JEGYZoKoľyvr KIVONAT
Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefraľosi onkormtnyzatKépviselő-testület
20|7. ápľilis 13-án (csiitöľtĺik) 9.00 órakor a Jőzsefvaľosi Polgármesteri Hivatal III. emelet
300-as tárgya|őjában megtaľtott 3. ľendes üléséről

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN ĺo rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ S ZóToBB s ÉcszÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
O NEM
O TARTOZKODASSAL
16IGEN
83120Í7. (Iv.13.)

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |źÍjaa stirgősség okát
indítványkéntb eterj e s ztett a|źtbbi előterj e sĺésnél :

1l1. Javaslat a

a

stirgősségi

tisztviselőtelepĺ szennyezéssel kapcsolatos diintések

(írásbeli előteľjesaés, HELYSZÍM

rĺoszTÁS)

Előterjesĺő: dr. Ferencz orsolya - képviselő

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZóToB B s ÉcszÜrsÉcEs
HATAROZAT:
2 TARTOZKODASSAL
O NEM
15IGEN
84ĺ2017. (Iv.13.)

A

Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté iigyrendi javaslatźú,mely
szerint Il2. napirendként tárgyaljak meg a ,,Veszélyes hulladék feldolgozására iľányuló,
fokozott kiĺrnyezeti és egészségůĺgyikockázatot jelentő ipari tevékenységmegszüntetése''
címrĺelőterjesztést.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERU SZóToB B s ÉcszÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
4 TARTóZKoDÁSSAL
8 NEM
5IGEN
8s120r7. (rv.13.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogł nem Íogadia el Pintér Auila sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint ,,Az euľópai béruniót cé|zó polgárĺ kezdeményezés támogatása',
című előterj es zté s ét v e glék napir endre.
1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToB B s ÉcszÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
3 TARTóZKoDÁSSAL
T4IGEN
0 NEM
86t2017. (rV.13.)
A Képviselő-testĹilet

az a|ábbi napirendet fogadja el:

NAPIREI{D:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1.

Javaslat

^

tisztviselőtelepi szennyezéssel kapcsolatos döntések

(írásbeli előterj esztés, HELYSZÍNI rIo s zTÁS)
Előterjesĺő: dr. Feľencz oľsolya - képviselő

2.

Veszélyes hulladék feldolgozására irányulĺó, fokozott kiiľnyezeti és
egészségügyi kockázatot jelentő ipari tevékenységmegszĺĺntetése
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Eľőss Gábor - képviselo

2. Pénzügyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

,

Juvaslatkiiltségvetéstérintődtintésekmeghozatalára

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

3.

Juvaslat az ,,onkormányzati feladatellátást szolgáló

,

tá s á ľa
o ga tá s ár a,, tár gy űl p á|y ázat b eny
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester
tá m

1

4.
,

Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés
fejlesztések

ri j

Javas|at az 181812016. (xII.22.) Kormányhatározat alapján' tinkormányzatĺ
b éľlakáso k fej lesztés e céIljńr,a kap oÍt tá m o gatás felhasznál ásár a
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: đľ.Kocsis Máté - polgármester

Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések
Juvaslat

a Corvin

Sétány projekt keľetszeľződésktizös megegyezéssel

ásár ől szĺóló m egállapod ás mĺi d os ításár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté polgármester
tłi rténő |ezár

)

Javaslat a Magyar Áthmi operaházza| kapcsolatos

5.

Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

meghozata|ára
(Irásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

I

Javaslat aTtizfa|festésiPľogľammĺĺdosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

.,

Juvaslat a ĺoxÉszmódosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesaő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

6.

Hu

m

dtintések

ánsz olgá|tatálssal kapcsolatos előteľj esztések

l

Juvaslat háziorvosĺ szerződés megkiitéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

)

Kłiznevelésiintézményátszervezésénekvéleményezése
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester
Sántha Péterné- alpolgármester

ą

7.
1.

Juvaslat az tinkoľmányzati rendezvények egyenlő esélyíĺhozzáférésének

biztosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
Sántha Péteľné- alpolgármester

Egyéb előteľjesztések
Tájékoztatő

a

kiizľend, kiizbiztonság témában lefolytatott konzultácĺó

eredményeiľől és az eddig megtett intézkedésekről
(szóbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgiíľmesteľ

.,

Javaslatktiľzetimegbízottiiľodakialakítására,műkłidtetéséľe

(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

.

Juvaslat a 20|7. évľevonatkozőan igazgatási szünet elľendeléséről szóló
4 12017 . (II.09.) önkormányzatĺ ľendelet mĺídosításźra
(írásbeli előteĺj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

+.
^

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szeľvezetĺés Műktidési Szabályzatának
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók
Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejiĺ testületi határozatok
végrehajtásárĺil, az e|őző ĺilésőta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg

1.

szabadrendelkezésű részénekpénzpiaci jetlegíĺlektitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgĺírmesteľ

l.. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések
Napiľend

1/1.

pontja

Javaslat a tisztviselőtelepi szennyezéssel kapcsolatos

dtintések

(írásbeli e|oterjesńés, HELYSZŃI ruoszTÁS)
Előterjesĺő: dr. Ferencz orsolya - képviselő

IZAVAZASNÁL JELEN VAN lz rÉpvIspro
A HATAR oZ AT HoZ AT ALH) Z EGYSZERÚ SZóTOB
HATÁROZAT:
87ĺ2017.

(Iv.t3.)

17IGEN

0

B

sÉcszÜrsÉcBs

NEM

0

TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. felkéri a polgármestert, hogy

vízsgá|ja meg a Tisztviselőtelepen lévő épületek helyi
védettétĺirténő nyilvrínításĺának,továbbá a teljes Tisztviselőtelep kĺirnyezetvédelmileg
kiemelten védettényilvánításának lehetőségét.
Fęlelős: polgármester
Hataridő: 2017 . szeptember

3

0.

4

2. felkéri a polgármestert igazságĺjgyi szakértő kirendelésérea

tisztviselőtelepi
szennyezéssel kapcsolatos okok kivizsgálása érdekében.Az igazságngyi szakértő
véleményeterjedjen ki külĺjnösen a kĺjvetkezőkĺe:

a)

a 20|7. év elején tett lakossági
tapaszta|hatő-e?

