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ÉS KÉPVISELŐ I IRODA 

JOGI KONTROLL: 

BETERJESZTÉSRE ALKAL  AS: 

DANADA-RIMÁN DINA 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 
Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 
Határozati javaslat a bizottság számára: 

javasolja a Képviselő-

 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

Budapest, 2019.  június 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevé  en  és megbízásából 

dr.  Sä  a Botond 
polgármester 



Polgármesteri tájékoztató 

a  2019.  július 04-ei 
képviselő-testületi 

ülésre 

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

(az SZMSZ  17. 5S' (1)  bekezdése alapján) 

2 



Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Javaslat döntések meghozatalára a Kerületi Építési Szabályzat 
módosításával összefüggésben 

115/2018. (XII.18.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a MÁV Zrt. által, a  Budapest  VIII. kerület 
Keleti pályaudvar területére készített telepítési tanulmánytervet, a készítendő helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv készítésének alapjául. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  18. 

2. felkéri a polgármestert, hogy  „Budapest  VIII. kerület Keleti pályaudvar fejlesztése" 
projekttel összefüggésben folytassa le a Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló  66/2007.  (XII.12.) önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) módosításához szükséges 
eljárást az  1.  pont szerinti területre vonatkozóan. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert, hogy településrendezési szerződést kössön a MÁV Zrt.-vel az  1. 
pont szerinti telepítési tanulmányterv alapján, az előterjesztés  3.  melléklete szerinti 
tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  31. 

4. felkéri a polgármestert, hogy folytassa le a JÓKÉSZ módosításának tervezéséhez a 
tervező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárást azzal, hogy a költségviselő a 
településrendezési szerződés alapján MÁV Zrt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  február  28. 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  A  településrendezési szerződés a Felek 
között  2019.  február  14.  napján aláírásra került.  A  további egyeztetéseken tisztázásra 
került, hogy mivel az új Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési 
Szabályzat paraméterei a NON számára megfelelőek, valamint az idő nem sürgető 

34 



tényező, így a tervező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás nem került 
lefolytatásra. 

Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetéséről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és 

költségvetést érintő döntések meghozatalára 

27/2019. (II.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  2019.  évi iparűzési adóbevételi többletet -  438.012  e  Ft  - az általános működési 
tartalékba helyezi, ezért az Önkormányzat  11108-01  cím — kötelező feladat — 
bevételek/közhatalmi bevételek előirányzatát és  11107-01  cím — kötelező feladat — 
kiadás/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát  438.012,0  e Ft-
tal megemeli. 

Felelős: polgámiester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2. a  11705  címen belül — önként vállalt feladaton belül — kiadások/felhalmozási 
kiadások/felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése 
előirányzatról  215.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

3. a köztisztasági, parkfenntartási feladatokra tervezett előirányzatot kiegészíti  119.500,0  e 
Ft-tal az általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat  11107-01  cím — 
kötelező feladat — kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék 
előirányzatáról  119.500,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11601-03  cím — kötelező feladat — 
kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

4. a járdaszakaszok felújítására tervezett előirányzatot kiegészíti  27.000,0  e Ft-tal az 
általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat  11107-01  cím — kötelező 
feladat — kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról 
27.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11601  cím — önként vállalt feladat — 
kiadások/felhalmozási kiadások/felújítások/járdaszakaszok felújítása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

5. A  DériM projekt TÉR_KÖZ  2018  pályázatban vállalt feladatok várható teljesítése 
alapján a költségvetési kiadások ütemezésére tekintettel: 
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a) az Önkormányzat  11605  címen belül — önként vállalt feladat — bevételek/egyéb 
működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát  8.199,0  e 
Ft-tal és a bevételek/egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről előirányzatát  261.801,0  e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a  11107-01  cím — kötelező 
feladat - kiadások/működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát 
270.000,0  e Ft-tal csökkenti, 

b) az Önkormányzat  11605  címen belül — önként vállalt feladaton belül — bevételek/egyéb 
működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát  6.669,0  e 
Ft-tal és a bevételek/egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről előirányzatát  12.500,0  e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadások/egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre/nem beruházási jellegű 
(közösségfejlesztő) tevékenység előirányzatát 6.669,0 e Ft-tal, a 
kiadások/felújítások/előkészítés (közterület koncepcióterv) előirányzatát  12.500,0  e Ft-
tal megemeli (pályázati tám. terhére), 

c) az Önkormányzat  11107-01  cím — kötelező feladat — kiadások/működési cél és általános 
tartalék/általános tartalék előirányzatáról  19.169,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11605  cím — 
önként vállalt feladat — a kiadások/egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre/nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység előirányzatára  6.669,0  e 
Ft-ot, a kiadások/felújítások/előkészítés (közterület koncepcióterv) előirányzatára 
12.500,0  e Ft-ot (önkormányzati önrész terhére), 

d) módosítja a  93/2018.  (XI.29.) képviselő-testületi határozattal módosított  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 önként vállalt feladatként, a  2019. 
évi költségvetés terhére  19.169,0  e Ft-ot, a  2020.  évi költségvetés terhére  189.493,0  e Ft-ot, 
melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg." 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

6. a  2018.  évi költségvetés  11502  cím — önként vállalt feladat — szabad maradványa terhére 
3.659,0  e  Ft  összegben engedélyez kötelezettséget vállalni tájékoztató táblák beszerzése 
érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

7. a) az Önkormányzat  11107-01  cím — kötelező feladat — kiadások/működési cél és 
általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról  4.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 
11108-02  cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési kiadások/központi, 
irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára, 

b)  a Napraforgó Egyesített Óvoda  72100-17  cím - önként vállalt feladaton belül — a 
finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és 
ezzel egyidejűleg a kiadások/dologi kiadások előirányzatát  4.000,0  e Ft-tal megemeli. 

8. a) a kerület parkjainak fenntartása, a közterületek tisztaságának biztosítása érdekében — 
kötelező feladat — előzetes kötelezettséget vállal a  2020.  és  2021.  évek költségvetésének 
terhére évenként  317.500  e  Ft  összegben a közhatalmi bevételek terhére, 

b)  a járdák folyamatos felújítása érdekében — önként vállalt feladat — előzetes 
kötelezettséget vállal a  2020.  és  2021.  évek költségvetésének terhére évenként  127.000 
e  Ft  összegben a felhalmozási bevételek terhére. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

9. az Önkormányzat és a költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. meghatalmazása alapján a fizetési számlák 
vezetésére vonatkozóan beszerzési eljárást indít, oly módon, hogy a teljesítés időtartama 
1  év, melyre vonatkozóan az Önkomiányzat és a költségvetési szervei, valamint a 
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a  2020.  évi költségvetés terhére  63.000,0  e  Ft 
összegben előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére.  A  beszerzési 
eljárás megindításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az eredményéről a 
Képviselő-testület dönt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21.,  a beszerzési eljárás eredményének megállapítása  2019.  április  20. 

10.a) elfogadja a határozat  1.  számú mellékletét képező, az érintett társasházakkal a 
„TER  KÖZ  2016  Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III." elnevezésű projekt 
megvalósítására kötött Támogatási Szerződések módosításának főbb tartalmi elemeit és 
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 

b)  az a) pontban foglaltak fedezetét a projekt  11605  cím  2018.  évi szabad  35.126  e  Ft 
összegű tartalék előirányzat maradványa terhére biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  február  21., b)  pont esetében  2019.  február  28. 

11.felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat  2019.  évi 
költségvetésének következő módosításánál, valamint a  2020-2021.  évek 
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása és a  2020-2021.  évek 
költségvetésének tervezése 

12.jóváhagyja a határozat  2.  számú mellékletét képező, az Önkormányzat  2019.  évi 
közbeszerzési tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21.,  aláírás esetében  2019.  február  28. 

