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2

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi
jelentést adom:

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
193/2016. (X.06.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének felülvizsgálatát, a határozat 1. számú
mellékletében foglaltak alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 06.
2. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének módosítását, a határozat 2. számú
mellékletében foglalt módosítások szerinti tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 06.
3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programját és ahhoz kapcsolódó Intézkedési tervet 2018. évben felülvizsgálja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: A
Képviselő-testület 2018. december 18-i ülésére beterjesztésre került a Helyi
Esélyegyenlőségi Program és az ahhoz tartozó Intézkedési terv felülvizsgálata.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Brody S. u. 15. cím alatt található ingatlan elidegenítésére
kiírt pályázat eredményének megállapítására
113/2017. (V.11.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) a 36623 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 15. szám alatti
ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017. május 11.
2.) a pályázat nyertesének a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet (székhely: 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 28-30., adószáma: 18055342-2-42) nyilvánítja, a vételárat 619.500.000,Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017. május 11.
3.) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat meghatalmazásából és megbízásából eljárva a 36623
hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 15. szám alatti ingatlan
adásvételi előszerződését a nyertes pályázó által kért kiegészítésekkel, de azok előterjesztő
által javasolt módosításával aláírja, melyeket az 1. számú melléklet tartalmaz.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017. június 10.
4.) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a meghatározott vételárelőleg
(204.435.000,- Ft) beérkezése és az adásvételi előszerződés aláírása után a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat meghatalmazásából és megbízásából
eljárva kezdje meg a 36623 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor
utca 15. szám alatti ingatlan kiürítését.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2018. december 31.
5.) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a vevővel egyeztetett
időpontban, de legkésőbb az ingatlan kiürítésének és a lakások, valamint gépkocsibeállókra vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szerződés megszüntetését követően, az
utolsó bérleti szerződés megszüntetéséről szóló eladói értesítés kézhezvételétől számított
15 napon belül a 36623 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca
15. szám alatti ingatlan adásvételi szerződését aláírja.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2018. december 31.
6.) a) a határozat 4. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat bevétel 11602 cím — önként
vállalt feladat — ingatlanok értékesítésének előirányzatát és ugyanezen cím felhalmozási
célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 204.435,0 e Ft-tal megemeli.
b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő, a) pont esetében 2017. május 11., b) pont esetében a költségvetési rendelet következő
módosítása
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: Az ingatlanra kötött
adásvételi előszerződést követően a bérlők kiköltöztetése cserelakásokba vagy pénzbeli
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térítés mellett megtörtént, az adásvételi szerződés 2018. december 15-én aláírásra került,
a birtokbaadás megtörtént.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat 6.) pontjában foglaltak a 2017.
évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletben végrehajtásra kerültek.

Javaslat Józsefvárosi strand létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
253/2017. (XII.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) felkéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t (székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca
38., cégjegyzékszám: 01-10-043152) a Józsefvárosi pályaudvar területén (az előterjesztés
mellékletét képező változási vázrajzon zöld színnel jelzett területen) a strand kialakításához
szükséges vizsgálatok elvégzésére.
b.) a határozat a) pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel, továbbá felkéri a megbízáshoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 19.
2. felkéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t a vízbeszerzési szakvélemény, kútterv,
hatástanulmány elkészítésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentum beszerzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.
3. amennyiben a határozat 1. a) pontjában megjelölt vizsgálat alapján a terület alkalmas strand
létrehozására, kezdeményezi a vízjogi létesítési engedély kérelemmel kapcsolatos ügyintézést.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei
Zrt.-vel a megbízási szerződés megkötésre került 2018. január 22. napján. A határozat 2.
pontjában említett dokumentumok elkészültek.

Javaslat közterület elnevezésére
56/2018. (VH.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1.
hozzájárulását adja a Szent Rókus Kórház főbejárata előtti terület (36435 hrsz., ahol
Stróbl Alajos Semmelweis Ignác szobra áll) Semmelweis térnek történő elnevezéséhez az
érintett terület közterületté nyilvánítása esetén.
Felelős: polgánnester
Határidő: 2018. július 16.
2.
felkéri a polgármestert, hogy a készülő új kerületi építési szabályzatban és annak
mellékletét képező szabályzati tervben szabályozási vonallal biztosítsa az 1. pont szerinti
ingatlan közterületté nyilvánításának lehetőségét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: A döntésről az új Kerületi Építési
Szabályzat készítőjének értesítése megtörtént, így a szabályozási vonal rákerül az új
Szabályozási Tervre. A rendelet elfogadása 2019 nyarán várható.