bejelerrtések a|apjtĺn új korĺlyezeĺ.ĺ.eľhelés

b) a környezetterhelés ĺisszefügg-e a Metal-Aľt Nemesfémipari Zrt. tevékenységével?
c) a köľnyezetterhelés teljesen új jellegű-e vagy már ferrnállt a 2016. év októberétől is
(fél éwel koľábban, ťrgyelemmel arra, hogy a Kormányhivatal az e\járást 2016.
november 4. napjan megindította)?
d) a környezetterhelés
- a kormányhivatali hatźnozatmeghozatala előtt maľ meglévő volt-e?
- aze|járásban még el nem bírźit-e?
- uigy elbírálása szempontjából lényeges-e?
e) kibocsátiások mennyiségi vagy minőségíváItozása miatt új kibocsátási határértékek
megállapítása sziikséges-e?
t) azegységes kĺirnyezethaszná|ati engedélyhez képest jelentős vá|tozás tĺjľtént-e?
g) a ktlrnye zethasznáIő j e l entő s v tito ztatást kíván- e vé grehaj tani ?
h) a köľnyezetvédelmi szempontból biztonságos mfüödés új technika a|ka\mazását
igényli-e?
i) a létesítményokoz-e olyan jelentős környezetterhelést, hogy az a korábbi
engedélybenrogzitetthatźréľtékekfelülvizsgźiatátindokolja?
j) a, elérhető legjobb technika hasznźiata nem biaosítja tovább a köľnyezet
célállapota á|ta| megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi
hatĺíľéľték
b etartásźlt?
k) a Tisztviselőtelepen ta|á|hatő kutakból való mintavételre, annak megéilapításźra,
hogy egészségrekáros anyagot tarta|maznak-e?
|) az engedélyben foglalt kibocsátási határértékek tullépésetapaszta|ható-e, vagy
tapaszta|ható vo lt- e ré gebb en?
e gészs é gĹigyi hatfu értékektúl l épése a komy ezetben

m) az

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . április

3.

1

tap as ztalható

-

e

?

3.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy készítseelő a helyi kĺiľnyezet- és teľmészetvédelemmel
kapcsolatos önkormányzati szabá|yozást a keľület teljes teľületére készítendő
kĺiľnyezetvédelmikoncepció alapjźn.
Felelős: polgármester
Határidő 2017 . december

3 1.

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezetĺegység: 1. pont: Váľosépítészetilroda,2.
Hatósági Ügyosztály,3. pont: Gazdálkodási Ügyosztály és Hatósági Ügyosztáty

pont:

Napirend 1/2. pontja
Veszé|yes hulladék feldolgozására irányuló, fokozott kłiľnyezetiés
egészségügyi kockázatot jelentő ipari tevékenységmegsziintetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

1ZAYAZ^SNÁL JELEN vAN 16 rÉpvlspl-o
A HATAR oZ AT HoZ AT ALH) Z EGY S ZERÚ SZoToBB s Écs zÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:

88/20Í7.(Iv.13.) 5IGEN

A Képviselő-testület

úg1łdönt, hog,, nem

miszerint:

2

NEM

9

TARTóZKODÁSSAL

Íogadja el dr. Erőss Gábor határozati javaslatát

,,A Képviselő-testüĺet úgy dönt, hogl
1. a kerüIet terüĺeténveszélyes hulladék kezeléséľe,feldolgozására irányuló ipari
tevékenysłźgfolytatásóhoz, veszélyes hullad,ék kerületbe tÓrténő beszállításához nem

járul

2'

2.

hozzá.
FeIelős: polgórmester
Hatóridő: 20l7. ápriĺis 13.
felkéri a polgórmesteľt, hogł a határozatban fogĺaltaknt új önkormányzati
alkotósánál vagl módosítósánál valamennyi esetben vegye figyelembe.
Feĺelős: polgdrmester
Hat áridő : j ov őb e ni r ende l e t al ko tás/mó do s ítós,,

rendelet

Pénzügyi' kiiltségvetésselkapcsolatos előterjesztések

Napirend

pontja
Javaslat kiilts égvetéstérintő diintések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

211.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l z rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALlľrIZ MtNŐ S ÍTETT SZóToBB
HATÁRoZAT:
8gt20Í7.

(Iv.13.)

15IGEN

0

NEM

S

ÉGS ZÜKSÉGE S
2

TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. a 30l20I7. (II.02.) szźtĺľľőhatźrozat 4. pontjában felsoľolt 2016. évi szabad maradvány
teľhéľemegvalósuló feladatok k<jzül ,,a Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baĺoss u.2I.
1 1601 cím - önként vállalt feladat _benlhazás 47 '37I,0 e Ft'' szövegrészt törli.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7. április 13.

2. a) az előterjesztés és a határozat
kĺiltségvetésbebeemeli.

I. szźmń mellékletébenfelsoľolt feladatokat a2017. évi

b) a20L6' évi 150.370,0 e Ft összegrĺ szabadmaradvźny terhére előzetes kötelezettséget vállal
ahatározat 1. számú melléklet 1-13., 146-147. és a 153-155. pontjában foglaltakĺa és egyben
az Önkormányzat kiadás 1l107-01 cím műkĺidésicél és általános tartalékon be|ul azáltalános
tartalék _ kötelező feladat - e|ófuttnyzatárő| 351,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l 160l önként
vállalt feladat Rezső tér parkfelújításelőirányzatára_ I. szźműmelléklet155. sorszám - .

c) - az onkormĺĺnyzat ťĺnanszirozási bevételi e\óirányzatán belül a 11108-01 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - forgatási célúbelft'ldi értékpapíľokbeváltása, éľtékesítése
előiľányzattú
2.000.000,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg ahatfuozat I. szźrnűmelléklet14-|45., a 148-153. és
a 156-310. sorszám alatti kiadási előiľányzatokat, valamint az irtézrnényekesetében a
ťtnanszírozási kiadásokon belĹil az irányítőszervi támogatás kiadási e|oirányzatokat

ugyanezen ĺisszegben megemeli, továbbá a 11l07-01 cím működési cél és általános tartalékon
belül a működési ÁrtaLék - kötelező feladat - e|őitźnyzatárő| 123.14I,6 e Ft-ot a 11603 cím
önként vállalt feladat Corvin sétány projekt ktlĺerületek fejlesztése beruhrízási
elóirányzatźna- 1. számumelléklet 310. sorszám - átcsopoľtosít.

ď) * onkormanyzatkiadźls 11107-0l cím műkĺidési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék- kĺitelező feladat - előiranyzatfuő| 55,706,7 e Ft-ot, a 11107-02 cím
fejlesztési céltaľtalék_ önként vállalt feladat - e|őirányzatfuő| 13.848,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
haÍtttozat I. szttmu melléklet 3II-313. sorsziím alatti kiadási előirányzatokra.

- a Jőzsefuaľosi Egyesített Bölcsődék ťlnanszírozási bevételen beltil az irányítőszervi
támogatás e|oirźnyzatát és a kiadási e|őirányzatokat összesen 103.546,0 e Ft-tal megemeli a
hatfuozat I. számu melléklet |4-78. és a205-206. sorszĺímalatt rész|etezettek a|apjáĺ.
- a Jőzsefviírosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ ťĺnanszirozási bevételęn

be|u| az irtnyítőszervi támogatás előirányzatát és a kiadási e|őirányzatokat összesen 59.431,0

e Ft-tal megemeli ahattttozat 1. szrímúmelléklet 79-137. és a 196-204. soľszám alatt
r

ész|etezetíeks zeľint.

- a Józsefuiíľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ ťlnanszírozási bevételen beliil az
irányítószeľvi támogatás e|őirányzatát és a kiadási elofuźnyzatokat összesen Í20.490'0 e Ft-tal
megemeli ahatározat I. szźműmelléklet138-|42. soľszĺĺmaIattrészletęzettekszerint.

