
JEGYZŐ KÖNYVI KIVONAT 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2020.  szeptember 24-én (csütörtök)  9.00  órától 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 
5.  rendes üléséről. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
312/2020.(IX.  24.)  határozata 

Javaslat  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Pikó  Andras  polgármester javaslatát, mely 
szerint a sürgősségi indítványt napirendre veszi. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
313/2020.(IX.  24.)  határozata 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületeibe történő belépésre és az ott tartózkodásra 
előirt járványügyi korlátozó intézkedések önkormányzati képviselőkre és a 
polgármesterre történő alkalmazásának elfogadásáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Pikó András polgármester javaslatát, mely 
szerint a sürgősségi indítványt napirendre veszi. 

Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
314/2020.(IX.  24.)  határozata 

(15  igen,  1  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület az SZMSZ  16.  §  (1)-(2)  bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött 
és az elhangzott módosítások szerint az alábbi napirendet fogadja el: 

1.  Javaslat a Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves 
szakmai beszámolójának, a  2019.  évre vonatkozó egyszerűsített éves 
beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a  2020.  évi üzleti 
tervének elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., 
Gőz  Gabriella,  igazgatósági elnök 
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2. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

3. Javaslat  a  Rév8 Zrt.  2019.  évre vonatkozó  dyes  beszámolójának,  2019.  évre 
vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint  2020.  évi üzleti tervének 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sárkány Csilla Rév8 Zrt.  mb.  cégvezető, igazgatósági  tag 

4. Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

5. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás 
kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló  26/2010.  (VI.18) önkormányzati rendelet 
elfogadásáról (felmerült igények) 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester 

6. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

7. Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

8. Javaslat a Tolnai Lajos  u. 23.  szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új 
közösségi célú hasznosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

9. Javaslat  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
(SÜRGŐSSÉGI) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

10.javaslat a Polgármesteri Hivatal épületeibe történő belépésre és az ott 
tartózkodásra előírt járványügyi korlátozó intézkedések önkormányzati 
képviselőkre és a polgármesterre történő alkalmazásának elfogadásáról 
(SÜRGŐSSÉGI) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 
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11.Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával 
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára (PÓTKEZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

12.Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(PÓTKÉZBESITÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

13.Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői kinevezés 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

14.Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

15.Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

16.Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére 
helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú 
lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester és Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

17.Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

18.Javaslat a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, 
„Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című,  963286  azonosító számú 
projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet  es  konzorciumi 
megállapodás elfogadására 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester és dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

19.Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására, 
valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 
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20. Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

21. Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

22. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  16/b.  szám alatti  36128/1/A/1  és 
36128/1/A/3  helyrajzi számá ingatlan  149/10.000  tulajdoni hányadára vonatkozó 
üzlethelyiségek csereszerződésének jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács Ottó az igazgatóság 
elnöke 

23. A Budapest  VIII., Gyulai Pál utca  8.  szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti szerződésének módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács Ottó az igazgatóság 
elnöke 

24. Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester, Rádai Dániel 
alpolgármester 

25. Javaslat döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

26. Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

27. Javaslat a  2020.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, dr. Erőss 
Gábor alpolgármester, Rádai Dániel alpolgármester, Balogh István Lajos képviselő, 
I Iermann György képviselő 

28. Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 
és ügyében 

(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 
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29. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Szentkirályi alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

30. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület József krt. _darn  ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

31. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Kőris  u OEtti ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

32. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Vajdahunyad  u. alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

33. Tájékoztató a  2020.  évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

34. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pike, Andras  polgármester 

Napirend  1.  pontja 

Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves 
szakmai beszámolójának, a  2019.  évre vonatkozó egyszerűsített éves 
beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének, valamint a  2020.  évi üzleti 
tervének elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Gőz  Gabriella,  a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Gőz 
Gabriella,  igazgatósági elnöke 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
315/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves szakmai 
beszámolójának, a  2019.  évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának és 
könyvvizsgálói jelentésének, valamint a  2020.  évi üzleti tervének elfogadásáról 

(17  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. elfogadja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt.  2019.  évi egyszerűsített záró beszámoló mérleget, annak kiegészítő 
mellékletét, mely szerint az eszközök és források egyező fő összege  382 123  eFt, az 
adózott eredmény  -59 151  eFt, valamint, az  MP  Börze Pénzügyi Szolgáltató Kft. által 
jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentést. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24. 

2. elfogadja az előterjesztés  2.  mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 

Zrt.  2019.  évi szakmai beszámolóját. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24. 

