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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  számú 
önkormányzati rendelet  17.  §  (1)  bekezdése alapján  „A  rendes ülés állandó napirendi pontja a 
polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző 
képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő l és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

Budapest, 2018.  szeptember  24. 

aljegyző 

2018 PT 26. 



Polgármesteri tájékoztató 

a  2018.  október 4-ei 
képviselő-testületi 

ülésre 

„(1) A  rendes ülés állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, 
a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű 
részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

(az SZMSZ  17.  ,¢  (1)  bekezdése alapján) 



Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi 
jelentest adom: 

Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a 
Budapesti Gazdasági Egyetemmel 

217/2017. (X.19.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat I. sz. mellékletét képező, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel kötendő, 
határozatlan időre szóló együttműködési keretmegállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2017.  október  19. 

2. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti együttműködési keretmegállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2017.  október  19. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A  döntésről a 
Budapesti Gazdasági Egyetem tájékoztatása megtörtént. Az együttműködési keretmegállapodás 
végleges tartalmával kapcsolatos egyeztetés még nem zárult le az Egyetem belső fórumai részéről. 

Javaslat a  Budapest VIM  kerület, Ülliä út  58.  szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon 
megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

228/2017. (X11.19.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Dr. Szondy György  Miklos 3/6  résztulajdonában álló  Budapest  VIII. kerület, Üllői  in 
58.  szám alatti,  36341  hrsz.-á ingatlan, valamint az Önkormányzat  1/1  tulajdonában álló  Budapest 
VIII. kerület,  Bauer  Sándor  u. 14.  szám alatti,  35107  hrsz.-ti,  501 m2  alapterületű „kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület" megjelölésű ingatlan tulajdonjogának cseréjéhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2017.  december  19. 

2.) elfogadja az  1.)  pontban foglalt ingatlanok csereértékét az elkészült értékbecslések alapján, az 
alábbiak szerint: 
a.) Budapest  VIII. kerület, Üllői út  58.  szám alatti,  36341  hrsz..-ii ingatlan  3/6  tulajdonjogának 

értéke:  82.370.000,- Ft 
b.) Budapest  VIII. kerület,  Bauer  Sándor  u. 14.  szám alatti,  35107  hrsz.-ii ingatlan  1/1 

tulajdonjogának értéke:  106.850.000,- Ft 



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2017.  december  19. 

3.) elfogadja az  1.)  pontban foglalt ingatlanok cseréjére vonatkozó, a határozat mellékletét képező 
ingatlan csereszerződést. Felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrtrt az ingatlan 
csereszerződés aláírásának előkészítésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2017.  december  19. 

4.) felkéri a polgármestert a jelen határozat  1.)  pontja szerinti ingatlan csereszerződés, valamint az 
ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására és a csereügylet jóváhagyására vonatkozó 
kérelemnek az illetékes kormányhivatalhoz történő benyújtására. 

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2018.  február  28. 

5.) Dr. Szondy György  Miklos  részére a  Budapest  VIII. kerület, Mátyás tér  2.  szám alatti,  35152  hrsz.-
ú,  432 m2  alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan, és a  Budapest 
VIII. kerület, Szerdahelyi  u. 3.  szám alatti,  35324  hrszrú,  408 m2  alapterületű, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megjelölésű ingatlan tekintetében szerződésen alapuló  5  év határozott időtartamra 
elővásárlási jogot biztosít. Az Önkormányzat egyúttal vállalja, hogy jelen határozat  1.)  pontja 
szerinti ingatlan csereszerződés alapján fizetendő értékkülönbözet megfizetésétől számított  180 
napon belül az ingatlanok elidegenítésére pályázatot ír ki. Az Önkormányzat egyúttal vállalja, hogy 
eredménytelen pályázat esetén az ingatlanok elidegenítésére az  5  év határozott időtartam alatt 
évente legalább kétszer pályázatot ír ki. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  június  30. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  csereszerződés aláírása  2018. 
március  8.  napján megtörtént. Az értékkülönbözet megfizetése, illetve a tulajdonjog bejegyzése 
folyamatban van. 

Javaslat a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára 

250/2017. (XII.19.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)  a) elfogadja Nemzetgazdasági Minisztérium által jóváhagyott, VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 
kódszámon befogadott, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitáció című projektben meghatározott feladatokat, támogatások összegét. 

b)  a támogatott projekt összköltsége  2.000.000.000,- Ft,  amely 100%-os intenzitású vissza nem 
térítendő támogatás. 

c)  elfogadja, hogy a  2.000.000.000,- Ft  összegű támogatás a  161/2016.  (VIII.25.) számú 
határozatban elfogadottak alapján az alábbiak szerint oszlik meg az Önkormányzat és konzorciumi 
partnerei között. 

 

Tag  neve Elszámolható költség Támogatási összeg 

 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

1 430 000 000 Ft 1 430 000 000 Ft 
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/' 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

450 000 000 Ft 450 000 000 Ft 

3. 
Kövessi Erzsébet Baptista 
Szakközépiskola, Szakgimnázium, 
Gimnázium, Általános Iskola és Szakiskola 

100 000 000 Ft 100 000 000 Ft 

4. Moravcsik Alapítvány 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 

 

Összesen 2 000 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft 

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatként kötelezettséget vállal bruttó  2.000.000.000 Ft  értékű 
projekt megvalósítására. 

e) módosítja a  161/2016.  (VIII.25.) számú határozatának  4.a)  pontját és bruttó  380.500.000 Ft 
önrészt az alábbiak szerint biztosítja. 

Költség megnevezése 
2018 
(eFt) 

2019 
(eFt) 

2020 
(eFt) 

2021 
(eFt) 

2022 
(eFt) 

Összesen 
(eFt) 

projektmenedzsment 10 000 60 000 60 000 60 000 10 000 200 000 

beruházás (Kövessi) 78 000 0 0 0 0 78 000 

képzési, foglalkoztatási programok 
üzemeltetési ktg. (Kövessi) 

2 500 5 000 5 000 2 500 0 15 000 

önk. telkek átmeneti 
hasznosításának és projektiroda 
üzemeltetési ktg. 

0 7 500 7 500 7 500 0 22 500 

szabadidős hálózat üzemeltetési ktg. 0 10 000 10 000 10 000 0 30 000 

nem elszámolható szoft (pl.: 
ösztöndíj) 

0 
5 000 10 000 10 000 0 25 000 

Projektiroda kialakítása 10 000 0 0 0 0 10.000 

Összesen 100 500 87 500 92 500 90 000 10 000 380 500 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2017.  december  19. 

2.)  a) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 kódszámú Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekt megvalósítására 
kötendő Támogatási Szerződést és mellékleteit, köztük a Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást, felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, és felhatalmazza a Támogatási 
Szerződés megkötéséhez szükséges teljes dokumentáció benyújtására a Nemzetgazdasági 
Minisztérium felé. 

b)  egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges 
módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, határidő 
módosítást vagy az elfogadott program elemeinek tartalmi módosítását (pl. belső ütemezés, 
indikátorok, közbeszerzési terv módosítása). 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2017.  december  19.,  az esetleges módosításokat követően azonnal 

3.  a) felkéri Rév8 Zrt.-t a Magdolna-Orczy Negyed Program megvalósítása keretében a 
projektmenedzseri feladatok ellátására, a projektelőkészítési munka koordinációjára, beleértve a 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését, és az alábbi táblázat szerinti projektmegvalósítói 
feladatok ellátására: 



Projekt Projektmegvalósító szervezet(ek) 
LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati 
szereplők egymás megismerését, együttműködését 
elősegítő képzési és érzékenyítési programok 

PH Human,  Rév8 Zrt. 

KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet PH  Közterület-felügyelet, Rév8 Zrt, 

b)  kijelöli a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a projektben tervezetten szereplő 
önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok felújításához kapcsolódó tervezői, műszaki 
ellenőri, szakértői és kivitelezési tevékenységeinek elvégzésére az alábbi projektekhez 
kapcsolódóan: 

Projekt Projektmegvalósító szervezet(ek) 

LP  I / Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 
megújítása 

JGK, JSzSzGyK 

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása JGK Zrt., JSzSzGyK 
LP3 / Bérházak és bérlakások üzemelési költség 
csökkentése 

JGK Zrt., JSzSzGyK 

LP4 / Közösségi zöldudvar program JGK Zrt, JSzSzGyK 
LP7 / Speciális lakhatási projektek JGK Zrt, JSzSzGyK 

c)  kijelöli a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t az alábbi táblázatban szereplő 
tevékenységek elvégzésére: 

Projekt Projektmegvalósító szervezet(ek) 

FP2 / Képzések Kövessi iskola, JKN Zrt. - KKH 
FP3 / Helyi gazdaságfejlesztés JKN Zrt. -  H13 
KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok 
hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok 
tehetséggondozása, közösségi miniprojektek 

JKN  Zit.  -  MCI 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2017.  december  19. 

4) a határozat  3.  pontja alapján felkéri a polgármestert és a Magdolna-Orczy Negyed Program 
megvalósításában résztvevő szervezetek vezetőit az alábbi dokumentumok módosítására, 
kiegészítésére vagy új dokumentumok előkészítésére: 

- a Rév8 Zrt.-vel kötendő Megbízási szerződés, 
- a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő Megbízási szerződés, 
- a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötendő Feladat-ellátási szerződés. 

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt.  mb.  cégvezetője, JGK Zrt. és JKN Zrt. igazgatóság elnöke 
Határidő:  a  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  február havi utolsó ülése 

5) felkéri Rév8 Zrt.-t a Szervezeti Együttműködés Rendszer szabályozásának és a Kommunikációs 
Cselekvési Terv elkészítésére. 

Felelős: Rév8 Zrt.  mb.  cégvezetője 
Határidő:  a  Képviselő-testület  2018.  februári ülése 

6) a) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Magdolna-Orczy Negyed Program 
megvalósítása érdekében keressen megfelelő projektiroda helyiséget az akcióterület Orczy 
negyedbe eső részén, valamint a szabadidős, közösségi programok megvalósítására alkalmas üres 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az akcióterületen. 
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b)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a projekt megvalósításához szükséges 
önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú ingatlanok saját forrásból történő felújításához 
kapcsolódó tervezői, műszaki ellenőri, kivitelezési tevékenységeinek elvégzésére (projektiroda, 
Kövessi iskola) a közszolgáltatási szerződés keretében. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke 
Határidő:  2018.  június  30. 

