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A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 
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Bizottság javasolja a A  Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  111/2016.  (V.  05.)  számú határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be  „A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című európai uniós 
pályázati felhívásra. Ezt követően a Képviselő-testület a  161/2016.  (VIII.  25.)  számú határozatában 
elfogadta a pályázat keretében megvalósítandó programot. 

A  Képviselő-testület a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatában elfogadta a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által jóváhagyott, befogadott projektben meghatározott feladatokat, a támogatások 
összegét, valamint a  2 milliard Ft  összegű támogatás megoszlását az Önkormányzat és konzorciumi 
partnerei között. 

gOEt/ 



A  Képviselő-testület az  53/2018.  (VII.  16.)  számú határozatában elfogadta a szakmai programleírását, 
az Utolsó Esély Program tartalmi elemeit, a kommunikációs (cselekvési) tervet, ingatlanokat jelölt ki 
feladatok ellátására, az önkormányzati önrészt módosította, előzetes kötelezettségeket vállalt. 

A  Képviselő-testület a  67/2018.  (X.  04.)  számú határozatában elfogadta a mérföldkövek 
ütemezésének módosítását, kijelölte a Támogatott Lakhatás és LÉLEK program megvalósítása 
érdekében az ingatlanokat, és felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a felújításhoz 
kapcsolódó műszaki dokumentáció elkészítésére. 

A  Program megvalósításához szükséges önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokhoz 
kapcsolódó döntések 

A) 

A  Képviselő-testület az  53/2018.  (VII.  16.)  számú határozatának (a továbbiakban: Határozat)  8-10, 
pontjaiban a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program"-ban (továbbiakban: MONP) döntött, hogy a MONP megvalósítása érdekében felújítja a 
Budapest  VIII. kerület, Diószegi Sámuel  u. 13. (36068/A/2)  sz. alatti ingatlant szociális iroda és a 
Rév8 Zrt. számára projektirodaként történő hasznosításra, valamint felújítja a  Budapest  VIII. kerület, 
Diószegi Sámuel  u. 14. (35977/A/1)  sz. alatti ingatlant a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ számára szociális munkás irodahelyiség céljára, továbbá felújítja a  Budapest 
VIII. kerület, Kálvária tér  13. (35911/A/3)  sz. alatti ingatlant Foglalkoztatási és Közösségi Iroda 
céljára." 

Tekintettel arra, hogy a Határozat konkrétan nem állapítja meg a helyiségek használatára vonatkozó 
feltételeket (használó, használat időtartama, fenntartási-üzemeltetési kötelezettségek viselése, 
használati díj), annak módosítása, kiegészítése szükséges. 

A  Határozat  9-10.  pontban foglalt helyiségek használójának minden esetben a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot (továbbiakban: JSZSZGYK) javasoljuk kijelölni az 
elszámolás egyszerűsítése érdekében, azzal, hogy a helyiséget közösen használja a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel. Tekintettel arra, hogy a helyiséget a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szerv és  100 
százalékos illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai az Önkormányzat feladatainak 
ellátására használják, a helyiség használatát ingyenesen javasoljuk biztosítani. 

Javasoljuk továbbá a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi Sámuel  u. 13. (36068/A/2)  sz. alatti 
ingatlanban szociális iroda és szociális munkás irodahelyiség helyett közösségi mosoda kialakítását. 

Korábban a Magdolna Negyed Program III.  G2/5  elemeként alakították ki a Köz(össégi)-hely  es 
Mosodát (a továbbiakban: mosoda), amelyet a  2016.  évi önként vállalt feladatként Józsefvárosi 
Önkormányzat  250/2015.  (XII.  03.)  számú képviselő-testületi határozat értelmében a JSzSzGyK mint 
projektmegvalósító szervezet működtetett.  A  mosoda működtetésének célja, hogy a kerületben élő, 
hátrányos helyzetű személyek és családok számára mosási-szárítási lehetőséget biztosítson szociális 
információszolgáltatással kiegészítve. 

A  VIII. kerületben magas az egyszobás, kis alapterületű, alacsony komfort fokozatú lakások aránya. 
Ezekben a lakásokban nagy problémát jelent a személyes ruhaneműk, és a nagyobb textíliák mosása, 
szárítása, különösen azokban a lakásokban, amelyek dohosak, penészesek.  A  szolgáltatás ezért 
elsősorban azokat a személyeket, családokat célozta meg, akik a lakás vizes, dohos volta, az 
áramszolgáltatás szüneteltetése, a mosógépük elromlása, vagy egyéb okok miatt nem, vagy csak 
nehézségek árán tudják megoldani a mosást-szárítást. 

A  mosoda információs pontként is szolgál, így tájékoztatást is nyújtanak a munkatársak, szociális, 
foglalkoztatási, lakhatási kérdésekben, valamint a kerületben lévő felújítási munkálatokról. 
Mindennek célja, hogy a mosoda „verbális" közösségi kommunikációs ponttá váljon, mivel a 



hátrányos helyzetű célcsoport tagjai jellemzően keveset olvasnak, inkább verbálisan tájékozódnak.  A 
számukra szükséges és elérhető szociális- és egyéb szolgáltatásokról elsősorban szóban lehet 
tájékoztatni őket.  A  mosoda  2017.  évi működése során havi átlagban  182-183  adag mosásra került 
sor.  2018  első félévében összesen  36  fő regisztrált a szolgáltatás igénybevételére, így a regisztrált 
ügyfelek száma a fél év végére elérte a  690  főt. 

