az lJz|eti teľv módosítását 2017. 02. 20-án a91t2017. G.20.) sz. határozatban, a
kőzszo|gáiltatási szerződés aláíľás ra ke ľĺĺlt20 17 . 03. 0 l.j é n.
A

leáltatási ÜgYo sztálv táj ékoztatása a la pj á n :
11. pont: A Kĺilső-Józsefváľosi Református Diakóniai Alapítvány támogatálsi szeľződése 2017.
febľuáľ 23-án aláíľásľakeľült.
12. pont: nĺÁv Szimfonikusok Zenekaľĺ Alapítvány támogatási szeľződése 2017. febľuáľ 28-án
a|áírásra keľült.
H

um á

nszo

A JegYzői Kabinet tájékoztatása alapján:
A 10. pont tekintetében a közbeszerzési érté|<határt el nem érő beszerzési eljáľások lefolytatásra
keľĺĺltek.
14. pont esetén a 2017. évi jóváhagyott kiizbeszeľzésĺterv a|áírálsľa keriilt és a honlapon
^
megielent.

A PénzügYi Uevosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a Képviselő-testület 2017.
májusi ülésérekészítendő ktittségvetési rendelet-módosításban keľiilnek átrezetésľe, a 15.)
pontban fogla|takat az lJgyosztály 2018. évtő| a tźrgyévikiiltségvetésekkészítésénél
figyelembe
veszi.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tömő u. 15, szám alctti telekingatlan pdlyázat íltjdn ti)rténő
bérbeaddsára
37 t2017. (rr.02.)

A Képviselo-testĺi|et úgy dönt, hogy
a f 48 l 20 | 3 . (VI. l 9' ) képvi sel ő-testtileti határ ozat 2. pontjának helyébe 2017. február 0f . napi hatállyal
az a|ábbi rendelkezés lép:

,,A határozat hatá|ya az onkormányzat tulajdonában álló minden, bérbeadás útján hasznosított
helyi ségre, tel ekre, gépkocsi -be

tń| őr

a, e gyéb d o l o g bérl etre kiterj ed.''

Felelos: polgármester
Határidő: f0I7 . februźr 02.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatálsa alapján:
Józsefváľosi Gazdálkodási KtizpontZrt.f0|7.02.02-tő|

A' határozatnak megfelelően a
az új ľendelkezést a|ka|mazza.

38/2017. (rr.02.)

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy

1.) felkéľiaJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ta Budapest VIII. kerĺilet, Tomő u. 15. szám
a|atti, 36f0f he|yrajzi számű, 1205 m. alapteri'ilettĺ telekingatlan batározott időre, 2018.
december 31. napjáig szóló bérbeadásźtra vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pźiyázati felhívás
kiírźnára" f47.000,- Fťhó + AFA bérleti díj összegen , továbbá ana,hogy a pá|yázati felhívásban
a telek hasznosításának céljaként - a tűzvédelmi előírások betartása mellett - anyagÍárolás,
illetve felvonulási területként történő hasznosítiĺs legyen meghatźlrona. A Kiíró kiköti, hogy a
pźúyázatifelhívásban a gépjármiĺvek paľkoltatźsa cé|jára t<iľténő hasznosítás kifejezetten kizźtrő
feltételként szerepelj en'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . februźlr 02.

2.) a pźůyźuatifelhívásban rögzítésre keľtiljön, hogy a pźůyźzónakkell vállalnia a telek felvonulási
tertiletkénti éslvagy anyagfźro|ássa| kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a kialakítással
kapcsolatos feladatok viselését.Ezen költségek megtérítéséta pá|yźnő (tehát a későbbi bér|ő)
kizáró|ag a bérbeadóval előzetesen megkötött megállapodás alapján kéľheti. Amennyiben a
költségek mértékérőlés megtérítésérőla felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy abér|ő azok

megtérítésétsemmilyen jogcímen nem követelhęti

a

bérbeadótól

a

bérleti jogviszony

megszÍĺnésétkövetően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatźttidő: f0I7. február 0f

.

3') felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a pá|yázatnak aZ Önkormányzat
tulajdonában

álló ingatlanvagyon

hasznosítäsára, tulajdonjogának átruházására vonatkozó
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versenyeztetés szabályairó| szó|ó 136lf016. (VI. 02.) szämű képviselő-testüIeti hatźttozatban (a
továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabá'lyzat) foglaltak szerinti lebonyolításľa.
Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Határidő: 20|7 . február 0f .