- a

Polgáľmesteľi Hivatal finanszírozási bevételen belül az irányítószeľvi tĺímogatás
e|őirźnyzatźúés a kiadási e|őírányzatokat összesen24.440,0 e Ft-tal megemeli ahatźrozat I.
számí melléklet |93., |95.,209-2|0. és a 298-301. soľszám alattrész|etezettek szeľint.
- a Napraforgó Egyesített óvoda ťlnanszirozási bevételen belül az fuányítőszervi támogatás
e|óirányzatźtt és a kiadási e|őfuźnyzatokat <jsszesen I25.276,l e Ft-tal megemeli ahatáľozat |.
szźmu me l l ékl et 20 8, 2 I 2 -29 3 . sors zám a|att. r ész|etezettek szerint.

e) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi maľađvźnyelszámolásánál és a 2017. évi
költségvetésről szóló önkoľmányzati rendelet k<jvetkező módosításánál a hatźrozatbart
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: a)-d) pont esetében 2017 . április

13

., e) pont esetéb en 20t7 . május 3 1 -ig

3. a) a Tisztviselőtelep és a még parkolási dijfizető övezetbe be nem vont józsefuárosi
zóĺát 2017. októbeľ 1. napjától kiterjeszti és felkéri a
területekĺe a parkolási đíjťlzető
polgármestert, hogy az errő| szóló önkormáĺyzati rendelet módosítását a Képviselő-testület

június havi tiléséľeterjessze be.

b) 2018. évtőI az a) pontban foglaltak miatt a felaclatellátásra tartós kötelęzetÍséget vállal,
melynek összege évente bruttó 38.399,2 e Ft - 11401 címkötelező feladat., és fedezetéül a
paľkolásbó| szźrmaző bevételt jelöli meg, valamint felkéľia polgármestert, hogy a következő
évek kĺjltségvetésénekteľvezésénélvegye figyelembe.

c) a hatáľozat |. számu melléklet 171. sorban szeľeplő parkolás bővítést érintő 9.599'816,- Ft
dologi kiadások költségeire vonatkozóan a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött
parkolási fęladatok ellátásźlra vonatkozó kozszo|gáItatási szerződést módosítja, és felkéľia
p o l gárme st ert a szer zodé s mó do sí tás a|áír ásfu a.

d) a határozat I. számiĺ mellékletben szeľeplő 165-170. sorszám alatt felsoľolt parkolás
bővítést éľintő beruhĺŁási feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat bonyolításáva| a
Józsefuaľosi GazdálkodásiZrt.-tbizza meg, és felkéri a polgármestert a szęrzőďés a|áírásźra.
Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: a) pont esetében f0I7 . április 13. és a Képviselő-testiilet 2017 . június havi ülése, b)
pont esetében 2018. évi és aztköveto évek költségvetésének tervezése, c)-d) pont
esetében 2017, április 13. és aszerződésekaláftásaf017. április 30.

4. ahatérozat I. számű melléklet 162. sorában szereplő eneľgetikai auditálás 12.700,0 e Ft

dologi kiadások kĺiltségeirevonatkozóan a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt'-vęI kötött
vagyongazdálkodási feladatok ę||átttsźra vonatkozó kozszolgáItatási szerződését módosítja, és
felkéri a polgármestert a szerzóđésmódosítás a|áítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'7. április 30.
5. a) abatáĺozat I. szźtmu mellékletben szereplő 1-10., 144-16|., I73-I84.' 186-192,,294.,
297., 305., 309-310. és a 312-313. sorszám a|att felsorolt, valamint a b) pontban
meghatározott feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat teljes könĺ e||źútlsáva| megbízza a
Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpoft Zrt.-t.

b) a, onkormányzat kiadás III07-02 cím mtĺködési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kĺjtelező fęladat _ e|őirányzatárő| 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11601 cím - önként vállalt feladat
címén.

-

bervhźlztlsi eIőfuźnyzatźra a Mátyás téri csobogó építése

c) az a) pont alapján felkéľia polgármestert a szerzódés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határiďó a), b) pont esetében 2017. április 13., c) pont esetébęn2017. április 30.

6. a) a

je|zőrendszeres készĹilékekszttmának emelése miatt a Józsefuárosi Szociális
Szol'gáItatő és Gyermekjóléti Központ engeđéIyezett|étszámát 2017. április 1. napjától 1

fővel

-

40107 cím önként vállalt feladat - megemeli, igy a kciltségvetési szerv engedélyezett

|étsztlma 224 főrő]r 225 fore módosul.

b) a következĺĺ évek költségvetésének terhére az a) pontban foglaltak miatt évente 3.006,3 e
Ft-ra ę|őzetes k<jtelezettséget vá||a|, melynek fedezetéül az Önkormányzat működési saját és
ktizhatalmi bevételét j elĺili meg.

c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat - e|óirćnyzatźrő| 3.810,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a II108-02
cím - önként vállalt feladat - kiadás műkcjdési ťlnanszítozási kiadáson belül az itányitőszervi
támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása eIőirányzatfua és ezze| egyidejtĺleg a
Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím _ cinként vá||a|t
felađat- mfüĺjdési finanszíľozási bevételen belĹil az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szám|źn történő jóvahagyása és a kiadás beruhĺŁási eloirźnyzatát 3.810,0 e
Ft-tal megemeli LELEK-lakás berendezések beszeľzése címén.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a) pont esetében 2017. ápľilis 01., b) pont esetében a mindenkori kciltségvetés
elfogadása, c) pont esetében 20|7. április 13.

7. a) a fatiltetések I. üteme kęľetében130 fa iiltetésére 12.000,0 e Ft-ot biztosit, ezért az
Önkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékonbelül a fapótlás
céltaľtaléke|őírányzatátőI _ kötelező feladat _ 12.000,0 e Ft-ot, a 11107-01 cím mfüödési cél
és általiínos tartalékon be|iI az általános 1arta\ék _ k<jtelező feladat - eLofuányzataÍő| I.524,0 e
Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím kötelező feladat működési célútámogatás
á||amhźntartásonkívülreeIoirźnyzatfuaf ai|tetésésvirágosításcímén.
b) az a) pontban foglalt feladatok e||átása érdekében a Jőzsefvźrosi Gazdálkođási Központ
Zrt.-vel kötött településüzemeltetési kozszolgźt|tatási szętzi5dést módosítja és felkéľia
po

1

gármest ert a szeruő dé s a|áír ásár a.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: a) pont esetében 201'7. április 13., b) pont esetében2017. április 30.