Javaslat a Blaha Lujza tér felújításával és a MiLl V-telep melletti zajvédófal létesítésével
kapcsolatban szükséges helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítására
71/2018. (X.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, az UVATERV Zrt. által készített, a „Budapest
Keleti pályaudvar — Kőbánya felső állomás 3. vágány fejlesztés" keretében zajvédő fal
létesítése kapcsán a telepítési tanulmánytervet, a készítendő helyi építési szabályzat és
szabályozási terv készítésének alapjául.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 4.
2. a „Keleti pályaudvar — Kőbánya felső közötti 3. vágány fejlesztése" projekt kapcsán
módosítja a Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII.12.)
önkormányzati rendeletet (JÓKÉSZ).
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 4.
3. felkéri a polgármestert, hogy folytassa le a JÓKÉSZ módosításához szükséges eljárást az 1.
pont szerinti területre vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 4.
4. felkéri a polgármestert, hogy településrendezési szerződést kössön a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.-vel az 1. pont szerinti telepítési tanulmányterv alapján, a melléklet szerinti
tartalommal.
6

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 15.
5. felkéri a polgármestert, hogy folytassa le a JÓKÉSZ módosításának tervezéséhez a tervező
kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárást azzal, hogy a költségviselő a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 30.
A Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: A településrendezési szerződés 2018.
november 16-án aláírásra került. A Tervező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás
eredményes volt, a nyertes tervezőről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 2019.
január 21-i ülésén döntött. A háromoldalú tervezési szerződés aláírása folyamatban van.

Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
76/2018. (X.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest Józsefváros közigazgatási területén lévő területi ellátási kötelezettséggel működő
11. számú orvosi körzet egészségügyi feladatai biztosítása érdekében egészségügyi feladatellátási szerződést köt a praxisjogot vállalkozási formában megszerezni kívánó Dr. Paulai
Jánossal 2019. január 01. napjától a határozat 1-2. számú melléklete szerinti szerződésekben
foglalt főbb tartalmi elemekkel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 4.
2. a Budapest Józsefváros közigazgatási területén lévő területi ellátási kötelezettséggel működő
45. számú orvosi körzet egészségügyi feladatai biztosítása érdekében egészségügyi feladatellátási szerződést köt a praxisjogot vállalkozási formában megszerezni kívánó Dr. Paulai
Alexszel 2019. január 01. napjától a határozat 3-4. számú melléklete szerinti szerződésekben
foglalt főbb tartalmi elemekkel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 4.
3. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2019. január 1.
napjától 4 álláshellyel csökkenti, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 302 főről
298 főre változik (szakmai álláshely: 223, technikai/kisegítő álláshely: 75).
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 4.
4. felkéri a polgármester a határozat 1. és 2. pontjai szerinti feladat ellátáshoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 30.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda és a Józsefvárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján: A 11. és a 45. számú orvosi körzet feladat
ellátására vonatkozó egészségügyi feladat ellátási szerződések aláírásra kerültek 2018.
november 12-én, az egészségügyi feladatok átadásra kerültek 2019. január 01. napjától
Dr. Paulai Jánosnak és Dr. Paulai Alexnek. A körzetek átadásának NEAK és ÁNTSZ
engedélyezése megtörtént. A körzetben közalkalmazottként foglalkoztatott 2 fő ápoló
munkaviszonya 2018. december 31-gyel megszűnt. A 2 fő orvos, 2 fő asszisztens státusz
elvonása megtörtént. Engedélyezett létszám ez alapján 2019. január 1-től 298 fő.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat 3.) pontjában foglaltak a 2019.
évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletben végrehajtásra
kerültek.

Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
89/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) a Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására vonatkozó szerződés megkötése
érdekében - kötelező feladat - az Önkormányzat költségvetése terhére előzetes
kötelezettséget vállal 2019-2020. évekre évente 1.951,0 e Ft összegben, valamint a
Polgátniesteri Hivatal költségvetése terhére 2019. évre 2.743,0 e Ft összegben az
Önkormányzat működési bevételeinek terhére,
b)

felkéri a polgármestert, hogy 2019-2020-ban a tárgyévi költségvetések tervezése
során a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: a) pont esetében 2018. november 29., b) pont esetében a 2019. és 2020. évi
költségvetés tervezése

2. a Magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2018-ban heti három
munkanapra 8.000,- Ft/fő/nap megbízási díjat fizet.
Felelős: polgármester, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatója
Határidő: 2018. november 29.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat 1.) pontjában foglaltak a 2019.
évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletben végrehajtásra
kerültek, a fedezet a 11706-02, valamint a 12201-02 címeken biztosított.
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatójának tájékoztatása alapján: A
Magyarkúti Erdei tábor idejére a kísérő tanárokkal a szerződéseket elkészítették az új
bérezéssel, a tábor turnusok 2018. évben rendben lezajlottak.
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Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
91/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.)

módosítja az 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 Sámuel 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
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére ingyenes
2.)
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 Gyermekjóléti 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 1. számú melléklete szerinti MagdolnaOrczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program szakmai programleírást az alábbiak
szerint:

a) az LP2/Müszakilag szükséges épületek bontása projekt elemet kiegészíti az Illés u. 20.,
hrsz.: 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 épületekben 132 db lakás)
Dankó u. 34., hrsz.: 35474
Kálvária u. 10., hrsz.: 35889
Dankó u. 40., hrsz.: 35477
Kőris u. 10., hrsz.: 35892
Dania') u. 30., hrsz.: 35472
Illés u. 20., hrsz.: 36096 „A" épületszárny
Kálvária u. 8., hrsz.: 35888
Lujza u. 15., hrsz.: 35443
(A társasházi ingatlanokban lévő önkormányzati tulajdonú lakás 115 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
Dania) u. 36., hrsz.: 35475
Kálvária u. 28., hrsz.: 36061
Diószegi S. u. 1., hrsz.: 35902
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
Lujza u. 23., hrsz.: 35439
Illés u. 34., hrsz.: 36091
Illés u. 36., hrsz.: 36090
Lujza u. 26., hrsz.: 35426
Kálvária tér 4., hrsz.: 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 247 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.
f) FPS/Közösségi-szociális mosoda kialakítása néven új projektelemet vezet be a
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programba.
Felelős: polgá 'nester
Határidő: 2018. november 29.
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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
LP4/Közösségi zöldudvar program
LP7/Támogatott Lakhatás és a LÉLEK program
LP2/Műszakilag szükséges épületek bontása
FPS/Közösségi-szociális mosoda létrehozása"