13.a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala között  2012.  október 30-án kelt megállapodás alapján  Budapest 
Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala ingyenes használatába adott, 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyilvántartásában a 
határozat  3.  számú melléklete szerinti ingóságokat az államigazgatási feladatok 
biztosítása céljából  2019.  március  1.  napjától, térítésmentesen véglegesen a  Budapest 
Főváros Kormányhivatala tulajdonába átadja. Felkéri a polgármestert az erre vonatkozó 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  01. 
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A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  27/2019. (11.21.)  számú 
határozatának  1-7.;  és  10.  pontjában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  19/2019.(V.02.)  számú 
önkormányzati rendeletben végrehajtásra kerültek, a  8-9.)  pontban foglaltakat az 
ügyosztály a  2020-2021.  évek költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A 3., 4.  és  8.  a),  b) 
pontok tekintetében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a feladat ellátását 
megkezdte, a közbeszerzési eljárások kiírása megtörtént, az eljárások bírálati szakaszban 
vannak.  A  közszolgáltatási szerződés módosítása  2019.  április  11.  napján aláírásra került. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján:  A  határozat  12.  pontjában szereplő  2019.  évi 
közbeszerzési terv aláírásra került és az önkormányzat honlapján is megjelent. 

Javaslat önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

30/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1)a  Budapest  VIII. kerület,  35339  hrsz.-ú, természetben a Magdolna  u. 24.  szám alatti ingatlan 
helyett a  35315  hrsz.-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület,  Danko u. 18.  szám alatti 
ingatlan működik tovább közösségi kertként.  A  közösségi kert kialakítására  2.500,0  e Ft-ot 
biztosít az általános tartalék terhére. 

2) az  1)  pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím — kötelező feladat — 
működési cél és általános tartalék/általános tartalék előirányzatát csökkenti  2.500,0  e Ft-tal és 
ezzel egyidejűleg a  11601-03  cím - önként vállalt feladat - kiadás/egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli. 

3) az  1)  pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt.-vel kötött használati megállapodás módosítására és aláírására. 

4) az  1)  pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt.-vel kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződés módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)  és  2)  pontok esetében  2019.  február  21., 3)  és  4)  pontok esetében  2019.  március 
31.  napja. 

A  Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatása alapján:  A  közterület-fenntartással, 
városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására 
2019.  február  28.  napján, a használati szerződés módosítására  2019.  március  14.  napján 
került sor. 

A  Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  30/2019.  (II.21.) számú 
határozatában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati 



rendelet módosításáról szóló  19/2019.(V.02.)  számú önkormányzati rendeletben 
végrehajtásra kerültek. 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján:  A Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
között létrejött használati szerződés módosítása  2019.  március  14.  napján aláírásra 
került.  A  cégbíróságon a  16/138/2019  számú,  2019.  március  14.  napján kelt polgármesteri 
döntés és alapítói határozat alapján a  1086 Budapest,  Dankó utca  18.  szám alatti telephely 
törlésre került. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  közszolgáltatási 
szerződés módosítása  2019.  április  11.  napján aláírásra került. 

Javaslat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola udvarán megvalósítandó 
beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára 

34/2019. (II.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. az Aimergy Hungary  Football Club  által a Vajda Péter Ének-zenei Általános és 
Sportiskola udvarán tervezett, sportsátorral fedett, műfüves labdarúgó pálya, valamint a 
kapcsolódó kiszolgáló egységek kialakításának céljaival egyetért és támogatja a 
beruházás megvalósulását, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2. az  1.  pont alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés  1.  sz. mellékletét képező 
együttműködési szándéknyilatkozat aláírására, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  28. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat, a Belső-Pesti Tankerületi 
Központ  es  az Airnergy Hungary  Football Club  a háromoldalú együttműködési 
megállapodás tervezetét tartalmazó, az együttműködési szándékról szóló előterjesztést 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  áprilisi ülése 

A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az együttműködési szándéknyilatkozat 
aláírása megtörtént, a megállapodás elfogadásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság a  2019.  május 13-ai ülésen döntött. 
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Javaslat intézményvezetői pályázatok kiírására 

39/2019. (II.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) pályázatot ír ki a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői beosztására  2019.  május  01-tő!  2024.  április 30-ig  (5  év) szólóan, a határozat 
1.  melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2.) pályázatot ír ki a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói munkakör 
ellátására  2019.  május  01-tő!  2024.  április 30-ig  (5  év) szólóan, a határozat  2.  melléklete 
szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

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

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  február  27. 

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

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  február  27. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  25. 

6.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat  2.)  pontjában kiírt pályázat elbírálására vonatkozó 
javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  25. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az intézményvezetői és a 
főigazgatói pályázati felhívások a KÖZIGÁLLÁS, továbbá Józsefváros internetes 



honlapján  2019.  február  27.  napján jelentek meg, a főigazgatói pályázati felhívás az 
Egészségügyi Közlöny  5.  számában,  2019.  március  25.  napján is közzétételre került.  A 
kiírt pályázatok elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület a  2019.  április 
30.  napján tartott ülésén tárgyalta. 

Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 

44/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú 
felépítményes ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

2)  elfogadja  a  határozat  4.  számú mellékletét képező,  a Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5. 
szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú felépítményes ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati 
felhívást az alábbi feltételekkel: 

a.) a  minimális vételár:  522.490.000,- Ft 
b.) az ajánlati biztosíték összege:  104.498.000,- Ft 
c.) a  pályázat bírálati szempontja:  a  legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a  pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.)  az ingatlanon található épületet elbontja, az ingatlan 
birtokbaadásától számított  2  éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
db.) az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül jogerős 
használatbavételi engedélyt szerez, 
dc.) a  jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó 
késedelme esetén  a  kötbér összege  15.000.000,- Ft; a  jogerős 
használatbavételi engedély megszerzésének  60  napot meghaladó 
késedelme esetén  a  kötbér összege  7.500.000,- Ft,  amely kötelezettségek 
banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe 
helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók.  A 
garanciaszerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén 
időarányosan érvényesíthetők.  Az  előzőeken túl,  61  napot meghaladó 
késedelem esetén, vevő  a  késedelmes teljesítésre tekintettel további 
30.000,-  Ft/nap kötbér megfizetésére köteles  a  szerződésszerű teljesítésig. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

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

1* . 
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közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

4) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 
lebonyolítására, és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  május  31. 

5) 2019.  február  25-i  hatállyal módosítja a  68/2018. (X.04.)  számú határozat  2)  pontját az 
alábbiak szerint: a Képviselő-testület a határozat  1.  számú mellékletében felsorolt  25 
darab ingatlanból  10  darab önkormányzati tulajdonú közszolgálati célú bérbeadásra 
kijelölt ingatlan tekintetében, a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010. 
(III.08.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott szervezetek vezetői tehetnek 
javaslatot a lakások bérlőire. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  25. 

6) az  1818/2016.  (XII.22.) Kormányhatározat alapján, önkormányzati bérlakások 
fejlesztése céljára kapott támogatásból felújított, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások közül, a határozat  2.  számú 
melléklete szerinti  16  darab lakást közszolgálati célú bérbeadásra kijelöli. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

7) kijelöli a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, 
a határozat  3.  számú melléklete szerinti  21  darab lakást közszolgálati célú bérbeadásra. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

8) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a 
polgármesternek a lakások szervezetek közötti elosztásáról. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  1. 

A  Jegyzöi Kabinet tájékoztatása alapján:  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a 
határozatban foglaltakat végrehajtotta. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  versenyeztetési 
eljárás eredményéről a Képviselő-testület  76/2019. (IV. 30.)  számú határozatában döntött. 
A  pályázat eredménye közzétételre került, a nyertes ajánlattevő szerződéskötésre felhívást 
kapott. 
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45/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1) 248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatának II. fejezet  10.  pont és  12.  pont szövege az 
alábbiakra módosul: 

10.  Ugyanannak a kérelmezőnek ugyanarra a helyiségre vonatkozó több, eltérő 
időpontban benyújtott kérelme esetén részére a legutoljára benyújtott kérelem 
időpontjában irányadó számított bérleti díjat kell a későbbiekben is felajánlani. 