8. a Polgármesteľi Hivatalban a megaportál kiváltására évente bruttó 700,0 e Ft-ra, a Shear
point dokumentumok paľhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésrę évente bruttó
500,0 e Ft-ra - |220|-02 cím kötelezĺj feladat - hatźtĺozatlaniđeigelőzetes kĺitelezettséget
vá||al,melynek fedezetéüIaz onkormźnyzatsaját és kĺizhatalmi bevételeit jelöli meg.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : 20 1 8-tól a tfu gyévi költségvetések készítése
9. felkéľia polgármestert, hogy ahatźĺrozatban foglaltakat a2017. évi költségvetési ľendelet
kcjvetkező módosításánál, valamint a kĺjvetkező évek kĺlltségvetésénektervezésénélvegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźriđő:2017. december 31., valamint a mindenkori éves ktiltségvetések elfogadása

A

dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Gazdálkodási Ugyosztá|y, Jőzsefváľosi

Gazdálkodási Kłizpont Zrt., Jĺózsefváľosi Szociális Szolgáltatĺi és Gyermekjóléti
Ktizpont, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Napraforgó Egyesített ovodák' Pénzügyi
Ugyosztály, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási lľoda, Polgármesteri Kabinet
89lf01'7. (Iv.13.) számú hatá'rozat mel|ékletéta kivonat 1. számú mellék|ete
tartalmazza

A

3.

Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napirend 3/1. pontja

Javaslat az ,,Onkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztések

támo gatás ára,, tárgy ű páůy ázat benyújtásáľa

(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉGSZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
0 TARTóZKODÁSSAL
0 NEM
16IGEN
90ĺ2017. (Iv.13.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.

a helyi

önkormányzatokért felelős miniszteľ a|ta| az á||anháńartásért felelos
miniszteľrel közösen meghirdetett onkormanyzatí feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatźsźra kiíľtpá|yźzaton indul a Szigony utca 2la és Zlb szźlm a|att található
gyermek és felnőtt hĺĺziorvosirendelők felújítása céljából az ac) pźůyázati a|cé| egészségiigyifejlesztés vonatkozásában bruttó 124.000.000,- Ft beruhazási
összkĺiltséggel.

Felelős:

polgármester

Hatariđő:20|7.

április

13.

2. az

onkoľmtnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásěra kiirt páIyázat
benffitásához összesen bruttó 94.000.000,- Ft saját forľást biztosított az
onkormlĺnyzat 11601 cím felújításielofuźnyzatźn tervezęÍt e|őirźnyzat terhére.

Felelős:

Határidő:

3.

polgármester
2017. április 13.

eredményes páIyazat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházźst a
beruhazás megvalósításátôI szźlmitott 10 évig eredeti rendeltętésénekmegfelelően
haszná\a.

Felelős:

Határidő:

polgáľmester
2017. április 13.

10

4.

ahatározat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a po|gármestert a ptiyázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igénylő
hiánypótlások aláíľására és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatosága felé történő benýj tásara.

Felelős:

polgáľĺnester
Határiđő: 2017. május 2., esetleges hiĺĺnypótlásokat követően azonrlal

A diintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi ÜgyosztáIy
Napirend

312.

pontja

Java slat az |818 l 20|6. (XI|.22.) Koľm án yhatár ozat alapj án, ti n ko ľm ányzati
béľlakások fejlesztése céljára kapott támogatás felhaszná| ására
(írásbeli előterjesĺés,poľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgríľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lĺľlĺos ÍľpTTS ZoToB
HATÁRoZAT:
9|ĺ2017.

(Iv.13.)

16IGEN

0

B

NEM

SÉGSZÜKS ÉGES
0

TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az egyes települési önkormányzatok feladatainak témlogatása érdekébentöľténő
e|őirtnyzat-átcsoportosításokĺól sző|ő 181812016. (XII. 22.) Kormányhatátozat
alapjźln adatlapot nýjt be a 400 millió forint összegű támogatás lehívására az a|ábbi
cinkoľmány zati

b ér|akás o

k

fe l új ításara

:

helyľajzi

mf

szoba szám

komfort
fokozat

36739/N1

37,2

eEy

komfortos

35923/N6

31

eg!

komfortos

Bezerédj u.6. 1. em.7.

34653/N0

110

három

összkomfortos

Bezerédj u. 6.3. em. 39.

346s3/N0

65,8

kettő

komfortos

Dankó u.7. fsrt.7.

3s300/8/0

49,96

egy + tetőtér

összkomfortos

Dankó u.

35305/Bĺ6

36,5

egy+fé|

komfort nélküli

clm
Baross u. 28. fszt.

I

Baross u. I29. fszt. f

|7 .

.

fszt' 3lb.

szám

1,1'

Dankó u. 17. fszt. 4.

35305t8t1

Dankó u.17.f.em.21

353051N22

f4,3

egy

komfort nélkiili

8,1

egy

komfortos

3

3s8971N0

2f,09

egy

komfort né|küIi

3s976lNLl

39

ketto

komfort né|küIi

3s9781N2

37,4

egy

komfortos

360181N75

43,7

egy

komfort nélküli

3s3771N0

f8,4

egy

komfort né|küli

em. 19.

360481N0

34,11

egy

komfortos

Dugonics u.11.2. em. 30.

360481N0

56,47

kettő

komfortos

Hock János u. 9. f . em. 6.

35562tNfs

72,f

háľom

komfoľtos

34760tN33

28,8

egy

összkomfortos

3sts9lN3f

4f,6

ew

összkomfoľtos

35|55ĺN0

3Z

egy

komfot nélktili

36083/1/Bĺf9

55,88

kettő

komfoľtos

36063ĺN3

38

egy

komfoľtos

Koszorú u.23.3. em. 16.

3s267/N23

65,5

kettő

komfortos

Kőris u. 4/a. |. em. 10.

35874ĺN0

28,7

egy

komfort nélküli

Kőľis u. 4/a.2. em' f3.

3s8741N0

f5,4

egy

komfolt nélkiili

Kőris u. 6.

35890/N9

59,5

kettő

komfortos

Diószegi Sámuel u.7 . |. em.

Diószegi Sámuel u. 16. fszt. f

Dugonics u. 11.

1.

17.

.

II. János Pál pápa tér 14. 4. em.33

József u. 47. 4. em.3.

József u. 55. fszt.

7 '

Kźivźtriau.f|lb'3. em.
Kźivźtriau'24. fszt.

1. em. 9.

5.

7/b.

'

L2

i

3607f|N34

53,6

kettő

komfoftos

35959tN0

f2,6

egy

komfortos

36716/N6

45,6

egy + féI

komfortos

3ss34/N12

37,6

egy+fel

felkomfortos

3s368/N0

f6,9

egy

komfortos

Lujza u. 12. fszt.2.

3s370tN2

1Ą

)z

egy

komfoftos

Lujzau.22. fszt.3.

3s4f4tN0

f3,95

egy

komfoľtos

Lujzau.f3.l. em.f4.

35439ĺNf4

36,6

egy

komfoĺ nélkĺili

Lujzau. fl-29. fszt. f .

3s437tN2

5l

kettő

komfoľtos

u.lf .fszt.5.

35f921N0

28,f2

egJ

komfortos

llla.

3s29ftN0

37,21

egy

komfoľtos

Magdolna u.12.l. em. 13.

3s292/N0

36,3

egy

komfoľtos

Magdolna u. 12. 2. em. 42.

35292/N0

f9,68

egsr

komfoľt nélküli

Magdolna u. 12.3. em. 56.