296
8
8
3
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 Zrt.
Határidő: 2018. november 29.
7.)
módosítja az 53/2018. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat 4. pontjában (ezzel
egyidejűleg a 161/2016. (VI11.25.) sz. képviselő-testületi határozat is módosul) elfogadott
program elszámolható költségeit az alábbiak szerint:

Projektelemek

Lakhatási Alprogramok
LP1 / Önkon-nányzati 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
FP1 / Munkaerő-piaci (re)integrálás
FP2 / Képzések
FP3 / Helyi gazdaságfejlesztés

53/2018.(V11.16.)
számú
határozatban
/elszámolható/
összköltség
1.133 millió Ft

1.069 millió Ft

296 millió Ft

360 millió Ft

Tervezett bruttó
/elszámolható/
összköltség

FP4 / Munkahelyteremtés megváltozott
munkaképességűek részére
FP5/ Közösségi-szociális mosoda létrehozása
Közterületi és közbiztonsági Alprogramok
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 / Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével
(CPTED)
KP6 / Kálvária tér továbbfejlesztése
Egyéb költség
projektmenedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás,
könyvvizsgálat
Tartalék
Összesen

473 millió Ft

473 millió Ft

78 millió Ft

75,13 millió Ft

20 millió Ft
2.000 millió Ft

22,87 millió Ft
2.000 millió Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
a) módosítja az 53/2018. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat 5. a) pontjában
8.)
(ezzel egyidejűleg a 29/2018. (V.03.) sz. képviselő-testületi határozat 7. pontja is módosul) az
önkormányzati önrészt az alábbiak szerint:
,az adatok ezer forintban értendőek
2018
Költség megnevezése
84 157
Beruházás (Diószegi
S. u. 14.; Kálvária tér
13.)
6 343
Üzemeltetési
költségek (Diószegi S.
u. 14.; Kálvária tér
13., Dankó u. 40.,
Diószegi S. u. 13.) +
Kálvária tér
0
Szabadidős hálózat
üzemeltetési kts.
0
Képzések motivációs
csomag
0
Vállalkozók számára
motivációs csomag
Nem elszámolható
szoft (pl.: ösztöndíj)
0
Lakhatással és
munkaerőpiaci
helyzettel kapcsolatos
kérdőíves kutatás
előfinanszírozása

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

Összesen
84 157

8 749

6 251

0

0

21 343

10 000

10 000

10 000

0

30 000

8 000

8 000

4 000

0

20 000

10 000

10 000

5 000

0

0

0

25 000

0

0
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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
Önkonnányzat 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
Beruházás (Diószegi
6 331
S. u. 14.; Kálvária tér
13.)
Üzemeltetési
0
költségek (Diószegi S.
u. 14.; Kálvária tér
13., Dankó u. 40.,
Diószegi S. u. 13.)
+Kálvária tér
Szabadidős hálózat
0
üzemeltetési kts.
Képzések motivációs
0
csomag
Vállalkozók számára
0
motivációs csomag
Nem elszámolható
szoft (pl.: ösztöndíj)
JKN informatikai
1 718
képzéseszközbeszerzés
LP1 / Önkormányzati
0
lakóépületek komplex
közösségi megújítása
LP2 / Műszakilag
0
szükséges épületek
bontása
LP1, LP3, LP4, LP7
55 882
Tervezési költségek
Kálvária tér
40 000
továbbfejlesztése
JSzSzGyK
10 000
Irodaberendezéseszközbeszerzés

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

Összesen
6 331

0

6 629

6 439

0

13 068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

10 000

10 000

0

25 000

0

0

0

0

1 718

106 736

0

0

0

106 736

159 330

0

0

0

159 330

0

0

0

0

55 882

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

10 000
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(s

Lakhatással és
munkaerőpiaci
helyzettel kapcsolatos
kérdőíves kutatás
előfinanszírozása
Tartalék

