
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Városvezetési Ügyosztály A sz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. november 27 -i ülésére 

Tárgy: Javaslat „ÉLETMENTŐ PONT" kialakítására 

Előterjesztő: dr. Dabasi Anita ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Tekeres Zoltán ügyintéző 
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat ez évben is kiemelt feladatként kezeli a hátrányos helyzetű és 
az önhibájukon kívül a társadalom peremére szoruló emberek hideg, téli időjárásban történő ellátását. 

Tekintettel arra, hogy 2017/2018 telén is az elmúlt évhez hasonló hideg időjárás várható, ezért nagyon 
fontos a tavalyi évben is sikeresen működő „ÉLETMENTŐ PONT" elnevezésű melegedőhely ismételt 
üzemeltetése. Az „ÉLETMENTŐ PONT" a korábbi évek tapasztalatai alapján ismételten a Budapest 
VIII. kerület, Dankó u. 18. szám alatti ingatlanon kerülne kialakításra. 

Az „ÉLETMENTŐ PONT" feladata a Fővárosi Önkormányzat szociális ellátórendszerének 
kiegészítése oly módon, hogy annak szolgáltatása a hét bármely napján (este 20.00 órától másnap 
reggel 06.00 óráig) igénybe vehető legyen. Az „ÉLETMENTŐ PONT" legutóbbi alkalommal 2016. 
december 15. és 2017. február 28. közötti időszakban működött. 

A vállalt feladat végrehajtásához a szükséges fedezet biztosított, az Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 219/2016. (XI. 10.) számú határozatában önként vállalt feladatként a rendkívüli téli időjárási 
viszonyok során jelentkező feladatok ellátására, az „ÉLETMENTŐ PONT" Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. által történő üzemeltetésére 2017. évtől előzetes kötelezettséget vállalt határozatlan időre 
évente 5.000,0 e Ft összegben az önkormányzat közhatalmi és egyéb saját bevételeinek terhére. 

II. A beterjesztés indoka 
A 35315 helyrajzi számú, Budapest VIII. kerület, Dankó u. 18. szám alatti ingatlan kijelöléséről és 
„ÉLETMENTŐ PONT"-ként üzemeltetéséről, valamint a használati megállapodás megkötéséről való 
döntés a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a 35315 helyrajzi számú ingatlan kijelölése „ÉLETMENTŐ PONT"-ként való 
üzemeltetés céljából, valamint használati megállapodás megkötése a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt.-vel. 

A döntés pénzügyi fedezete 5.000,0 e Ft összegben a 11601-03 címen a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. kompenzációjában biztosított. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

IV. Jogszabályi környezet 



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXK. törvény 23. § (5) bekezdésének 11. és 12. pontján és a 41. § (3) bekezdésén 
alapul. 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. kijelöli a 35315 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 18. szám 
alatti ingatlan külső és belső kerítés közötti területét „ÉLETMENTŐ PONT" üzemeltetésére, 
2017. december 15. és 2018. február 28. közötti időtartamra. 

Felelős: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2017. december 15. 

2. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnökét, hogy kössön 
megállapodást a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel a 35315 helyrajzi számú, 
természetben a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 18. szám alatti ingatlan használatára, annak 
érdekében, hogy a területet a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. „ÉLETMENTŐ 
PONT"-ként üzemeltesse az 1. pontban meghatározott időszakban. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnök 
Határidő: 2017. december 10. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.; 
Városvezetési Ügyosztály 
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2017. november 20. 

dr. Dabasi Anita' 
ügyosztályvezető 
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