3. a JKN Zrt.  2019.  évi pénzmaradványa  151.416.235 Ft,  melyből a Barka Színházzal 
kapcsolatos elszámolási kötelezettség  57.333.191 Ft. A  pénzmaradványt a Zrt.  2020. 
09.  30-áig köteles befizetni az Önkormányzat számlájára.  A  befizetésből a színházzal 
kapcsolatos kötelezettségre fedezetül  57.333.191 Ft  értékben céltartalékot kell 
képezni, a fennmaradó szabad maradványt pedig az általános tartalékba kell helyezni. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
316/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2020.  évi Üzleti Tervének elfogadására 

(12  igen,  5  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.  elfogadja az előterjesztés  3.  mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt.  2020.  évi Üzleti Tervét. 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Napirend  2.  pontja 
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
317/2020.(IX.  24.)  határozata 

(5  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogad/a el Dr. Juharos Róbert képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint 

a) megfontolásra ajánlja Polgármester Úrnak, hogy vonják vissza ezt az előterjesztést 
bonyolítsanak le szabályos beszerzési eljárást, és annak alapján készítsenek 
előterjesztést a következő ülésre, vagy ruházzák át a döntést a bizottságra. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
318/2020.(IX.  24.)  határozata 

(5  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogadja el Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint 

a könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatban a hivatal soron kívül rendeljen el belső 
ellenőrzést. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
319/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására 

(11  igen,  5  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, 
bogy 

1. Az  MP  Börze Pénzügyi Szolgáltató Kft. (székhely:  8200  Veszprém.  Hoffer  Ánnin 
sétány  2.,  cégjegyzékszám:  19 09 514749,  adószám:  23733512-1-19,  képviseli: 
Mátyás Pál ügyvezető)  2020.  május 31-én lejárt könyvvizsgálói megbízatásának 
meghosszabbítását a  2019.  évre vonatkozó éves beszámoló - alapító általi — 
elfogadásáig, azaz  2020.  szeptember 24-éig elfogadja.  A  Mátyás és Partnere 
Könyvvizsgáló Kfl-t, melynek képviselője Mátyás Pál, a  2019.  évre vonatkozó eves 
beszámoló elfogadását követő naptól felmenti a könyvvizsgálói feladatok alól. 

A  könyvvizsgáló személyét elfogadja azzal, hogy Az  MP  Börze Pénzügyi Szolgáltató Kft. 
megbízásának lejártát követő naptól, azaz  2020.  szeptember 25-től, határozott időtartamra 
2021.  május  31.  napjáig a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójaként 
megválasztja a KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t, melynek képviselője: 
Kundrák  Robert,  székhelye:  2600  Vác, Űrhajó utca  3.,  adószáma:  124771842139 
cégjegyzékszáma:  13 09 113586. A  könyvvizsgáló megbízási díja bruttó hó.  A 
könyvvizsgálatot végző személyként Kundrák Róbertet jelöli ki. 

2. A  Képviselő-testület felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
igazgatóságának elnökét a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására. 

Felelős:  1-2.  pontok esetében a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóságának 
elnöke 
Határidő: a szerződés aláírására  2020.  szeptember  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
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Napirend  3.  pontja 

Javaslat  a  Rév8 Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves beszámolójának,  2019.  évre 
vonatkozó éves közszolgálati beszámolójának, valamint  2020.  évi üzleti tervének 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sárkány Csilla Rév8 Zrt.  mb.  cégvezető, igazgatósági  tag 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
320/2020. (IX. 24.)  számú határozata 

Rév8 Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves üzleti beszámolójának elfogadásáról 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
bogy 
1. 61 443  e  Ft  mérleg főösszeggel és  0 Ft  adózott eredménnyel elfogadja az előterjesztés  1. 

sz. mellékletét képező Rév8 Zrt.  2019.  évi beszámolóját. 

2. felhatalmazza a többségi tulajdonos  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat  1.  pontjában 
meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására 
igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye  es  a szükséges dokumentumokat 
aláírja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetén  2020.  szeptember  24. 

2.  pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb  2020.  szeptember 
30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
321/2020. (IX. 24.)  számú határozata 

Rév8 Zrt.  2020.  évi üzleti tervének elfogadásáról 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1.  elfogadja a Rév8 Zrt.  2020.  évi üzleti tervét az előterjesztés  3.  sz. mellékletét képező 

tartalommal, melyben az általa ellátott közszolgáltatási feladatok ellátásáért  124 703  e  Ft 
kompenzációt biztosít. 

2  felhatalmazza a többségi tulajdonos  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat  1.  pontjában 
meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására 
igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye  es  a szükséges dokumentumokat 
aláírja. 
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Felelős: polgármester 

Határidő:  1.  pont esetén  2020.  szeptember  24. 
2.  pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb  2020.  szeptember 
30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
322/2020. (IX. 24.)  számú határozata 

Rév8 Zrt.  2019.  évre vonatkozó közszolgálati beszámolójának elfogadásáról 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. elfogadja a Rév8 Zrt.  dyes  jelentését a  2019.  évi közszolgáltatási szerződés keretében 
ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásról, valamint annak elszámolásáról. 

2. felhatalmazza a többségi tulajdonos  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat  1.  pontjában 
meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására 
igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat 
aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  1.  pont esetén  2020.  szeptember  24. 

2.  pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése, legkésőbb  2020.  szeptember 
30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
323/2020. (IX. 24.)  számú határozata 

Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának elfogadásáról 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1.  elfogadja Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának  2021.  május  31.  napjáig terjedő időszakra 

folytatólagosan a Tolnai  Consulting  Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhelye:  1043 Budapest,  Csányi L. utca  34. A.  ép.  2.  emelet, 
könyvvizsgálói nyilvántartási száma:  004141,  cégjegyzékszáma:  01-09-878862),  a 
könyvvizsgálatért felelős személy Tolnai István (könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 
002532)  könyvvizsgáló bevonásával.  A  könyvvizsgáló díjazását Ft  / év + ÁFA 
összegben állapítja meg. 
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felhatalmazza a többségi tulajdonos  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. közgyűlésén a határozat  1.  pontjában 
meghatározott döntését képviselje, a fenti pontnak megfelelő határozat elfogadására 
igennel szavazzon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges 
dokumentumokat aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  1.  pont esetén  2020.  szeptember  24. 