Összesen

0

0

0

0

0

0

81 935

0

0

0

0

81 935

195 866

271 066

16 629

16 439

0

500 000

a c) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 cím — önként vállalt feladat
d)
— felújítások/Közösségi zöldudvar program (LP4)/előkészítés előirányzatáról 2.873 e Ft-ot, a
felújítások/speciális lakhatási projektek (bérlakás-korszerűsítés) (LP7) előirányzatáról 3.323,0 e
11107-02 cím — önként vállalt feladat — felhalmozási
Ft-ot átcsoportosít a
céltartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt céltartalék előirányzatára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés és az azt követő évek tervezésénél
9.)
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 Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a 2018. évi
költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet soron következő
módosításánál átvezetésre kerülnek.
A RÉV8 Zrt. tájékoztatása alapján: A határozat 10. pontjában foglaltak alapján a RÉV8
Zrt. 2018. december 21-én benyújtotta a VEKOP -6.2.1-15 számú felhíváshoz kapcsolódó
Támogatási Szerződés módosítását az Irányító Hatóság (IH) felé. Az IH jelenleg vizsgálja
a szerződés módosítást, várhatóan 2019. februárjában kerülhet aláírásra.
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján: A
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a pályázat
megvalósításával foglalkozó szakemberek a Dankó utca 40-es szám alatti
irodahelyiségben dolgoznak. Ezen iroda közüzemi és üzemeltetési költségei folyamatosan
kifizetésre kerülnek intézményi saját forrás terhére.
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a pályázatban
elszámolható költségeinek terhére az alábbiakat teljesítette:
- Megbízási szerződések a szakmai vezetővel, a pénzügyi vezetővel és asszisztenssel, a
szakmai koordinátorokkal, a projekt asszisztenssel, valamint a szociális munkásokkal;
2018. december 31-éig összesen 17 fő.
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A „Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési terv készítés" szerződés
lezárult, a Dialara Kft. elvégezte a vállalt feladatot. Az összeállított szakmai terv
alapján a közbeszerzési eljárásról az egyeztetések elkezdődtek.
A „Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team szakmai tevékenységének
kidolgozása és működésének szakmai koordinációja" szerződés első szakasza lezárult,
a Terézanyu Bt. a vállalt feladatot elvégezte: a tanulmányt, valamint a közbeszerzési
eljárás alapjául szolgáló szakmai tervet összeállította. Ezen szakmai terv alapján a
közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van.
Kiírták a projektben szakmai tevékenységet végző kollégák csoportos
szupervíziójának ellátására a „Szupervíziós szolgáltatás nyújtása" pályázati eljárást,
mely sikeresen zárult. Szerződést kötöttek a Simon Coaching Kft.-vel, a szupervízor
elkezdte a tevékenység végrehajtását.
Az „Álláskeresési technikák tréning" pályázati eljárás első körben sikertelenül zárult.
A pályázatot másodszor is kiírták, az ajánlattételi határidő 2018. január 24. volt. A
pályázati eljárás második körben is sikertelenül zárult. A pályázatot harmadszor is
kiírták, az ajánlattételi határidő: 2019. február 08.
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:
2. és 3. pont tekintetében: a használati megállapodás elkészült, a további felújítási
feladatok a közbeszerzési eljárások eredményhirdetését követően kezdődnek meg.
10. pont tekintetében: a „Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Városrehabilitációs Program keretén belül a „Lakhatási alprogramhoz kapcsolódó
tervezési feladatok ellátása magasépítési munkákra" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési eljárás alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat és az INCORSO Építész és Építő Műhely Kft. között létrejött szerződés
módosítás aláírása 2018. december 19. napján megtörtént.
A „Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program
keretén belül a „Lakhatási alprogramhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
mélyépítési munkákra" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás
alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Cohesion
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. között létrejött szerződés módosítás aláírása 2018.
december 19. napján megtörtént.
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján: A foglalkoztatási és
közösségi iroda átadását követően a képzések megvalósítási helyszíneként fogják
használatba venni a helyiséget, ezt követően történik a kapcsolódó használati
megállapodás aláírása.

Javaslat a TÉR KÖZ 2016 Bláthy projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
92/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) módosítja a 252/2017. (XII.19.) számú képviselő-testületi határozat 2.) pontját oly
módon, hogy a projekt megvalósítási összege 118.707.000 Ft, mely 40.000.000 Ft
fővárosi támogatásból és 78.707.000 Ft önkormányzati saját forrásból tevődik össze.
b) az a) pontban foglaltak miatt a „TÉR ÉPÍTŐK — Tisztviselőtelep Bláthy Ottó utcai
közterület megújítása és funkcióváltása" elnevezésű projekt megvalósításához