3s29f/N0

36,25

egy

komfort nélküli

Magdolna u.12.3. em. 60.

3s29ftN0

30

egf

komfoľt nélkü|i

Magdolna u. 12.3. em.64.

3s292/N0

30

egy

komfort nélküIi

Magdolna u.20. fszt. 4.

3s309tN0

46,7

egy

komfortos

Magdolna u.20.2. em. f7.

3s309/N0

39,13

ew

komfortos

Magdolna u. 20. 3. em.

3s309tN0

39,25

egy

komfort nélküli

Kőris u. f8.fszt.4.
Krúdy Gyula u. 9. fszt.

6.

Leonardo da Vinci u. 1/b. l. em.

Lujzau.8. fszt.

Magdolna

3.

Magdolna u. lf . fszt.

41

12.

13

3s309lN0l'13

f9

egy

komfort né|ktili

Masdolna u.ff.fszt.2.

35311tN0

36,66

egy

komfoľt nélküli

u.ff.fszt.3.

3s31UN0

29

egy

komfoľt né|kü|i

Magdolna u. 43. f . em. 29.

3s444tN38

39

egJ

komfort nélkü|i

Magdolna u.44.1. em.

3s3',r3tN0

25

eg]

komfort nélküli

Masdofna u. f0. 3. em. 55.

Magdolna

5.

Magdolna u.44.3. em. 19.

3s314tN0

aa

a

egy

komfort nélküli

Magdolna u. 44.3. em. l9la.

3s314tN0

37,8

egy

ťélkomfoľtos

Magdolna u. 44. 3. em. 21.

3s374tN0

f4,8

ew

komfort nélküli

Magdolna u. 44. 3. em. 23.

35374ĺN0

f6,5

egJ

komfoľt nélkĺ'ili

Nagy Fuvaros u. 2/b. fszt.4.

3s057tNt0

f2,79

egy

komfortos

Nagy Fuvaros u. 2/b. 2. em.15.

3s0s7/N22

24

egy

komfort nélküli

Nagy Fuvaľos u. 5. fszt.

3s032tNt6

54,9

kettő

komfortos

3s03flN9

41,68

ery

komfort né|küIi

3s062lN13

)L

egJ

komfortos

Nagy Templom u. 5. fszt. 7.

35698ĺN0

f7,6

egy

komfoľtos

Nagy Fuvaros u. 26lA. fsz

3508f1N0

34,f

egy+fé|

komfort né|küli

3s082tN0

f6,1

egy

komfortos

Nagy Fuvaros u. 26/ A. 2. em. 38.

3s082tN0

f7,l

egy

komfoľt nélküIi

Népszínház u. 16. 4. em. Iĺa.

346761N70

8,1

egy

komfortos

Nagy Fuvaros u. 5.

1

1. em. 9.

Nagy Fuvaros u. 12. L. em.1f

Nagy Fuvaros u.

261 A.

.

11

fsz 13.

3

1,4

Népszínház u. 25. fszt. 2.

347861N6

79

kettő

komfoľtos

Népszínház u.47.5. em. 3.

3s07UN37

)z)ĺ

egy

komfortos

1,85

egJ

komfoľtos

Práteľ u. l8. fszt. 9.

3s6641N0

Rákóczi út 53. fszt. 6.

346401N5

41,',7

egy + fél

komfoľt nélküli

34637/N180

63,8

kettő

felkomfortos

Rigó u' 4. l. em.5.

35219/Ns

33,25

egy

komfoľt né|ktili

Rigó u. 4.f . em.9'

35219/Nl0

34

egJ

komfoľt nélküli

Rigó u.4. 3. em. 15.

3sft9lN16

35,47

ew

félkomfortos

Rigó u. 4.3.em.f0.

35219/N21

26,72

egJ

komfortos

53,6

kettő

komfortos

Rákóczi tft 57.

1. em. 5.

(Luther u. lc)

3

88 l 8/1

3iAl8

3

Szentkirálvi u.3.f. em. 19.

3654f/N28

37,2

ew

komfoľtos

Szerdahelvi u. 18. l. em.

35136/Nrr

34,43

egy

komfoľt nélküli

Szerdahelvi u. 18. 1. em.74.

3s136/Nt4

23,13

eEy

komfoľt nélkiili

Szerdahelvi u. 18.3. em.33.

35136/N33

25

egy

komfort nélktĺli

Szerdahelvi u. 18.3. em.34.

35t36/N34

f6,5

egy

komfoń nélküli

Szerdahelyiu. 18. 3. em. 35.

35136/N35

36

egy

komfoľt nélküli

Szerdahelyi u. 18. fszt.

35136/N6

f3,59

egy

komfort nélkĺili

357f8t40tNf1

5l

kettő

összkomfoľtos

36109/N0

23,8

egJ

komfort né|küli

5.

Szigony u. 8. 5. em.25.
T<imő u. 56. fszt, 6.

1

I

L5

u.56.f. em.41.

36109tN0

24,7

egy

komfort nélküli

Tömő u.56.2. em.42.

36109tN0

f5,l

egy

komfort nélküli

Tömő u.56.f . em.52.

36109tN0

f4

egy

féIkomfortos

Tomő u. 60. l.em.22.

36101tN0

39,4

kettő

féIkomfortos

35587/N0

43,29

egy

komfoľtos

Vas u. 3. fszt.4.

36s0s/Nt1

69,11

ketto+fél

komfortos

Vay Adám u. 6. fszt. 4.

34762tN0

28

egy

komfort nélküli

Vay Adám u. 6. fszt. 13.

34762tN0

fl,0l

egy

komfortos

Vay Adám u. 6. fszt.7.

34762/N0

26,95

egy

komfort nélki'ili

Vay Adám u. 6. l. em' 19.

3476f/N0

f9,2

egJ

komfort nélkĺili

Vay Adám u. 6. l. em. 20.

34762/N0

egJ

komfort nélki'ili

Vav Adám u. 6. l. em.f2.

3476ftN0

S

egy

komfort nélkĺ'ili

Vav Adám u' 6. 1. em.3f.

34762/N0

25,9f

egJ

komfoľt nélküli

Vay Adám u.6.2. em.40.

3476f1N0

f9,5

ęgy

komfort nélküli

Vav Adám u.6.f. em.43.

34762/N0

f5,84

ery

komfoľt nélküli

Vay Adám u.6.2. em. 45.

3476ftN0

25,18

egy

komfoľt nélküli

Vay Adám u.6.2' em.46.

34762/N0

31,78

egy

komfoľt né|ki'i|i

Víg u. 4'

34817/N0

50,8

egy

komfoľt nélkĹili

Tömő

Vajdahunyad u. 8. fszt.f

.

1. em. 11

az alźlbbi költségme

go szlás sal

)'7

:

L6

- Teľvezésidíj:
- Kivitelezési költség (+3% tartalék keľet):
- Műszaki ellenőri díj:
- Közmű fejlesztési és egyéb hozzájttru|ási díjak:
- Osszesen bruttó (27o/o áfáttarta|maző)

4 000 000 Ft
384 000 000 Ft
4 000 000 Ft
8 000 000 Ft
400 000 000 Ft

és felhataLmazza a polgármestert az adatlap benyújtásrĺhoz szükséges ĺisszes dokumentum
a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. április 13.