2.  pont esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlésének napja, legkésőbb  2020. 
szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.; Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  4.  pontja 

Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
324/2020.(IX.  24.)  határozata 

(2  igen,  It  nem,  3  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Veres Gábor képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint 
A  Tulajdonosi Bizottság a Képviselő-testületnek úgy javasolja megtárgyalásra az 
antikorrupciós csomagról szóló határozati javaslatot, hogy a határozati javaslat kettes pontja 
kikerül a hatcirozati javaslatból. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
325/20204X. 24.)  határozata 

az antikorrupciós stratégia, intézkedési terv  es  cselekvési program elfogadásáról 

(12  igen,  0  nem,  4  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

1.) elfogadja a határozat mellékletét képező  2020-24  időszakra szóló antikorrupciós 
stratégiát, a  2020-21.  évi intézkedési tervet, valamint a  2022-24.  évekre szóló 
cselekvési programot. 

2.) fenntartja magának az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
tulajdonosi jogköreinek gyakorlását a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságára át 
ruházott tulajdonosi jogok kivételével rendezni kívánja, és ennek érdekében felkéri a 
Jegyzőt, a jogharmonizáció előkészítésére és lefolytatására. 
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3.)  felkéri a polgármestert, hogy a  2021.  évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe az antikorrupciós stratégiához készült intézkedési terv megvalósításának 
15.000  e  Ft  tervezett költségét. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében  2020.09.24.,a 2.  pont esetében  2020.12.31.,a 3.  pont esetében a 
2021.  évi költségvetés tervezése 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 

Napirend  5.  pontja  

Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás 
kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló  26/2010.  (VI.18) önkormányzati rendelet 
elfogadásáról (felmerült igények) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  13  IGEN,  3  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  42/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN  A  JÁRMÜVEL TÖRTÉNŐ  
VÁRAKOZÁS KIEGÉSZÍTŐ ,  A  HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ  26/2010. 
(VI.18) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  6.  pontja  

Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  43/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROSI TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐ L SZÓLÓ 
28/2014.(VII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  7.  pontja  

Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
326/2020.(IX.  24.)  határozata 

(5  igen,  9  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Vörös Tamás képviselő módosító 
indítványát, mely szerint 

I. a  Bp.  VIII. Magdolna utca  24.  (hisz.:  35339),  a Kőris  u. 4/b.  (hrsz.:  35875)  és a 
Kálvária utca  9.  (hisz.:  35876),  továbbá Karácsony Sándor utca  29.  (hrsz.:  35463), 
Szerdahelyi utca  9.  (hrsz:  35327),  Dobozi utca  13.,  (hrsz.:  35379)  alatti, 
önkormányzati tulajdonú üres telkek közösségi kertként kerülnek hasznosításra. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a  Bp.  VIII. Magdolna utca  24.  (hisz.:  35339),  a Kőris  u. 
4/b.  (hrsz.:  35875)  és a Kálvária utca  9.  (hisz.:  35876),  továbbá Karácsony Sándor 
utca  29.  (hrsz.:  35463),  Szerdahelyi utca  9.  (hrsz:  35327),  Dobozi utca  13.,  (hrsz.: 
35379)  alatti telkek közösségi kertként történő hasznosítása érdekében vegye Jel a 
kapcsolatot civil szervezetekkel, és dolgozza ki az együttműködés feltételeit. 

3. Jelkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a közösségi kertek kialakításának 
lehetőségét minden üres önkormányzat tulajdonában lévő  tires  telek tekintetében és 
ahol az lehetséges tegye meg az I. és  2.  pontban meghatározott intézkedéseket a 
közösségi kertek vonatkozásában. 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA  ES  MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK  44/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 
BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS  A  VAGYON 
FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ  66/2012.  (XII.13.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
327/2020.(IX.  24.)  határozata 

közösségi kertek kijelöléséről 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. a  Bp.  VIII. Magdolna utca  24.  (hrsz.:  35339),  a Kőris  u. 4/b.  (hrsz.:  35875)  és a 
Kálvária utca  9.  (hrsz.:  35876)  alatti, önkormányzati tulajdonú üres telkek közösségi 
kertként kerülnek hasznosításra. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a  Bp.  VIII. Magdolna utca  24.,  a Kőris utca  4/b.  és a 
Kálvária utca  9.  szám alatti telkek közösségi kertként történő hasznosítása érdekében 
vegye fel a kapcsolatot civil szervezetekkel, és dolgozza ki az együttműködés 
feltételeit. 

Felelős: polgármester 
Határidő: I. pont:  2020.  szeptember  24. 

2.  pont:  2020.  december  31. 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, JGK 
Közösségi Részvételi Iroda 

Napirend  8.  pontja 

Javaslat a Tolnai Lajos  u. 23.  szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új 
közösségi célú hasznosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rádai  Daniel  alpolgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
328/2020.(IX.  24.)  határozata 

pihenő kert kijelölése a  Bp.  VIII. Tolnai Lajos utca  23.  szám alatti ingatlanon (hrsz.: 
34934) 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület  440/2013  (XIL04.) számú határozat 2-es 
pontjának a  34934  hrsz. alatt felvett, természetben a Tolnai Lajos  u. 23.  szám alatti 
üres, önkormányzati tulajdonban álló telekre vonatkozó kijelölését, továbbá  4. b) 
pontját. 