Az újonnan regisztrált — és ezzel együtt a szolgáltatást aktívan igénybe vevő — ügyfelekkel együtt 
Összesen  146  fő mintegy  935  alkalommal vette igénybe a mosoda által nyújtott szolgáltatásokat. 

A  mosodai szolgáltatás mellett jelen volt a tanácsadás, és az információnyújtás, valamint 
álláskeresésben történő segítségnyújtás (önéletrajzírás, álláskeresés interneten). 

Az új közösségi mosoda az Orczy negyedben kerülne kialakításra, így könnyen elérhető az ott lakók 
számára.  A  Magdolna Negyedben kialakított mosoda (Szerdahelyi  u. 13.)  látogatottsága nagy, 
ugyanakkor viszonylag nagy távolságra van az Orczy Negyedben lakóknak, így egy új mosoda 
létrehozása segítséget jelentene számukra. 

A  fentiek alapján szükséges és indokolt egy új közösségi mosoda kialakítása a MONP-ban, amely 
hasonlóan a korábbihoz mosodaként és közösségi-szociális funkcióval ellátott információs pontként 
is szolgálna. 

A  mosoda kialakítása és a szükséges eszközbeszerzés a Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program keretében valósul meg, melyben erre a forrás biztosítható egy új 
„FPS/Közösségi-szociális mosoda létrehozása" programon belül.  A  műszaki tervezés és kivitelezés 
koordinálására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t (a továbbiakban: JGK) javasoljuk 
kijelölni.  A  mosoda működtetésére pedig — figyelemmel arra, hogy a másik közösségi szociális 
mosodát is működteti —JSZSZGYK-t javasoljuk kijelölni. 

Javasoljuk a Diószegi Sámuel  u. 14.  szám alatti,  35977/0/A/1  hrsz-ú és a Kálvária tér  13.  szám alatti, 
35911/0/A/3  hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiségek Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programban, a JSZSZGYK általi ingyenes használatával, illetve, a Diószegi 
Sámuel  u. 13. (36068/A/2)  sz. alatti ingatlanban közösségi mosoda kialakításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 

B) 

A  Képviselő-testület az  53/2018.  (VII.  16.)  számú határozatának  1.  pontjában, elfogadta a határozat 
1.  számú mellékletét (a továbbiakban:  1.  melléklet) képező, „Budapest-Józsefváros, Magdolna Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" (a továbbiakban MONP) szakmai programleírását, 
amely szerint az LP3/Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése projektelem 
megvalósításába az alábbi ingatlanok kerülnek bevonásra  (7  tömbből álló akcióterületen lévő alábbi, 
100%-os önkormányzati épületekben): 

Dankó  u. 34.,  hrsz.:  35474 Kálvária  u. 10.,  hrsz.:  35889 

Dankó  u. 40.,  hrsz.:  35477 Kőris  u. 10.,  hrsz.:  35892 

Dankó  u. 30.,  hrsz.:  35472 Kőris  u. 15.,  hrsz.:  36069 

Dugonics  u. 14.,  hrsz.:  36057 Lujza  u. 15.,  hrsz.:  35443 

Illés  u. 20.,  hrsz.:  36096 Lujza  u. 30.,  hrsz.:  35428 

Kálvária  u. 8.,  hrsz.:  35888 

 

A  Lujza utca 30.-ban (hrsz:35428) azonban nem történik az MONP szerinti bérházak és bérlakások 
üzemelési költség csökkentése, mivel nincs a projektbe bevonható ingatlan. 



A  Dugonics  u. 14.,  hrsz.:  36057.  ingatlan ismételt bejárása, valamint a projektben érintett partnerekkel 
történő egyeztetések során pedig az realizálódott, hogy az ingatlan műszaki-gazdasági, valamint 
bérlői tapasztalatok és jelzések alapján nem indokolt azt a MONP keretében a bérházak és bérlakások 
üzemelési költség csökkentése programba bevonni. 

A  Kőris  u. 15.,  hrsz.:  36069.  sz. ingatlant szintén indokolt kivenni az MONP bérházak és bérlakások 
üzemelési költség csökkentése programból figyelemmel arra, hogy az ingatlan tulajdonviszonyai 
rendezetlenek, emiatt nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. 

Ugyanakkor az akcióterület ismételt bejárása, és a további egyeztetések során felvetődött, hogy újabb 
ingatlanok is bevonhatóak az MONP keretében a bérházak és bérlakások üzemelési költség 
csökkentése programba. 

A  fentiek alapján a LP3/Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése projektelem 
megvalósításába az alábbi ingatlanok kerülnek bevonásra (100%-os önkormányzati épületekben): 

Dankó  u. 34.,  hrsz.:  35474 (44  db lakás) Kálvária  u. 10.,  hrsz.:  35889 (5  db) 

Danko u. 40.,  hrsz.:  35477 (23  db lakás) Kőris  u. 10.,  hrsz.:  35892 (19  db) 

Danko u. 30.,  hrsz.:  35472 (8  db lakás) Illés  u. 20.,  hrsz.:  36096 „A"  épületszárny  (15  db) 

Kálvária  u. 8.,  hrsz.:  35888 (7  db lakás) Lujza  u. 15.,  hrsz.:  35443 (12  db) 

A 100%  önkormányzati épületekben lévő, az LP3 programban érintett lakások száma  133  db. 

