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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

x 

x 

x 
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Pályázatokat 
Képviselő-testületnek az 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság/Társasházi 
Elbíráló Ideiglenes Bizottság/Smart  City  Ideiglenes Bizottság javasolja a 
előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület feladatainak hatékonyabb és 
eredményesebb ellátása érdekében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)  35.  § (I) 
bekezdése értelmében létrehozta a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, az Emberi Erőforrás 
Bizottságot, a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottságot és a  Smart City  Ideiglenes 
Bizottságot. 

Az előteijesztés mellékleteit képező beszámolók alapján megállapítható, hogy a bizottságok 
teljesítették, elvégezték azokat a feladatokat, amelyek ellátása érdekében azokat a Képviselő-testület 
létrehozta, ezért javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a bizottságok  2018.  évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
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II. A  beterjesztés indoka 

Az SZMSZ  37.  §  (3)  bekezdésében a Képviselő-testület abban is döntött, hogy „a bizottság évente egy 
alkalommal beszámol a Képviselő testületnek a bizottság munkájáról". Az előterjesztés elkészítésével, 
és a Tisztelt Képviselő-testület elé történő terjesztésével ennek a kötelezettségünknek teszünk eleget. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a bizottságok  2018.  évi munkájáról szóló beszámolót, 
abban az esetben a bizottságok eleget tettek az SZMSZ-ben meghatározott beszámolási 
kötelezettségüknek.  A  döntésnek nincs pénzügyi vonzata. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXLX. törvény  57.  §  (1)  bekezdése 

alapján a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a 

bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. E 
törvényi felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az SZMSZ  35-39.  §-aiban létrehozta bizottságait, 
és meghatározta működésük alapvető szabályait. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, fentiek alapján szíveskedjék a határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrás 

Bizottság, a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, valamint a  Smart City  Ideiglenes 
Bizottság  2018.  évi munkájáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolókat elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Szervezési és 
Képviselői Iroda 

Budapest, 2019.  február 

Városgaz 
György 

odási és Pénzügyi Bizottság 
elnöke 

Zentai Oszkár 
Emberi Erőforrás Bizottság 

elnöke 

udi Vörös Tamás S, L 
Társasházi lyázatokat lbíráló Smart City  Ideiglenes Bizottság 

Idei nes Bizottság elnöke 
eln-ke 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

. Mészár  Erika 
aljegyző 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 

.PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  évi munkájáról a következő beszámolót 
terjesztem a Képviselő-testület elé: 

A  Képviselő-testület a Bizottság létszámát  15  főben állapította meg.  A  Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköreit az SzMSz  7.  melléklete tartalmazza. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  január 1-től  2018.  december 31-ig  27 
rendes és  7  rendkívüli bizottsági ülést tartott.  A  Bizottság az üléseken a  2018.  évben 
összesen  1306  határozatot hozott. 

A  Bizottság tagjai jelenlétükkel biztosították az ülések határozatképességét, aktívan 
közreműködtek a napirendi pontok tárgyalásában, a határozatok meghozatalában. 

Törvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett. 

A  Bizottság feladat- és hatásköréből következően leginkább az alábbi témákban hozott 
döntéseket: 

A  Bizottság többek között önkormányzati lakásokat és helyiségeket adott bérbe, illetve 
idegenített el bérlőik részére. Döntött kártérítési ügyekben is. 

2018.  évben a Gazdálkodási Ügyosztály előterjesztésében az alábbi ügykörökben hozott 
döntést tulajdonosi hozzájárulásokban: 

• közmű fejlesztések, közmű rekonstrukciók 21  db 

• közmű bekötések ingatlanokra 20  db 

‘• kapubehajtó útcsatlakozások létesítése 14  db 

• Út és járda felújítás, átépítés 9  db 

egyéb 10  db 

349  db határozatot hozott közterület-használat ügyében, fellebbezés nem érkezett egyik 
határozat ellen sem. 