12.  a) Új bérbeadásnál,  ha  olyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvarról 
megközelíthető helyiség kerül bérbeadásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett 
bérbevételi ajánlat, vagy érkezett,  de  hasznosítása a  8.  pont alapján számított bérleti 
díjon nem volt lehetséges a bérleti szerződés megkötésének elmaradása miatt, és az 
5.  s) pontban megállapított, 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt 
állapotú, a bérleti díj mértékét társasházban található helyiség esetében a mindenkori 
közös költség vagy kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületben található helyiség 
esetében az üzemeltetési költség összegén lehet megállapítani a hatáskörrel 
rendelkező bizottság döntése alapján. 

b) Új bérbeadásnál,  ha  olyan társasházban lévő utcai bejáratú pinceszinti, vagy 
udvarról megközelíthető helyiség kerül társasházi közös használatra vagy a 
társasházi tulajdonostársak közös használatába, illetve társasházi közgyűlési 
határozat alapján ezen felhatalmazás érvényességének idejéig a társasház közös 
képviselet használatára, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, 
vagy érkezett,  de  a hasznosítása a  8.  pont alapján számított bérleti díjon nem volt 
lehetséges a bérleti szerződés megkötésének elmaradása miatt, és az  5.  s) pontban 
megállapított, 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a bérleti díj 
mértékét a mindenkori közös költség összegén lehet megállapítani a hatáskörrel 
rendelkező bizottság döntése alapján. 

c) Új bérbeadásnál,  ha  olyan társasházban lévő utcai bejáratú pinceszinti, vagy 
udvarról megközelíthető helyiség kerül bérbeadásra a társasház valamely 
tulajdonostársa részére, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, 
vagy érkezett,  de  a hasznosítása a  8.  pont alapján számított bérleti díjon nem volt 
lehetséges a bérleti szerződés megkötésének elmaradása miatt, és az  5.  s) pontban 
megállapított, 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, akkor a  7. 
és  8.  pont alapján számított bérleti díj  50  %-a állapítható meg a hatáskörrel 
rendelkező bizottság döntése alapján. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

2)  a  112/2017. (05.11.)  számú határozatát visszavonja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

3)  elfogadja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat tulajdonában álló 
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ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési 
szabályokat (Versenyeztetési Szabályzat)  2019.  február  21-i  hatálybalépéssel. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

4) a  35309/A/0  hrsz-ú,  Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. 20. 3.  emelet  46.  szám alatti 
lakás tekintetében — a rendvédelmi szerv alkalmazásában álló kijelölt bérlővel létre nem 
jött bérleti jogviszony okán —  2019.  február  25-i  hatállyal hatályon kívül helyezi a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1154/2018.  (XI.26.) számú határozatának  1.) 
b.)  és  2.) b.)  pontját. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

5) a  68/2018. (X.04.)  számú határozat  1)  pontjában közszolgálati célú bérbeadásra kijelölt 
35587/0/A/O hrsz-ú,  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 8.  földszint  2.  szám alatti 
lakás közszolgálati kijelölését — a Vajdahunyad  u. 8.  szám alatti épület tervezett 
kiürítése okán — megszünteti. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  21. 

6) felkéri a polgármestert, hogy a  44/2019. (11.21.)  számú határozat  5)-7),  valamint jelen 
határozat  4)-5)  pontjáról tájékoztassa a Polgármesteri Hivatal vezetőit, az 
intézményvezetőket és a gazdasági társaságok vezetőit, valamint a rendvédelmi 
szervezetek vezetőit. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  1. 

A  Jeziziii Kabinet tájékoztatása alapján:  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a 
határozatban foglaltakat végrehajtotta. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  határozatban 
foglaltak alapján történik a bérbeadás, végrehajtása folyamatos. 

Javaslat a  2019.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására és a 
polgármester  2019.  évi szabadságának jóváhagyására 

53/2019. (II.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal  2019.  évi zárva tartásának időpontjairól a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, 
valamint a közszolgáltatókat. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  május  31. 
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2.  dr. Sára Botond polgármester  2019.  évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét 
elfogadja, az előterjesztés  2.  sz. melléklete szerinti tartalommal, és részére összesen  15 
munkanapot kiad. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglalt zárva tartásról az 
érintettek értesítése megtörtént. 

Beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  2018.  évi tevékenységéről 

56/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

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

Beszámoló az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság  2018.  évi tevékenységéről 

57/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság  2018.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

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

Javaslat körzeti megbízotti irodával kapcsolatos döntések meghozatalára 

58/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1. a) a  Budapest  VIII. kerület, Práter  u. 69.  földszint (hrsz.:  36116/0/A/4)  szám alatti 
helyiségben kialakított körzeti megbízotti iroda közüzemi költségeinek fedezetére — 
önként vállalt feladat — 2020-tól tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre évente 
250,0  e  Ft  összegben az önkormányzat saját működési bevételei terhére. 
b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat  2020-2021. 
évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében  2020.  évtől évente a 
tárgyévi költségvetés készítése 

2. a határozat  1.  pontja szerinti helyiséget és a berendezési, felszerelési tárgyakat 
határozatlan időre, ingyenesen, mely egyben közvetett támogatás, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság használatába adja és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó használati 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  15. 

A  Városvezetési Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  használati megállapodás  2019. 
június  12.  napján aláírásra került. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  58/2019.  (IV.30.) 
számú határozatában foglaltakat az ügyosztály a  2020-2021.  évi költségvetés tervezésekor 
figyelembe veszi. 

Javaslat az Emberbarát Alapítvány Szolgáltatási Szerződésének módosítására 

59/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1  módosítja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és az Emberbarát 
Alapítvány (székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9.;  képviseli: Laczkovszki Csaba 
elnök; adószáma:  19719610-2-42)  által  2019.  január  11.  napján kötött Szolgáltatási 
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal, úgy hogy a szerződés összegét 
6.390,0  e Ft-tal megemeli. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.  felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

3. a) a határozat  1.  pontjában foglaltak teljesítése érdekében az Önkormányzat kiadás  11107-01 
címen működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat — 



előirányzatáról  6.390,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11301  cím - kötelező feladat — dologi 
kiadások előirányzatára. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésről szóló 
rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében a  2019.  évi költségvetésről szóló 
rendelet következő módosítása 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  szerződésmódosítás  2019. 
május  8.  napján aláírásra került. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  59/2019.  (IV.30.) 
számú határozatában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre kerülnek. 

Javaslat „Szűrő Szombat" programmal kapcsolatos döntések  in  

60/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul a Semmelweis Egyetemmel és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központtal  2019.  évre szóló együttműködési megállapodás megkötéséhez a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet tartalmi elemeinek figyelembe 
vételével. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Semmelweis Egyetemmel az 
együttműködési megállapodás aláírása  2019.  május  28.  napján megtörtént. 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján:  A  háromoldalú 
megállapodás a JEK részéről is aláírásra került.  A  szűréseket végző szakorvosok már 
részt vettek a májusi szűrőszombaton. 
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Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
többletkapacitásának bővítésére 

62/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  kezdeményezi a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ többletkapacitás 
befogadása iránti kérelem benyújtását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz az 
Egészséges  Budapest  Program keretében beszerzésre kerülő optikai koherencia tomográf 
orvostechnológiai eszköz által végzett vizsgálatok közfinanszírozásának érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert a többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásához 
szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját, hogy a 
többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásához tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

Felelős: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  többletkapacitás befogadása iránti 
intézkedéseket a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója megkezdte, a 
szakmai kollégium véleményezését követően kerülnek aláírásra a dokumentumok és 
beküldésre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé. 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján:  A 
többletkapacitás kérelem benyújtásához még szükséges egy Szakmai Kollégiumi 
Vélemény, amint ezt kézhez kapták, beadásra kerül a NEAK felé, amelynek végső 
határideje  2019.  július. 

Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói pályázatának 
elbírálására ZÁRT (ILES 

63/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  vezetői megbízást  ad  Dr. Koroknai András részére a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ  1084 Budapest,  Auróra utca  22-28.  főigazgatói munkakörének ellátására  2019. 
május  01. —2024.  április  30.  közötti időszakra. 



Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.Dr. Koroknai András részére a mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 
szakképesítés megléte alól - a  13/2002. (111.28.)  EüM rendelet  4.  §-a alapján - felmentést  ad. 

3.felkéri a polgármestert a határozat  1-2.  pontja szerinti vezetői megbízás és munkaszerződés 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület döntéséről Dr. 
Koroknai András tájékoztatása  2019.  április  30.  napán a képviselő-testületi döntést követően 
szóban, továbbá  2019.  május  2.  napján a részére küldött elektronikus  level  útján megtörtént. 