2. a  Bp.  VIII. Tolnai Lajos utca  23.  szám alatti, önkormányzati tulajdonú üres telek 
pihenő kertként kerüljön a továbbiakban hasznosításra, jelen Határozat  3-4.  pontjaiban 
foglalt feltételekkel, azzal a kiegészítéssel, hogy a közösségi kertbe legyen lehetőség 
kisállatot is bevinni. 

3. egyetért a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat és a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ között létrejött, a  Bp. 
VIII. Tolnai Lajos utca  23.  szám alatti ingatlan használatára vonatkozó határozatlan 
idejű együttműködési megállapodásnak a megállapodás  22.  pontja szerinti 
felmondásával. 

4. felkéri JGK Zrt. vezetőjét, hogy a  Bp.  VIII. Tolnai Lajos utca  23.  szám alatti telken 
pihenő kertet gondozza, és a JGK közszolgáltatási szerződése ennek megfelelően 
kerüljön módosításra. 

5. a) a  Bp.  VIII, Tolnai Lajos utca  23.  szám alatt pihenő kert  2020  évi fenntartására a 
JGK Zrt. részére, az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításával, a  11601 
címen  250.000.- Ft.  fedezetet biztosít. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a  2020.  évi költségvetésről szóló rendelet következő 
módosításánál a határozat a) pontjában foglaltakat vegye figyelembe. 

c)  a  Bp.  VIII. Tolnai Lajos utca  23.  szám alatt pihenő kert fenntartására a JGK Zrt. 
részére,  2021  évtől, évi  900.000.-  Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a működési 
bevételek terhére. 

d) felkéri a polgármestert, hogy a  2021.  évi költségvetés készítésekor a határozat 
pontjában foglaltakat vegye figyelembe. 
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6.  felkéri a polgármestert, hogy a településképi rendelet soron következő módosításába 
kerüljön be, hasonlóan a közösségi kerthez, a pihenő kert definíciója 

Fetelős: 1.), 2.), 3.), 5.),  pontok esetén polgármester,  4.)  pont esetén JGK Zrt. vezetője, 
6.)  pont esetén főépítész 

Határidő:  1.), 2.), 3.)  pontok esetén  2020.  szeptember  24., 4.  pont esetén szeptember  30., 
5.)  a-b)  pontok esetében a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, 
5.) c-d) pontok esetében a  2021  évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása, 
6.) pont esetében a településképi rendelet soron következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: JGK Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési Ügyosztály, Főépítészi Iroda 

Napirend  9.  pontja 

Javaslat  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló  28/2017.  (VI.15.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  45/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  AZ 
ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ  BUDAPEST 
FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETE  28/2017.  (VI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  10.  pontja  

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületeibe történő belépésre és az ott 
tartózkodásra előírt járványügyi korlátozó intézkedések önkormányzati 
képviselőkre és a polgármesterre történő alkalmazásának elfogadásáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
329/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Polgármesteri Hivatal épületeibe történő belépésre és az ott tartózkodásra előírt 
járványügyi korlátozó intézkedések önkormányzati képviselőkre és a polgármesterre 

történő alkalmazásának elfogadásáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.a Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy magára nézve kötelezőnek tekinti a 
Polgármesteri Hivatalban történő, a járványügyi készültség fennállása alatti ügyfélfogadás, 
valamint a munkavégzés rendjéről szóló  14/2020.  (IX.22.) számú Polgármesteri - Jegyző i 
utasításban előírt járványügyi korlatozó intézkedéseket a határozat  1.  sz. mellékletében 
foglaltak szerinti. 

2. Az  1.  pontban foglaltak a polgármesterre is kötelezően alkalmazandóak. 

Határidő: a határozat elfogadásától azonnal. 

A  329/2020.(IX.  24.)  határozat mellékletét a kivonat  1.  sz. melléklete tartalmazza. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály 
Örszolgálat 

Napirend  11.  pontia 

Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával 
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára 
(PÖTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
330/2020.(IX.  24.)  határozata 

Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalától 

(11  igen,  0  nem,  5  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

I. a Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor megvalósításával 
kapcsolatban készüljön módosított engedélyezés és kiviteli terv az előterjesztés  2. 
számú mellékletét képező módosított tervezési program alapján. 

2.  elfogadja a BMSK Zrt.-vel kötendő - a káptalanfüredi gyermek-  es  utánpótlás  tabor 
fejlesztésének tervmódosítása tárgyában - a helyi önkormányzat részére járulékos 
közbeszerzési szolgáltatások ellátására vonatkozó, az előterjesztés  4.  számú 
mellékletét képező megbízási szerződést  es  ezen szerződéshez kapcsolódó általános 
szerződési feltételeket elfogadja és felkéri a polgármestert — a BMSK jóváhagyását 
követően — azok aláírására. 

3. a határozat  1.  pontja szerinti módosított engedélyezési és kivitelezési tervek 
elkészítésére bruttó  41,000  ezer forint fedezetet biztosít a projekthez biztosított  100 
millió  Ft  önkormányzati önrész terhére a  11601  címen önként vállalt feladatként. 