A  Bizottság  35  esetben hozott döntést elővásárlási jog gyakorlásának tárgyában, ebből egy 
esetben élt elővásárlási jogával és került önkormányzati tulajdonába az ingatlan (Szabó 
Ervin téri társasgarázsban található beállóhelyek), a többi esetben nem került érvényesítésre 
az önkormányzat elővásárlási joga és nemleges döntés született. 

.I052 Et,Kfapest, Eaross u. 63-67. • Telef,:..m: 96 459 21 00 • .E-mail: polgarmester@j2-zsefros,  hm  • y‘eyyjozsefiaros. ht. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

50(55  GYÖRGY 

elnök 

A  Bizottság döntést hozott a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok által 
előkészített beszerzési ügyekben, továbbá közbeszerzési eljárások megindításáról és az 
eljárások eredményének megállapításáról, valamint jóváhagyta a szerződéseket. 

További határozatokat hozott a közterület-használati kérelmek ügyében, a közrend, a 
közbiztonság, a köztisztaság aktuális kérdéseiben. 

Véleményezte a Bizottság hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket. 

Mindezek alapján kérem a beszámoló elfogadását. 

Budapest, 2019.  február 

Sós György 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottság elnöke 

1022 Budapest,  Baross  u. 63-67. • Telekn: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsetvaros.  hu  • www.jozsefvaros.  hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

EMBERI ERŐFORRÁS 
BIZOTTSAGA 

. i A . 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberi Erőforrás Bizottság  2018.  évi munkájáról az alábbi beszámolót terjesztem a 
Képviselő-testület elé: 

A  Képviselő-testület a Bizottság létszámát  15  főben állapította meg. Az Emberi Erőforrás 
Bizottság feladat és hatásköreit a  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet (SZMSZ)  7. 
számú melléklete tartalmazza. 

A  Bizottság tagjai jelenlétükkel biztosították az ülések határozatképességét. 

Törvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett. 

A  Bizottság  2018.  január 1-től  2018.  december 31-ig összesen  5  rendes és  6  rendkívüli 
bizottsági ülést tartott.  A  Bizottság az üléseken a  2018.  évben összesen  131  döntést hozott. 

A  Bizottság feladat- és hatásköre alapján a következő témákban hozott döntéseket: 

Átruházott hatáskörében hátralékkezelési támogatási ügyekben tett támogató javaslatot a 
polgármester részére.  A  kérelmek teljesítése során a Bizottság túlnyomórészt közüzemi 
tartozások rendezésére tárgyában tett javaslatot pénzbeli támogatás nyújtására. 

Átruházott hatáskörben döntött az önkormányzat köznevelési, közművelődési, kulturális, 
sport, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó 
szerződéses partnerek tevékenységéről szóló beszámolók, valamint civil szervezetek szakmai 
beszámolójának és szakmai tervének elfogadásáról, a bölcsődei tagintézmények nyári és az 
óvodák téli és nyári zárva tartási idejének meghatározásáról, a szakmai kitüntetések 
(„Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért", „Józsefvárosi Gyermekekért", "Józsefváros 
Egészségügyéért", „Józsefvárosi Szociális Munkáért", „Józsefváros Közigazgatásáért") 
odaítélésről és a Napraforgó Egyesített Óvoda Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról. 

A  Bizottság javaslatával került a Képviselő-testület elé a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírása, elbírálása és a pályázati összegek pályázók közötti 
meghatározása. 

A  Bizottság véleményezte az egyesületek, az alapítványok, az egyházi szervezetek 
támogatásával összefüggő pályázatokat és társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket 
(kedvezményes helyiségbérleti kérelmek), valamint a  Budapest  VIII. kerületi beiskolázási 
körzettel rendelkező általános iskolák  2019/2020.  tanévi felvételi körzetének kialakítását. 