A  Jegyzői Kabinet Személvügyi Iroda tájékoztatása alapján: Dr. Koroknai András 
főigazgatói munkaszerződése előkészítésre és aláírásra került. 

Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabdlyainak megsértésére 
vonatkozó eljárásban ZÁRT ÜLÉS 

A 65/2019.  (IV.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Hatósági Ügyosztály 
Igazgatási Iroda és a Jegyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása szerint az Ügyfél a 
tértivevény alapján  2019.  május  16.  napján vette át a másodfokú határozatot. 

Javaslat fellebbezés elbírálására településképi bejelentési eljárásban 
ZÁRT ÜLÉS 

A 66/2019.  (IV.30.) képviselő-testületi határozat alapján a Városépítészeti Iroda és a 
Jezyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása szerint a másodfokú határozat az Ügyfél részére 
2019.  május  10.  napján kézbesítésre került. 

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására ZÁRT ÜLÉS 

67/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  át nem ruházható hatáskörében eljárva a Köztársasági Elnöknek a bírósági ülnökök 
megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló  95/2019. (111.5.)  KE számú határozata alapján a 
büntetőeljárásról szóló  2017.  évi XC. törvény  680.  §  (5)  bekezdése szerinti bírósági ülnöknek 
választja meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságra  2019.  május  31.  napjától  4  (négy) évig 
terjedő időszakra az alább felsorolt jelölteket: 
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Sinapis-Vermes Klára, 
Heinrich  Zoltán István, 
Dr. Réz Ferenc. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.április  30. 

2.  felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott bírósági ülnökök névjegyzékét és a jelöltek 
elfogadó nyilatkozatait küldje meg a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökének, és 
gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek kiállításáról és átadásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31 

A  Jegyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása alapján: Alpolgármester Asszony a 
megbízóleveleket  2019.  május  28.  napján  13.00  órakor adta át a megválasztott bírósági 
ülnököknek. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója 
és a zárszámadási rendelet-tervezete 

70/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Önkormányzat  2018.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges 
beszámolót a határozat  1.  számú melléklete szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. jóváhagyja a  2018.  évi összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat  3.  számú melléklete 
szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  70/2019.  (IV.30.) 
számú határozatában foglaltak az ügyosztály részéről külön intézkedést nem igényelnek. 



Javaslat számlavezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

71/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) a „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési 
szerveinek,  a  nemzetiségi önkormányzatok, valamint  a  Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. fizetési számláinak vezetése és  a  számlavezetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt  el  nem beszerzési eljárásban  a 
K&H  Bank  Zrt.  (1095 Budapest,  Lechner  Ödön fasor  9.)  és az OTP  Bank  Nyrt.  (1051 
Budapest,  Nádor  u. 16.)  ajánlattevő által benyújtott végleges ajánlat érvényes,  a 
Raiffeisen  Bank  Zrt.  (1054 Budapest,  Akadémia  u. 6.)  ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat érvénytelen. 

b)  a beszerzési eljárás eredményes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. a) a határozat  1.  pont szerinti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az OTP  Bank  Nyrt. 
(1051 Budapest,  Nádor  u. 16.),  mely a legjobb ár-értékarányú érvényes ajánlatot adta. 
Elfogadott ajánlati ára: 

Számlavezetési díj negyedévi mértéke 
Ft/db/negyedév 

(magában foglal minden banki típusú 
műveletet) 

6.600 
Ft/db/negyedév 

POS  terminál üzemeltetés ajánlati ára Ft/db 
120.000  Ft/év/db 

Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db 
3.382  Ft/év/db 

b)  felkéri a polgármestert a határozat  2a)  pontja szerinti nyertes ajánlattevővel történő, 
az ajánlatában szereplő fizetési számla szerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések 
megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén  2019.  április  30., b)  pont esetén  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről tájékoztassa a 
költségvetési szerveket, a nemzetiségi önkoimányzatokat és a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 
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4. felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a K&H  Bank  Zrt.-vel a megszűnő bankszámlák 
és alszámlák utógondozásával kapcsolatos szerződéseket  2019.  június  1.  és  2019. 
december  31.  közötti időszakra 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  30. 

5. felkéri a polgármestert a fizetési számlát vezető hitelintézet változás bejelentésére a 
Magyar  Államkincstár felé, valamint a fizetési számla változáshoz kapcsolódó 
szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  beszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjével, az OTP  Bank  Nyrt.-vel a fizetési számla szerződés és az ahhoz 
kapcsolódó szerződések megkötésre kerültek  2019.  április  30.  napján.  A  beszerzési eljárás 
eredményéről a költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok és a JGK Zrt. 
tájékoztatása megtörtént.  A  megszűnő számlák utógondozására vonatkozó szerződések 
aláírása a  K&11 Bank  Zrt.-vel  2019.  május  28.  napján megtörtént.  A  hitelintézet változás 
bejelentésre került a  Magyar  Államkincstár felé  2019.  április  30.  napján. 

Javaslat pályázat keretében utak, járdák felújítására 

72/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
szerinti belterületi utak, járdák alcélra a Józsefváros közigazgatási területén található 
Szeszgyár utca Baross utca és Visi Imre utca közötti szakasza (helyrajzi szám:  35921) 
útburkolatának felújítására, felületi javítására pályázatot nyújt be, melynek bekerülési 
költsége összesen  80.000  e  Ft, 

b) a pályázat benyújtásához szükséges önrészre  30 000  e Ft-ot biztosít, melyre 
előzetes kötelezettséget vállal a  2020.  évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként az 
Önkormányzat felhalmozási bevételeinek terhére, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2020.  évi költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) és  b)  pont esetében  2019.  május  31., c)  pont estében a  2020.  évi 
költségvetés készítése 

2.  felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és az 
esetleges hiányos pótlások aláírására. 

Felelős: polgármester 



Határidő: 2019.  május  31.,  hiánypótlások esetében azt követően 

3. felkéri a Rév8 Zrt.-t és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok összeállítására. 

Felelős: Rév8 Zrt. vezérigazgató, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2019.  május  31. 

4. nyertes pályázat esetén az  1.  pontban meghatározott közterületeket a beruházás 
megvalósításától számított  10  évi az eredeti rendeltetésnek megfelelően — a 
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával — használja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a beruházás megvalósításától számított  10  év 

A  Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján:  A „2019.  évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása" elnevezésű pályázat  2019.  május  31.  napján mind 
elektronikusan, az ebr42-es felületen, mind postai úton benyújtásra került. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. a pályázat benyújtásához adatot szolgáltatott a Rév8 Zrt. 
részére. 

Javaslat az Országzászlóval kapcsolatos döntések meghozatalára 

74/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a  158/2015.  (VI.25.) számú határozatában kifejezett szándékának megvalósítása érdekében, 
a  202/2016.(X.06.)  számú határozatában megjelölt helyszínen  (Budapest  VIII. kerület, 
Bláthy Ottó utca, Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti szakaszának Vajda Péter utca 
felőli végén) Országzászlót emel. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. Az  1.  pontban foglalt szobrászati szolgáltatás keretében az emlékmű tervezésére, 
kivitelezésére és elhelyezésére Mihály Gábor szobrászművészt kéri fel, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a határozat mellékletében 
meghatározott tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30.,  a szerződés aláírása tekintetében  2019.  május  06. 

3. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére az emlékmű fenntartására vonatkozóan 2020-tól határozatlan időre 



évente  50.000 Ft  összegben, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetések készítésekor a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2020-tól az éves költségvetések készítése 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  74/2019.  (IV.30.) 
számú határozatának  3.)  pontjában foglaltakat az ügyosztály 2020-tól az éves költségvetés 
tervezésekor figyelembe veszi. 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  A  vállalkozási szerződés a művésszel  2019. 
május  16.  napján aláírásra került. 

Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló  49/2017.  (OECII.20.) 
rendelet módosítására 

75/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a társasházak részére homlokzat-tisztításhoz  20.000,0  e  Ft  fedezetet biztosít a 
felhalmozási támogatási előirányzat terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. az Önkormányzat kiadás  11705  címen belül — önként vállalt feladaton belül — 
kiadások/felhalmozási kiadások/felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre előirányzatról  20.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat  2019.  évi 
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  75/2019.  (IV.30.) 
számú határozatában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre kerülnek. 