Az  53/2018.  (VII.  16.)  számú képviselő-testületi határozat elfogadása óta lefolytatott 
helyszínbejárások és műszaki állapotfelmérések során megállapítást nyert, hogy az LP3 programba 
bevont társasházi ingatlanokban lévő önkormányzati lakások közül egyeseket műszaki állapotuk 
miatt mégsem lehet a programban szerepeltetni, mert esetükben nem teljesíthetők a pályázati 
felhívásban foglalt előírások. Az így kikerülő lakások helyett azonban lehetőség van újabb lakások 
bevonására.  A  fentiek alapján az LP3/Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése 
projektelem megvalósításába az alábbi társasházak kerülnek bevonásra, feltüntetve az ingatlanban 
érintett lakások számát is: 

Baross  u. 120.,  hrsz.:  35433 (1  db) Kálvária tér  19.,  hrsz.:  35456 (1  db) 

Baross  u. 122.,  hrsz.:  35405 (5  db) Kálvária tér  20.  hrsz.:  35457  (ldb) 

Baross  u. 124.,  hrsz.:  35404(1  db) Kálvária  u., 21/B.,  hrsz.:  36083/1 (6  db) 

Baross  u. 126.,  hrsz.:  35403 (1  db) Kálvária  u., 24.,  hrsz.:  36063 (3  db) 

Danko u. 36.,  hrsz.:  35475 (1  db) Kálvária  u., 28.,  hrsz.:  36061 (2  db) 

Diószegi S.  u. 1.,  hrsz.:  35899 (6  db) Kálvária utca  5.,  hrsz  35878 (10  db) 

Diószegi S.  u. 5.,  hrsz.:  35898 (3  db) Karácsony S.  u. 18.,  hrsz.:  35448 (1  db) 

Diószegi S.  u. 9/A.,  hrsz.:  35896(3  db) Karácsony S.  u. 21.,  hrsz.:  35467 (2  db) 

Diószegi S.  u. 9/B.,  hrsz.:  35895 (1  db) Karácsony S.  u. 26.,  hrsz.:  35452 (1  db) 

Dobozi  u. 25.,  hrsz.:  35417 (5  db) Kőris utca  12.,  hrsz.:  35893 (1  db) 

Dobozi  u. 27.,  hisz.:  35416(2  db) Kőris utca  3/b.,  hrsz.:  36078 (8  db) 

Dobozi  u. 37.,  hrsz.:  35411(2  db) Kőris utca  5/b.,  hrsz.:  36074 (4  db) 

Illés  u. 16.,  hrsz.:  36098 (2  db) Kőris utca  6.,  hrsz.:  35890 (4  db) 



Illés  u. 18.,  hrsz.:  36097  (  1  db) Lujza  u. 21.,  hrsz.:  35440(1  db) 

Illés  u. 34.,  hrsz.:  36091 (1  db) Lujza  u. 23.,  hrsz.:  35439 (5  db) 

Illés  u. 36.,  hrsz.:  36090 (5  db) Lujza  u. 26.,  hrsz.:  35426 (2  db) 

Kálvária tér  4.,  hrsz.:  35868 ( 1  db) Lujza  u. 27-29.,  hrsz.:  35437 (5  db) 

Kálvária tér  11.,  hrsz.:  35901 (1  db) Lujza  u. 36.,  hrsz.:  35431 (4  db) 

Kálvária tér  16.,  hrsz.:  35435 (2  db) Lujza  u. 38.,  hrsz.:  35432 (9  db) 

Kálvária tér  18.,  hrsz.:  35453 (1  db) Magdolna  u. 43.,  hrsz.:  35444 (4  db) 

A  társasházi ingatlanokban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma az LP3 keretében  119  db. 

A  lakások száma az LP3 programban összesen  252  db. 

A  fenti tartalmi változásokból eredően a projektelem tervezett költségeiből becsült bruttó 
42.840.000,- Ft  elszámolható költség átcsoportosítható. 

C) 

Az  53/2018.  (VII.  16.)  számú képviselő-testületi határozat I. melléklet szerint az „LP4 / Közösségi 
zöldudvar program" címen meghatározott tevékenység  10  lakóház udvarának megújítását vállalja fel. 

Dankó  u. 34.,  hrsz.:  35474 Illés  u. 20.,  hrsz.:  36096 

Dankó  u. 40.,  hrsz.:  35477 Kálvária  u. 8.,  hrsz.:  35888 

Diószegi S.  u. 7.  hisz.:  35897 Kőris  u. 10.  hrsz.:  35892 

Kőris  u. 4/A  hrsz.:  35874 Lujza  u. 15.,  hrsz.:  35443 

Dugonics  u. 14  hrsz.:  36057 Lujza  u. 30.,  hrsz.:  35428 

Azonban tekintettel arra, hogy a Lujza utca 30.-ban (hrsz:35428) nincs a projektbe bevonható 
ingatlan, illetve a Dugonics  u. 14.  (hrsz.:  36057)  cím alatti ingatlan kikerül a projektből, ezekben az 
ingatlanokban önállóan nem valósítható meg a LP4 szerinti „Közösségi zöldudvar program". 