2'

atámogatői okirat a|źitźlsźú
követően ahatźrozat 1. pontjában meghatźtrozott béľlakások
felújításával összefuggő műszaki taĺalmúdokumentáció előkészítésévelmegbízza a
Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt'-t és felkéri a polgármestert az erľe vonatkozó
me

g

állapod ás

aléúrásźlra.

Felelő s : polgármester, Józsefiĺáro si Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Határiđó: 2017 . június 3 0.

3.

ahatározat 1. pontjában szereplő ingatlanokat aberuházás megvalósitásátő| számított öt
évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően haszná|ja, a létesítményeketnem sziintetheti
meg, azt' a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) ľendelkezéseinek
megfelelően fenntartja és üzemelteti.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. április 13.

4.

ahatźnozat 1. pontjában szereplő, atźtmogatással létľehozott, i||efue megszerzett Vagyon a
illetve megszerzéstő| szćtmitott tíz évig csak kéľelemĺe,a
Beltigyminisztérium előzetes jóváhagyásával és a szoIgá|tatási és egyéb kĺitelezettségek
átv á|Ia|ásźw a|, átrvházéls ával i de geníthető e l, i l letve terhelhető me g.

létrehozástól,

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. április 13.

A

diintés végľehajtását végző szervezeti..egység: Józsefvárosĺ Gazdálkodási Központ
Zrt., P énzü gyi Üg7o sztá|y, Vá ro sv ezetés ĺ Ü gyo s ztáty T iszts é gvis ető i I ro d a

4. Gazdálkod

ásto Gazdasá gi Tá ľsaságokat

Napiľend 4l1. pontja

Javaslat

a Corvin

éľintő e|őteľj esztések

Sétány projekt keľetszerződés ktizös megegyezéssel

rténő |ezár ásár őI szólĺó m egállap o dás m ó dos ításár a
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
tö

i:

L7

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN
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rÉpvIspro

A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALlľrc.Z EGYSZERŰ SZóTo
HATAROZAT:

14IGEN

92/2017. (rV.13.)

O

BBs

Écs zÜrs

NEM

2

ÉGES

TARTOZKODASSAL

A Képviselo-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. számű mellékletétképező, a ,,Corvin Sétány projekt

keretszerződés kozös megeglezésseĺ tĺ;rténő lezárásáról szóló megállapodás 3. számú
módosítása,, elnevezésű, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-ve|2014. szeptember 15-én
kötött megállapodás módosítását tartalmazó dokumentumot és felkéri a polgarmesteľt
annak aláírásáta.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20 17 . április

2.

13 .,

hatźridő az a|áirásta 20 I7 . ápľilis 3 0.

elfogadja a hatáĺozat 2, szźmu męllékletét képező ,,Ingatĺan Csereszerződés II/A',,
valamint a határozat 3. szźlmíĺmellékletétképezó ,,Ingatlan Csereszerződés II/B''
elnevezésű dokumentumokat és felkéľia polgármestert azok a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. április 13., hataĺidó aza|źirźsraZ}I7. április 30.
és 2. pontjában foglaltak miatt az onkormtnyzat bevétel _ onként
vá||a|t feladat - 11603 cím felhalmozási bevételek - ingatlanok értékesítése
e|oirányzatát 302.776,0 e Ft-tal, a működési bevételek _ kiszámlźnott általanos
forgalmi adó _ e|oírányzatát 66,890,6 e Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg a kiadás _
önként vállalt feladat _ 11603 cím beruházások eLoirtnyzattń 369.666.6 ę Ft-tal
megemeli.

3. a) ahattrozatI.

b) felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező
mó do sításán á| a hatźro zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel embe.
Felelős: polgármester
Hataľidő: a) pont estében 2017. április 13., b) pont esetében a költségvetési rendelet
következő módosítása

A

A

đö ntés végľehaj tá sát v

égző szerv ezeti e gys ég: Gazdálko dási Ügyo sztály

92l20l7. (Iv.13.) számú határozat mellék|eteit il kivonat 2. számú melléklete

tartalmazza

Napiľend 4ĺ2. pontja

Javaslat a Magyaľ Allami operaházza| kapcsolatos

diintések

meghozata|ńra
(Irásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester
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A I(épviselő-testület úgy dölrt,

1.) hozzájáru| a Budapest

IGEN

O

g

s

s

NEM

Écs zÜrs Écps
2

TARTOZKODASSAL

Irogy

vlil.

keľĺilet,Fiumei űt 7. szám alatti,3459410lNI heIyrajzi
számu, 566 m" alapterületű, pinceszinti, alagsoľi és ftjldszinti, továbbá a 34594l0lBll
he|yrajzi számu, 9I m, alapteľületű, ft)ldszinti és I. emeleti nem lakás céljĺíraszo|gćĺIő
helyiségcsoport ingyenes használatba adásához a Magyar Ál|ami operaház részére
2017. június 01. napjátó| hatéltozott időľe, feltétel bekövetkeztéig, a felújítottépület

hatósági hasznáIatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjáig, ennek hiźnyaban a
felújítást megtestesítő építésimunkálatok teljes egészének miĺszaki átađástnak napjáig,
de legkésőbb 2018. december 31. napjáig, zenemuvészet működtetése és tiĺncművészet
mtĺkĺjdtetéseelnevezésű közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében.
s : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt. v agy ongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|7 .június 0 1 .

Fel elő

2.)

hozzá,jálru|a Budapest vlil. kerület, Üuĺi ĺt |6[B. szálm a|atti,36763l0lV48helyrajzi
szźtmu, 118 m" alapterületű, ftjldszinti' nem lakás céljĺáľaszo|gtiő helyiség,
továbbá az
_ftjldszinti
tjuĺi ĺt l'8. szám. alatti, 36764l0lV1 he|yrajzi szźlmt utcái bejĺĺľatú,
és
pinceszinti 756 m2 alapterületű és a kiztlĺólag ebből a helyiségből megkö ze|ithető
3676410lN3 he|ytajzi számű,28 m. alapterĹilettĺ, füldszinti' nem lakás cétjaľaszo|gáLő
helyiségcsoport ingyenes haszná|atba adásźlhoz a Magyaľ Áilami operahálz részéte
2017. junius 01. napjátó| hatźtĺozottidőľe, feltétel bekövetkeztéig, a felújítottépület
hatósági hasznáIatbavételi engedély jogerőre emelkedésének ĺapjáig, ennek hiźnyában a
felújítást megtestesítő építésimunkálatok teljes egészének műszaki átadásanak napjáig,
de legkésőbb 2018. december 3|. napjáíg, zenemuvészet mfüödtetése és táncmúvészet
működtetése elnevezésű közfeladatok ellátásanak elősegítése éľdekében.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási
Hatáľidő: 20|7 .június 01.

igazgatő

3.) felkéľia Józsefuiírosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt,-t ahatźrozat 1.) és 2.)
haszná|ati me gál lapo dás o k me gktité s ére.

pontja szeľinti

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hataľiđő:201'7 .június 0 1 .