Javaslat a  Budapest  VIII., Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
eredményének megállapítására 

76/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére 
kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.) a pályázat nyertesének a Cordia Ingatlanbefektetési Alapot (MNB nyilvántartási száma: 
1221-08,  székhelye:  1082 Budapest,  Futó utca  43-45.  VI. emelet.) nyilvánítja, a vételárat 
523.197.000,- Ft  összegben állapítja meg. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

3.) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkoiiiiányzat meghatalmazásából és megbízásából eljárva, a határozat  1.)  és 
2)  pontja alapján a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű ingatlan adásvételi 
szerződés aláírására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő  15  munkanapon belül 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  pályázat eredménye 
közzétételre került, a nyertes ajánlattevő szerződéskötésre felhívást kapott. 

Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 

77/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  198/2016. (X.06.)  számú határozatát visszavonja  2019. 
május  14.  napi hatállyal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  14. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: További intézkedést 
nem igényel. 

78/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy  2019.  május  15.  napjától: 
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1.)  Telken, teremgarázsban, mélygarázsban, parkolóházban, lakóház udvaron az 
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, az Önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények,  Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala, a 
BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysága, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, valamint a Józsefváros területén lévő, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott VIII. kerületi általános iskolák dolgozói 
jogosultak gépkocsi-beálló bérbevételére az alábbi feltételekkel: 

a) telken történő parkolás esetében  2019.  évben  1.607,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj 
megfizetése esetén, amely a következő években a fogyasztói árindexnek megfelelő 
mértékben növekedik; 

b) teremgarázsban, mélygarázsban, parkolóházban történő parkolás esetében a  Kt. 
határozat  8.  a) pontjában meghatározott  50  óra parkolási díjnak megfelelő összegű 
bérleti díj  50%  -ának megfizetése esetén, 

c) lakóház udvaron történő parkolás esetében a  Kt.  határozat  8. c)  pontjában meghatározott 
bérleti díj  50  %-ának megfizetése esetén.  A  bérleti díj mértéke minden évben az előző 
évi fogyasztói árindexnek megfelelő mértékkel növekszik. 

2.) A  dolgozó egy darab gépjárműre vonatkozó bérleti szerződés megkötésére jogosult. 

3.) A  bérleti szerződést a dolgozóval határozatlan időre kell megkötni,  de  a kedvezményes 
bérleti díj a dolgozót csak a közszolgálati jogviszonyának vagy munkaviszonyának 
fennállásáig illeti meg. 

4.) A  bérleti szerződést a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. köti meg az  1.)  pontban 
meghatározott dolgozóval, jelen határozat és a vonatkozó hatályos rendeletek alapján. 

5.)  Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, az Önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények,  Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi 
Hivatala, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a Józsefváros területén lévő, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott VIII. kerületi általános iskolák közfeladat 
ellátása céljából használt szolgálati gépjárművei a telkeken, teremgarázsban, 
mélygarázsban, parkolóházban, lakóházak udvarain ingyenes parkolhatnak. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  15. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  határozat 
végrehajtása folyamatos. 

79/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  190/2013.  (V.  22.)  számú határozatát visszavonja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: További intézkedést 
nem igényel. 



b4 

80/2019. (IV.30.) 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy  2019.  május  01.  napjától felhatalmazza és megbízza a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ideiglenes (pl.: filmforgatás, építőanyag tárolás, 
egyéb eszköz) jellegű használati szerződések megkötésére, az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek,  100 %-ban  önkormányzati tulajdonú lakóépület 
közös tulajdonú épületrészeinek (pl.: udvar, lépcsőház, homlokzat), telkek, épületek esetében 
az alábbiak szerint: 

a.) használatbaadás időtartama:  60  nap, ami kérelemre egy alkalommal legfeljebb  60 
nappal meghosszabbítható a korábbi szerződéssel megegyező feltételekkel. 

b.) a használati díj mértéke lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség,  100 %-ban 
önkormányzati tulajdonban álló épület közös használatú területe (pl.: lépcsőház, udvar, 
homlokzat) esetében: 
ba.)  1-7  nap közötti időtartamra  16.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 
bb.) 1-30  nap közötti időtartamra az első hét napra  112.000,- Ft  + ÁFA, ezen felül a  8. 

naptól kezdődően  10.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 
bc.)  1-60  nap közötti időtartamra az első  30  napra  342.000 Ft  + ÁFA, ezen felül a  31. 

naptól kezdődően  6.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 
bd.) amennyiben a használatba venni kívánt ingatlanrészhez (lakás, nem lakás céljára 

szolgáló helyiség) egyéb közös használatú ingatlanrész (pl.: lépcsőház, udvar, 
homlokzat) igénybevétele is szükséges a megközelítés, átmeneti tárolás érdekében, 
az így használatba vett ingatlanrész után a használatba vevő a ba.)-bc.) pontok 
szerint köteles használati díjat fizetni. 

c.) a használati díj mértéke épület, telek esetében: 
ca.) 1-7  nap közötti időtartamra  20.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 
eb.)  1-30  nap közötti időtartamra az első hét napra  140.000,- Ft  + ÁFA, ezen felül a  8. 

naptól kezdődően  14.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 
cc.) 1-60  nap közötti időtartamra az első  30  napra  462.000,- Ft  + ÁFA, ezen felül a  31. 

naptól kezdődően  10.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 

d.) A  birtokbaadás és birtokbavétel minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzítésre kerül, amely tartalmazza az ingatlanhoz tartozó mérőórák számát és állását.  A 
mérőóra állás különbözet alapján a fogyasztás a használó részére továbbszámlázásra 
kerül. Amennyiben olyan ingatlanrész használatba adására kerül sor, amely külön 
mérőórával nem,  de  áram-, vízvételezési lehetőséggel rendelkezik, úgy a főmérőn mért 
(1  éves időtartam figyelembevételével meghatározott) átlag feletti fogyasztás 
megfizetésére köteles a használó. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  határozat 
végrehajtása folyamatos. 

Javaslat a Településfejlesztési Koncepció elfogadására 

82/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy át nem ruházható hatáskörében eljárva 
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1. elfogadja  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hosszú távú 
Településfejlesztési Koncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a koncepció elfogadásáról és honlapon való közzétételéről 
5  napon belül értesítse az egyeztetésben résztvevőket és az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  2019.  május  2.  napján az elfogadott 
koncepció az Önkormányzat honlapján közzétételre került, az állami főépítész 
tájékoztatása is aznap megtörtént. 

Javaslat döntések meghozatalára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálatáról 

84/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy át nem ruházható hatáskörében eljárva 

1. a  207/2015. (IX. 17.)  számú határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési 
Stratégiát és annak megalapozó vizsgálatát — módosításuk érdekében — felülvizsgálja, 
melyre  6.000,0  e  Ft  fedezetet biztosít az általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtására a tervező 
kiválasztásához szükséges közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
folytassa le. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

3. a) a határozat  1-2.  pontjában meghatározottak érdekében az „Integrált 
Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata" címen az Önkormányzat kiadás  11107-
01 cím cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — 
előirányzatáról  6.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11703  cím — kötelező feladat — 
dologi kiadások előirányzatára. 
b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésről 
szóló rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében a  2019.  évi költségvetésről 
szóló rendelet következő módosítása 



A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  A  közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívása összeállításra került, a Felhívás aláírása 
folyamatban. 

Javaslat alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

85/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

1.  a  2019.  évi civil pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok 

megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatási 
összeg 

1. 

Vasas Központi 
Könyvtár Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

Irodalomnépszerűsítő pódiumbeszélgetések 
kortárs írókkal, alkotókkal (tiszteletdíjak, 
moderátor). Költészetnapi zenés műsor 
szervezése. Margitszigeti irodalmi séta. Ady 
Endre versösszeállítás. Gyereknapi zenés 
versműsor. Irodalmi séta. Biblioterápiás 
foglalkozások. Közösségépítő rendezvény. 
Mikrofon beszerzés. 

100.000,- Ft 
(működés) 

2. 

Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

Családi piknik a Füvészkertben (szállítás, 
bérlés, nyomdaköltség), Jelmeztár kifestése 
(anyagköltség, berendezés). 