7)  a) hozzájárul a Dankó utca  40.  sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló helyiségnek a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. telephelyei közül történő törléséhez, ezzel egyidejűleg ingyenes 
használatba adja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ számára a 
Magdolna-Orczy Negyed Program megvalósítása során történő átmeneti hasznosítás számára a 
projekt fizikai zárásáig a felújításokkal kapcsolatos szociális munka támogatása céljából, melynek 
működésével kapcsolatos költségeket a határozat  2.  e) pontban meghatározott saját forrásból 
biztosítja. 

b)  felkéri a polgármestert a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött, az a) pont szerint' 
használati szerződés módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  február  28. 

8.)  felkéri a polgármestert, hogy létesítsen elkülönített bankszámlaszámot a Magdolna-Orczy Negyed 
Program pénzforgalmának biztosítására és a bankszámlaszerződés módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  január  31. 

A  Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján:  A  Támogatási Szerződés  2018.  február  16-än  aláírásra került. 
Az  53/2018.  (VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat  7.a)  pontja alapján a Kövessi Erzsébet 
Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola konzorciumi tagsága 
megszűnt és helyette a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vált konzorciumi taggá. Erre való 
tekintettel a konzorciumi partnereknek járó támogatási összegek is módosításra kerültek az 
53/2018.  (VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat  7. b)  pontjában foglaltak szerint. Az 
Önkormányzat a projekt megvalósításához kapcsolódóan az önrészt a  29/2018. (V.3.)  sz. 
képviselő-testületi határozat  7.  pontja, továbbá az  53/2018.  (VII.16.) sz. képviselő-testületi 
határozat  5.a)  pontja szerint módosította.  A 618/2018.  (VIL11.) sz. VPB határozat alapján a Rév8 
Zrt. projektmenedzseri szerződése elfogadásra került,  2018.  július 23-án az aláírása megtörtént.  A 
kommunikációs (cselekvési) terv az  53/2018.  (VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat  12. b) 
pontja alapján elfogadásra került. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: 
3.b  pont: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó alábbi projekt elemek: 

LP1 / Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása 
LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 
LP3 / Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése 
LP4 / Közösségi zöldudvar program 
LP7 / Speciális lakhatási projektek 

tekintetében megkezdte a szakmai előkészítő munkát, amelynek keretében előkészítésre került a 
fenti elemek vonatkozásában szükséges tervezési szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás. 
4.  pont: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a képviselő-testületi felhatalmazás alapján 
megkezdte előkészíteni a pályázati támogatásban részesülő Józsefvárosi Önkormányzattal a JGK 
Zrt. projekt megvalósító tevékenységére kötendő megbízási szerződés tervezetet, amelynek 
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előfeltétele a projektmegvalósító szolgáltatás részletes tartalmi kibontása, valamint a megbízási 
díj árigazolás. 
6.  pont: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. az alábbiak szerint megtette szakmai 
javaslatát, amely alapján a Program megvalósítása érdekében kijelölésre került a  Budapest  VIII. 
ker., Diószegi Sámuel  u. 13. (36068/A/2)  sz. alatti ingatlan szociális iroda és szociális munkás 
irodahelyiség céljára, illetve a  Budapest  VIII. ker., Diószegi  Samuel u. 14. (35977/A/1)  sz. alatti 
ingatlan a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ számára szociális 
irodaként, és a Rév8 Zrt. számára projektirodaként történő hasznosításra, végül a  Budapest  VIII. 
ker., Kálvária tér  13. (35911/A/3)  sz. alatti ingatlan Foglalkoztatási és Közösségi Iroda céljára. 
A  JSZSZGYK részére az ingyenes használatba adás  2021. 06.  30-ig megtörtént. 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekióléti Központ  tájékoztatása alapján: Az  1/c.) 
pontban szereplő  450  millió forint  2018. 05.  23-án megérkezett az intézmény elkülönített 
bankszámlaszámára.  A 7/a)  pont szerint a Dankó utca  40.  sz. alatti önkormányzati tulajdonban 
álló helyiség a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ingyenes használatába 
került, és  2018.  március 01-től projekt-irodaként működik. 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  tájékoztatása alapján: Az  53/2018.  (VII.15.) sz. 
képviselő-testületi határozat  7.  a) pontja értelmében a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola  es  Szakiskola helyett a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. konzorciumi taggá vált. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozat  8.)  pontjában foglaltak értelmében a 
Magdolna-Orczy Negyed program pénzforgalmának biztosítására az elkülönített számla a 
Magyar  Államkincstárnál  2018.  március 9-én megnyitásra került. 

Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdülö'vel kapcsolatos döntések meghozatalára 

15/2018. (11.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező - az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb 
kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló  2065/2017.  (XII.27.) számú 
kormányhatározat alapján (szerződés iktatószáma: EBFHÁT/1449/2017-NFM_SZERZ) nyújtott 
költségvetési támogatásból megvalósítandó káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás  tabor  fejlesztésére 
vonatkozó költségtervet és a támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó részletes feladat-
és ütemtervet, és felkéri a polgármestert a dokumentumok aláírására és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részére történő megküldésre. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  február  28. 

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a támogatott tevékenység szakmai megvalósítás 
időszakának módosítását akként, hogy a megvalósítási időszak vége  2019.  május  30.  napja legyen. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  február  28. 

3,  felkéri a polgármestert a Veszprém  Handball Team  Zrt.-vel kötött megállapodások felülvizsgálatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  augusztus  31. 
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4.  a) az Önkormányzat bevétel  11108-02  Cím— önként vállalt feladat - felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások előirányzatát  es  a  11601  cím beruházások előirányzatát  2.200.000,0  e Ft-tal megemeli 

(ingatlanok beszerzése, létesítése  2.117.450  e  Ft,  egyéb tárgyi eszközök beszerzése  82.550  e  Ft)  a 

képtalanRiredi gyermek- és utánpótlás  tabor  fejlesztése érdekében. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2018.  évi költségvetési rendelet 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pontban foglaltak esetében  2018.  február  22., b)  pont esetében a  2018.  évi költségvetési 
rendelet módosítása. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozat  1.  pontjában elfogadott feladat- és 

ütemterv és a  2.  pontban elfogadott határidő-hosszabbítási kérelem megküldésre került a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részére  2018.  február 23-án.  2018  júniusában a támogatással kapcsolatos 
állami feladat átkerült az Emberi Erőforrások Minisztériumához, amellyel a költségterv 
elfogadása kapcsán még egyeztetések zajlanak. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 

szóló  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  7/2018. (V.04.) 

önkormányzati rendeletben végrehajtásra kerültek. 

Javaslat a  2018.  évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására és a 
polgármester  2018.  évi szabadságának jóváliagyására 

18/2018. (I1.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal  2018.  évi zárva tartásának időpontjairól a helyben szokásos 
módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, valamint a 
közszolgáltatókat. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  május  31. 

2. dr. Kocsis  Mate  polgármester  2018.  évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét elfogadja az 
előterjesztés  2.  sz. melléklete szerinti tartalommal, és részére összesen  19  munkanapot kiad. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  február  22. 

A  Jegyzői Kabinet és a Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozat  1.  pontjában 
szereplők tájékoztatása megtörtént. 

Beszámoló a BRFK  VIM  Kerületi Rendőrkapitányság  2017.  évi tevékenységéről  

24/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  2017.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 



A  Városvezetési Ügyosztály Tisztségviselői Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat végrehajtása 
további intézkedést nem igényel. 

Javaslat bizottsági tag cseréjére 

25/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

L az Emberi Erőforrás Bizottság tagjává -  Mate Andras  (FIDESZ-KDNP) helyett  -2018.  május  3. 
napjától Somogyi Noémit (FIDESZ-KDNP) választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  3. 

2.  felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szükséges 
nyilvántartásokon. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  május  3. 

A  Városvezetési Ügyosztály Szervezési és Képviselői Iroda és a Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása 
alapján:  A  személyi változások átvezetése a nyilvántartásokban megtörtént, a  Magyar 
Államkincstárnak a szükséges dokumentumok megküldésre kerültek. 

Intézményvezetői pályázatok véleményezése 

26/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  83.  §  (3) 
bekezdés e), valamint  83.  §  (4)  bekezdés  h)  pontja szerinti véleményezési jogával élve támogatja a 
Deák Diák Általános Iskola, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Általános Iskola, valamint a Vajda Péter Ének-zenei Általános  es  Sportiskola intézményvezetői beosztás 
ellátására  2018.  március  2.  napján kiírt pályázatok eredményes elbírálását, amennyiben a pályázókat az 
intézmény nevelőtestülete támogatja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat 
2018.  május 7-én a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére megküldésre került. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  2017.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a 
zárszámadási rendelet-tervezete 

27/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja az Önkormányzat  2017.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges 
beszámolót a határozat  1.  számú melléklete szerint. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

2. elfogadja az Önkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását a 
határozat  2.  számú melléklete szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

3. jóváhagyja a  2017.  évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a határozat  3.  számú melléklete 
szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglaltak a  2017.  évi költségvetési 
zárszámadásról szóló  8/2018. (V.07.)  önkormányzati rendeletben végrehajtásra kerültek. 

Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi költségvetéséről 
szóló  46/2017. (X11.20.)  önkormányzati rendelet módosítására 

29/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát  2018.  június 1-jétől — önként vállalt 
feladat —  1  fő gyógypedagógus álláshellyel, valamint — kötelező feladat —  9  fő dajka álláshellyel 
megemeli, és ezért tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre évente önként vállalt 
feladatként  7.582  e  Ft  összegben, valamint kötelező feladatként  23.294  e  Ft  összegben az 
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

2. a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának  2  fővel történő emelése miatt tartós 
kötelezettséget vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként évente  10.116  e  Ft  összegben 
az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

3. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emelésére tartós 
kötelezettséget vállal határozatlan időre kötelező feladatként évente  151.574  e  Ft  összegben az 
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

4. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozóinak bérfejlesztésére tartós kötelezettséget 
vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként évente  20.387  e  Ft  összegben az 
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 
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5. a határozat mellékletét képező feladatok teljes körű ellátásával megbízza a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t, és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és 
aláírására, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03.,  megbízási szerződés aláírása  2018.  május  31. 