4.) a) elfogadja aMagyar Állami operahtz Erkel Színhźnźnakfelajánlását, mely szenĺúa

Színhaz által meghatározott előadásokľa a VIII. keľületi lakóhellyel rendęlkezők részére
kedvezményes jegy- és bérletarat biĺosít.

a a Magyar Áilami Operaház

felajránlását a határozat szerinti helyiségek
tekintetében a mindenkori ktjzĺjs költség és közüzemi díjak megfizetésére vonatkozőan a
haszná|at idejére.

b)

elfogadj

19

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .június 01.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: 1.)-3.)'

4.) b) pont esetében Józsefuárosi
Gazdálkodási KiizpontZrt.,4.)a) pont esetében Humánszolgáltatási Ugyosztály

5.

Va gyon kezeléssel, vá ľos ü zemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napirend

pontja
Java slat a

5/1.

T űzfa|fes tés i Pro gram mó do sítás á ľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgiírmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGY S ZERu szóľonB S ÉGSZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:

94ĺ2017.(Iv.13.) 13IGEN

0

NEM

2

TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Józsefuarosi Tűzfalfestési Program pźiyázatĺfelhívását,
valamint annak mellékleteit módosítja ahatározat mellékletét képezó ,,2017. évi Tűzfalfestési
PáLyazati felhívás''-ra és felkéľia polgrírmestert annak az önkormźnyzati honlapon és a

Józsefu aľo s lapj ában v aIő kozzétételére.

Felelős: polgármesteľ
Hatźríđóakozzétételhatarideje a döntést kĺjvető 10 nap

A

dti

ntés végrehaj tá sát

v

égző szerv ezeti egység: VárosépítészetiIľoda

94120|7. (Iv.13.) számú határozat mellékletéta kĺvonat 3. számű mel|éklete
tartalmazza

A

Napirend

pontja
Javaslat a JoKESZ mĺódosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

512.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsBro
A HATÁRo ZATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZoToBB sÉaszÜrs ÉGES
HATAROZAT:
g5t2017.

(Iv.13.)

t6IGEN

0

NEM

0

TARToZKoDÁssAL

A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, folýassa lę a Józsefuaros
KerĹileti EpítésiSzabát|yzatttrő| szőIő 6612007. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításához szükséges állami fóépítészetieljárást a 38830/3 helyrajzi szźlmű telek építési
helyére és a14, $ (3) bekezdés előírásainak kiegészítésérevonatkozóan.
zo

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április

1

3.

A dtintés végľehajtá sát v égző szerv

ezeti egység : Városépítészetilľoda

6. HumánszolgáItatással kapcsolatos előteľjesztések
Napiľend 6/1. pontja
Javaslat háziolvosi szerződés megkötéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A HATAR jZATH)ZATALHOZ unqo sÍrpTT SZóTOBB SÉGSZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
96/2017.

(IV.13.)

16IGEN

0

NEM

0

TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. a Trident-Med Egészségügyi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Taľsasággal (székhely:
1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 26. fszt. 2,, cégegyzékszttm: 01 09 874|05, ađőszćlm..
13804385-2-42,képviseli: Dr. Birkás Dóra ügyvezeto) kötött, 2016. december 09. napján
kelt egészségtigyi feladaĺellátási szerződést 2017. május 31. napjáva| közĺjs
mege gy ezéssel megsziinteti.

Felęlős: polgáľmester
Határidő 2017 . április

f.

1

3.

egészségügyi feladat-ellátási szerzőđéstköt Dľ. Birkás Dóra egyéni vállalkozóval
(székhely: 1141 Budapest' Paskál u. I9., nyi|vántartási sztlm: 50996012., aďőszźm:
76809048-I-42) és az eI|átásért felelos Dľ. Birkás Dőra hźniorvossal hatfuozott, 2017.
június 0|. - f026. decembeľ 3l. napjáig taľtó időtartaÍnÍa ahatáttozat 1. számú melléklete
szęrinti szeruődésben foglaltak szerinti taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő:201'7 . május

3 1.

3. felkéri a polgĺírmesteľta határozat |. és2. pontjaiban meghatározotíszerződések a|áírásáta,

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2017 . május

3 1.

A

dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály
Humánkapcsolati Iľoda

A

96120|7. (Iv.13.) számú határozat mellék|etéta kĺvonat 4. számú melléklete
tartalmazza
21

Napiľend 6/2. pontja
Kiiznevelési intézményátszerv ezésének véleményezése
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester
Sántha Pétemé- alpolgaľmester

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATAR )ZATH)ZAT ALHoz EGYSZERu szoľogB SÉGSZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
97/2017.

(Iv.13.)

5IGEN

10

NEM

.

1TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem.fogadja eĺ dr. Eľőss Gábor javasĺatát, mely szerint
az onkormónyzat kezdeményezze annak a jogszabálynak a módosítását, amely az iskolák

fenntaľtásáról szól, aképpen, hogy az iskolákfenntartói az önkormányzatok ległenek.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB
HATAROZAT:
98t2017.

(IV.13.)

16IGEN

0

Bs

NEM

ÉcszÜrc S ÉGES
0

TARTŐZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) nem tźmogatja a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (székhely: 1089

oM azonosító: 034931) fenntaľtói jogának źńadását a
Konstantinápolyi Egyetemes Patriaľchátus Magyarországi oľtodox Exaľchátus
Budapest, Vajda Péteľu. 25-29.,

(székhely: 1055 Budapest, Váci u. 55. V1., nyilvántartási szźm: 00008/2012) részérea
2017120118. tanévtől.

Felelős : polgiĺľmesteľ
Határidő: 2017. április 13.

2) felkéri a polgármesteľt,

hogy tájékoztassa ahatározat 1.) pontjában foglaltakĺól a BelsőPesti TankerĹileti Központot.

Felelős: polgármester
Hattriđő:2017 ' ápľilis 20.

A

diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Humánkapcsolati lľoda

Napirend 6/3. pontja
Javaslat az tinkoľmányzati ľendezvényekegyenlő esélyű hozzáférésének
biztosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester
Sántha Péterné- alpolgármester

2f

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ls rÉpvlsplo
HaľÁn oZ ATlľrIZAT ALHI Z Bcys zpnÚ s zoro g g s ÉcszÜrs Écp s
HATAROZAT:
99t20r7. (rv.13.)
15IGEN
O NEM
O TARTOZKODASSAL
a.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1)

támogatj a a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének elősegítése éľdekébena

Budapest Józsefuárosi onkormányzat á|ta| szervezett rendezvények előkészítésekorés
lebonyolításakor aťĺzikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítását.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7. április 13.