Így az LP4 szerinti lakóházudvarának megújítása az alábbi  8  ingatlanban valósul  me 

Dankó  u. 34.,  hrsz.:  35474 Illés  u. 20.,  hrsz.:  36096 

Dankó  u. 40.,  hrsz.:  35477 Kálvária  u. 8.,  hrsz.:  35888 

Diószegi S.  u. 7.  hrsz.:  35897 Kőris  u. 10.  hrsz.:  35892 

Kőris  u. 4/A.  hrsz.:  35874 Lujza  u. 15.,  hrsz.:  35443 

A  fentiekben megjelölt két ingatlan (Dugonics  u. 14.,  hrsz.:  36057,  Lujza utca  30.  hrsz:35428) és két 
zöldudvar projektből való kikerülésével a projektelem tervezett költségeiből becsült bruttó 
13.320.000,- Ft  elszámolható költség átcsoportosítható. 

D) 



Az Illés  u. 20.  (hrsz.:  36096)  szám alatti ingatlan  „B"  és „C" épületszárnyainak leromlott műszaki 
állapota indokolttá teszi azok bontását. Az Illés  u. 20.  szám alatti ingatlan  „B"  és „C" 
épületszárnyainak becsült bontási költsége és annak járulékos költségei bruttó  33.619.000,- Ft.  Az 
Illés  u. 20.  (hrsz.:  36096)  szám alatti ingatlan  „B"  és „C" épületszámyainak bontása az 
LP2/Müszakilag szükséges épületek bontása projektelemben megvalósítható. Az egyéb projekt 
elemek tervezett költségeiből átcsoportosítható összegek fedezik ezen költségeket. 

Javasoljuk az LP3 és LP4 projekt elemek tervezett költségeiből maradó összegek egy részének ezen 
program elemre történő átcsoportosítását. 

E) 

A  Képviselő-testület a  67/2018.  (X.  04.)  számú határozatának  2., 3.  pontjában kijelölte az 
ingatlanokat a Támogatott Lakhatás és a LÉLEK program megvalósítása érdekében az alábbiak 
szerint: 

Támogatott Lakhatás program: 
Dankó  u. 34. 2.  emelet  8. 
Dankó  u. 34. 4.  emelet  1. 
Magdolna  u. 47.  fszt.  7. 
Diószegi Sámuel  u. 15.  II.  ern. 30. 
Dugonics  u. 14.  I.  em. 14. 

LÉLEK program: 
Danlcó  u. 34. 1.  emelet  5. 
Dankó  u. 34.2.  emelet  9. 
Dugonics  u. 14. 3.  emelet  39. 
Kőris  u. 6.  fsz.  2. 
Lujza  u. 38.  mfszt.  7. 

A  Dugonics  u. 14.  (hrsz.:  36057)  sz. alatti ingatlan MONP-ból történő kikerülésével az LP7 
programból is kikerül. Így a Támogatott Lakhatás programba és a LÉLEK programba bevont 
ingatlanok száma az alábbiak szerint alakul: 

Támogatott Lakhatás program: 
Dankó  u. 34. 2.  emelet  8. 
Dankó  u. 34.4.  emelet  1. 
Magdolna  u. 47.  fszt.  7. 
Diószegi Sámuel  u. 15.  II.  em. 30. 

LÉLEK program: 
Dankó  u. 34. 1.  emelet  5. 
Dankó  u. 34.2.  emelet  9. 
Kőris  u. 6.  fsz.  2. 
Lujza  u. 38.  mfszt.  7. 

A  két programban résztvevő  10  ingatlan felújításának becsült összege kalkulált fajlagos 
költségszámítás alapján, a JGK felülvizsgálatával: bruttó  74.231.800,- Ft.  Ez alapján  1  ingatlan 
becsült felújítási költsége  7.423.180,-Ft,  amely a  10  lakásra vonatkozó átlagolt költség. Ez a költség 
fő összegében nem,  de  az egyes lakásokra vonatkozóan a tervezés  es  kivitelezés során változhat. 



A  Dugonics  u. 14.  (Iu-sz.:  36057)  sz. ingatlan ismételt bejárása során az realizálódott, hogy az ingatlan 
műszaki-gazdasági, valamint bérlői tapasztalatok alapján nem indokolt azt a MONP keretében a 
Támogatott Lakhatás és LÉLEK programba bevonni. 

A  fentiek alapján, a Dugonics  u. 14.  (hrsz.:  36057)  sz. ingatlan LP7 programból való kikerülése okán 
a Dugonics  u. 14.  I.  em. 14.,  és a Dugonics  u. 14.3.  emelet  39.  lakások kerülnek ki. Így a fennmaradó 
becsült összeg  15.646.360-, Ft,  mely a két lakás átlagolt becsült felújítási költség és azok járulékos 
költségeinek összegéből adódik. 

Javasoljuk Dugonics  u. 14.  (hrsz.:  36057)  ingatlan LP7 programból történő kikerülését jóváhagyni, 
es  az így fennmaradó összeget az  FPS  programba átcsoportosítani, és az ezzel kapcsolatos döntését 
meghozni. 