4. elfogadja a jelen előterjesztés  3.  számú mellékletét képező, a Balatonalmádi-
Káptalanftired gyermek- és utánpótlástábor megvalósításával kapcsolatos Támogatói 
Okirat I. számú mellékletét képező módosított szakmai programot és felkéri a 
polgármestert, hogy a támogató Emberi Erőforrások Minisztériumával azt egyeztesse 
le. 
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5.  visszavonja a Képviselő-testület  296/2020.  (VII.16.) számú, a Balaton-Káptalanfüredi 
gyermek- és utánpótlástábor üzemeltetésével kapcsolatos hasznosítási koncepció és 
üzleti terv elkészítésére vonatkozó határozatát. 

Ó. jóváhagyja az előterjesztés  5.  számú mellékletét képező  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési terv  2.  számú módosítását 
és felkéri a polgármestert annak aláírására  es  gondoskodjon nyilvánossá tételéről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1., 3., 4., 5.  pontok esetében  2020.  szeptember  24. 

2.  pont esetén a BMSK Zrt. jóváhagyását követően 
6.  pont esetén  2020.  szeptember  24.,  aláírás esetében  2020.  szeptember  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: az  1-5.  pontok esetében a Rév8 Zrt., 
Költségvetési Ügyosztály, a  6.  pont tekintetében a Gazdálkodási Ügyosztály, Közbeszerzési 
Iroda 

Napirend  12.  pontja  

Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  10  IGEN,  5  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  46/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI, VALAMINT  A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST 
NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ  10/2015.  (III.  01.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
331/2020.(IX.  24.)  határozata 

az Önkormányzat kiadás  „11303  Települési támogatások" címen belüli előirányzat 
módosításáról 

( I  0  igen,  5  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, 
hogy 

I Az Önkormányzat kiadás  1,11303  Települési támogatások" címen belül — önként vállalt 
feladat ellátottak pénzbeli juttatása/étkeztetési támogatás/2020-ban Hálózat 
Alapítványhoz kapcsolódó segély előirányzatának csökkentése 4.000,0ezer Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg az ellátottak pénzbeli juttatása/méltányossági támogatás/Hálózat 
Alapítványnak adható támogatás előirányzatának emelése. 
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2.  felkéri a polgármestert, hogy a  2020.  évi költségvetési rendelet módosításánál a határozati 
javaslat  1.  pontjában foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  szeptember  24., 2.  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda, Költségvetési Ügyosztály 

Napirend  13.  pontja 

Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői kinevezés 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
332/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Polgármesternek -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott - a Napraforgó Egyesített 

Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló  239/2020.  (V.  28.)  számú 
döntésének  2.  pontja módosításáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) módosítja a Polgármester -  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott - a Napraforgó Egyesített 
Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálásáról szóló  239/2020.  (V.  28.)  számú döntésének  2. 
pontját, akként, hogy  Magyar  Államkincstár által megküldött hiánypótlás szerint, Aissou 
Erzsébet részére a Napraforgó Egyesített Óvoda  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.) 
intézményben tévesen megjelölt  2020.  augusztus  1.  -  2025.  augusztus  31.  közötti időszakra 
adott vezetői megbízás időszakának,  2020.  augusztus  1.  -  2025.  július  31.  időszak 
módosítására, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  1992.  évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013.  (VIII.30.) Korm. rendelet  24.  §  (1)  bekezdése alapján. 

2.) módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert Aissou Erzsébet közalkalmazotti 
kinevezés (vezetői megbízás miatt) módosításának aláírására, a vezetői kinevezésben tévesen 
megjelölt  2020.  augusztus  1.- 2025.  augusztus  31.  kinevezés időszak, a  Magyar  Államkincstár 
által megjelölt időszak  2020.  augusztus  1.  -  2025.  július  31.  szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  szeptember  24., 

2.  pont esetében:  2020.  október  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda 
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Napirend  14.  pontja 
Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  47/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEKRŐ L SZÓLÓ  42/2018.  (XII.  21.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
333/2020.(IX.  24.)  határozata 

egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
bogy 

1.módosítja a Ciprus  2007  Egészségügyi  es  Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely:  1147 Budapest,  Istvánffy utca  6.,  cégjegyzékszám:  01-09-886308, 
adószám:  14045217-2-42;  képviselő: Dr. Tari Péter ügyvezető és ellátásért felelős háziorvos) 
2016.  november  09.  napján kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződést a határozat  1. 
számú melléklete szerinti tartalommal  2020.  október  01.  napjától. 

2. módosítja az M-E Egészségügyi  es  Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely:  1087 
Budapest,  Lokomotív utca  5.  fszt.  4.,  cégjegyzékszám:  01-06-793991,  adószám:  20235462-2-
42,  képviselő:  Molnar Erika  ügyvezető) és az ellátásért felelős Dr. Czalbert-Halasi  Janos 
háziorvossal  2018.  júniusban kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződést a határozat  2. 
számú melléklete szerinti tartalommal  2020.  október  01.  napjától. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1-2.  pontjai szerinti szerződés módosítások aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1., 2.  pont esetében  2020.  szeptember  24., 

3.  pont esetében  2020.  szeptember  30. 