szükséges önkormányzati forrás kiegészítése érdekében előzetes kötelezettséget vállal a
2019. évi költségvetés terhére — önként vállalt feladat — 27.052 e Ft összegben, melynek
fedezetéül az önkoiniányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg.
c) a park fenntartási költségeire határozatlan időre előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladat — 2019. évre 759,3 e Ft, 2020-tól évente 2.531,0 e Ft összegben,
melynek fedezetéül az Önkormányzat működési bevételeit jelöli meg.
d) a 3 db térfigyelő kamera fenntartási költségeire határozatlan időre előzetes
kötelezettséget vállal — kötelező feladat - évente 500,0 e Ft összegben, melynek
fedezetéül az Önkormányzat működési bevételeit jelöli meg.
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2018. november 29., b), c) és d) pont esetében 2019-től az
éves költségvetés készítése
2. elfogadja a határozat mellékletét képező, a „TÉR ÉPÍTŐK" elnevezésű projekt nem
beruházási célú, közösségformáló projektelemeinek megvalósítására tárgyú, a
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesülettel kötendő Támogatási Szerződés főbb
tartalmi elemeit, és felhatalmazza a polgármestert annak a Fővárosi Önkormányzat és a
Józsefvárosi Önkormányzat között kötendő Támogatási Szerződés hatályba lépését
követően történő aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a Fővárosi Önkolinányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között kötendő
Támogatási Szerződés hatályba lépését követően azonnal
3. egyben felhatalmazza a polgáiinestert a határozat 2. pontja szerinti Támogatási
Szerződés esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati
forrásbevonást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: az esetleges módosításokat követően azonnal
A RÉV8 Zrt. tájékoztatása alapján: A Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi
Önkormányzat között a projekt megvalósítására kötendő Támogatási Szerződés
aláírására várhatóan 2019. márciusában kerül sor. A Tisztviselőtelepi Önkormányzati
Egyesülettel kötendő Támogatási Szerződés aláírására ezt követően kerülhet sor.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a 2019. évi
költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletben végrehajtásra
kerültek, a fedezet a 11605 címen biztosított.
Javaslat a TÉR KÖZ 2018 DériM projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
93/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a) elfogadja a Fővárosi Közgyűlés 790/2018. (IX.26.) számú határozatának a „Csarnok
negyed főutcája — DériM Projekt" elnevezésű projekt megvalósítására megítélt
270.000.000,- Ft összegű támogatást.
a) a TER_KÖZ 2018 pályázat keretében a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projektközterülethez kapcsolódó programelemei és a nem beruházási jellegű programelemei
valósulnak meg 424.938.000,- Ft összegben, mely 270.000.000,- Ft fővárosi
támogatásból és 154.938.000,- Ft önkormányzati saját forrásból tevődik össze.
c) a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projekt" bérház programeleme (Déri Miksa utca
11. tervezése és felújítása) és a társasházi programelem (Bérkocsis utca 12-14, Víg utca
15. és 26. tervezése és felújítása) a TÉR_KÖZ 2018 pályázaton kívül valósul meg
159.338.100,- Ft összegben, mely 53.724.050,- Ft partneri önrészéből és 105.614.050,Ft önkormányzati saját forrásból tevődik össze.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
2. módosítja az 54/2018. (VII.16.) számú képviselő-testületi határozat 2.) pontját az
alábbiak szerint:
„a határozat 1. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához bruttó 208.662.050,- 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. november 29.
3. felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás mindkét fél által történt
aláírását követően az együttműködő partnerek (társasházak, Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.) tájékoztatására, a velük való egyeztetések kezdeményezésére és a
szükséges megállapodások, szerződések előkészítésére.
Felelős: polgálinester
Határidő: 2018. november 29.
4. felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges projektelemek
részletes műszaki tartalmának kidolgozására és előkészítésére és az ehhez szükséges
dokumentumok és megállapodások, szerződések előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a 2019. évi
költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletben végrehajtásra
kerültek, a fedezet a 11605 címen biztosított.
A REVS Zrt. tájékoztatása alapján: A Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás mindkét fél által aláírásra került
2019. január 21-én. Az együttműködő partnerek projekttel kapcsolatos tájékoztatása
folyamatos, a velük kötendő együttműködési megállapodás előkészítése megkezdődött. A
1.

Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása folyamatban
van, jelenleg a közterületi engedélyes kiviteli tervek közbeszerzésének előkészítése zajlik.
Javaslat parkolás-üzemeltetés tárgyában együttműködési megállapodás megkötésére
94/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros
Önkormányzata között a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
2. felkéri a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.
A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az együttműködési megállapodás
aláírása 2018. december 11. napján megtörtént.
A Magyar Állami Operaház által használt helyiségek szerződés módosítása
95/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) a Magyar Állami Operaházzal 2017. július 06-án kötött Helyiség használati szerződés 5.
pontját módosítja a Helyiség használati szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása
mellett. Az 5. pont eredeti szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
A használatba adó az 1./ pontban meghatározott helyiségeket határozott időre, feltétel
bekövetkeztéig adja használatba a használatba vevőnek.
A használati jogviszony kezdete: a szerződés aláírásától, tervezetten 2017. július I. napja.
A használati jogviszony vége:
a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 7. szám alatti, 34594/0/A/1 helyrajzi számú, 566 m2
alapterületű, pinceszinti, alagsori és földszinti, továbbá a 34594/0/B/1 helyrajzi számú,
91 m2 alapterületű, földszinti és I. emeleti, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport
tekintetében a Magyar Állami Operaház felújított épületének hatósági használatbavételi
engedély jogerőre emelkedésének napjáig, ennek hiányában a felújítást megtestesítő
építési munkálatok teljes egészének műszaki átadása napjáig, de legkésőbb 2019.
október 31. napjáig. Amennyiben a Magyar Állami Operaház felújítási munkálatai a
használati jogviszony lejárta előtt elkészülnek, úgy a helyiséget Önkormányzat részére,
a felújítási munkálatok átvételét követő 15 napon belül birtokbaadni köteles.
a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti, 36763/0/A/48 helyrajzi számú, 118
m2 alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség és a Budapest VIII.
kerület, Üllői út 18. szám alatti, 36764/0/A/1 helyrajzi számú, 756 m2 alapterületű
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helyiség tekintetében a Magyar Állami Operaház felújított épületének hatósági
használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjáig, ennek hiányában a
felújítást megtestesítő építési munkálatok teljes egészének műszaki átadása napjáig, de
legkésőbb 2019. december 31. napjáig. Amennyiben a Magyar Állami Operaház
felújítási munkálatai a használati jogviszony lejárta előtt elkészülnek, úgy a helyiséget
Önkormányzat részére, a felújítási munkálatok átvételét követő 15 napon belül
birtokbaadni köteles.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2018. november 29.
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Helyiséghasználati szerződés
módosítására az 1.) pontban foglaltak szerint.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zit vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2018. december 31.
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:
megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került.