A 250/2017.  (XII.  19.)  számú képviselő-testületi határozat  3.  pont  b)  alpontja az LP1, LP2, LP3, LP4 
és LP7 projekt elemek vonatkozásában már kijelölte 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 
FP5/Közösségi-szociális mosoda létrehozása projekt elem vonatkozásában is indokolt az erre 
irányuló döntés meghozatala. 

A  beterjesztés indoka 

A  Diószegi Sámuel  u. 13.  szám, Diószegi Sámuel utca  14.  szám és a Kálvária  ter 13.  szám alatti 
ingatlanok ingyenes használatba adásával, a közösségi mosoda kialakításával, valamint a Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (MONP) tartalmi változtatásit érintő, és a 
költségvetési keret felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. 

A  helyiségek ingyenes használatba adásához, a mosoda működtetéséhez az Önkormányzatnak külön 
költségvetési fedezet biztosítása szükséges,  de  az erkölcsi és szociális hozadéka hosszútávon a 
környezet felértékelődését, a szociális biztonság erősödését, és így további költségvetési bevételt 
eredményezhet.  A  közösségi mosoda kialakításának és eszközbeszerzésének költségei a MONP-ban 
biztosítottak. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

1.A  Képviselő-testület hozza meg döntését a nem lakás céljára szolgáló helyiségek Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (MONP) keretében történő ingyenes használatba 
adásáról a JSZSZGYK részére, a közösségi mosoda kialakításáról döntsön. Illetve meghozza a 
MONP fentebb ismertetett változásairól a szükséges döntéseket. 
További célja, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a Támogatási Szerződés módosítását az 
Irányító Hatóságnál. Ezt követően a jelen előterjesztésben szereplő változásokat is figyelembe véve 
kerülhet kidolgozásra a Megvalósíthatósági Tanulmány. 

2. A  fentiekben ismertetett tartalmi változások pénzügyi hatásai az alábbiakban foglalható össze: 

Az LP3/ Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése projektelem tartalmi változásaiból 
eredően a projektelem tervezett költségeiből becsült bruttó  42.840.000,- Ft  elszámolható költség 
átcsoportosítható. 

Az LP4 Közösségi zöldudvar program projektelem tartalmi változásaiból eredően a projektelem 
tervezett költségeiből becsült bruttó  13.320.000,- Ft  elszámolható költség átcsoportosítható. 



A  Diószegi S.  u. 13.,  hrsz.:  36068/A/2  számú ingatlan szociális ingatlan funkcióval való kialakítása 
az LP3 programelem tervezett költségei között szerepelt becsült bruttó  15.716.250,- Ft,  elszámolható 
költséggel. Ez az összeg az FPS/Közösségi mosoda programelem tervezett költségeihez 
átcsoportosítható. 

Az LP6 Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, 
együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési projektelem megvalósítása során becsült bruttó 
6.665.440,-  megtakarítás keletkezett az elszámolható költségekből, amely összeg átcsoportosítható. 

Az LP1/ Önkormányzati lakóépületek  komplex  közösségi megújítása, az LP3/ Bérházak és 
bérlakások üzemelési költség csökkentése, valamint az LP7/ Speciális lakhatási projektek műszaki 
tartalma miatt a projektelemekbe eredetileg betervezett költöztetési költségek nem indokoltak, így 
becsült bruttó  4.165.000,- Ft  elszámolható költség szintén átcsoportosítható. 

Az LP7/ Speciális lakhatási projektek (Támogatott lakhatás és LÉLEK program) műszaki tartalma 
változásából összesen becsült bruttó  15.646.360,- Ft  elszámolható költség csoportosítható át. 

Összesen tehát a projekt költségvetésében  98.353.000,- Ft  csoportosítható át. 

Ennek egy része az LP2/ Műszakilag szükséges épületek bontása projektelem bővülésének — az Illés 
utca  20.,  Insz.:  36096  szám alatti ingatlan  „B"  és „C" épületszárnyainak bontása — .tervezett költségeit 
fedezi, ezért javasolt ennek a projektelemnek a tervezett költségeit  33.619.000,-  Ft-tal növelni. 

Az így maradó  64.734.000,- Ft  elszámolható költséget pedig a lakhatási alprogramról az  FPS/ 
Közösségi mosoda kialakítása és működtetése projektelem költségeinek fedezésére javasolt 
átcsoportosítani. 

A  fentiekben ismertetett változtatások alapján bruttó  64.734.000,- Ft  elszámolható költség áll 
rendelkezésre a mosoda Orczy projekt keretében történő megvalósítására  A  közösségi mosoda 
tervezésének és kialakításának pontos tervezői költségbecslése jelenleg nem ismert,  de  a  kb. 
30.000.000,-  Ft-ra becsült kialakítási költségek alapján a mosoda a projekt keretében megvalósítható. 
A  közösségi mosoda üzemeltetésének becsült éves költsége — a bérköltség nélkül —  2.000.000 Ft, 
mely a Szerdahelyi utcai mosoda üzemelési költségének alapulvételével lett megállapítva. 
A  mosoda üzemeltetésének költsége az önkormányzati önrész üzemeltetési költségek (Diószegi S.  u. 
14.,  Kálvária tér  13.,  Dankó  u. 40.,  Diószegi S.  u. 13.)  + Kálvária tér soron biztosított. 
A  mosoda kialakításának költsége, illetve a mosodában foglalkoztatottak bérköltsége a projektben 
elszámolható költség, amelyre a fedezetet a projektben (LP3, LP4, LP7 programban) felszabaduló 
összegek biztosítják. 