A  333/2020.(IX.  24.)  határozat mellékletét a kivonat  2.  sz. melléklete tartalmazza. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 
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Napirend  15.  pontja 

Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Erőss  Gabor  alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
334/2020.(IX.  24.)  határozata 

a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról és pályázat kiírásról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat csatlakozik a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2021.  évi fordulójához. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására. 

3.  Kiírja az előterjesztés  1.  és  2.  számú mellékletét képező  A  típusú  es B  típusú  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot  2020.  október 5-től  2020. 
november 5-ig. 

4. A 3.  pont szerinti pályázatok elbírálása során az érvényesen pályázók közül az alábbiakban 
felsorolt szociális körülmények között élőket részesíti előnyben a következő sorrendben: 
a) aki egyedül élő (egy fős háztartásban él) és havi nettó jövedelme a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg  (57.000,- Ft), 
b) akinek a háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének  150  %-át nem haladja meg  (42.750,- Ft)  és a pályázónak 
munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme 
nincsen, 

c) akinek a háztartásában élő közeli hozzátartozója a pályázat benyújtásakor a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  33.  §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző  16  hónapon belül 
legalább  12  hónapig álláskeresőként nyilvántartott, 

d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg, 

e) akinek gyermeke van  es  a pályázóval egy háztartásban él, 
0 aki árva vagy félárva, 
g) akinek a háztartásban élő eltartott gyermekek száma  3  vagy annál több, 
h) a pályázó állami gondozásban nevelkedett, 
i) a pályázó MACIKA ösztöndíjban részesült. 
Ha  a pályázónál az a)-i) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább három 
előfordul, úgy őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni, s pályázatát az elsők közé kell 
sorolni. 

5. A Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2021.  évi 
fordulójához az önkormányzati támogatás keretösszege  3.000.000,- Ft,  minimum 
összegének  5.000  Ft/fő/hó, maximum összegének  10.000  Ft/fő/hó összeget határoz meg 
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azzal, hogy a rendelkezésre  alto  fedezet erejéig az érvényesen pályázók a maximum 
támogatás összegében részesülnek. 

6. Önként vállalt feladatként a közhatalmi bevételek terhére előzetes kötelezettséget vállal a 
2023-2024.  évi költségvetés terhére  500  ezer Ft-ot évenként a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fedezete érdekében. 

7. felkéri a polgármestert, hogy a határozat  6.  pontjában foglaltakat az önkormányzat  2023-
2024  évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az  1., 5., 6.,  pontok esetében:  2020.  szeptember  24.,  a  2.  pont esetében:  2020. 
október  1.,  a  3.  pont esetében:  2020.  október  5.,  a  4.  pont esetében:  2020.  december  4.,  a  7. 
pont esetében: az önkormányzat  2023.  évi és  2024.  évi költségvetésének tervezése. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon, az önkormányzat hirdetőtábláján. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 

Napirend  16.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére 
helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú 
lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester és Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  48/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 
BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS  A  VAGYON 
FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ  66/2012.  (XII.13.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
335/2020.(IX.  24.)  határozata 

a helyiség biztosításról a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú 

lakóközösségi programhoz 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
bogy 

1.) a  1089 Budapest  VIII. kerület, Orczy  fit 41.  számú épületben található földszint I. szám 
alatti,  35960/0/A/3  hrsz-ú,  48 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget kijelöli a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ új telephelyeként („a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok" alaptevékenység feladat - ellátási helyeként). 

2.) a  1089 Budapest  VIII. kerület, Orczy út  41.  számú épületben található földszint  1.  szám 
alatti,  35960/0/A/3  hrsz-ú,  48 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget ingyenes használatba adja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyennekjóléti Központ (székhely:  1081 Budapest,  Népszínház utca  22.;  adószám: 
15791454-2-42;  statisztikai számjele •  15791454-8899-322-01)  részére a Budapest-
Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú lakóközösségi program céljainak megvalósítása 
érdekében a fenntartási időszakra. 

3.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.)  pontja szerinti helyiség átadásra 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ részére. 

Felelős:  1.  pont esetében: polgármester,  2-3.  pontok esetében: Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  1.-2.  pontok esetében  2020.  szeptember  24., 3.  pontok esetében:  2020.  október  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
336/2020. (IX. 24.)  számú határozata 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 
módosításáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
bogy 

1.)  elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ Alapító okiratát 
módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, a 
határozat  1.  mellékletében foglalt tartalommal, melyek a  Magyar  Államkincstár által 
történő törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba. 

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. 

3.)  felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, 
hogy készítse el az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítását a 
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határozat I. pontjában foglaltakra tekintettel  es  fenntartói jóváhagyás céljából terjessze a 
Képviselő-testület elé a novemberi rendes ülésre. 

4.)  felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, 
hogy készítsen szabályzatot (eljárásrendet) az adományok (közérdekű 
kötelezettségvállalások) fogadásának és felhasználásának részletszabályairól és erről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet a novemberi rendes ülésen. 

Felelős:  1-2.  pontok esetében: polgármester,  3-4.  pontok esetében: Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ megbízott intézményvezetője 
Határidő: L pont esetében:  2020.  szeptember  24., 2.  pont esetében:  2020.  október  31., 3-4. 
pontok esetében: novemberi rendes Képviselő-testületi ülés. 