6. 30  fő házfelügyelő foglalkoztatására tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre kötelező 
feladatként évente  3.175  e  Ft  összegben az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

7. módosítja a  250/2017.  (XII.19.) számú határozatának  1.e)  pontját és a bruttó  380.500.000 Ft 
önrészt az alábbiak szerint biztosít.a: 

Költség megnevezése 
2018 
(eFt) 

2019 
(e  Ft) 

2020 
(e  Ft) 

2021 
(e  Ft) 

2022 
(e  Ft) 

Összesen 
(e  Ft) 

projektmenedzsment 54 604 39 188 42 036 54 171 10 000 200 000 
beruházás (Kövessi) 78 000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 78 000 
képzési, foglalkoztatási 

programok üzemeltetési Ictg. 

(Kövessi) 
2 500 5 000 5 000 2 500 

 

0 15 000 

önk. telkek átmeneti 

hasznosításának és projektiroda 
üzemeltetési ktg. 

 

0 7 500 7 500 7 500 

 

0 22 500 

szabadidős hálózat üzemeltetési 

k-tg. 

 

0 10 000 10 000 10 000 

 

0 30 000 

nem elszámolható szoft (pl.: 

ösztöndíj) 

 

0 5 000 10 000 10 000 

 

0 25 000 

Projektiroda kialakítása 10 000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 10 000 
Összesen 145 104 66 688 74 536 84 171 10 000 380 500 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének 
készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a következő évek költségvetésének készítése 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglaltakat az Ügyosztály a 
következő évek költségvetésének készítésénél figyelembe veszi. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  5.  pont:  A  Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefvárosi Önkormányzat között a megbízási szerződés 
aláírása  2018.  június  08.  napján megtörtént. 

Javaslat a TÉR KÖZ  „A"  pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

30/2018. (V.03.) 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat I. számú mellékletét képező, a „Palotanegyed,  Europa  Belvárosa Program 

III." elnevezésű projekt megvalósítására a társasházakkal kötendő Támogatási Szerződés főbb 

tartalmi elemeit, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03.,  aláírás  2018.  május  10. 

2. elfogadja a határozat  2.  számú mellékletét képező, a „Palotanegyed,  Europa  Belvárosa Program 

Ill."  elnevezésű projekt nem beruházási célú, közösségformáló projektelemeinek 
megvalósítására tárgyú, a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel kötendő Támogatási 

Szerződés főbb tartalmi elemeit, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03.,  aláírás  2018.  május  10. 

3. egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat  1.-2.  pontja szerinti Támogatási Szerződések 

esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, 

vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  10.,  az esetleges módosításokat követően azonnal 

A  Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján:  A  társasházakkal és a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel a 

Támogatási Szerződés  2018.  május 30-án megkötésre került. 

Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 

32/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) kijelöli a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a 

határozat melléklete szerinti  51  db lakást közszolgálati célra. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

2) felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1)  pontjáról tájékoztassa az önkormányzati fenntartású 
költségvetési szervek, és a gazdasági társaságok vezetőit. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  31. 

3) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a polgármesternek a 

lakások szervezetek közötti elosztásáról. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  június  29. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján:  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatást 
nyújtott a Hivatalt érintő lakásokról. 
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A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  lakások elosztása megtörtént 
az egyes szervezeti egységek között.  A  szervezeti egységek vezetői javaslatot tettek a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság részére a bérlők személyére vonatkozóan.  A 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a  2018.  július  30-i  ülésén megtárgyalta 
és a javaslatot elfogadta.  A  Bizottság döntéséről szóló értesítők az érintettek részére kiküldésre 
kerültek, a bérleti szerződések megkötése folyamatos. 

Javaslat ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

33/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Bérkocsis utca  32.  szám alatti,  34791  hrszrú ingatlan 
nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

2.)  elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, Bérkocsis utca  32.  szám alatti, 
34791  hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár:  171.520.000,- Ft  + ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege:  18.000.000,- Ft, 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.)  a telekingatlan birtokbaadásától számított  2  éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított  5 even  belül jogerős használatbavételi 

engedélyt szerez, 
dc.)  a jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme esetén a 

kötbér összege  15.000.000,- Ft;  a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60 
napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege  7.500.000,- Ft,  amely 
kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe 
helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók.  A  garanciaszerződésben 
foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az 
előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 
30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület  112/2017. (V.11.)  számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat)  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
(Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az 
Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető 
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell 
közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  máj  us 10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és 
arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás 
végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 
Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  augusztus  2. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  pályázat kiírása megtörtént, 
eredményesen zárult. Az eredmény megállapításáról a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság 
636/2018.  (VII.  11.)  számú határozatában döntött. Az adásvételi szerződés aláírására a pályázatot 
benyújtó felhívásra került, a gépkocsibeállókra vonatkozó bérleti szerződések felmondása még 
nem történt meg. 

34/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, József  u. 14.  szám alatti,  34902  firsz.-ú ingatlan nyilvános, 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

2.)  elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, József  u. 14.  szám alatti,  34902 
lirsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár:  444.329.600,- Ft, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
c.) ajánlati biztosíték a minimális vételár  10%-a  , azaz  45.000.000 Ft, 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.)  az ingatlanon található épületeket elbontja, a telekingatlan birtokbaadásától számított  2 
even  belül jogerős építési engedélyt szerez, 

db.) az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős használatbavételi engedélyt 
szerez, 

dc.)  a jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme esetén a 
kötbér összege  15.000.000,- Ft;  a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60 
napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege  7.500.000,- Ft,  amely 
kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztosítandók.  A  garanciaszerződésben 
foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az 
előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 
30.000,- Ft. 

e) a nyertes pályázóval előszerződést köt az Önkormányzat, amely alapján a nyertes pályázó a 
vételár  10  %-át foglalóként megfizeti, amely megegyezik az ajánlati biztosíték összegével, és a 
foglaló így az ingatlan kiürítésének fedezetéül szolgál. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

3.)  a pályázati felhívást a Képviselő-testület  112/2017. (V.11.)  számú határozatának (Versenyeztetési 
Szabályzat)  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az 
Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető 
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon kell 
közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  máj  us 10. 
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4.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és arra, 
hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás 
végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  augusztus  2. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  pályázat kiírása megtörtént, 
de  eredménytelenül zárult. Az eredmény megállapításáról és új pályázat kiírásáról a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  638/2018.  (VII.  11.)  számú határozatában döntött. 

35/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, József utca  27.  szám alatti,  35204  hrsz.-ú ingatlan nyilvános, 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

2.)  elfogadja  a  határozat mellékletét képező,  a Budapest  VIII. kerület, József utca  27.  szám alatti,  35204 
hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a  minimális vételár:  177.730.000,- Ft  + ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege:  18.000.000,- Ft, 
c.) a  pályázat bírálati szempontja:  a  legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a  pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.)  a  telekingatlan birtokbaadásától számított  2  éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
db.)  a  telekingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős használatbavételi 

engedélyt szerez, 
dc.) a  jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme esetén  a 

kötbér összege  15.000.000,- Ft; a  jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60 
napot meghaladó késedelme esetén  a  kötbér összege  7.500.000,- Ft,  amely 
kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe 
helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók.  A  garanciaszerződésben 
foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők.  Az 
előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 
30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

3.)  a pályázati felhívást a Képviselő-testület  112/2017. (V.11.)  számú határozatának (Versenyeztetési 
Szabályzat)  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az 
Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető 
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon kell 
közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  10. 
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4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és 

arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás 

végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő:  2018.  augusztus  2. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  pályázat kiírása megtörtént, 
de  eredménytelenül zárult. Az eredmény megállapításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság a  633/2018.  (VII.  11.)  számú határozatában döntött. 

36/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, József körút  59-61.  I. emeleti,  36780/0/A/6  hrsz.-ú,  249 m2 

alapterületű irodahelyiség nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

2.)  elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, József körút  59-61.  I. emeleti, 

36780/0/A/6  hrsz.-ú,  249  m' alapterületű irodahelyiség értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az 

alábbi feltételekkel. 
a.) a minimális vételár:  164.270.000.- Ft, 
b.) az ajánlati biztosíték összege:  17.000.000.- Ft, 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő:  2018.  május  3. 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület  112/2017. (V.11.)  számú határozatának 

(Versenyeztetési Szabályzat)  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

(Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az 

Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat  es  a Bonyolító számára elérhető 

költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon közzéteszi. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le, 

és a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. 

Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő:  2018.  augusztus  2. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  pályázat kiírása megtörtént, 
de  eredménytelenül zárult. Az eredmény megállapításáról a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 

Bizottság a  634/2018.  (VII.  11.)  számú határozatában döntött. 
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37/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul  a Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti,  35429  hrsz.-ú ingatlan nyilvános, 
kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

2.)  elfogadja  a  határozat mellékletét képező,  a Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti,  35429 
hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a  minimális vételár:  174.640.000,- Ft  ± ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege:  18.000.000,- Ft, 
c.) a  pályázat bírálati szempontja:  a  legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a  pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.)  a  telekingatlan birtokbaadásától számított  2  éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
db.)  a  telekingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős használatbavételi 

engedélyt szerez, 
dc.) a  jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme esetén  a 

kötbér összege  15.000.000,- Ft; a  jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60 
napot meghaladó késedelme esetén  a  kötbér összege  7.500.000,- Ft,  amely 
kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe 
helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók.  A  garanciaszerződésben 
foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők.  Az 
előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 
30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  3. 

3.) a  pályázati felhívást  a  Képviselő-testület  112/2017.  (V.I1.) számú határozatának (Versenyeztetési 
Szabályzat)  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  (Bonyolító) 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein),  a  Józsefváros című helyi lapban, az 
Önkormányzat és  a  Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és  a  Bonyolító számára elérhető 
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell 
közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  10. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és 
arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás 
végett. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  augusztus  2. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,  tájékoztatása alapján:  A  pályázat kiírása megtörtént, 
de  eredménytelenül zárult. Az eredmény megállapításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság a  635/2018.  (VII.  11.)  számú határozatában döntött. 
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39/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja a határozat mellékletét képező pályázati dokumentációt és felkéri a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a  Budapest  VIII. kerület, Dobozi  u. 13.  szám alatti,  35379  helyrajzi számú, 
907 m2  alapterületű ingatlan határozott időre,  2018.  december  31.  napjáig szóló bérbeadására 
vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pályázati felhívás kiírására, továbbá arra, hogy a pályázati 
felhívásban az ingatlan hasznosításának céljaként — a tűzvédelmi előírások betartása mellett — 
anyagtárolás, illetve felvonulási területként történő hasznosítás legyen meghatározva.  A  Kiíró kiköti, 
hogy a pályázati felhívásban a gépjárművek parkoltatása céljára történő hasznosítás kifejezetten kizáró 
feltételként szerepeljen. 

a.) a minimális bérleti díj összege  136.050,-  Ft/hó + ÁFA, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: 
- a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min.  I hó — max.  10 

hó (súlyszám:  1) 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  03. 