A  projekt tervezett változtatásainak eredményeként az LP3, LP4 és LP7 programokban az indikátor 
számok 25%-ot meg nem haladó mértékben csökkennek. Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján 
az egyes indikátorok vállalt értékei 25%-ot meg nem haladó mértékű csökkenése nem eredményezi a 
támogatási összeg csökkenését. Éppen ezért a Támogatási Szerződés módosítása az 
indikátorszámoknak a csökkentésére is irányul, ami azonban a támogatási összeget nem érinti. 

A  döntés célja, hogy az Önkormányzat jóváhagyja a MONP és az önrész keretében a költségek 
átcsoportosítását, az indikátor számok változását, és ehhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés 
módosításának kezdeményezését. 

3. A  Magdolna-Orczy Program költségvetése több egyéb, a jelen döntéshez közvetlenül nem 
kapcsolódó ponton is változtatást igényel az alábbiak szerint: 

A  lakhatással és munkaerő piaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás megvalósításának tervezett 
összege elszámolható költségként tervezésre bekerült az LP6/ Lakásgazdálkodásban dolgozó 
önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési 
programok projektelembe, ezért nem indokolt rá külön önerőt biztosítani.  A  kérdőíves kutatásra 



önerőként elkülönített bruttó  5.715  e  Ft,-  összeget átcsoportosítani javasoljuk a üzemeltetési 
költségek (Diószegi S.  u. 14.,  Kálvária tér  13.,  Dankó  u. 40.,  Diószegi S.  u. 13.)  + Kálvária tér sorra. 

Az LP1, LP3, LP4, LP7 Tervezési költségek soron bruttó  6.196,-e Ft  önerő átcsoportosíthatóvá vált 
tekintettel arra, hogy az LP4  es  LP7 projektelemek tervezési beszerzési eljárása során a tervezők 
kedvezőbb ajánlatot nyújtottak be.  A  bruttó  6.196,-  e  Ft  önerőt szintén átcsoportosítani javasoljuk a 
2020.  és  2021.  évi üzemeltetési költségek (Diószegi S.  u. 14.,  Kálvária tér  13.,  Dankó  u. 40.,  Diószegi 
S.  u. 13.)  + Kálvária tér sorra. 

Javasoljuk ezért a projekt költségvetését érintő döntéseknél ezen módosításokat s átvezetni. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 
66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  16.  § bj) pontja szerint értékhatártól függetlenül a 
Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló az ingatlan vagyon ingyenes használatának 
biztosításáról szóló döntések meghozatalában. 

A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  11.  §  (13)  bekezdése alapján a nemzeti vagyon 
ingyenesen a közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok 
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, 
valamint adható vagyonkezelésbe. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  23.  §  (5)  bekezdés  14.  pontján,  41.  §  (3)  bekezdésén, a közfeladat ellátásához biztosított 
pénzügyi fedezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.)  3/A.  § 
(3)  bekezdésén és  4  §  (2)  bekezdésén, a támogatási jogviszony az Alit.  48-49/A.  §-án valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet VI. 
fejezeten alapul. 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettő l az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) módosítja a  53/2018.  (VII.  16.)  számú határozatának  8.  pontját az alábbiak szerint: 

a) a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program megvalósítása érdekében a 
Budapest  VIII. kerület, Diószegi Sámuel  u. 13.  szám alatti,  36068/A/2  hrsz.-ú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget közösségi-szociális mosoda céljára felújítja. 

b) a Diószegi  Samuel u. 13.  szám alatti,  36068/A/2  hrsz.-ú ingatlant ingyenes használatba adja a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Programban vállalt feladatok teljesítése érdekében, a Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program lezárásig. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 

a) pont:  2018.  november  29. 
b) pont: az ingatlan átalakítására vonatkozó műszaki átadás-átvételét követően azonnal 



2.) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ részére ingyenes használatba 
adja az alábbi ingatlanokat a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programban 
vállalt feladatok teljesítése érdekében, a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program lezárásig: 

a.) a Diószegi Sámuel utca  14.  szám alatti,  35977/0/A/1  hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget szociális iroda céljára. 

b.) a Kálvária tér  13.  szám alatti,  35911/0/A/3  hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
foglalkoztatási és közösségi iroda céljára, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel 
közös használatban. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az ingatlanok kialakítására vonatkozó műszaki átadás-átvételét követően azonnal 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonkezelési igazgatóját és a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyennekjóléti Központ intézményvezetőjét, a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnökét a határozat  1-2.  pontban foglaltak alapján a használati 
szerződések megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonkezelési igazgatója, Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt. igazgatósági elnöke, polgármester 
Határidő: az ingatlanok kialakítására vonatkozó műszaki átadás-átvételét követően azonnal 

4.) módosítja az  53/2018.  (VII.  16.)  számú határozat I. számú melléklete szerinti Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program szakmai programleírást az alábbiak szerint: 

a) az LP2/Műszakilag szükséges épületek bontása projekt elemet kiegészíti az Illés  u. 20., 
hisz.  :36096  szám alatti ingatlan  „B"  és „C" épületszárnyaival. 