300.000,- Ft 
(működés) 

3. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Mária  u. 25. 

.. Nyári Gyökerek tábor szervezése (utazás, 
szállítás, étkezés, programok költsége, 
szállás, anyagköltség). 

200.000,- Ft 
(működés) 

4. 
Moravcsik Alapítvány 
1083 Budapest, 
Balassa  u. 6. 

A 10. PsychArt24 Művészeti Maraton, 
valamint alkotótábor megszervezése 

0,- Ft 

5. 

Szent József az 
Idősekért Alapítvány 
1082 Budapest, 
Üllői út  40. 2/2. 

Nyugdíjas klub (élelmiszercsomagok, 
kulturális programok, zarándoklat 
szervezése, színház, múzeumlátogatás). 

150.000,- Ft 
(működés) 

6 .. 

Nem Adom Fel 
Alapítvány 
1092 Budapest, 
Lónyai  u. 3. 

A  Nem Adom Fel Kávézóban megvalósuló 
"Női csevej" című programsorozat (előadó 
tiszteletdíj, műsorvezető, hangosítás, 
kommunikáció, vendéglátás). 

200.000,- Ft 
(működés) 

7. 

Katakomba Művészeti 
Műhely Alapítvány 
2071  Páty, 
Arany János  u. 38. 

"Gazdálkodj okosan" rendezvények 
szervezése a Nem Adom Fel Kávézóban. 

0,- Ft 

8. 
HAT  Alapítvány 
1032 Budapest, 
Szőlő  u. 86. 

A Józsefvárosban működő KOCKA 
adománybolt működésének és két nyílt nap 
megszervezése. 

0,- Ft 
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Felelős: polgálmester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.  a  2019.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatási

 
összeg 

1. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Mária utca  25. 

Belvárosi Csend programsorozat hirdetése - 
hetilap és  online  megjelentetés, programfüzet 
(23.000  példány), molinó és programsorozat 
megjelenítése egy külön banner alatt a 
honlapon. 
Zengő mediáció  2019.  március  22-23.  és 
Szakrális bábjáték felnőtteknek  2019.  április 
13.  (grafikai költség, előadói tiszteletdíj). 

600.000,- Ft 
(működés) 

2. 

Külső- Józsefvárosi . . 
m Református Diakóal 

Alapítvány 
1089 Budapest, 
Kőris utca  13. 

Templom felújításának első üteméért való 
hálaadás-ennek költsége agapéval és 
előadókkal. 
Tanévzáró és tanévnyitó istentisztelet a 

 hittanosoknak (hittanosoknak ajándék, 
előadók, szükséges eszközök). 
Anyák napja, idősek napja (alapanyag, 
előadók). 
Nemzeti, egyházi ünnepeinkért való 
hálaadás. Karácsonyi ajándékok, agapé. 

1.000.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. a  2019.  évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

1. 
Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tér  1. 

A  Losonci Téri Általános Iskola tanulóinak 
szabadidős versenyekre való eljutásának, 
nevezésének támogatása (nevezési díj, 
tömegközlekedés). 

114.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalékot  343,0 
e Ft-tal, a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot  11.988,0  e Ft-tal, az 
egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékot  3.425,0  e Ft-tal  es  a sportolók, 
sportszervezetek támogatása céltartalékot  1.014,0  e Ft-tal megemeli az általános működési 
tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 



5.  a) a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím 
működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — 
előirányzatáról  16.770,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz 
támogatás céltartalékra  343,0  e Ft-ot, a civil szervezetek, alapítványok támogatása 
céltartalékra  11.988,0  e Ft-ot, az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékra 
3.425,0  e Ft-ot, a sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalékra  1.014,0  e Ft-ot, 

b) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a 
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék 
előirányzatáról  6.150,0  e Ft-ot átcsoportosít  11105  cím - önként vállalt feladat — egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára, 

c) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az 
egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék — önként vállalt feladat — 
előirányzatáról  8.425,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat — 
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  6.940,0  e Ft-ot 
és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  1.485,0  e Ft-ot, 

d) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a civil 
szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék — önként vállalt feladat — előirányzatáról 
16.988,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat — egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  14.870,0  e Ft-ot, a 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  1.900,0  e Ft-ot, és a 
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára  218,0  e Ft-ot, 
e) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a 
sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék — önként vállalt feladat — előirányzatáról 
2.014,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105-  cím — önként vállalt feladat — egyéb működési 
célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára  1.814,0  e Ft-ot, a felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  200,0  e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

6.  Egry Attila alpolgármesteri kerete előirányzatának terhére támogatja a Fazekas Mihály 
Oktatási, Kulturális és  Sport  Alapítványt (székhely:  1082 Budapest,  Horváth Mihály tér  8.; 
adószám:  18156292-1-42) 637.500,- Ft  összegben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium oktatási feladataihoz kapcsolódó eszközök beszerzésének 
érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

7.  a határozat  6.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési 
cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret - önként vállalt feladat - 
előirányzatáról  637,5  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat — 
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Fazekas 
Mihály Oktatási, Kulturális és  Sport  Alapítvány oktatási eszköz beszerzésének támogatása 
címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 
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8. felkéri a polgármestert a határozat  1-3. es 6.  pontja szerinti támogatási szerződések 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

A  Humánszolgáltatási Üzvosztály tájékoztatása alapján:  1-3.  pont:  A  pályázat résztevői a 
pályázat eredményéről értesítésre kerültek.  A  szerződések  2019.  május  21.  napjáig 
aláírásra kerültek.  7-8.  pont:  A  szerződés aláírása  2019.  május  6.  napján megtörtént. 

A  Pénzügyi Ügvosztály tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület  85/2019.  (IV.30.) 
számú határozatában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre kerülnek. 

Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

86/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2018. 
évi gyeimekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a határozat mellékletét képező 
átfogó értékelést. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály  tájékoztatása alapján:  A  Gyermekvédelmi átfogó 
jelentés megküldésre került a  Budapest  Főváros Kormányhivatala felé  2019.  május  8. 
napján. 

Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 
pályázatának elbírálására 

87/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  vezetői megbízást  ad  Váradi Gizella részére a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ  (1081 Budapest,  Népszínház utca  22.)  intézményben  2019.  május 
L  —2024.  április  30.  közötti időszakra. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.  felkéri a polgármestert az  1.  pont szerinti vezetői megbízás és a kapcsolódó egyéb 
munkaügyi dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület döntéséről 
Váradi Gizella tájékoztatása  2019.  április  30.  napán a képviselő-testületi döntést követően 
szóban, továbbá  2019.  május  2.  napján a részére küldött elektronikus levél útján megtörtént. 

A  Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda tájékoztatása alapján: Váradi Gizella vezetői 
megbízása előkészítésre és aláírásra került a felek által. 

Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására 

88/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) elfogadja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda Alapító okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratát, a határozat I. sz. mellékletében foglalt tartalommal, melyek  2019.  augusztus  1. 
napján lépnek hatályba. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

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:  2019.  május  30. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az Alapító okiratot a  Magyar 
Államkinestár  2019.  május  22.  napján jóváhagyólag záradékolta. 

Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

89/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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I. a PENSIO Magyarország Kft. áremelési javaslatát elfogadja, mely szerint  2019.  május  1. 
napjától a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetése tárgyában  2015. 
augusztus  3.  napján kötött, mindezidáig négyszer módosított Szerződés szerinti vállalkozói 
díjak mértéke  6  %-kal emelkedik. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti szerződésmódosításból eredő többletköltséget a szolgáltatást 
igénybevevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átvállalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1.  számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés  5. 
számú módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. a közétkeztetés biztosítása érdekében kötelező feladatként határozatlan időre évente 
1.075.718  e  Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, 
étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját 
bevétele. 

Felelős: polgái nester 
Határidő:  2019.  április  30. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat  4.  pontjában foglaltakat a  2020.  naptári év és az azt 
követő évek költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  naptári év és az azt követő évek költségvetésének tervezése. 