2) felkéri a Jőzsefváros Közösségeiét Nonprofit Zrt.

igazgatóság elncikét, hogy a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat á|ta| szervezett rendezvéĺyek esetében az 1000 fő atatti
tervezett látogatői Létszźlmesetében alakítsa ki az előzetes regisztrációs rcnđszertaz
akadálymentesítési igény felmérése érdekébenés a ľegisztńIt |átogatók részéreigény
esetén biĺosítsonsegítőt, mentort, technikai eszkozt; az 1000 főt meghalađó tervezett
|átogatői |étszéĺmú
rendezvények esetében előzetes ľegisĺrációtól fuggetlenül a
rendezvény előkészítése,a helyszín beľendezése, a tcimegkezelési útvonalak kijelölése
során a helyi vagy orszźlgos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szęľvezetekkel folýasson
egyeztetést.

s : Józsefu áro s Kĺizö sségeiéľtNonpr ofit Zrt. igazgatő ság elnöke
Hatĺĺridő:2017. április 13.

Felelő

3) felkéri a polgáľmesteľt, hogy folytasson egyeztetéseket a kerületi

kcjznęvelési

intézményekkel a fogyatékosságügyi érdekképviseleti szewezetek bevonásával a
fogyatékosságga| é|ó személyek elfogađésárairrĺnyuló érzékenyitoprogram keľĹileti
bęvezetésére, amelynek célcsoportja az óvodai, általános iskolai, valamint középiskolai
korosztály.

Felelős: polgármester
Hatźriđő:2017 .június 3 0.
.Ą döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: 1. és 2. pont: Józsefuáľos Ktiztisségeiéľt
Nonpľofit Zrt.' 3. pont: Humánszotgáltatásĺ tigyosztáty

7. Egyéb előterjesztések
Napirend

7/1.

pontja

Tájékoztatő

a

kiizľend, kiizbiztonság témában lefolytatott konzultácĺó

eredményeĺľőlés az eddig megtett intézkedésekľől
(szóbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

,.i

A napirend tárgyalása során a Képviselő-testület határozatot nem hozott.

li
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Napirend 7lf. pontja
Javaslat kiirzeti megbízotti iroda kialakítására, műktidtetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ ľĺnĺos ÍrpTT SZóToBB
HATAROZAT:
0 NEM
15IGEN
100t2017. (rv.13.)

S

ÉGS ZÜKSÉGE S
0

TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.

a Budapest VIII. kerĹilet, Gutenbeľg téľ3. (hĺsz. 36657l0lV44) szźlm alatti foldszinti
helyiségben körzęti megbízotti irodát alakít ki, melynek berendezési eszközeiľe és
tárgyaira 1.468,0 e Ft-ot biztosít az áItalfulos tartalék terhéľe,valamint a helyiség 2017.
évi kozuzemi költségęke 210,0 e Ft-ot biztosít a 11602 címen tervezett dologi kiadások
tęrhére.

Felelős: polgáľmester
Hattnidő 2017 . április 13.
z.

az I. pontban foglalt helyiség közüzemi költségeinekfedezetére _ önként váIla|t feladat _
2018-tól tartós kĺitelezettséget vállal hatźnozat|an időľe évente 360,0 e Ft összegbeĺ az
onkormrán yzat saját bevételei terhéľe.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2018. évtől a tźngyévik<iltségvetéskészítése

J.

a) az I. pontban foglaltak miat| az onkormanyzatkiađźs11 107-01 cím műkcjdési cél és
általános tartalékon belül az általános tarta|ék - kcjtelező feladat _ előkźnyzatarő| 1.468,0

átcsopoľtosít a kiadźls 11601 cím _ ĺjnkéntváLIaIt feladat
elókźnyzatfua.

e Ft-ot

-

felhalmozási

b) felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi kĺiltségvetésrőlszóló rendelet következő
a hatźrozatban
módosításánál, valamint 2018-tó1 attrgyévi kĺiltségvetésekkészítésénél
foglaltakat vegye fi gyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatźtridó: a) pont esetében 2017. április 13., b) pont esetében a2017. évi költségvetés
kĺjvetkező módosítása, valamint a mindenkoritźrgyévíköltségvetés készítése

4.

ahatáĺozat 1. pontja szerint kialakított helyiséget és a beľendezési, felszerelési táĺgyakat
(1.468,0 e Ft összegben) hatźnozat|an időrę, ingyenesen, mely egyben közvetett
tĺĺmogatás, a Budapesti Rendőr-főkapitanyság haszná|atába ađjaés felkéľia

polgármestertazerrevonatkozőhaszná|atimegállapodása|áírására.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. iúnius 01.
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A

dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ugyosztá|y, Jegyzői
Kabinet Belső Et|átási lroda, PénzügyĺÜgyosztály, Gazdálkodási t)gyosztály
Napirend 7/3. pontja
Javaslat a 2017. évre vonatkozóan igazgatási szĺinet elľendeléséľőlszóló
4 ĺ20 17 . (II. 0 9.) iinko ľm á ny zati r endclct mĺíd os ítás á ľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A SZAVAza.sNa.r JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz lrĺľlĺosÍľpTTSZoToBB SÉGSZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rÉpvrsnr,o-ľBsľÜr,Bľľ
15 IGEN, 0 NEM, 0
TARToZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉsMEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos

vilI. KERÜLET ĺózsnrvÁRosl oľronľĺÁľyzĺ,ľxľpvlsBr,oRE,NDELEľÉľa 20fi.
TESTÜLETENEK 14t2017. (IV.13.) oľronvĺÁľyz,ł,ľr

ÉvnnvoNATKoZóAN IGAZGATÁsI SZÜNET ELRE,NDElnsÉnol szoĺo
4ĺ20|7 . (II.09.)

oľxonuÁNYZATI RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséiga Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A ľendelet kihĺľdetésétvégzi:
Szervezési és Képviselői lroda
I

Napiľend 7l4.pontja
Javaslat a Polgármesteľi Hĺvatal Szeľvezeti és Működési SzabáIyzatának
mĺidosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s xÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHI Z lr,ĺľlĺo s ÍľpTTS Zó To
HATÁRoZAT:
|0tĺ2017. (Iv.13.)
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TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.

jóvelhagyja a Polgrírmesteri Hivatal a hattrozat mellékletétképező, egységes
szerkezetbe foglalt - Szewezeti és Mriködési Szabályzatát 20|7. május l-jei hatályba
lépéssel.
Felelős : polgáľmest e4 jegyzo
Hatáľidő: 2017. május 0l.

2.

felkéľia polgármestert és a jegyzot ahatározat 1. pontja a|apján a Polgarmesteri Hivatal
egységes szeľkezetbe foglalt Szervezeti és MiĺkĺjdésiSzabályzatźnakaIáítására.
Felelős : polgármest er, jegyző
Hatáľidő: 2017 . máius 01.
25

A

diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, valamennyi éľintett
szervezeti egység

89ĺ20Í7.(Iv.13.) számű határozat mellékletét a kivonat
tartalmazza

A

5. számú melléklete

Kmf.
Danada.Rimán Edina s. k.
jegyző

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármester

A jegyzőkĺinyvi kivonat hiteles:

Bodnár Gabri

kivonatot készítette:

Vidákné Csébi Tímea
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