b) az LP3/Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése projekt elemből a Dugonics  u. 
14.,  hrsz.:  36057,  a Lujza  u. 30.,  hrsz.:  35428,  Kőris  u. 15.,  hrsz.:  36069,  Dankó  u. 38.,  hrsz.:  35476 
számok alatti ingatlanokat törli. 

c) az LP3/Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése projekt elemben a 
megvalósításba az alábbi ingatlanokat vonja be: 

100%-os önkormányzati énületekben  133  db lakás 

Danko u. 34.,  hrsz.:  35474 Kálvária  u. 10.,  hrsz.:  35889 

Dankó  u. 40.,  hrsz.:  35477 Kőris  u. 10.,  hrsz.:  35892 

Dankó  u. 30.,  hrsz.:  35472 Illés  u. 20.,  hrsz.:  36096 „A"  épületszárny 

Kálvária  u. 8.,  hrsz.:  35888 Lu'za  u. 15.,  hrsz.:  35443 

A  társasházi inatlanokban lévő önkormányzati tulajdonú lakás  119  db 

Baross  u. 120.,  hrsz.•  35433 Kálvária tér  20.,  hrsz.:  35457 

Baross  u. 122.,  hrsz.:  35405 Kálvária tér  19.,  hrsz.:  35456 

Baross  u. 124.,  hrsz.:  35404 Kálvária  u., 21/B.,  hrsz.:  36083/1 

Baross  u. 126.,  hrsz.:  35403 Kálvária  u., 24.,  hrsz.:  36063 



Dankó  u. 36.,  hrsz.:  35475 Kálvária  u., 28.,  hrsz.:  36061 

Diószegi S.  u. 1.,  hrsz.:  35899 Kálvária utca  5.,  hrsz  35878 

Diószegi S.  u. 5.,  hrsz.:  35898 Karácsony S.  u. 18.,  hrsz.:  35448 

Diószegi S.  u. 9A.,  hrsz.:  35896 Karácsony S.  u. 21.,  hrsz.:  35467 

Diószegi S.  u. 9/B.,  hrsz.:  35895 Karácsony S.  u. 26.,  hrsz.:  35452 

Dobozi  u. 25.,  hrsz.:  35417 Kőris utca  6.,  hrsz.:  35890 

Dobozi  u. 27.,  hrsz.:  35416 Kőris utca  3/b.,  hrsz.:  36078 

Dobozi  u. 37.,  hrsz.:  35411 Kőris utca  5/b.,  hrsz.:  36074 

Illés  u. 16.,  hrsz.:  36098 Kőris utca  12.,  hrsz.:  35893 

Illés  u. 18.,  hrsz.:  36097 Lujza  u. 21.,  hrsz.:  35440 

Illés  u. 34.,  hrsz.:  36091 Lujza  u. 23.,  hrsz.:  35439 

Illés  u. 36.,  hrsz.:  36090 Lujza  u. 26.,  hrsz.:  35426 

Kálvária tér  4.,  hisz.:  35868 Lujza  u. 27-29.,  hrsz.:  35437 

Kálvária tér  11.,  hrsz.:  35901 Lujza  u. 36.,  hrsz.:  35431 

Kálvária tér  16.,  hrsz.:  35435 Lujza  u. 38.,  hrsz.:  35432 

Kálvária tér  18.,  hrsz.:  35453 Magdolna  u. 43.,  hrsz.:  35444  ( 

A  lakások száma az LP3 programban összesen  252  db. 

d) az LP4/Közösségi zöldudvar program projekt elemből a Dugonics  u. 14.,  hrsz.:  36057  és a 
Lujza utca  30.,  hrsz:  35428  szám alatti ingatlanokat törli. 

e) az LP7/Támogatott Lakhatás és a LÉLEK program projekt elemből a Dugonics  u. 14.,  hrsz.: 
36057  szám alatti ingatlan  2  db lakását (Dugonics utca  14. 1/14., 3/39.)  törli. 

FPS/Közösségi-szociális mosoda kialakítása néven új projektelemet vezet be a Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programba. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 

5.) az  1.)  és a  4.)  határozati pontokban foglaltak alapján elfogadja a Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Program keretében az alábbi indikátorok számainak változását a 
következők szerint: 

Projektelem Indikátor szám 

LP3/Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése 301 

LP4/Közösségi zöldudvar program 8 

LP7/Támogatott Lakhatás és a LÉLEK program 8 

LP2/Müszakilag szükséges épületek bontása 3 



FPS/Közösségi-szociális mosoda létrehozása" 1 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 

6.) a  250/2017.  (XII.  19.)  számú képviselő-testületi határozat  3.  pont  b)  alpontját az alábbiak 
szerint kiegészíti: 

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:  FPS/  Közösségi-
szociális mosoda létrehozása. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
Határidő:  2018.  november  29. 