2.) a pályázónak vállalnia kell az ingatlan felvonulási területkénti és/vagy anyagtárolással 
kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a kialakítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen költségek 
megtérítését a pályázó (tehát a későbbi bérlő) kizárólag a bérbeadóval előzetesen megkötött 
megállapodás alapján kérheti. Amennyiben a költségek mértékéről  es  megtérítéséről a felek előzetesen 
nem állapodnak meg, úgy a bérlő azok megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól 
a bérleti jogviszony megszűnését követően sem. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  03. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pályázatnak az Önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó 
versenyeztetés szabályairól szóló  112/2017. (05.11)  számú képviselő-testületi határozatban (a 
továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) foglaltak szerinti lebonyolításra. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  03. 

4.) a pályázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a 
Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat 
és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, illetve az egyéb rendelkezésre álló 
ingyenes intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  június  04. 

5.) eredménytelen versenyeztetési eljárás esetén az eljárás eredménytelenségének megállapítására 
vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozatalával a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot 
hatalmazza fel. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás' igazgatója 
Határidő:  2018.  július  03. 
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A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  pályázat kiírása megtörtént, 
de  eredménytelenül zárult. Az eredmény megállapításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság a  620/2018.  (VII.  11.)  számú határozatában döntött. 

Javaslat az Új Teleki téri Piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára 

40/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  az Új Teleki téri Piacon alkalmazott díjak tárgyában hozott  257/2015.  (XII.03.) számú képviselő-
testületi határozat (egységes szerkezetben)  6.  pontja  2018.  május  3-i  hatállyal az alábbiakkal egészül 
ki: 

Az új Teleki téri piacon fizetendő bérleti díjak a piac megnyitásakor: 

Üzletkör: máshol fel nem sorolt termékek értékesítése 

Üzletkör: büfé, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése 
termékkör: - meleg étel 

- meleg étel árusítása kávéitallal, alkoholmentes 
itallal 

Üzletkör: nyers élelmiszer árusítás 
termékkör: - zöldség  es  gyümölcs 

- hús- és hentesáru 
- hal 
- tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.) 
- kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
- cukrászati készítmény, édesipari termék 

Üzletkör: egyéb élelmiszer 
termékkör: - egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.) 

- édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.), 

- közérzetjavító  es  étrend-kiegészítő termék 
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

Üzletkör: vegyeskereskedés 
- háztartási papíráru; vegyi áru; műanyag áru; 

csomagolt élelmiszer; 
pipere termékek, illatszer, kozmetikum; 

- bizsu-ékszer 
- bőráru, ruhanemű, egyéb textiláru 

cipőjavítás; kulcsmásolás; névjegykártya készítés 
- állateledel és kisállat tartáshoz szükséges kiegészítő eszközök 

„babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy, babápolási cikk stb.) 

- lábbeli- és bőráru 
audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel,  CD,  DVD, stb.) 

bérleti díj (nettó) 

5.000  Ft/m2/hó 

2.500  Ft/m2/hó 

1.300 Ft/m2/hó 

2.500 Ft/m2/hó 

2.500 Ft/m2/11)5 

20 



- telekommunikációs cikk 
- festék, lakk 
- könyv 
- sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, 

kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 
- játékáru 
- közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 

hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 
- virág és kertészeti cikk 
- fotócikk 
- optikai cikk 
- használt cikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, 

egyéb használtcikk, régiség). 

„Az Új Teleki téri Piac  J3  jelű üzlethelyiség raktárhelyiségként is hasznosítható a Piacon bérleti 
szerződéssel rendelkezők számára, az ilyen célú hasznosításával összefüggő bérleti dij  1.000  Ft/m2/hó 
+ ÁFA." 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

2. az Új Teleki téri Piacon alkalmazott díjak tárgyában hozott  257/2015.  (XII.03.) számú képviselő-
testületi határozat  6.  pontjának az ideiglenes piaci árusításra vonatkozó rendelkezése  2018.  május  3-
i  hatállyal az alábbiak szerint módosul: 

Helyhasználati díjak: 
A  piacon a termelői és az őstermelői árusító asztal helyhasználati díjai: 

- napi helyhasználati díj: bruttó  2.100,-  Ft/nap/asztal 
- havi helyhasználati díj: bruttó  21.335,-  Ft/hó/asztal 

Üzlethelyiségek előtti területre történő kitelepülés díja:  100,-  Ft/m2/nap + ÁFA 

„A  piac területén, az épületen kívül, a Piac bejárata előtt ideiglenes jellegű piaci árusítás folytatható 
egy vagy több bérleti szerződés alapján azzal, hogy egyazon bérlő által megkötött bérleti szerződések 
együttes időtartama az adott naptári éven belül legfeljebb  4  hónap lehet Az ideiglenes piaci árusítás 
bérleti díja a Piac területén bérleti szerződéssel  (35123/11  hrsz.) rendelkezők részére minimum 200,-
Ft/m2/nap. 
Az ideiglenes piaci árusítás a Piac területén bérleti szerződéssel nem rendelkezők részére minimum 
1000,-  Ft/m2/nap + ÁFA. 
A  kérelmezők az ideiglenes piaci árusításra irányuló szándékukat írásban jelezhetik a Piac 
üzemeltetőjénél.  A  beérkezett kérelmek száma és az ideiglenes piaci árusításra kijelölt terület mérete 
alapján, az ideiglenes piaci árusítás engedélyezésével kapcsolatos döntést az üzemeltető hozza meg. 
Az ideiglenes piaci árusítás napjait és pontos helyét, valamint az árusítható termékeket a piac 
üzemeltetője jelöli ki. 
A  bérleti szerződés rövid időtartamára tekintettel, bérlők mentesülnek az óvadékfizetési kötelezettség, 
illetve közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat elkészíttetésére vonatkozó 
kötelezettség alól. 
Az időszakos piaci árusításra vonatkozó bérleti szerződéseket a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. köti meg." 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  03. 

3. az Új Teleki téri Piacon alkalmazott díjak tárgyában hozott  257/2015. (X11.03.)  számú képviselő-
testületi határozat  6.  pontjának az ideiglenes piaci árusításra vonatkozó rendelkezése  2018.  május  3-
i  hatállyal az alábbiak szerint módosul: 
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A  piac területén bérleti szerződéssel rendelkező bérlők részére  (35123/11  hrsz.) az épületen kívüli, a 
Piac bejárata elé történő ideiglenes jellegű (minden év június  1.  és szeptember  30.  napja között) 
kitelepülés díja  200,- Ft  /  m2  / nap + ÁFA.  A  helyhasználók kiválasztása — a bérleti szerződéssel 
rendelkezők közül — pályáztatás útján történik a piacokról szóló  6/2014.  (III.06.) önkormányzati 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően. 

„A  piac területén  (35123/11  hrsz.) az épületen kívüli felépítmény vagy annak helyével megegyező 
területrész bérleti díja: minimum  5.000,- Ft./ m2  / hó + ÁFA.  A  bérlő kiválasztása pályáztatás útján 
történik a piacokról szóló  6/2014. (111.06.)  önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.  A 
pályázat elbírálásakor a saját elárusító kocsival történő hasznosításra vonatkozóan minden esetben 
figyelembe kell venni a hatályos településképi rendelkezéseket" 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  május  03. 

4.  felkéri a polgármestert a jelen határozatban foglaltak átvezetésére a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-vel kötött, a piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási keret/éves 
szerződésben. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  21. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglaltaknak 
megfelelően az átvezetések megtörténtek, a szerződéskötések az új rendelkezés szerint kerülnek 
megkötésre. 

Javaslat a  2019.  évi Maccabi Európa Játékokkal kapcsolatos döntés módosítására 

41/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a  16/2018. (11.22.)  számú határozatának  2.)  pontját 

akként, hogy a „településrendezési szerződést köt a volt Józsefvárosi pályaudvar (Fiumei út — 

Salgótarjáni út — Hungária körút — Könyves  Kalman  körút — Kőbányai út által határolt) területére a 

Nemzeti Sportközpontok, mint beruházó megbízottjával, a  Magyar  Testgyakorlók Körével, és felkéri a 
polgármestert annak aláírására" szövegrész helyébe a „ településrendezési szerződést köt a volt 

Józsefvárosi pályaudvar (Fiumei út — Salgótarjáni út — Hungária körút — Könyves Kálmán körút — 

Kőbányai út által határolt) területére a Nemzeti Sportközpontokkal, mint beruházóval, valamint a 

Magyar  Testgyakorlók Körével, mint költségviselővel és felkéri a polgármestert annak aláírására" 

szövegrész lép. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  10. 

A  Városépítészeti Iroda és a Jegyzői Kabinet Joui Iroda tájékoztatása alapján:  A  szerződés  2018. 
június 1-én aláírásra került.  A  szabályzat és a szabályozási terv tervezete megküldésre került a 
partnerségi eljárás résztvevőinek és az államigazgatási szerveknek véleményezésre.  A 
településrendezési eszköz készítése folyamatban van, a partnerségi egyeztetési eljárás keretében 
beérkezett vélemények elfogadásáról október folyamán dönt a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság. 

Javaslat alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

42/2018. (V.03.) 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a  2018.  évi civil pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő célok megvalósítása 
érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás 
összege  (Ft) 

I. Erkel Ferenc Vegyeskar 
Alapítvány 
(1088 Budapest, 
Szentkirályi  u. 26.) 

Önálló, vendégművészek részvételével 
szervezésre kerülő oratórikus est 2 
alkalommal (Baja,  Budapest). 

500.000,- Ft 
(működés) 

2. 

Török-Magyar 
Kulturális, Információs 
és Művészeti Alapítvány 
(1094 Budapest,  Ferenc 
ter 5.) 

3 rendezvény szervezése 50-60 fő 
részvételével a józsefvárosi Kossuth 
Klubban.  2018.  május: Itthon vagy otthon, 
otthon vagy itthon? - Beszélgetés külföldi 
magyarokkal és itt élő törökökkel a 
költözés okairól.  2018.  szept.: Író-olvasó 
találkozó, egyeztetés alatt. 2018. 
november: Bevezetés a szúi zene 
misztikus világába - zenés irodalmi est. 