4.) a pá|yázati fe|hivást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfe|e|oen a
Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetotáb|áján, a
Józsefoárosi Gazdálkodási Központ ZÍt. (Bonyolító) ügyfélfogadźsra szolgáló helyiségeiben
(telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján,
továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hiľdetési felületeken,
illetve az egyéb rendelkezésľe ál|ó ingyenes internetes hirdetési poľtá|okon kell közzétenni.
Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodtsi igazgatőja
Határidő: f0|7 . februélr 10,

5') eľedménýelenversenyeztetési eljárás esetén az e|járás eredménýe|enségénekmegá||apít.źsálra
vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói d<jntés meghozata|étval a Városgazdźikodźtsi és Pénztigyi
B izottságot hata|mazza f e|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2017. május 08.

A

Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapjánz A' páůyázat lebonyolítása
megttiľtént, a fe|hívás 2017. febľuár 10-től megvásáľolható volt, a pä|yázat bontására 20t7.
febľuáľ f3-án kerĺilt soľ. A Képvĺselő-testiilet a 6912017. (Itr.09.) számú határozatában a kiíľt
pá|yázatot érvényesnek és eľedményesnek nyilvánította, valamint felkéľtea Józsefváľosi
Gazdálkodási Ktizpontzrt.-tapá.Iyázat nyertesével történő béľletiszeľződés megktitéséľe.
ravaslat tornateremfeliłjí.tds tdrgldban kiírt pdlydzattal kapcsolatos diintés meghozataldra
39ĺ2017. (II.02.)

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy
benyrijtásához a Magyar Kézi|abda Sz<lvetség (MKSZ) által kiílt
országos Tornaterem felújítasipźůyázati felhívásra,' a Vajda Péter Enek-zene A|ta|ános és
Sportiskola sportpályájának, valamint a Deák-Diák Altalános Iskola tornatermeinek felújítása
tźrgyában és vállalja az MKSZ pźiyźľ;atifelhívásban foglaltak teljesítését.

1) hozzájáru| pá|yázatok

Fe|elős: dr. Sára Botond alpolgármester
Határidő: 20|7. februźtr 02.

2) felkéri dľ. Sára Botond

alpolgármestert a határozat |.) pontjában meghatźrozott pá|yázati
dokumentáció és a hozzá tartoző nyilatkozatok a|äírására.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
Határidő: 20|7. februźtr 0f .

3) vá||a|ja a ptiyźnatok érvényességéhezszükséges So/o-os pályázati biztosíték, osszesen
4.f06.879,- Ft (f .499.7 41,- Ft és |.707 .138,- Ft) megfizetését az

Felelős: dľ. Sáľa Botond alpolgáľmester
Határidő: 2017. február 05.

MKSZ

részére.

,4

4)

előzetesen vál|alja a pá|yźzatok e|nyerése esetére, a bruttó beruházási érték30 Yo-ának és a
végleges beruházási éńékkĺ.ilönbozetének (maximum 10 %) megfelelo összegű önerő
(legfeljebb 19.997.928,- Ft + |3'651.105,- Ft: 33.655.033,- Ft) biztosítását és rendelkezésre
tartźsát.

Fe|elős: dr. Sára Botond alpolgármester
Hatáľidő: f01] . februźr 02.

5. a) a 4. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 1||07-0f cím _ önként vállalt feladat

-

fejlesztési céltartalék e|őirányzatźtróI 33.655,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l601 cím * ĺjnként
váIlalt feladat - felújítási e|óirányzatra (Vajda Péter Enek-zęne A|talános és Sportisko|a
sportpályájának felújítása|9.99..l,9 e Ft, Deák.Diák A|talános Iskola toľnatermeinek felújítása
16.657,1 eFt\.

b) felkéri a

polgármestert, hogy

az a) pontban foglaltakat a 20|7. évi költségvetés kĺjvetkező

módosításánál vegye f,lgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a) pont esetén 2017. február 0f .,b) pont esetén a költségvetés következő módosítása

A

Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapján: A' pá|yázati dokumentációk
benyújtása és azok befogadása megttirtént, a pá|yánatokat támogatźsra érdemesnek minősítette a
kiíľó. A munkateľületek bejáľására 2017. máľcius hónapban soľ került. A szerződésktités
előľeláthat őan 2017 . ápľĺlĺsában v á'rhatő.

Á. PénzügYi Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a hatńrozat 5. pontjában foglaltak a Képviselőtestiilet 2017. májlsi iiléséľekészítendőkiiltségvetési rendelet módosításban keľiĺlnek áfuezetésre.
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40/2017. (rr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I,) a

13612016.

(VL

0f .) számű képviselő-testületi határozatátf0|7.

februźtr 15.i hatállyal visszavonja,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . febrúr 75.