7.) módosítja az  53/2018.  (VII.  16.)  számú képviselő-testületi határozat  4.  pontjában (ezzel 
egyidejűleg a  161/2016.  (VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat is módosul) elfogadott program 
elszámolható költsé eit az alábbiak szerint: 

Projektelemek 

53/2018. (VII. 
16.) számú 
határozatban 
/elszámolható/ 
összköltség 

Tervezett bruttó 
/elszámolható/ 
összköltség 

Lakhatási Alprogramok 1.133  millió  Ft 1.069  millió  Ft 
LP  I / Önkormányzati lakóépületek  komplex  közösségi 
megújítása 

  

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 
LP3 / Bérházak és bérlakások üzemelési költség 
csökkentése 
LP4 / Közösségi zöldudvar program 
LP5 / Család és Lakóház Mentorálás 
LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati 
szereplők... 
LP7 / Speciális lakhatási projektek 
Foglalkoztatási és gazdasági Alprogramok 296  millió  Ft 360  millió  Ft 
FP1 / Munkaerő-piaci (re) integrálás 

  

FP2 / Képzések 
FP3 / Helyi gazdaságfejlesztés 
FP4/Munkahelyteremtés megváltozott 
munkaképességűek részére 
FPS/  Közösségi-szociális mosoda létrehozása 

  

Közterületi és közbiztonsági Alprogramok 473  millió  Ft 473  millió  Ft 
KP1 / Gyermek és 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 / Bűninegelőzés, a környezet tervezés segítségével 
(CPTED) 

  

KP6 / Kálvária tér 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.  november  29. 

8.) a) módosítja az  53/2018.  (VII.  16.)  számú képviselő-testületi határozat  5.  a) pontjában (ezzel 
egyidejűleg a  29/2018. (V.03.)  sz. képviselő-testületi határozat  7.  pontja is módosul) az 
önkomiányzati önrészt az alábbiak szerint: 
(az adatok ezer forintban értendőek) 

Költség megnevezése 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

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

84 157 

 

0 

 

0 

 

0 0 84 157 

Üzemeltetési költségek 
(Diószegi S. u. 14.; 
Kálvária tér  13, Danko 

6 343 8 749 6 251 

 

0 0 21 343 

u. 40.,  Diószegi S.  u. 13.) 
+ Kálvária tér 

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 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

 

0 

kutatás előfinanszírozása 

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

b) módosítja az  53/2018.  (VII.  16.)  számú képviselő-testületi határozat  5. b)  pontját (ezzel 
egyidejűleg a  161/2016.  (VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat  4. b)  pontja is módosul) az 
alábbiak szerint: 
az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az 
Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a  2018.  évi költségvetésben 
90.500.000,- Ft  összegben, a  2019.  évi költségvetésben  36.749.000,- Ft  összegben, a  2020.  évi 
költségvetésben  34.251.000,- Ft  összegben, a  2021.  évi költségvetésben  19.000.000,- Ft  összegben. 



c) módosítja az  53/2018.  (VII.  16.)  számú képviselő-testületi határozat  6.  a) pontjában az 
Önkormányzat kiadás  11107-02  cím felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt 
céltartalék felhasználását az alábbiak szerint: 
az adatok ezer forintban értendőek) 

Költség megnevezése 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

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

6 331 

 

0 

 

0 0 0 6 331 

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

 

0 

 

0 6 629 6 439 0 13 068 

Szabadidős hálózat 
üzemeltetési kts. 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 

 

0 

Képzések motivációs 
csomag 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 

 

0 

Vállalkozók számára 
motivációs csomag 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 

 

0 

Nem elszámolható szoft 
(pl.: ösztöndíj) 

  

5 000 10 000 10 000 0 25 000 

JKN informatikai 
képzés-eszközbeszerzés 

1 718 

 

0 

 

0 0 0 1 718 

LPI / Önkormányzati 
lakóépületek komplex 
közösségi megújítása 

 

0 106 736 

 

0 0 0 106 736 

LP2 / Műszakilag 
szükséges épületek 
bontása 

 

0 159 330 

 

0 0 0 159 330 

LP1. LP3, LP4, LP7 
Tervezési költségek 

55 882 

 

0 

 

0 0 0 55 882 

Kálvária tér 
továbbfejlesztése 

40 000 

 

0 

 

0 0 0 40 000 

JSzSzGyK 
Irodaberendezés-
eszközbeszerzés 

10 000 

 

0 

 

0 0 0 10 000 

Lakhatással és munkaerő 
piaci helyzettel 
kapcsolatos kérdőives 
kutatás előfinanszírozása 

 

0 

 

0 

 

0 0 0 

 

0 

Tartalék 81 935 

 

0 

 

0 0 0 81 935 

Összesen 195 866 271 066 16 629 16 439 0 500 000 



+e- raj 
Dr. Ferencz Orsolya 

képviselő 
KaiserJózsef 

képviselő 
uz,s-GYT1 

képviselő 

d) a  c)  pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11604  cím — önként vállalt feladat — 
felújítások/Közösségi zöldudvar program  (LP  4)/előkészítés előirányzatáról  2.873  e Ft-ot, a 
felújítások/speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7) előirányzatáról  3.323,0  e Ft-
ot átcsoportosít a  11107-02  cím — önként vállalt feladat — felhalmozási céltartalék/ Magdolna-Orczy 
Negyed Projekt céltartalék előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 

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 

10.) az  1-8.  határozati pontokban foglaltak alapján felkéri a polgármestert az Irányító Hatóság felé 
a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, RÉV8 ze., Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Budapest, 2018.  november  21. 

dr. GörhMiy Ádám 
alpolgármester 

dr. SárW Botond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