0,- Ft 

3. 
Vasas Központi 
Könyvtár Alapítvány 
(1086 Budapest, 
Magdolna utca  5-7.) 

2018. évi író-olvasó és művészeti 
találkozók szervezése. (Halász Judit, 
Csukás István, Erdős Virág, Novak 
Ferenc, Szabo T Anna, Dragoman 

300.000,- Ft 
(működés) 

György, Varró  Daniel,  Grecsó Krisztián, 
Tóth Krisztina, Lackfi János) 

4. 
Változó Világ 
Mozgalomért 

Közhasznú Alapítvány
közösségi (1083 Budapest, Prater  

utca  56) .) 

 2016-ban Magyarországon megszületett 
Apeva elnevezésű új versforma 
népszerűsítése Józsefváros közterein és 

tereiben, bevonva a kerület 
intézményeit együttműködési 
megállapodások keretében. 

0 
Ft r  

5. 
Nem Adom Fel 
Alapítvány  (1093 
Budapest,  Lónyay utca 
3.) 

 Híresek és józsefvárosiak címmel 
kávéházi beszélgetéssorozat 3 alkalom. 
Tervezett meghívottak Szulák Andrea, 
Jak-upcsek Gabriella. Pilinszky Janos 
emlékest. 

500.000,- Ft 
(működés) 

6. 
Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány  (1086 
Budapest,  Magdolna utca 
5-7.) 

Az Alapítvány művészeti munkájának 
támogatása. Elektromos zongora 
beszerzése,  2  karvezető megbízási díja. 

400.000,- Ft 
(működés: 
90.000,- Ft, 
felhalmozás: 
310.000,- Ft) 

 

7. 
Jézus Társasága 
Alapítvány  (1085 
Budapest, Maria  utca  25.) 

 Nyári Gyökerek  tabor  szervezése.  A tabor 
létszáma  60-65  fő, melyből  35  határon túli 
magyar táborozó gyermek és 25-30 
szervező kollégista, öregdiák. 

900.000,- Ft 
(működés) 

8. Glaser  Jakab 
Emlékalapítvány  (1082 
Budapest, Prater  utca  23.) 

"Detectivity" interaktív, multimédiás 
helytörténeti nyomzójáték lebonyolítása 
VIII. kerületi iskolák részvételével. 

400.000,- Ft 
(működés) 

9. 
Nékátn Alapítvány 
(1085 Budapest, Maria 

. utca  41) 

 A Semmelweis Egyetem alapítványa 
"BörÖrök"egészség programsorozatának 
fejlesztése, népszerűsítése a VIII. kerületi 
diákok körében. 

100.000,- Ft 
(működés) 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  máj  us 03. 

2  a  2018.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő célok megvalósítása 

érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja támogatási 
összeg 

 

Szent József az idősekért 
Alapítvány  (1082 
Budapest,  Ullői út  40.) 

Élelmiszercsomagok és kulturális 
programok támogatása 

150.000,- Ft 
(működés) 

2. Gläser  Jakab 
Emlékalapítvány  (1083 
Budapest, Prater  utca  23.) 

Reggeli imák, és egyéb ünnepi 
rendezvények költségei, illetve felújítással 
kapcsolatos kiadások 

0,- Ft 

3. Jézus Társasága 
Alapítvány  (1085 Bu- 
dapest,  Maria  utca  25.) 

P. Jakob Raile jezsuita atya tiszteletére 
emlékkönyv kiadása 0,- Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03 

3.  a  2018.  évi sport pályázat keretében az alábbi alapítványt a következő célok megvalósítása 

érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja támogatási 
összeg 

1. Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tér I. 

Az iskola tanulóinak versenyekre való 
kijutásának (tömegközlekedési jegy) és a 
nevezési díjak támogatása 

100.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

4. a) a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 

általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék — önként vállalt feladat — előirányzatáról 

3.100,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat—egyéb működési célú 

támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  2.790,0  e Ft-ot, és a felhalmozási célú 

támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  310,0  e Ft-ot, 

B)  a határozat  2.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 

általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék — önként vállalt 

feladat— előirányzatáról  150,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat — 

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára. 

c)  a határozat  3.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési  eel  és 

általános tartalékon belül a polgármesteri keret céltartalék — önként vállalt feladat — előirányzatáról 

100,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105-  cím — önként vállalt feladat — egyéb működési célú 

támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

5. Egry Attila alpolgármesteri kerete előirányzatának terhére támogatja a Fazekas  Mihaly  Oktatási, 

Kulturális és  Sport  Alapítványt (székhely:  1082 Budapest, Horvath  Mihály tér  8.;  adószám: 
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18156292-1-42) 1.812.820,- Ft  összegben a Budapesti Fazekas  Mihaly  Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium oktatási feladataihoz kapcsolódó eszközök beszerzésének érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

6. a határozat  5.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési  eel  és 
általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret — önként vállalt feladat — 
előirányzatáról  1.813,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat — egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Fazekas  Mihaly  Oktatási, 
Kulturális és  Sport  Alapítvány oktatási eszköz beszerzésének támogatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

7. felkéri a polgármestert a határozat  1-3.  és  5.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  15. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

A  Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: Az alapítványi pályázatokkal 
kapcsolatos szerződések aláírása  2018.  május 16-án megtörtént.  A  határozat  5.  pontja szerinti 
támogatási szerződés  2018.  május 18-án megkötésre került a Fazekas  Mihaly  Oktatási, Kulturális 
és  Sport  Alapítvánnyal. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 
szóló  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  16/2018.  (VII.18.) 
önkormányzati rendeletben végrehajtásra kerültek. 

Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2017.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

43/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2017.  évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a határozat mellékletét képező átfogó 
értékelést. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A 2017.  évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya felé  2018. 
május  11.  napján megküldésre került. 



Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására 

44/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) pályázatot ír ki a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői beosztására  2018.  október 1-
től  2023.  szeptember 30-ig  (5  év) szólóan, a határozat  1.  melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat  1.)  pontja szerinti pályázati felhívás 
megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  május  11. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1.)  pontjában kiírt pályázat elbírálására vonatkozó javaslatot 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  szeptember  15. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat  1. 
pontja szerinti pályázati felhívás  2018.  május 11-én került megjelentetésre a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán  es  a  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat internetes honlapján.  A  Képviselő-testület az  59/2018.  (VII.16.) sz. határozatában 
döntött a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálásáról. 

Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára 

45/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  18.  számú orvosi körzet egészségügyi 
feladatai biztosítása érdekében egészségügyi feladat-ellátási szerződést köt az M-E Egészségügyi és 
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely:  2615  Csővár, Mikszáth  u. 3/a.,  cégjegyzékszám:  13 06 
032555;  képviseli:  Molnar Erika  ügyvezető) és az ellátásért felelős Dr. Czalbert-Halasi János 
háziorvossal  2018.  augusztus  01.  napjától a határozat  1-2.  számú melléklete szerinti szerződésekben 
foglalt főbb tartalmi elemekkel. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

2. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a  18.  számú orvosi körzet ellátását 
biztosító Dr. Czalbert-Halasi  Janos  háziorvos részére jelöljön ki szolgálati lakást. 

Felelős: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Határidő:  2018.  június  30. 

3. a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  50.  számú orvosi körzet egészségügyi 
feladatait  2018.  szeptember  01.  napjától a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el, 
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amennyiben a praxisjog az arra jogosult Dr. Henczer Erzsébet által  2018.  augusztus  31.  napjáig nem 
kerül elidegenítésre. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

4. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját a NEAK finanszírozási 
szerződés megkötésére, valamint a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  03. 

5. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti feladat ellátáshoz szükséges dokumentumok 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  31. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: Az egészségügyi 
feladat-ellátási szerződés aláírásra került  2018.  június  18.  napján. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  Lokomotív  it. 5.  fszt.  4.  szám 
alatti szolgálati lakás bérbeadásáról Dr. Czalbert-Halasi  Janos  háziorvos részére a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  661/2018.  (VII.  11.)  számú határozatában döntött.  A 
bérleti szerződés megkötése  'es  a lakás birtokbaadása a lakás felújítását követően történik. 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján: Az  50.  számú gyermek 
háziorvosi körzet egészségügyi feladatait  2018.  szeptember 1-től a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) látja el.  A  JEK főigazgatója a helyettesítést ellátó háziorvossal és 
asszisztenssel szerződést kötött a feladat ellátására, mely alapján az  50.  számú körzetre a JEK 
működési engedéllyel és NEAK finanszírozási szerződéssel rendelkezik. 

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai  2017.  május  1. -2017.  október  31.  között átruházott 
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 

46/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés L számú mellékletét képező Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság, az előterjesztés  2.  számú mellékletét képező Emberi Erőforrás Bizottság, az 
előterjesztés  3.  számú mellékletét képező Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, 
valamint az előterjesztés  4.  számú mellékletét képező  Smart City  Ideiglenes Bizottság  2017.  május  1.  - 
2017.  október  31.  között, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolókat 
elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  3. 

A  Városvezetési Ügvosztálv Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat 
végrehajtása további intézkedést nem igényel. 

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak  2017.  évi munkájáról 

47/2018. (V.03.) 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrás 
Bizottság, a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, valamint a  Smart City  Ideiglenes 
Bizottság  2017.  évi munkájáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolókat elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  3. 

A  Városvezetési Ügyosztály Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat 
végrehajtása további intézkedést nem igényel. 

Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi költségvetéséről 
szóló  46/2017. (X11.20.)  önkormányzati rendelet módosítására 

52/2018. (VII.16.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzésére előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként 
2019-re  39.370,0  e  Ft  összegben az Önkormányzat működési bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

2. a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási  audit  folytatása érdekében a  2019-2020.  évekre 
évenként bruttó  254,0  e  Ft  összegben - önként vállalt feladat - előzetes kötelezettséget vállal, 
melynek fedezetéül az Önkormányzat saját működési bevételét jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

3. a Polgármesteri Hivatal  2019.  évi biztonsági őrzésének költségeire,  57.200  e Ft-ra előzetes 

kötelezettséget vállal kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

4. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél további  17  fő közfoglalkoztatott személy 
alkalmazására  2019.  évre  913,0  e  Ft  összegben - kötelező feladat - előzetes kötelezettséget 
vállal az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019-2020.  évi költségvetések tervezése 

6. a  269/2015. (X11.03.)  számú képviselő-testületi határozat  3.  pontját visszavonja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 
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7. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  2018.  július  08. 
napjától dr. Sara Botond polgármester havi bruttó illetményét  997.200,-
Ft-ban,  havi költségtérítését  149.580,-  Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  július  16. 