A  Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján:  A  Vállalkozási Szerződés  5. 
számú módosításának aláírása  2019.  április  30.  napján megtörtént. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület  89/2019.  (IV.30.) számú 
határozatában foglaltakat az ügyosztály a  2020.  naptári év és az azt követő évek 
költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi. 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján:  A 
szerződés módosítása az intézményhez megérkezett.  A  PENSIO Magyarország Kft. a 
májusi étkeztetési számlákat már az emelt árakon számlázta ki. Az intézményt a térítési 
díj emelés kizárólag a felnőtt-étkezés esetében érinti. Az áprilisban befizetett májusi 
étkeztetésre vonatkozó különbözetet kiszámláztuk az érintetteknek  (9  fő), a következő 
számlák már az emelt díjas térítési díjakat tartalmazzák. 



Javaslat a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium átszervezésének 
véleményezésére 

90/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  83.  § 
(3)  bekezdés  b),  valamint a  (4)  bekezdés  h)  pontja szerinti véleményezési jogával élve tudomásul 
veszi a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium (székhely:  1086 Budapest, Bauer  Sándor 
utca  6-8., OM  azonosító:  034923)  Köznevelési Hídprogramba lépése miatti átszervezését a 
2019/2020.  tanévtő l kezdődően. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozat  2019.  április  30.  napján 
megküldésre került a Belső-Pesti Tankerület részére. 

Javaslat Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton történő részvételre 

91/2019.  (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. pályázatot nyújt be az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány által az Ovi-Röpi Program 
keretében kiírt rendkívüli pályázatra, a Napraforgó Egyesített Óvoda Napraforgó 
Székhelyóvodájában  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.),  valamint a köznevelési 
intézmény további két tagóvodájában (Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája  1086 Budapest,  Szűz  u. 2.,  Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 
1086 Budapest,  Dankó  u. 31.)  található Ovi-Sport  pályákra fejlesztett minőségű és 
röplabdára is alkalmas vonalazású műfű borítás, valamint  mobil,  hosszanti, 
röplabdázásra/zsinórlabdázásra alkalmas háló elhelyezése érdekében azzal, hogy a pályázat 
önrészét az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány vállalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti nyertes pályázat esetén az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány a 
felújítást elvégezheti és az Ovi-Sport  pályákat a felújítástól számított  15  évig (az 
üzemeltetési kötelezettség lejártáig) használhatja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására, és a pályázati 
kérelem benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 
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A  Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján:  A  pályázati dokumentáció 
megküldésre került  2019.  április  30.  napján az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány részére. 
Az Alapítvány felvette a kapcsolatot a Napraforgó Egyesített Óvodával, és értesítette őket, 
hogy a sportpálya fejlesztését  2019.  május végén megkezdik. 

A  Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület  91/2019.  (IV.30.) számú 
határozatában foglaltak az ügyosztály részéről külön intézkedést nem igényelnek. 

Javaslat a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság póttagjainak 
megválasztására 

92/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának dr. Galambos Károlyt 
megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. Budapest  Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat  1.  sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: Az érintett az esküt letette, a megbízólevél 
átadásra került. 



Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

2019.  február  22. 

február  26. 

február  28. 

ILosonci téri Általános Iskola, Losi-tornaterem avatás 
(Sántha Péterné) 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kérdezz-
Felelek reggeli — vállalkozások mindennapi 
problémáinak megismerése (Görhöny Ádám) 

e 

1Police Cafe —  Corvin-negyed 
1 

1 

február  28. 

február  28. 

'  2019.  február  28. 

2019.  február  28. 

I  2019.  február  28. 

2019.  február  29. 

március  5. 

JEK állománygyűlés 

1Police  Cafe  — Corvin-negyed (Görhöny Ádám) 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
állománygyűlése (Egry Attila) 

1Civilek a Palotanegyedért Egyesület lakossági fóruma a 
H13-ban  (Egry Attila) 

ilÓbudai Egyetem — Állásbörze (Sántha Péterné) 

1Kommunizmus áldozatainak emléknapja — koszorúzás 
I a Rezső téren (Sántha Péterné) 

I Horánszky bölcsőde bejárás 



2019.  március  6. 22  szlovén diák parlamenti látogatása (Sántha Péterné) 

március  5. 

március  6. 

március  6. 

I március  6. 

1 
I március  6. 

Józsefvárosi Polgári Est — Baross  u. 19.  (+Egry Attila) 

NKE együttműködés aláírás — uszoda használat 

Nőnap: Víg Otthon Idősek Klubja 

Nőnap: Ciklámen Idősek Klubja 

Közgyűlés: Bacsó  Bela u. 11. 

Európa legjobb úticélja  2019  díjátadó ünnepség 
(Főváros) 

Nőnap: Ő szikék Idősek Klubja 

Nőnap: Reménysugár Idősek Klubja (+Sántha Péterné) 

, marcius 7. 

március  7. 

Imárcius  7. 

március  7. 

Pál utcai fiúk nyomában  seta  a  22  szlovén diákkal és a 
Molnár Ferenc iskola diákjaival (Sántha Péterné) 

Nőnap: Napraforgó Idősek Klubja 

Nőnap: Időskorúak Átmeneti Otthona 

Rendőrnők köszöntése nőnap alkalmából 

Turay  Ida  Színház, nőnapi színházi előadás 
• 

Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Intézet 
sürgősségi részlegének átadója 

2019.  március  8. 

március  8. 

, . 
Imarcms  8. 

március  8. 

március  8. •OE 

I március  11. 

Nőnap: Nagyfény Otthon 
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'  2019.  március  16. 

F-

 

2019.  március  19. 

március  20. 

március  21. 

I március  12. 

március  12. 

I március  13. 

március  14. 

I  Police Cafe:  Népszínház negyed (+ Görhöny Ádám) 
-T-

 

Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség  2018. 
évet értékelő értekezlet 

1 

Közgyűlés:  Budapest  VIII. Mária utca  19. 

Echo TV  interjú 

március  19. 

március  21. 

március  21. 

MEGEMLÉKEZÉS  1848/49  szabadságharc  171. 
évfordulójáról  a  Horváth Mihály téren (+ Görhöny 
Ádám, +Sántha Péterné, +Egry  Attila) 

— 

I  Központi megemlékezés - Múzeum kert 

-f —

 

Getto  Balboa c. film  vetítése és beszélgetés — Corvin 
imozi (Sántha Péterné) 

1  Ünnepi szentmise - Szent József templom (+Sántha 
Péterné) 

Új kukák felszerelése a Szabó Ervin téren 

Közgyűlés Tolnai L.  u. 29. 

Közgyűlés Bacsó  B. u. 8. 

EB —  Erasmus  - Fina gyermekétkeztetés projekt 
I képzési hét megnyitó (Sántha Péterné) 

! Százados negyedi találkozó 

Óvodás sorverseny díjátadó — Vajda Péter Iskola 
(+Sántha Péterné) 

Molnár Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola angol nyelvű gálaműsor 

I 
Körzetvacsora - Soós, Vörös, Guzs 

március  14. 

, 
március  15. 

március  17. 

H-----

 

március  19. 

I március  19. 
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2019.  március  22. 

március  24. 

a március  25. 
a 

••••••••,.. 

2019.  március  25. 

március  26. 

Te-Szedd szemétszedés — Mátyás tér (+Sántha Péterné) 

Józsefvárosi Önkormányzat Díjátadó Ünnepsége — 
Uránia Filmszínház (+Görhöny Ádám, +Sántha 
Péterné, +Egry Attila) 

"Egészségipari-Biotechnológiai  Science 
Park"szándéknyilatkozat aláírási ceremóniára 

A  nappali ellátásosok közös rendezvénye (+Sántha 
Péterné) 

Főváros tulajdonosi biz. ülés 

1 Vállalkozz Józsefváros! verseny a  H13-ban  — megnyitó 
'  2019.  március  26. 

beszéd (Egry Attila) 
g 
i 
a március  27. Fővárosi Közgyűlés 

[ Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési 
március  27. Rendszer (JÁSZER) konferenciája (Görhöny Ádám, 

+Sántha Péterné) 

2019.  március  27. NEÓ szakmai nap — Kesztyűgyár (Sántha Péterné) 
a 
március  28. 

BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  2018.  évi 
tevékenységét értékelő beszámoló 

I március  28. 
Speciális állásbörze a Kesztyűgyárban (Görhöny 
Ádám) 

április  3. 
Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

I április  4. 
Csoportülés 

! április  4. 
Polgári est 

a  2019.  április  4. ÁP  eskü —  10:30  és  14:00  órakor (Sántha Péterné) 
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2019.  április  5. 