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon
hasznosítására, tulajdonjogának átruhźr;ásźtra vonatkozó veľsenyeztetési szabályokat
(Versenyeztetés i Szabály zat) 20 I7 . február

1 5

-i hatálybalépéssel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. február 15.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt.

Józs efvá ľo s i Gazd ál ko

d ás

i Ktizp

o n

t

tájékoztatálsa alapján: A' határozatnak megfelelően a
ZÍt. 20 17 . 02. 1 s-től a szab á,Jy zatot a|ka|mazza.

Felkérésa Nemzeti KiiuzolgóIati Egyetemfelé az orczy park rekonstrukciójdval kapcsolatban
42/2017. (rr.02.)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete

I

.

cIkotcIezetl

a

|,udĺlvika Calltptls projekt nregva|ósu|1tsa nrellet1, egyidejű|eg kinyiIvánítia

véIenrényéÍ,|logy azorcz.y parkban a torténelmi keÍ telies lezárásáva| rlem ért egyet, va|anrínl
ĺ-e|kéľia Neĺnzeti Közszo|gá|ati Egyetemet, hogy azorcza park ľekonstrukcióját úgy uternezze,
hogy ne legyen o|yan idoszak, alnikor a park rekľeációs teľĹiletének teljes egésze a kozonség

e|ót7 zÁrva tar1.

Fe|e|ős: polgármester

Határido: f017. februźr 02.

2.

felkéri a po|gármestert, hogy a határozatban fogla|takról a Nemzeti Közszolgálati

Egyetemet

tájékoztassa.
FeIe|ős: poIgármester

Határidő: 2017. február 0f

.

A Gazdálkodási

Ügvoszüáty tÁjékoztatálsa alapján:
tárjékoztatálsa 2017. március 8-án megtiirtént.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektorának

Beszdmoló a Képviselő-testiilet bizottsógai 2016. május I. - 2016, október 3I. kijztjtt ótruházott
hatds kłjrben ltozott dtintéseinek végrehajtásáróI
44/2017. (rr.02.)

A

Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy az e|őterjesztés l. sámú mellékletétképező Yźrosgazdźllkodási és
Pénzügyi Bizottság, valamint az előterjesztés 2. sz,ámű mellékletét képező Emberi Erőforrás Bizottság
2016. május 1. _ 2016. október 31. között, źúruhźu;otthatlískörben hozott döntéseinek végĺehajtásáról
sző|ó

b eszźtmo

lókat e|fogadj a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. februtr 2.

A

Váľosvezetési ÜgYosztálv Szervezési és Képviselői Iľoda táĘékoztatása alapján: A' határozat
végrehaj Ĺása továb bi intézkedést nem igényel.
Beszdmoló a Képviselő-testiilet bizouságainak 2016. évi munkújdról
45ĺ2017. Gr.02.)

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrás
Bizottság, a Társasházi Pályázatokat Dlbíráló ldeiglenes Bizottság, valallrint a Sllraľt City ldeig|elles
Bizottság 20|6. évi munkájáról szó|ő, az előteľjesztés me|lékletétképezóbesámolókat elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. február 2.

A Városvezetési ÜgYosztáIv Szeruezési és Képviselői Iľoda tájékoztatálsa alapján:
végľehajtása további Íntézkedéstnem igényel.

A beszámo|ő

A

határozat

|ezÁrv a: 2077 . március f4 -én.

,r+

Beszámoló a két ülés közötti

ĺbntosabb eseménvekľől

TiszteIt Képviselő-testület!

A két ülés kiiziitti fontosabb önkormányzati eseményekrő| az a|ábbi je|entést
adom:

i

iÁllásbtirze az óbudai Egyetemen. A Keleti Káľoly Karon
:2017. febľuáľ 22-23. iSántha Péteľnéalpolgáľmester asszony kiiszöntette ai

i

!

,

imegielenteket.

!!

i

;

i

;

iA Magyaľ Apolók Napja

!
i

iKösziintőt mondott Zentai oszkár

alkalmábril kitüntetés átadó

i

if017.február24. iĺinnepség a Szent Kozma Egészségügyi Központban.

i2017.

:

i

elntik.

i
I

Megemlékezés és koszorrĺzás a Kommunizmus Áldozatainak i
!Emléknapja alkalmábó| a Rezső téren. Beszédet mondotti
i Sántha Péteľnéalpolgárnresteľ asszorry.
i

febľuár2S.

i

:

:I

iMálenkij Robot Emlékhely avatő ünnepség a IX. keľiiletben.
mondottj"l9g Zg|táy, u"--:-l.Ii eľőforľásoki
20l7.febľuáľ26. iBeszédet
miniszteľe és Taľlós István főpolgármesteľ.
onkoľmányzatot Zentai oszkár bizottsági elnłik képviselte.
^zi
9:u.::-:"1,1:,:: ?"",ai
Katasztľĺífavédelmĺlgazgatőság
20t6. éveÚ j
i'ł. Fővárosi K"*;;;;;;;ä;il-^i
;;;;;;;;;;;;äi;.február 27.
i

il

A

i2017.