8. a  1089 Budapest,  Kálvária  ter 18.  szám alatti háziorvosi rendelő őrzési feladatainak elláttatása 
érdekében támogatási szerződést köt  2018.  június  25-tő!  2018.  december  31.  napjáig a  13. 
számú háziorvosi praxist ellátóval, is felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

A  Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltakat az Ügyosztály a  2019-
2020  évi költségvetés készítésénél figyelembe veszi. 

A  Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda tájékoztatása alapján: a határozat  3.  pontjában szereplő 
döntés a  2019.  évre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalást tartalmaz, a jövő évi költségvetés 
tervezésénél figyelembe vételre kerül. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  tájékoztatása alapján:  A  közszolgáltatási szerződés 
módosítás aláírása folyamatban  van. 

A  Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat szerinti foglalkoztatási 
jogviszonyt érintő dokumentumok átadásra kerültek. 

A  Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján:  A  támogatási szerződés aláírásra került 
a  13.  számú háziorvosi praxist ellátó háziorvossal  2018.  augusztus 3-án. 

Javaslat az Orczy Negyed programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

53/2018.  (VII.16.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat I. számú mellékletét képező, „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Program" (a továbbiakban MONP vagy Program) szakmai 
programleírását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

2. kijelöli a MONP „LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása" projekt keretében bontásra kerülő 
Kálvária utca  18.  és Kálvária utca  20  szám alatti ingatlanokat, az Önkormányzat szociális és 
gyermekvédelmi/gyermekjóléti feladatok ellátását szolgáló épület létesítése érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

3. elfogadja a határozat  2.  számú mellékletét képező  ún.  Utolsó Esély Program tartalmi elemeit. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 



4.  módosítja a  161/2016.  (VIII.  25.)  számú határozatban elfogadott program elszámolható költsége a 

Projektelemek 

161/2016. 
(VI11.25.) sz. 
határozatban 

elfogadott bruttó 
á /elszmolható / 

összköltség 

Tervezett bruttó 
/elszámolható/ 

sszkltsg ö öé 

Lakhatási Alprogramok 1,099  millió  Ft 1,133  millió  Ft 

LPI / Önkormányzati lakóépületek  komplex  közösségi 
megújítása 

  

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 

LP3 / Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése 

LP5 / Család és Lakóház Mentorálás 

LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati 
szereplők... 

LP7 / Speciális lakhatási projektek 

Foglalkoztatási és gazdasági Alprogramok 330  millió  Ft 296  millió  Ft 

FP1 / Munkaerő-piac (re)integrálás 

  

FP2 / Képzések 

FP3 / Helyi gazdaságfejlesztés 

FP4 / Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek 
részére 

Közterületi és közbiztonsági Alprogramok 473  millió  Ft 473  millió  Ft 

KP1 / Gyermek  es  ifjúsági szabadidős programok hálózata, 
hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, 
közösségi miniprojektek 

  

KP2 / Családtámogató  Mobil Team  / Családi Konzultációs 
Team 

KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet 

KP4 / Szomszédok Egymásért Mozgalom 

KP5 / Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével 
(CPTED) 

KP6 / Kálvária  ter  továbbfejlesztése 

Egyéb költség 78  millió  Ft 75,13  millió  Ft 

projektmenedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás, 
könyvvizsgálat 

  

Tartalék 20  millió  Ft 22,87  millió  Ft 

Összesen 2.000  millió  Ft 2.000  millió  Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 
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5. a) módosítja a  29/2018. (V.03.)  számú határozat  7.  pontját és a bruttó  180.500.000 Ft  önrészt az 
alábbiak szerint biztosítja: 

adatok: ezer fo ntban 

Költség megnevezése 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

Beruházás (Diószegi  u. 
14.;  Kálvária tér  13.) 

84 157 0 0 0 0 84 157 

Üzemeltetési költségek 
(Diószegi  u. 14.;  Kálvária 
ter 13.,  Dankó  u. 40., 
Diószegi  u. 13.)  + 
Kálvária tér 

628 8 749 6 251 0 0 15 628 

Szabadidős hálózat 
üzemeltetési kts. 

0 10 000 10 000 10 000 0 30 000 

Képzések motivációs 
csomag 

0 8 000 8 000 4 000 0 20 000 

Vállalkozók számára 
motivációs csomag 

0 10 000 10 000 5 000 

 

25 000 

Nem elszámolható szoft 
(pl.: ösztöndíj) 

      

Lakhatással és munkaerő 
piaci helyzettel 
kapcsolatos kérdőíves 
kutatás előfinanszírozása 

5 715 0 0 0 0 5 715 

Összesen 90 500 36 749 34 251 19 000 0 180 500 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

b) módosítja a  161/2016.  (VIII.25.) számú határozatának  4. b)  pontját az alábbiak szerint: 

az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az Önkormányzat 
saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a  2017.  évi költségvetésben  90.500.000,- Ft 
összegben, a  2018.  évi költségvetésben  36.749.000,- Ft  összegben, a  2019.  évi költségvetésben 
34.251.000,- Ft  összegben, a  2020.  évi költségvetésben  19.000.000,- Ft  összegben. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11604  címen belül - önként vállalt feladat - 
dologi kiadások/képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek (Kövessi) előirányzatáról 
2.500,0  e Ft-ot, a felújítások/ projektiroda felújítása előirányzatáról  10.000,0  e Ft-ot, a beruházások/ 
beruházás (Kövessi) előirányzatáról  72.285,0  e Ft-ot átcsoportosít a felújítások előirányzatára/beruházás 
(Diószegi  u. 14.;  Kálvária tér  13.) 84.157,0  e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára/üzemeltetési 
költségek (Diószegi  u. 14.;  Kálvária tér  13.,  Dankó  u. 40.,  Diószegi  u. 13.)  + Kálvária tér  628,0  e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

6.  a) az Önkormányzat kiadás  11107-02  cím felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt 
céltartalék  500.000,0  e  Ft  előirányzatának felhasználását az alábbiak szerint elfogadja: 
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Költség megnevezése 

 

2018 2019 

  

2020 

 

2021 

 

2022 Összesen 

Beruházás (Diaszegi  u. 14.;  Kálvária tér  13.) 

 

633! 

 

0 

    

0 0 6 331 

Üzemeltetési költségek (Diószegi u. 14.; 
Kálvária tér  13., Danko u. 40.,  Diószegi  u. 
13.)  + Kálvária tér 

     

2 498 4 374 0 6 872 

Szabadidős hálózat üzemeltetési kis. 

 

0 

       

0 0 

Képzések motivációs csomag 

 

o 

       

o o 
Vánalkozók számára motivációs csomag 

 

0 

        

0 

Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndij) 

 

o 5 000 

 

10 000 10 000 0 25 000 

JKN infonnatkai képzes - eszközbeszerzés 

 

1718 

 

0 

  

0 

 

0 0 1718 

LP 1  / Önkormányzati lakóépületek  komplex 
közösségi megújítása, 

 

0 106 736 

  

0 

 

0 o 106 736 

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 

 

o 159 330 

  

o 

 

o o 159 330 

[2 1,  LP3, LP4, LP7 Tervezési költségek 

 

62 078 

 

0 

  

o 

 

o o 62 078 

Kálvária  ter  továbbfejlesztése 

 

40 000 

 

0 

  

o 

 

o 0 40 000 

JSzSzGyK Irodaberendezés 
eszközbeszerzés 

 

10 000 

 

0 

  

0 

 

o o 10 000 

Lakhatással és munkaerő piaci helyzettel 
kapcsolatos kerdenves kutatás 

elöfinanszirozása 

   

0 

  

0 

 

0 0 0 

Tartalék 

 

81 935 

       

81 935 

Ö esen 
r 

202062 r 271 066 '  

 

12 498 14 374 0 500 000 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

b)  az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-02  cím - önként vállalt feladat - 
felhalmozási céltartalék/ Magdolna-Orczy Negyed Projekt céltartalék előirányzatáról  120.127,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a  11604  címen belül - önként vállak feladat - a felújítások előirányzatára/beruházás 
(Diószegi  u. 14.;  Kálvária tér  13.) 6.331,0  e Ft-ot, a beruházások/JKN informatikai képzés - 
eszközbeszerzés előirányzatára  1.718,0  e Ft-ot, a beruházásoldJSzSzGyK iroda berendezés - 
eszközbeszerzés előirányzatára  10.000,0  e Ft-ot, a felújítások/LPE LP3, LP4, LP7 tervezési költségek 
előirányzatára  62.078,0  e Ft-ot és a dologi kiadások/Kálvária tér továbbfejlesztése előirányzatára 
40.000,0  e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

7.  a) a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola és 
Szakiskola konzorciumi tagsága megszűnik és helyette a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
konzorciumi taggá válik. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

b) módosítja a  250/2017.  (XII.19.) számú határozatban elfogadott, az Önkormányzat és a konzorciumi 
partnerei között  2.000.000.000 Ft  összegű támogatás megoszlását az alábbiak szerint: 

Tag  neve Elszámolható költség Támogatási összeg 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

1 229 823 300 Ft 1 229 823 300 Ft 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ 

 

432 304 000 Ft 

 

432 304 000 Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

 

317 872 700 Ft 

 

317 872 700 Ft 

Moravcsik Alapítvány 

 

20 000 000 Ft 

 

20 000 000 Ft 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

8. a Program megvalósítása érdekében felújítja a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel 
u. 13. (36068/A/2)  sz. alatti ingatlant szociális iroda  es  szociális munkás irodahelyiség céljára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

9. a Program megvalósítása érdekében felújítja a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel u. 14. 
(35977/A/1)  sz. alatti ingatlant a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ számára 
szociális irodaként, és a Rév8 Zrt. számára projektirodaként történő hasznosításra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

10.a  Program megvalósítása érdekében felújítja a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  13. (35911/A/3) 
sz. alatti ingatlant Foglalkoztatási és Közösségi Iroda céljára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

11.a)  a Program megvalósítása érdekében a Moravcsik Alapítvány konzorciumi tag az alábbi 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket használja: 

-  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 3/B., 36078A/27  —nyomda kialakítása 

-  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter 16., 35435/A/32  — kávézó és szociális bolt kialakítása 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

b)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az a) pontban meghatározott ingatlanok 
bérbeadására vonatkozó előterjesztés elkészítésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  2018.  augusztus  31. 