A

használati

Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (111.01.)
önkormányzati rendelet módosítására
96/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

előzetes kötelezettséget vállal 2019-től határozatlan időre - önként vállalt feladatként —
évente további 19.500 e Ft összegű települési támogatásra az Önkormányzat működési
bevételeinek terhére,

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
•2.

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2019-től a tárgyévi
költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2019. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése
A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az előzetes kötelezettségvállalás
figyelembevétele a 2019-es költségvetés tervezésekor megtörtént.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a 2019. évi
költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletben végrehajtásra
kerültek.

Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
alapító okiratának módosítására

97/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1) elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát
módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
határozat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal, melyek 2019. január 1. napján lépnek
hatályba.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
2) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1) pontjában meghatározott alapító okiratot
módosító dokumentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet
ellentétes és az alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő —
kérdésekben nem módosíthatja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 14.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: Az
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat és az alapító okiratot módosító okirat a
MÁK részére beküldésre került.
Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések
meghozatalára
98/2018. (XI.29.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma által benyújtott
2017. évi egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás) és a
közhasznúsági jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 29.
2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontja szerinti dokumentumoknak
az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Felelős: jegyző
Határidő: 2018. december 15.
A Városvezetési Ügvosztály tájékoztatása alapján: A Józsefváros Közbiztonságáért
Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített eves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás)
és közhasznúsági jelentésének közzététele az Önkormányzat honlapján megtörtént.
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Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló és egyes önkormányzati rendeletek elfogadására
108/2018. (XII.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján elfogadja a határozat
4/a. számú melléklet szerinti tartalommal a költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervszámait.
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján elfogadja a
határozat 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal az önkoimányzat költségvetési évet
követő három év várható saját bevételeit.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 18.
2. a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2019. évben önkormányzati
forrásból 39.100,0 e Ft támogatást nyújt - önként vállalt feladat -, a központi költségvetési
44.900,0 e Ft támogatásán felül és felkéri a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosítására, valamint annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.
3. a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért részére 2019. évre 13.000,0 e Ft
működési támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.
4.

a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2019. évre 42.358,0 e Ft (működési
38.728 e Ft, felhalmozási 3.630 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri
a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.

5.

a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkoii iányzatok 2019. évi vissza nem térítendő működési
támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2018. évi támogatás összegében
határozza meg, mely összesen 7.607,0 e Ft és felkéri a polgármestert a támogatási
szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.

6.

a) 2019. január 1-jétől a volt önkormányzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat
az alábbiakat - önként vállalt feladat - továbbra is finanszírozza:

1. a pedagógusok törzsgárda jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a Közalkalmazotti
Juttatási Szabályzat tartalmazza,
2. a ballonos ivóvíz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit az előfizetési díj
összegének erejéig,
3. a tanévnyitó rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,
4. az iskolabusz költségeit a 2018/2019. tanévre.
b) az a) pont 1. és 3. alpontjainak kivételével a feladatokat a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01.
7. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az Emberbarát
Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátására - önként vállalt
feladat - 5 fő bentlakásos férőhelyre 2019. évben 3.610,0 e Ft összegben szolgáltatási
szerződést köt és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.
8. az óvodák testnevelési feladatainak ellátására - kötelező feladat - 2019. évben is a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII.
kerület, Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben
bérli és felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.
9. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest VIII. kerület, Horánszky
u. 21. játszóudvarának bérleti díját 2019. január 1. - 2019. december 31. időszakra évente
bruttó 1.674,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: költségvetési szerv vezetője
Határidő: 2019. január 01.
10. 2019. évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére és a túlszolgálat
finanszírozására összesen 104.457,0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a
Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.
11. 2019. évben és az azt követő években a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által
szervezett Magyarkúti erdei iskolában dolgozó kísérő tanárok részére 2019-től heti három
munkanapra 8.000,- Ft/fő/nap megbízási díjat fizet a Belső-Pesti Tankerületi Központon
keresztül, oly módon, hogy a Központ részére évente 6.000,0 e Ft támogatást biztosít
önként vállalt feladatként és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.
12. a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 7.263,0 e Ft támogatás biztosít a 2017. március
1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók dyes cafetéria
összegének egyéb béren kívüli juttatatása címen és felkéri a polgármestert a támogatási
szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.
13. a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt - önként vállalt
feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató
háziorvosoknak az alábbiak szerint:
a) a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós
foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000,- Ft/fő + járulékai) 12 hónapra
2019. január I. napjától - 2019. december 31. napjáig 4 356 e Ft támogatást nyújt a Dobó
Katalin Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 16. 3. ép.
fszt. 4., cégjegyzékszám: 01 06 619679, adószám: 29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó
Katalin), és a MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságnak (székhely: 2143
Kistarcsa, Kápolna u. 44/a., cégjegyzékszám: 13 06 055101, adószám: 28421467-2-13,
képviseli: Dr. Lázár László) egyenlő arányban,
b) a 1089 Budapest, Orczy u. 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő
foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 170.000,- Ft + járulék) 12 hónapra 2019. január
1. napjától - 2019. december 31. napjáig 2 468 e Ft támogatást nyújt a HÉ-RA - MEDICA
Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak
(székhely: 1089 Budapest, Orczy út 31. 1. em., cégjegyzékszám: 01 09 917950, adószám:
18158036-1-42, képviseli: Dr. Héczey András),
c) a Kálvária téri orvosi rendelő élőerős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása érdekében
564.890,- Ft/ hó összegben 12 hónapra 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
6.779 e Ft támogatást nyújt Dr. Ajtay Zsófia egyéni vállalkozó részére (székhelye: 1144
Budapest, Csertő utca 12-14. 7. 171),
d) felkéri a polgármestert a határozat 13. pont a)-c) pontjai szerinti támogatási szerződések
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.
14. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2019. január
01. napjától 9 álláshellyel csökkenti, így a költségvetési szerv létszáma 298 főről 289 főre
változik (szakmai álláshely: 219, technikai/kisegítő álláshely: 70).
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01.
15. a 90/2016. (IV.21.) számú határozat 1. a) pontját 2019. január 1-jétől az alábbiak szerint
módosítja:
„a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a
közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak és pedagógus
életpályamodellbe tartozó, a közalkalmazotti bértábla F-H fizetési osztályokba sorolt