A  336/2020.(IX.  24.)  határozat mellékletét a kivonat  3.  sz. melléklete tartalmazza. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ. 

Napirend  17.  pontja  
Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
337/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. támogatja a Fellegajtó Nyitogatók Alapítványt (székhely:  1086 Budapest,  Dobozi  u. 21. 
3/28.;  adószám:  19037246-1-42;  képviseli:  Varga Gabor Laszlo) 1.200.000,- Ft  összegben a 
Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 75.  szám alatti ingatlan bérleti díjának (bérleti díj, víz-
csatornadíj, közös költség) finanszírozása céljából  2020.  október  1.  napjától  2021.  december 
31.  napjáig tartó időszakban az általános működési tartalék terhére. 

2. a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési 
cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 
1.200.000,-  Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önként vállalt feladat — egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre beruházások előirányzatára a Fellegajtó 
Nyitogatók Alapítvány támogatása címén. 

3.felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.-2.  pont esetében:  2020.  szeptember  24., 3.  pont esetében:  2020.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály 
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Napirend  18.  pontja 
Javaslat a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, 
„Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című,  963286  azonosító számú 
projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és konzorciumi 
megállapodás elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester is dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
338/2020.(IX.  24.)  határozata 

a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó 
óvodák a roma minőségi oktatásért című,  963286  azonosító számú projekt 

vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és konzorciumi megállapodás 
elfogadásáról 

(12  igen,  0  nem,  4  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

I. „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című,  963286  azonosító számú projekt 
megvalósítása érdekében az Európai Bizottsággal Támogatási Szerződést köt. 
Elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Támogatási Szerződés tervezetet, 

2.  „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című,  963286  azonosító számú projekt 
megvalósításába konzorciumi tagként az alábbi szervezeteket bevonja  es  velük 
konzorciumi megállapodást köt: 

a. Rosa Parks  Alapítvány (RPA) Cím:  1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca  31-
33. 

b. Partners  Hungary Alapítvány  (PH)  Cím:  1072 Budapest,  Rákóczi út  22. 4./24., 

3.  elfogadja az előterjesztéshez mellékelt Konzorciumi Megállapodás tervezetet, 

4.  a projekt szakmai programjának megvalósításához szükséges önrészre 2021-ben I  900 
ezer Ft-ot biztosít, 

5.  a  4.  pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként 
arra, hogy a  2021.  évi költségvetésben a projekt megvalósításához szükséges 
önrészhez  1 900  ezer  Ft  többlet fedezetet biztosít a közhatalmi bevételek terhére, 

6.  a határozat I.  es 2.  pontja alapján felhatalmazza a polgánnestert a projekt 
megvalósításához szükséges Támogatási Szerződés és Konzorciumi Megállapodás 
aláírására, 

7.  felkéri a polgármestert, hogy a  2021.  évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásánál 
az  5.  pontban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda, Humánszolgáltatási Ügyosztály — Humánkapcsolati Iroda 
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Napirend  19.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására, 
valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
339/2020.(IX.  24.)  határozata 

(4  igen,  12  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Vörös Tamás képviselő módosító 
indítványát, mely szerint 

A 11705  „Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás 

nyújtása" címen lévő - önként vállalt feladat - összegét  300.000  ezer Ft-ban határozza 
meg, a  943.974  ezer  Ft felszabaduló forrás terhére. 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  12  IGEN,  4  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  49/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2020. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐ L SZÓLÓ  8/2020.  (II.  28.)  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
340/2020.(IX.  24.)  határozata 

határozata a  94/2020.  (II.  28.)  képviselő-testületi határozat  4.  pontjának módosításáról 

(12  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
bogy  módosítja a Képviselő-testület  94/2020. (11.28.)  számú határozatának  4.  pontját az 
alábbiak szerint: 

,.4.  a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére  7.263,0  ezer  Ft  támogatást biztosít a  2017. 
március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók egyéb 
költségtérítés állományban lévő részére címen  es  felkéri a polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére." 

polgármester 
llatáridő:  2020.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Jegyzői Kabinet 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
341/2020. (IX. 24.)  számú határozata 

előzetes kötelezettségvállalásairól 

(12  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

1.  a) a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát  2020.  október I. napjától  2  fővel 
megemeli, így az engedélyezett létszám  282  főről  284  főre változik. 

b)  az  1.  a) pontban foglaltak miatt tartós előzetes kötelezettséget vállal kötelező 
feladatként évente  11.488,0  ezer  Ft  összegben a közhatalmi bevételek terhére, 

2.  a) az Önkormányzat a  2020/2021.  tanévre — önként vállalt feladatként — továbbra is 
biztosítja az iskolabusz szolgáltatás igénybevételét a Vajda  Peter  Ének-zenei Általános és 
Sportiskola tanulóinak, 

b) az a) pont szerinti feladat ellátásához a  2020.  évre  (2020. 10. 01  —  2020. 12. 31.  közötti 
időszakra)  1.458,0  ezer Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére, a  2021.  évre előzetes 
kötelezettséget vállal  5.334,0  ezer  Ft  összegben a közhatalmi bevételek terhére, 

c) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnökét az iskolabusz 
szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására, 

d) felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés módosítására  es  aláírására. 