!

i

i

:ľ_uľ:ľ-1'

i**-----*--

i

Megemlékezés Aľany János szÍiletésének200. évfordulĺója
alkalmábóI a Nemzeti Sírkertben. Az eseménven Sántha
l Péteľnéalpolgáľmesteľ asszony koszoľúzott.

i

i2017. máľcius 2.
i
i

!-*-----------*-

il.-*j;ii,i:i*[Ji^

i

;;

.*-

ŕil'đ;il;**
;l
a

társadalmi fe|zárkőzáséľt felelős államtitkáľľal szocĺális
ágazatban dolgozók béľemelésérőla Polgármesterĺ

i

i2017. március 3.

i

i

i

HĺvataIban.
-------

i ---'

izol7. március
I

Dľ. Erdő Péter bíboľosünnepi szentmisét celebľált a Szent
Rókus plébánĺán. Az eseményen jelen volt Sántha Péterné

4.

ĺ.:

alpolgáľmesteľ asszony.

jBukaresti delegácĺĺó látogatása Jĺízsefuáľosban. A

küldöttséget Sántha Péternéalpolgármesteľ asszony és Egry
vezette kłirbe
Magdolna
iAttila alpolgármesteľ
i

negyedben.

iA
1}

úľ

a

i

i
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szüIetésnapĺ ůinnepsége,
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az i
^ '
i onkoľmányzat részérő| Szilágyi Demeteľ képviselő volt
;

;

ijeten.

i

;

i

ł.'| .1

śŁ

20|7. március l0.

l

i

i20|7. máľcius 1l.
i

A

Scmmc|weis Egyetem l848/49-cs foľľada|om ós

szabaĺ|sághaľc évfoľdulója alka|mábó| rcndezett ünnepsége.
iÁz cscmónycn jelen vo|t Sára Botond a|po|gármester úr.
,

Az Újľa Bgyütt

Egyesület Dobozi utcai épületében
kiisztintötték nőnap alkalmábó| az időskorú höIgyeket. Az
onkormányzat ré:szérő|Sántha Péternó és Sára Botond
a|po|gármesteľek voltak jelen az esemónycn.

:-.................................--............

if017. március
i

.

13.

Autóátadás

a Józsefuáľosi Szocĺális Szotgáltató

és

iGyeľmekjóIéti kłizpont részére,a kulcsokat Sántha Péterné

-- ^- -----.
-,rtialpolgármester asszony adta

!,'
át.

i
i

.
i20L7. március 15.
i,íi

jes foľľadalom és szabadságharc 169. évfoľdulója alkalmábóI
ja
ia Horváth Mihály
Mihálv téľen.

.

iAIIami március 15-eÍ ůinnepi megemlékezésa

j

i

ijótékonysági bál a Budapesti Olasz

;irii
ii!

i
i
i

il

i20t7. máľcius

;i

i

ionkormányzati megemlékezések és koszorÍnás az 1848-49-;

19.

i

i

Kultúrintézetben.

!

:Szent József-napi ünnepi szentmĺsétmutatott be Dr. Erdő i
iPéter bíboľos a Józsefoárosi plébánián, ezt kłivetően
imegáldotta az űj plébániát. Az eseményen jelen volt Sántha
iPéteľnéalpolgáľmester asszony és Sára Botond
ialpolgármester úr.
i

'

1838.as án,íz emléktábla-avatása a Tavaszmező utca 7.!
szátmná|. Sántha Péteľnéalpolgáľmesteľ asszony mondott i
ünnepi kiĺsziintőt a megemlékezésen.
iBemutatkozó- Sportnap a keľüteti ĺĎvodáknak a Vajda Péter

díjait

iAfrika kiállítás a Józsefvárosi

Zász|őműneumban. A
Péteľnéalpolgármesteľ asszony mondott

?L

!

2017. év átmenetileg szabad pénzeszktiz |ekötése 2017.o2'21-2017.03.27.ldőszakban

Bank

futamidő

Lekötés
értéknapia

Lekĺitéslejárata

Osszeg
0

ĺekttve osszesen Sberbank (vo|t Vo|ksbank)
Kamatozi kincstárjeqy
á|lamĺ hozzĄáru|ások fo|yTszám|a KH bank
hivata| fizetési szám|a eqven|eq KH bank
fĺzetésiszám|a eoyen|eqe KH bank

0

2 000 000 000
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