közalkalmazottak részére önkoli iányzati kereset kiegészítést biztosít bérrendezésük
érdekében 2016. május 01. napjától határozatlan időre."
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01.
16. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2019. évi informatikai fejlesztését 38.100 e Fttal támogatja (informatikai beszerzés 12.700 e Ft, szoftverfejlesztés 25.400 e Ft) és felkéri
a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 15.
17. a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2019. január 1. napjával 11 fővel
megemeli, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma — tisztségviselők nélkül —
286 főre módosul.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 01.
18. a) tartós előzetes működési kötelezettséget vállal a 17. pontban foglaltak tekintetében
kötelező feladatként, évente 56.537 e Ft összegben munkáltatót terhelő járulékokkal
együtt. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

b) felkéri a polgánnestert, hogy az a) pontban foglaltakat 2020-tól a költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2019. január 1., b) pont esetében 2020-tól a tárgyévi
költségvetések készítése
19. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal — a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe
foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatát 2019. január 1-jei hatályba lépéssel, és
felkéri a polgármestert és a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2019. január 01., aláírás határideje 2019. január 10.
20. a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - határozott
időtartamra 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig ellátási szerződést köt:
a) a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt
450.000,- Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít,
b) a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), melynek ideje alatt 300.000,- Ft/hó
szolgáltatási díjat biztosít,
c) felhatalmazza a polgármestert a határozat a)-b) pontja szerinti ellátási szerződések
végleges tartalmának összeállítására és aláírására.
24