április  5. 
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny - 
záróbeszéd és díjátadó (Görhöny Ádám) 

Megnyitó BTF — Szépművészeti Múzeum (Sántha 
IPéterné) 

április  9. 

1
Floorball - Diákolimpia díjátadás 

••I 
iáprilis  9. 

1Pal utcai fiúk applikáció bemutatója VIII. és  IX. 
kerület közösen (+Sántha Péterné) 

1 
2019.  április  9. 

2019.  április  9. 

április  10. 

április  10. 

április  11. 

I
Fiumei úti sírkert — koszorúzás (Sántha Péterné) 

INappali ellátásosok vers- és prózamondó délután 
(+Sántha Péterné) 

I  Police Cafe:  Magdolna negyed (+Görhöny Ádám, 
1+Sántha Péterné) 

1Közgyűlés: Népszínház utca  36. 

Mentőállomás: váladékszívó berendezés átadás 

április  12. 
Húsvétváró Rendezvény — Mátyás tér 

láprilis  12. 
I Nem Adom fel Alapítvány „Támogatói fogadás" 

• 2019.  április  12. OTDK díjátadó ünnepség (Sántha Péterné) 

április  13. 

   

I Teleki téri piknik 

2019.  április  13. 

2019.  április  14. 

I Bródy utcaünnep (Egry Attila) 

i  AP  eskü (Sántha Péterné) 
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április  15. 
Tringer professzor  80.  születésnap 

április  16. 
Körzeti megbízotti iroda átadó — Práter utca 
(+Görhöny Ádám) 

április  16. 

április  17. 

április  17. 1 

I április  17. 

április  17. 

április  17. 

2019.  április  17. 

2019.  április  22. 

2019.  április  23. 

április  24. 

láprilis  24. 

április  25. 

április  25. 

Közgyűlés: Tavaszmező  u. 2. 

Tűzfalátadás — Szafi — Szigony utca  10. 

Homlokzatátadás - Rökk Szilárd  17  - Baross  u 43. 

Közgyűlés: Baross  u 38. 

Közgyűlés: Práter utca  20/A 

EUB III házak átadása (Rökk Sz.  17.,  Baross  43., 
Mária  16.)  (Egry Attila) 

NÖRI : Mednyánszky megemlékezés, Fiumei úti sírkertl 
(Sántha Péterné) 

Budapesti Tavaszi fesztivál zárófogadása az Erkel 
színházban (Sántha Péterné) 

- 

Föld napja — Fűvészkert (Sántha Péterné) 

Közgyűlés: Práter utca  19. 

Közgyűlés: Baross  87. 

Díjátadó — rendőrség (+Görhöny Ádám, +Sántha 
Péterné) 

Felügyelőbizottsági Ülés 



! április  25. 

április  26. 

t.. 
láprilis 26. 

1Körzetvacsora - Sántha, Kaiser 

1 

IX.  Tudományfesztivál - Jövő utcája 

I Virágosztás — Dankó utcai Telephely (+Sántha Péterné 

Főtáv faültetés - Salgótarjáni és Szemafor utca sarka 

Virágosztás — Dankó utcai Telephely 

! Szigony utcai rendelő átadás (+Egry Attila) 

I Frakció ülés 

1 Homlokzatátadás Mária — Kisfaludy (+Egry Attila) 

!Rendőrséggel együttműködési megállapodás 
I ünnepélyes aláírása (Morczy) - Terdik főkapitány 

! Józsefvárosi Polgári est -  Deutsch  Tamás 

4 

1  Tűzoltók díjátadó (+Görhöny Ádám) 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi Bölcsődék 
Napja önkormányzati rendezvény (+Sántha Péterné) 

Police Café  - Vörös, Guzs (+Görhöny Ádám) 

lOrszágjárás Gulyás Gergellyel — ferencvárosi 
1Művelődési Ház 

!Magyar  Honvédség  Ludovika  Zászlóalj Száznapos , 
lUnnepség 

április  26. 

' április  27. 

április  29. 

! április  29. 

május  2. 

május 

május2. 

május 7. 

május  7. 

( május  8. 

máj us 8. 

május  11. 
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Teleki piac szülinap - ebéd a piacosokkal 

Hajléktalan ellátás ülés (Tarlós István - Kocsis Máté) 

Ő szikék — Anyák napi ünnepség (Sántha Péterné) 

Nemzeti sírkert — koszorúzás (Sántha Péterné) 

Virágosztás — Dankó utcai Telephely 

2019.  május  18. Múzeumok majálisa — köszöntés (Sántha Péterné) 

1május 19, 
Szentmise — Szent  Rita  Templom 

Petrák Lajos temetése 

Közgyűlés: Rákóczi út  49. 

Közgyűlés: Szeszgyár utca  2/b 

Közgyűlés: Mária utca  32-34. 

'  2019.  május  22. Reménysugár klub (Sántha Péterné) 

május  23. 
Lecsófőzés Idősklubokkal - Tolnai közösségi kert 
(+Sántha Péterné) 

május  23. 
Egészségnap, és Vajda-futás — Vajda  Peter  iskola 
rendezvénye — Tisztviselő telep 

, I máj us 23. 
Közgyűlés: Víg utca  20. 

május.!!. 
1 

máj us 16. 

2019.  május  16. 

1 2019.  május  17. 

:
i
május 18, 

1 

Imájus 20. 

Imájus 20. 

.1  május  22. 

I május  22. 
1 



     

I május  23. 
RFV közgyűlés (Görhöny Ádám) 

 

  

     

,  2019.  május  24. 

I  május  25. 

május  26. 

Magyar  Hősök Napja köszöntő beszéd— Fiumei úti 
sírkert (Sántha Péterné) 

Rendvédelmi Gyereknap megnyitó 

I Európai parlamenti választás eredményváró 

május  27. 
Közgyűlés: Kolónia ház (Derely utca  51.) 

Imájus 28. 
I  Fővárosi Tulajdonosi Bizottság 

2019.  május  28. I Ciklámen klub (Sántha Péterné) 

május  29. 

máj us 30. 

1 San  Marino  kiállítás köszöntése a Zászló múzeumban 
(Sántha Péterné) 

Fővárosi Közgyűlés 

lEgyszülős Központ Születésnap 

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége közgyűlés 

2019.  május  28. 

május  29. 

Rév8 közgyűlés (Görhöny Ádám) 

Italian  National Day  — Várkert bazár (Egry Attila) 

1 
!Bauer  Sándor szobor koszorúzása, megemlékezés 
(Sántha Péterné) 

! Nemzeti Összetartozás napja ünnepség (+Görhöny 
IÁdám, +Egry Attila) 
J. 

! május  30. 

t-

 

• 2019.  május  30. 

2019.  május  30. 

ljúnius  4. 

\N\ 



június  5. 

június  5. 

Pedagógus napi Ünnepség 

június 

Fidesz Csoportülés 

Óvodák napja — Pedagógusmapi Ünnepség - 
LKesztyügyár 

ijúnius 5. 

1  június  .6. 

t június  11. 

1'június  13, 
1 

2019.  június  14. 
1 

Évértékelő — Uránia Filmszínház (+Egry Attila) 

Tisztviselőtelepi Rózsabál 

Közgyűlés: Kerepesi út  1-5. 

Csocsóbajnokság - Józsefvárosi Szervezetek Közötti 
Sportnap 

Idősek Tanácsa, EMMI (Sántha Péterné) 





2019.  év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése  2019.04.16-2019.06.21.  időszakban 

Bank futamidő 
Lekötés 

értéknapja 
Lekötés lejárata Összeg 

   

- - - 

   

0 
K&H elkülönített betétszámla L - 

 

- 

   

0 
K&H elkülönített betétszámla II. - - - 

   

0 
K&H elkülönített betétszámla I. - 

     

0 
K&H elkülönített betétszámla II. - - 

    

0 
Magyar  Államkincstár államkötvény 

 

2018.10.02 - 6 000 000 000 
állami hozzájárulások folyószámla egyenleg KH bank 

   

0 
hivatal fizetési számla egyenleg KH bank 

 

49 375 150 
fizetési számla egyenlege KH bank 4 328 176 459 
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