I2.a) a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" 
(MONP) Megvalósításban Résztvevő Szervezetek Együttműködési Rendszere (MER) című 
dokumentum elfogadására felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. 

b)  elfogadja a határozat  3.  számú mellékletét képező Kommunikációs (cselekvési) tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén  2018.  augusztus  31., b)  pont esetén  2018.  július  16. 

13. a határozati pontokban foglaltak alapján felkéri a polgármestert az Irányító Hatóság felé 
Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  augusztus  31. 

14. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2018.  évi költségvetés következő 
módosításánál, valamint a  2019-2021.  évi költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  évi költségvetés következő módosítása,  2019-2021.  évi költségvetés készítése 

A  Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján:  A  Rév8 Zrt., mint projektmenedzsment szervezet megkezdte 
az Irányító Hatóság felé a Támogatási Szerződés módosítását, amely érinti a konzorciumi tagokat, 
az önerőt, valamint a költségvetést; várhatóan  2018  novemberében elfogadásra kerül az Irányító 
Hatáság részéről.  A  Moravcsik Alapítvány (konzorciumi tag) az önkormányzati tulajdonban lévő 
helyiségekre -  Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 3/B., 36078A/27  — nyomda kialakítása;  Budapest 
VIII. kerület, Kálvária tér  16., 35435/A/32  — kávézó és szociális bolt kialakítása - vonatkozóan a 
718/2018.  (VII.30.) sz. Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság határozatát a  2018.  október 4-ei 
képviselő-testületi ülésen módosítani szükséges. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A Budapest  VIII. ker., Diószegi 
Sámuel  u. 13. (36068/A/2)  sz. alatti ingatlan (szociális iroda és szociális munkás irodahelyiség), a 
Budapest  VIII. ker., Diószegi  Samuel u. 14. (35977/A/1)  sz. alatti ingatlan (Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ számára szociális iroda és a Rév8 Zrt. számára 
projektiroda), végül a  Budapest  VIII. ker., Kálvária tér  13. (35911/A/3)  sz. alatti ingatlan 
(Foglalkoztatási és Közösségi Iroda) tekintetében a JGK Zrt. megkezdte a kijelölt helyiségek 
felújításának szakmai előkészítését. 
A  Moravcsik Alapítvánnyal a bérleti szerződés megkötése folyamatban van. 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  tájékoztatása alapján: Az  5/a)  pont 
szerint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pályázatban nem 
elszámolható- üzemeltetési költségek (Dankó utca  40.)  terhére folyamatosan kifizetésre kerülnek a 
közüzemi költségek. 
7/b)  pont : a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pályázatban 
elszámolható költsége  432.304  ezer  Ft.  Ezen összeg terhére az alábbi szerződések kerültek 
megkötésre: 

Megbízási szerződések a szakmai vezetővel, a pénzügyi vezetővel és asszisztenssel, a szakmai 
koordinátorokkal, a projekt asszisztenssel, valamint a szociális munkásokkal.  (2018.  augusztus 
31-ig összesen  15  fő). 
Megkötésre került a pályáztatási eljárás alapján (a  3.  kiírás eredményesen zárult) a 
„Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési terv készítés" szerződés a Dialara Kft.-vel. 
Megkötésre került a sikeres pályáztatási eljárás alapján a "Családlátogató  Mobil 
Team/Családi Konzultációs  Team  szakmai tevékenységének kidolgozása és működésének 
szakmai koordinációja" szerződés a Terézanyu Bt.-vel. 

A  pályázatban nem elszámolható-irodaberendezés és eszközbeszerzés  (10.000  ezer  Ft)  terhére 
beszerzésre került  1  darab fénymásológép. 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján:  A  határozat  7.  a) pontja 
értelmében a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Általános 
Iskola és Szakiskola helyett a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. konzorciumi taggá vált.  A 
JKN Zrt. elszámolható programköltsége  317 872 700 Ft. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 
szóló  46/2017.  (OEM.20.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat a Fővárosi Városrehabilitticiós Keret felhasználásának szabályairól szóló  27/2013.  (IV.18.) 
számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt TÉR_KÖZ  2018  pályázaton történő részvételre 

54/2018. (VH.16.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy 
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1. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  549/2018.  (VI.27.) számú határozatában foglaltakra 
figyelemmel, a Fővárosi Közgyűlés  354/2018.  (IV.25.) számú határozata is a Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló  27/2013.  (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet 
alapján a kerületi önkormányzatok számára meghirdetett, közterületek komplex megújítására és 
közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására vonatkozó TER KÖZ  2018  pályázat 
„A"  programjára benyújtott, a Csarnok Negyed Program — DériM Projekt —  A  Negyed főutcája című 
pályázati cél megvalósításához a maximális bruttó  350.000.000 Ft  támogatásra pályázik a pályázatba 
bevont társasházak felújításával: Bérkocsis utca  12-14.,  Víg utca  15., 26.;  a Déri Miksa  u. 11.  szám 
alatti önkormányzati bérház felújításával; és közösségépítő programok megvalósításával a 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közreműködésével. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  23. 

2. nyertes pályázat esetén a határozat I. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához bruttó 
214.364.100 Ft  önrészt biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében a  2019.  évi költségvetés 
terhére önkent vállalt feladatként, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételeket 
jelöli meg. 

Felelős.  polgármester 
Határidő:  2018.  július  23. 

3. a határozat  1.  pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázat hiánypótlásához szükséges 
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri 
Hivatala felé történő benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló 
megállapodások megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  23. 

4. a határozat  1.  pontja szerinti pályázati cél keretében érintett ingatlanokat a projekt lezárásától 
számított  5  éven belül nem idegeníti el, vállalja, hogy a pályázat keretében megvalósított 
funkciókat legalább  5  éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 

5. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  549/2018.  (VI.27.) számú határozatában foglaltakra 
figyelemmel, a Fővárosi Közgyűlés  354/2018.  (IV.25.) számú határozata és a Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló  27/2013. (1V.18.)  Főv. Kgy. rendelet 
alapján a kerületi önkormányzatok számára meghirdetett, közterületek komplex megújítására és 
közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására vonatkozó TÉR _KÖZ  2018  pályázat 
„B"  programjára benyújtott Józsefvárosi Közösségi Egészségmegőrző Program (JóKözEg 
Program) című pályázati cél megvalósításához bruttó  40.426.026,- Ft  támogatásra pályázik. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  23. 

6. a) nyertes pályázat esetén a határozat  5.  pontja szerinti pályázati cél megvalósításához bruttó 
21.179.983,- Ft  önrészt biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében a  2019.  évi költségvetés 
terhére önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételeket 
jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  23. 
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b)  az a) pontban foglaltak működtetésére évente  2.000.000,- Ft  összegben előzetes kötelezettséget 
vállal az Önkormányzat működési bevételei terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 

7.  a határozat  5.  pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázat hiánypótlásához szükséges 
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri 
Hivatala felé történő benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatásról szóló 
megállapodások megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  23. 

8  a határozat  5.  pontja szerinti pályázati cél keretében érintett ingatlanokat a projekt lezárásától 
számított  5  éven belül nem idegeníti el, vállalja, hogy a pályázat keretében megvalósított 
funkciókat legalább  5  éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 

9.  felkéri a polgármestert, hogy a  2019.  évi költségvetés és az azt követő évek tervezésénél a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének készítése 

A  Rév8 Zrt.  tájékoztatása alapján:  A  TER_KÖZ  2018  pályázat  „A"  programjára előkészített, a 
Csarnok Negyed Program — DériM Projekt —  A  Negyed főutcája című pályázat, valamint a 
TÉR_KÖZ  2018  pályázat  „13"  programjára előkészített Józsefvárosi Közösségi Egészségmegőrző 
Program (JóKözEg Program) című pályázat a  2018.  július 4-ei határidőre benyújtásra került.  A 
pályázattal kapcsolatban hiánypótlási felszólítás érkezett, amely határidőre,  2018.  július 23-án 
benyújtásra került.  A  pályázattal kapcsolatos döntés  2018.  szeptember 30-ig várható. 

Javaslat tornaterem felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 

55/2018.  (VII.16.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg 
Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Németh  Laszlo  Általános Iskola tornatermének 
felújítása tárgyában kötendő, a határozat  1.  számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

2.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg 
Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Lakatos Menyhért Ältalános Iskola és 
Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat  2.  számú mellékletét képező 
háromoldalú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 
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3.) a) biztosítja a kivitelezés összköltségéhez szükséges további  1.090,0  e  Ft  összegű fedezetet és 
elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg 
Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a  Molnar  Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat  3.  számú mellékletét 
képező háromoldalú megállapodást. 

b)  az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11601  cím — önként vállalt feladat — 
felújítások/Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás)  2017.  évi 
pm.  előirányzatáról  1.090,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11601  cím — önként vállalt feladat — 
felújítások/Molnár Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása 
előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

4.) a) biztosítja a kivitelezés összköltségéhez szükséges további  1.286,0  e  Ft  összegű fedezetet és 
elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg 
Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Losonci téri Általános Iskola tornatermének 
felújítása tárgyában kötendő, a határozat  4.  számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 

b)  az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11601  cím — önként vállalt feladat — 
felújítások/ Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás)  2017.  évi 
pm.  előirányzatáról  206,0  e Ft-ot, a  11601  cím — önként vállalt feladat — felújítások/Lakatos Menyhért 
Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása előirányzatáról  900,0  e Ft-ot és a  11107-02  cím 
fejlesztési céltartalék — önként vállalt feladat— előirányzatáról  180,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11601  cím — 
önkent vállalt feladat — felújítások/ Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

5.) felkéri a polgármestert a határozat  1.)  -  4.)  pontjaiban meghatározott háromoldalú 
megállapodások aláírására, valamint felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására, abban az 
esetben,  ha  az nem érint önkormányzati forrásbevonást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  18. 

6.) a) a határozat  1-4.  számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő Gazdagodás Értékére 
(92.727,0  e  Ft)  és a bérleti díj miatt 2019-ben fizetendő  19.714,0  e  Ft  összegű ÁFA-ra előzetes 
kötelezettséget vállal a  2019.  évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként a bérleti díj és az 
Önkormányzat saját működési bevétele és a közhatalmi bevételek terhére. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2018.  évi költségvetés módosításánál, 
valamint a  2019.  évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2018.  évi költségvetés következő módosítása és a  2019.  évi költségvetés tervezése 

7.) hozzájárul pályázatok benyújtásához a  Magyar  Kézilabda Szövetség által kiírt Országos 
Tornaterem felújítási pályázati felhívásra, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Általános Iskola (JEGYMI) sportudvar  (36.792.635,- Ft +-10%  kiviteli költséggel), 
valamint a Losonci téri Általános Iskola sportudvar  (48.125.113,- Ft +-10%  kiviteli költséggel) 
felújítása tárgyában és vállalja az MKSZ pályázati felhívásban foglaltak teljesítését. 