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetében: 2019. január 01., c) pont: 2019. január 15.
A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A határozat 3-4. pontjában szereplő
Közalapítványokkal a támogatási szerződés aláírásra került. A határozat 17. és 19.
pontjában foglaltak átvezetésre kerültek, a Hivatal szervezeti egységei az ügyrendjüket
felülvizsgálják.
A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján:
2. pont: A szerződésmódosítás aláírása 2019. január 17-én megtörtént.
7. pont: A szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került.
8. pont: A szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került.
9. pont: A bérleti szerződés aláírásra került.
13. pont: A támogatási szerződések aláírása megtörtént 2019. január 15-én.
14-15. pont: A döntésről az intézmény tájékoztatása megtörtént.
20. pont: A szolgáltatási szerződések aláírása megtörtént 2019. január 11-én.
A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Városgazdálkodási es Pénzügyi
Bizottság 34/2019. (1.21.) számú határozatával elfogadta a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. 2019. évi informatikai fejlesztését tartalmazó támogatási szerződést,
amelynek aláírása folyamatban van.
A Közterület-felügyeleti Ügvosztálv tájékoztatása alapján: A közterületi térfigyelő
kamerarendszer működtetésére és a túlszolgálat finanszírozására a támogatási szerződés
aláírása az Önkormányzat részéről 2019. 01. 14-én, a Budapesti Rendőr-főkapitányság
részéről 2019. 01. 29-én megtörtént.
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: A jóváhagyott
költségvetésnek megfelelő eves közszolgáltatási szerződések aláírásra kerültek, a
támogatási szerződések aláírása folyamatban van. A költségvetés teljesítésével
kapcsolatos feladatok ellátása 2019. év során folyamatosan zajlanak.
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján: A feladat és a forrás
átadásról az Önkormányzat gondoskodik.
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tájékoztatása alapján: A Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék intézményvezetője munkáltatói jogkörében 2019. január 01. napjától
kezdődően biztosítja az érintett dolgozók számára az önkormányzati keresetkiegészítést.
A feladat ellátása folyamatos.
A Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a 2019. évi
költségvetésről szóló 36/2018. (MI.21.) önkormányzati rendeletben végrehajtásra
kerültek, a fedezet biztosított.
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 2/B. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők
helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára
114/2018. (XH.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. bruttó 28.278.668,- Ft fedezetet biztosít a Szigony u. 2/B. szám alatt található felnőtt
háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos tűzeset kapcsán bekövetkezett károk helyreállítása
céljából, a 11602 címen tervezett Bródy Sándor u. 15. lakáskiürítés/egyéb felhalmozási
célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat maradvány terhére, és megbízza
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a helyreállítás teljes körű lebonyolításával, a
szükséges szerződések megkötésével vagy módosításával.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 18.
2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11602 cím — önként vállalt
feladat - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/Bródy Sándor
u. 15. szám alatti ingatlan kiürítési költségek előirányzatáról 28.279,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 11601 cím — önként vállalt feladat - felújítások/Szigony 2/a. és 2/b. szám
alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők kivitelezése előirányzatára.
b) felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés módosítás során a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2018. december 18., b) pont esetében a 2018. évi
költségvetési rendelet következő módosítása
A Gazdálkodási Ügvosztály és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása
alapján: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. aláírta a vállalkozási szerződés
módosítását, amely a Szigony u. 2/B szám alatti háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos
tűzeset kapcsán bekövetkezett károk helyreállításához szükséges, a helyreállítás
megkezdődött.
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 egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára
117/2018. (XII.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
engedélyezett álláshelyét 2019. március 01. napjától 4 álláshellyel csökkenti, így a
költségvetési szerv létszáma 289 főről 285 főre változik (szakmai álláshely: 215,
technikai/kisegítő álláshely: 70).
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 18.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: A
döntésről az intézmény tájékoztatása megtörtént.
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Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
121/2018. (XII.18.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1) elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének végrehajtásáról szóló
2018. évi felülvizsgálatot a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 18.
2) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat 2019-2023. évre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a kapcsolódó Intézkedési tervet a határozat 2.
számú melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 18.
3) felkéri a polgármestert a határozat 2. számú melléklete szerinti dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. január 15.
A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: A Helyi
Esélyegyenlőségi Program aláírásra került.

A beszámoló lezárásnak ideje: 2019. február 7.
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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:

2018. december 18.

Közmeghallgatás

2018. december 19.

!Karácsonyi ajándék átadás a Magyarországi
Vietnámiak Egyesülete Ezüstfenyő Gondozóházban,
a polgármestert Sántha Péterné alpolgármester I
! asszony képviselte

2019. december 20.

! Polgármesteri Hivatal karácsonya

12018. december 20.

2019. január 10.

I A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
dolgozóinak jutalmazása.
Megemlékezés és koszorúzás a 2. Magyar Hadsereg
doni katasztrófájának 76. évfordulója alkalmából a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében

h2019. január 14.

12019. január 14.

' Cs. Gy.-né
búcsúztatása

H.

M.

szépkorú

kerületi

lakos

I. Ludovika Újévi Kupa a Nemzeti Közszolgálati
, Egyetem szervezésében

2019. január 15.

időszaki kiállítás !
ismeretlen Görgei c.
megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban a
polgármestert Sántha Péterné alpolgármester
asszony képviselte.

2019. január 18.

Kölcsey emléktábla koszorúzása a Magyar Kultúra I
I Napján

Az

2019. január 22.

A Józsefvárosi Mentőállomás dolgozóinak egységes
pólók adományozása

-1 2019.

január 23.

Fővárosi Közgyűlés
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eh,

2019. január 23.

Megemlékezés és emléktábla koszorúzás Bauer
Sándor halálának 50. évfordulója alkalmából a
Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében. A
polgármestert Sántha Péterné alpolgármester
asszony képviselte.

2019. január 25.

Szakmai Nyílt Nap a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék szervezésében az országos Nevelési
Mintaprogramról a Kesztyűgyár Közösségi Házban
kisgyermek-nevelőknek. A polgármestert Sántha
Péterné alpolgármester asszony képviselte.

2019. január 27.

100.
Megemlékezés Ady Endre halálának
évfordulója alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete
szervezésében. A polgármestert Sántha Péterné
alpolgármester asszony képviselte.

2019. január 29.

2019. Emlékhelyek napja workshop a Nemzeti
Örökség Intézete szervezésében. A polgármestert
Sántha Péterné alpolgármester asszony képviselte.

2019. február 6.

Police Cafe Csarnoknegyed

2019. február 20.

Fővárosi Közgyűlés

29

2018. óv átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2018.12.08-2019.02.08. időszakban
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K&H elkülönített betétszámla I.

-

.

K&H elkülönített betétszámla II.
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Magyar Államkincstár államkötvény

-

2018.10.02
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állami hozzájárulások folyószámla egyenleg KH bank
hivatal fizetési számla egyenleg KH bank
fizetési számla egyenlege KH bank

0
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K&H elkülönített betétszámla I.
K&H elkülönített betétszámla II.
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