A  Bizottság jóváhagyásával kerültek megszervezésre, lebonyolításra a kerületi kábítószer-
ellenes programok. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67. •  Telefon:  06 I 459 2100 • L-mall: polgarrnestert,Dioz.seferos.  hu  • wwwiozsetvaros.  hu 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

EMBERI  EROFORRÁS 
84ZOTTSAGA 
ZU-.TA1 OSZKÄR 
ei- :k 

A  pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) rendelkezései szerint a természetbeni rendkívüli települési támogatás 
megállapítása iránti kérelem elbírálása legalább  3  fős előkészítő munkacsoport javaslata 
alapján történik.  2015  márciusában az Előkészítő Munkacsoport megalakításra került, mely  5 

főből áll, köztük a Bizottság elnöke által kijelölt személy,  Kaiser  József Lajos bizottsági tag. 

A  Munkacsoport javaslatait írásban fogalmazza meg, mely a kérelemmel érintett ügyirat 
részét képezi. Munkacsoport tagjai díjazásban nem részesülnek. Az Előkészítő Munkacsoport 

2018.  évben heti rendszerességgel ülésezett, összesen  48  alkalommal, ülésein átlagosan  30-40 
ügy megtárgyalására került sor. 

Ezen túlmenően a Bizottság véleményezte a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi 
előterjesztéseket. 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

Budapest, 2019.  február 

Zentai Oszkár 
az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 

IO2 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06! 459 2100 • E-mail: polgarrnester0ozsefiaros.  hu  • www.jozseferos.  hu 
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Társasházi ályázat kat Elbíráló 

Ideigl ies Bizottság elnöke 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERüLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 

  

TÁRSASHÁZI PÁLYÁZATOKAT ELBÍRÁLÓ IDEIGLENES BIZOTTSÁG 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság  2018.  évi munkájáról a következő 
beszámolót terjesztem a Képviselő-testület elé: 

A  Képviselő-testület a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottságot  2016. 
november 15-től hozta létre, a Bizottság létszámát  5  főben állapította meg.  A  Társasházi 
Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság feladat- és hatásköreit az SzMSz  7/A.  melléklete 
tartalmazza. 

A  Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság  2018.  január 1-től  2018.  december 
31-ig  1  rendes és  7  rendkívüli bizottsági ülést tartott.  A  Bizottság az üléseken a  2018.  évben 
összesen  596  határozatot hozott. 

A  Bizottság tagjai jelenlétükkel biztosították az ülések határozatképességét, aktívan 
közreműködtek a napirendi pontok tárgyalásában, a határozatok meghozatalában. 

Törvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett. 

A  Bizottság feladat- és hatásköréből következően az alábbi témákban hozott döntéseket: 

javaslatot tett a polgármester felé a támogatásban részesítendő társasházakra és az 
önkormányzati támogatás összegére mind a  49/2017.  (XII.20.) számú önkoiniányzati 
rendelet alapján, mind pedig a Képviselő-testület  239/2016.  (XII.01.) számú 
határozatával elfogadott pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatok 
vonatkozásában. 

A 2018.  évben a Képviselő-testület  1,5  milliárd forintot biztosított a társasházak 
támogatására, amelyből több mint  800  millió forintot a  2017.  évről áthozott társasházi 
pályázatok támogatására fordított az Önkormányzat. 

A 2018.  évi bizottsági üléseken hozott határozatok alapján  461  társasházi pályázat részesült 
támogatásban, majdnem  1,5 milliard Ft  összegben, amelyből nagyságrendileg  700  millió  Ft 
visszatérítendő, és  800  millió  Ft  vissza nem térítendő támogatás, utóbbiban a Világos 
kapualjak program keretében  100  ház több mint  60  millió  Ft  összegben részesült 
támogatásban. 

Mindezek alapján kérem a beszámoló elfogadását. 