Felelős: polgármester 



Határidő:  2018.  július  16. 

8.) felkéri a polgármestert a határozat  7.)  pontjában meghatározott pályázati dokumentáció és a hozzá 
tartozó nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

9.) vállalja a pályázatok érvényességéhez szükséges 5%-os pályázati biztosíték, összesen  4.245.888,-
Ft (1.839.632,-Ft  és  2.406.256,- Ft)  megfizetését az MKSZ részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

10.) előzetesen vállalja a pályázatok elnyerése esetére, a bruttó beruházási érték 30%-ának megfelelő 
összegű önerő (legfeljebb  12.141.569,- Ft  +  15.881.287,- Ft  =  28.022.856,- Ft)  biztosítását és 
rendelkezésre tartását, melyet a fejlesztési céltartalékból biztosít. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

11.) a) a  10.  pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-02  cím — önként vállalt feladat 
— felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról  28.023,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 
11601  cím — önként vállalt feladat — felújítási előirányzatra (Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Általános Iskola (JEGYMI) sportudvarának felújítása  12.141,0  e  Ft,  a 
Losonci téri Általános Iskola sportudvarának felújítása  15.882,0  e  Ft). 

b)  felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a  2018.  évi költségvetés következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2018.  július  16., b)  pont esetén a  2018.  évi költségvetésről szóló rendelet 
következő módosítása 

A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a háromoldalú megállapodások aláírása az 
Önkormányzat részéről megtörtént, majd a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére továbbításra 
kerültek aláírás céljából. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  szerződés megkötése 
megtörtént, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Németh László 
Általános Iskola tornatermének felújítása megkezdődött, jelenleg is végzik a feladatellátást. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 
szóló  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatározására 

58/2018. (VII.16.) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

1)  a  2018/2019.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az általa fenntartott  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Övodára vonatkozóan az 
alábbiak szerint határozza meg: 
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Óvodák Csoportok száma 
2018/2019-ben 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda 4 
2 Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 3 
3 Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája 4 
4 Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 4 
5 Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 6 
6 Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 5 
7 Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 5 
8 Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 4 
9 Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 6 

10 Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 6 
II Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája 2 
12 Napraforgó Egyesített Óvoda  TA-TI-KA  Tagóvodája 5 
13 Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 4 
14 Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 4 
összesen: 62 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  szeptember I. 

2)  a./ a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 
engedélyezett álláshelyeinek számát  277,0  álláshelyben —  158,0  álláshely pedagógus  (1  igazgató,  3 
igazgató-helyettes,  13  tagóvoda-vezető,  124  óvodapedagógus,  13  fejlesztő pedagógus,  1  logopédus, 
3  gyógypedagógus),  104,0  álláshely nevelőmunkát segítő  (13,0  álláshely óvodatitkár,  66,5  álláshely 
dajka,  24,5  álláshely pedagógiai asszisztens) és  15  egyéb  (5  álláshely adminisztratív ügyintéző,  10 
álláshely általános munkás) - határozza meg  2018.  szeptember  01.  napjától. 

b./  tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként évente  3.501.573 Ft 
összegben az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére a Napraforgó Egyesített Óvoda  1  dajka 
álláshelyének biztosítására. 

c./  felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a./-b./  pontok esetében:  2018.  július  16., c./  pont esetében: a tárgyévi költségvetés 
tervezésének ideje 

A  Humánszolgáltatási Ügvosztálv  tájékoztatása alapján:  A  képviselő-testületi határozat 
megküldésre került a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetője részére  2018.  július 23-án. 

A  Pénzügyi Ügvosztály  tájékoztatása alapján: a határozat  2. b.)  pontjában foglaltakat az 
Ügyosztály a következő évek költségvetésének tervezésénél figyelembe veszi. 

Javaslat a Józsefvárosi Egyesített BölcsóWk intézményvezetői pályázatának elbírálására 

59/2018. (V11.16.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  vezetői megbízást  ad  Koscsóné Kolkopf Judit részére a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  1083 
Budapest,  Szigetvári utca  1.  intézményben  2018.  október  01. —2023.  szeptember  30.  közötti időszakra, 
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a besorolás alapjául szolgáló Pedagógus I.  6.  fizetési fokozat figyelembevételével az alábbi 
illetménnyel: 

Garantált illetmény összege (illetményalap:  182.700 Ft): 264.915 Ft 
Vezetői pótlék (pótlékalap  200%-a): 40.000 Ft 
Kereset-kiegészítés (Kjt.  77. (1)  bek.) 395.085 Ft  

Összesen 700.000 Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  szeptember  15. 

2.  az  1.  pontban foglaltak fedezetére — kötelező feladat — 2019-től határozatlan időre  2.521,0  e  Ft 
összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat működési bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019-től az eves költségvetések tervezése 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-
testület döntéséről a pályázó tájékoztatása megtörtént  2018.  július 16-án. 

A  Jegyzői Kabinet Személvügyi Iroda tájékoztatása alapján: Koscsóné Kolkopf Judit vezetői 
megbízásának aláírása és az érintett részére az átadása megtörtént. 

Javaslat  at  önkormányzati  ASP  rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára 

60/2018.  (VIL16.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a  47/2017. (11.02.)  számú határozatának  3.  pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy az 
önkormányzati  ASP  rendszerhez (iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési  portal  rendszer, 
ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, a gazdálkodási rendszer, az ingatlan vagyon-kataszter 
rendszer, az ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer vonatkozásában) 
rendszercsatlakozással kíván csatlakozni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

2. a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert az e-közigazgatásért felelős miniszter értesítésére, 
és ezt követően önkormányzati  ASP  rendszer rendszercsatlakozással kapcsolatos intézkedések 
megtételére, különösen a  Magyar  Államkincstárral szolgáltatási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16.,  a szerződéskötés határideje a miniszteri döntést követően 

3. felkéri a polgármestert „a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  ASP 
központhoz való csatlakozása" című KÖF0P-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 azonosító számú támogatói 
okirat módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a rendszercsatlakozási kérelem a Belügyminisztérium 
fete  benyújtásra került. 

A  beszámoló lezárásának ideje:  2018.  szeptember  21. 
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Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  két ülés közötti fontosabb önkormányzati eseményekről az alábbi jelentést 
adom: 

A  Bláthy Ottó — Golgota út felújított útszakaszának 
átadása. 

Ünnepi megemlékezés, valamint az új kenyér megáldása a 
Golgota téren. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda Tolnai utca  7-9.  szám 
alatti székhelyóvodájának felújítását lezáró átadás-átvétel. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat tanévnyitó ünnepsége a 
Pitypang Tagóvodában.  A  Józsefvárosi Hűségjutalmakat, 
valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket Sántha 
Péterné alpolgármester adta át. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház  10  éves jubileuma 
alkalmából rendezett plakátkiállítás 

Prof.  Schwimmer  Ernő és  Prof.  Földvári Ferenc nevét 
viselő emlékpadok kiállítással egybekötött avatása  a 
Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Böronkológiai 
Klinikáján. 

„Tündértalálkozó" családi délután  a  Turay  Ida  Színház, 
valamint a Józsefvárosi Önkormányzat 
együttműködésével. 

A  Teleki téri Helytörténeti  Park  átadásának  4.  évfordulója 
alkalmából rendezvény  a  Társak  a  Teleki Térért Egyesület 
szervezésében. 

Bográcsfesztivál a Tisztviselőtelepi Önkormányzati 
Egyesület szervezésében a Bláthy Ottó utcában. 

Szenes Iván emlékkoncert a Szenes Iván téren, művészeti 
díjak átadása. 

Villámlátogatás a Napraforgó Idősek Otthonában. 

2018.  július  18. 

2018.  augusztus  20. 

2018.  augusztus  28. 

2018.  augusztus  30. 

2018.  augusztus  30. 

2018.  szeptember  06. 

2018.  szeptember  08. 

2018.  szeptember  08. 

2018.  szeptember  08. 

2018.  szeptember  09. 

2018.  szeptember  14. 
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2018.  szeptember  26. 

2018.  szeptember  27. 

2018.  szeptember  28. 

2018.  szeptember  29. 

2018.  október  1. 

Részvétel az Unesco által meghirdetett Egyetemi  Sport 
Nemzetközi Napja eseménysorozat magyarországi 
Egyetemi Sportnap programján a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen 

2018.  szeptember  20. 

2018.  szeptember  21. 

2018.  szeptember  22. 

2018.  szeptember  24. 

2018.  szeptember  25. 

2018.  szeptember  24-29. 

2018.  szeptember  25. 

Autómentes nap Józsefvárosban, Tavaszmező utca. 

I. Százados Negyedi Piknik a Százados negyedi civilek 
szervezésében 

Ünnepélyes állampolgársági eskütétel az Erkel 
Színházban, az Onkormányzatot Sántha Péterné 
alpolgármester képviselte. 

A  Salgótarjáni Út elkészült aszfaltburkolatának átadása. 

Olasz delegáció látogatása Pescina városából. Az ünnepi 
összejövetelen Sántha Péterné és Egry Attila 
alpolgármesterek képviselték az Önkormányzatot. 

Látogatás a Szigetvári  (it 1.  szám alatt működő Biztos 
Kezdet Gyerekházban. 

Fővárosi Közgyűlés. 

A  Józsefvárosi Galéria  5.  éves születésnapi rendezvénye 

Helyi Önkormányzatok Napja a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Államtitkárának szervezésében. 

Az Orczy Program családi napja a Kálvária téren. 

: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által rendezett 
Idősek Tanácsának ülésén Sántha Péterné képviselte az 
Önkormányzatot. 
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2018.  M átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése  2018.04.10-2018.09.24.  időszakban 

Bank futamidő 
Lekötés 

értéknapja 
Lekötés lejárata Összeg 

         

0 

K&H elkülönített betétszámla  I. 

      

0 

K&H elkülönített betétszámla  II. 

      

0 

K&H elkülönített betétszámla  I. 

      

0 

K&H elkülönített betétszámla  II. 

      

0 

állami hozzájárulások folyószámla egyenleg  ICH  bank 

     

195 640 
hivatal fizetési számla egyenleg KH  bank 

    

35 524 803 
fizetési számla egyenlege  ICH  bank 7 319 095 875 
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