Budapest, 2019.  február 
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BUDAPEST  FÓN,  ÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTüLETE 

  

 

SMART CITY  IDEIGLENES BIZOTTSÁG 

  

    

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Smart City  Ideiglenes Bizottság  2018.  évi munkájáról a következő beszámolót terjesztem a 
Képviselő-testület elé: 

A  Képviselő-testület a  Smart City  Ideiglenes Bizottságot  2016.  november 15-től hozta létre, a 
Bizottság létszámát  6  főben állapította meg,  78/2018. (X.04.)  határozatában úgy döntött, hogy 
a Bizottság tagjává választja Pintér Attilát, így a Bizottság létszáma  7  főre változott.  A Smart 
City  Ideiglenes Bizottság feladat- és hatásköreit az SzMSz  7/A.  melléklete tartalmazza. 

A Smart City  Ideiglenes Bizottság  2018.  január 1-től  2018.  december 31-ig  5  rendes és  8 
rendkívüli bizottsági ülést tartott.  A  Bizottság az üléseken a  2018.  évben összesen  21 
határozatot hozott. 

A  Bizottság tagjai jelenlétükkel biztosították az ülések határozatképességét, aktívan 
közreműködtek  a  napirendi pontok tárgyalásában,  a  határozatok meghozatalában. 

Törvényességi észrevétel  a  Bizottság döntései ellen nem érkezett. 

A  Bizottság feladat- és hatásköréből következően (Józsefváros helyzetének vizsgálata az 
intelligens városok szemszögéből;  a  felmerülő pályázati, együttműködési, fejlődési 
lehetőségek felkutatása, azok megvizsgálása és megvitatása az intelligens várossá fejlődés 
érdekében) 2018-ban az alábbi témákkal foglalkozott: 

- kezdeményezte  a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat és  a  Lechner  Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai  Nonprofit  Kft. között határozott időtartamú 
együttműködési megállapodás megkötését  a Smart City  programok keretében kialakítandó 
stratégia, valamint  a  Bizottság szakmai koordinálása érdekében. 

- közreműködött  a  Józsefváros  Smart City  Stratégiájának kidolgozásában, véleményezte  a 
beszerzési eljárás dokumentációját.  A  beszerzési eljárásról  a  döntést  a  Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság hozta meg  a 956/2017.  (XI.06.) sz. határozatában,  a  nyertes ajánlattevő az 
ITI Magyarország Intelligens Technológia és Infrastruktúra Kft.  A  Kft. feladatait  a 
szerződésben foglaltak szerint teljesítette. 

- tájékoztatást kapott  a  kerületi WiFi fejlesztésekről,  a  Józsefvárosban kiépítendő  pilot 
programokról  (smart parking  rendszer). 

- tájékoztatást kapott  a  „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint  a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" tárgyú pályázatról 

- véleményezte  a  feladat- és hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket 
(ideiglenes jellegű okos parkolórendszer kiépítése, elektromos töltőállomások kijelölése). 
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- a  9/2018.  (IV.23.) számú határozatában elfogadta a Józsefváros mobilalkalmazás 
fejlesztése és megvalósíthatósági tanulmány szakmai specifikációját, melynek alapján 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás került lefolytatásra.  A 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  929/2018. (X.01.)  számú határozatában állapította 
meg a nyertes ajánlattevőt, mely az Interticket Kft.  A  Kft. a Bizottság  2018.  december 17-én 
tartott ülésén mutatta be a megvalósításra vonatkozó mérföldköveket. 

A  Bizottság figyelemmel kíséri a  smart  city koncepcióhoz kapcsolódó programokat, 
konferenciákat, amelyeken a tagok - lehetőségük szerint - részt vesznek, majd tájékoztatást 
adnak az elhangzottakról. 

A  Bizottság ülésein rendszeresen részt vesznek  smart  city területen működő cégek képviselői, 
akik bemutatják szolgáltatásaikat, valamint más kerületek képviselői is tapasztalatcsere 
céljából. 

Mindezek alapján kérem a beszámoló elfogadását. 

Budapest, 2019.  február 

Vörös Tamás S. L. 
a  Smart City  Ideiglenes Bizottság 

elnöke 
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