3.  előzetes kötelezettséget vállal  2021-2024.  évekre kötelező feladatként évente  2.000,0  ezer 
Ft  összegben a működési bevételek terhére a Pénzügyi Integrált Rendszer karbantartására 
vonatkozó szerződés megkötése érdekében az Önkormányzat költségvetése terhére. 

4.  felkéri a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetések készítésénél a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős:  1.  pont esetében jegyző,  2.  pont esetében polgármester, Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. igazgatóság elnöke,  3-4.  pontok esetében polgármester. 
Határidő:  1., 2.a) es b)  pont valamint a  3.  pont esetében  2020.  szeptember  24., 2. c)  és  d)  pont 
esetébe  2020.  szeptember  30., 4.  pont esetében az érintett évek költségvetésének készítése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Jegyzői Kabinet 
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Napirend  20.  pontja 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásinak módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  10  IGEN,  4  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  50/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
KÉPVISELŐ -TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  36/2014.  (XL06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
342/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításával 
kapcsolatos döntések meghozataláról 

(10  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
tagozódásának módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztést 
megtárgyalta.  A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat  2.  sz. 
mellékletében - Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása - foglaltak szerint a 
szervezeti struktúrát elfogadja,  2020.  október  1.  napjától hatályba lépteti, és felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt annak végrehajtására. 

Felelős: polgármester és jegyző. 

Határidő: a határozat elfogadásától számított  5  munkanapon belül. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Költségvetési Ügyosztály 

Napirend  21.  pontja  
Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
343/2020.(IX.  24.)  határozata 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

26 



A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
bogy 

I. a térfigyelő rendszer bővítése érdekében a  Budapest,  VIII. kerület Salgótarjáni út Temetőt 
érintő szakaszát képfelvevővel megfigyelt közterületnek jelöli ki, 

2. a megfigyelés érdekében a Nemzeti Örökség Intézete által kiépített és külön 
együttműködési megállapodásban díjmentesen felajánlott  7  kamerából álló térfigyelő 
rendszert az Önkormányzat használatba veszi, a saját Önkormányzati térfigyelő 
rendszerébe integrálja és üzemelteti. 

3. a) a határozat  2.  pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a 2021-től határozatlan időre 
előzetes kötelezettséget vállal  295  ezer  Ft  összegben önként vállalt feladatként az 
önkormányzat saját működési bevételei terhére, 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2021-től az éves költségvetések 
készítésekor vegye figyelembe. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés I. számú melléklete szerinti együttműködési 
megállapodást a Nemzeti Örökség Intézetével kösse meg. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  1., 2., 3.  a). és a  4.  pont esetében  2020.  szeptember  24., 

3. b)  pont esetében 2021-től az eves költségvetések készítése. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály 
Határidő:  2020.  szeptember  24. 

Napirend  22.  pontja  
Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  16/b.  szám alatti  36128/1/A/1  és 
36128/1/A/3  helyrajzi számú ingatlan  149/10.000  tulajdoni hányadára vonatkozó 
üzlethelyiségek csereszerződésének jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  Kovacs Otto  az igazgatóság 
elnöke 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
344/2020.(IX.  24.)  határozata 

Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  16/B.  szám alatti,  36128/1/A/1  hrsz. és a 
36128/1/A/3  hrsz. ingatlan  149/10.000  tulajdoni hányadára vonatkozó üzlethelyiségek 

csereszerződésének jóváhagyásáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I .) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  16/B.  szám alatt található, földszinti, 
36128/1/A/1  helyrajzi számú,  78 m2  alapterületű, a közös tulajdonból  154/10.000  tulajdoni 
hányaddal rendelkező magántulajdonban álló irodahelyiség és a  36128/1/A/3  hrsz. 
földszinti, önkormányzati tulajdonú  77 m2  alapterületű,  149/10.000  tulajdoni hányaddal 
rendelkező üzlethelyiség 20/100-ad részére vonatkozó csereszerződésének aláírásához. 

2.)  felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti csereszerződés megkötésére. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az  1)  pont esetében  2020.  szeptember  24., 2.)  pont esetében  2020.  november  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési Ügyosztály 

Napirend  23.  pontja 
A Budapest  VIII., Gyulai Pál utca  8.  szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti szerződésének módosítása 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  Kovacs Otto  az igazgatóság 
elnöke 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
345/2020.(IX.  24.)  határozata 

a  Budapest  VIII., Gyulai Pál utca  8.  szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti szerződésének módosításáról 

(12  igen,  0  nem,  4  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
befogadott módosító indítványokkal kiegészítve úgy dönt, hogy 

1.) fenntartja a katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorló polgármester  219/2020. (V.28.)  számú határozatát azzal, hogy a bérleti 
szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor,  ha  az eredeti bérlettel, a 
36453/0/A/4  és  36453/0/A/5  hrsz.-ú, mindösszesen  381 m2  alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiségcsoporttal kapcsolatos kártérítési igényről az önkormányzat a kártérítési 
döntését meghozta, a kártérítési eljárás lezárult.  A  bérleti szerződés megkötéséről a 
kártérítési igény érvényesítését követően a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt. 

2.) felhatalmazza a hatáskörrel rendelkező Bizottságot, hogy a Színház és Filmművészeti 
Egyetem (székhely:  1088 Budapest,  Vas utca  2/C;  statisztikai számjel:  15308964-8542-
321-01;  adószám:  15308964-2-42;  képviseli: dr. Vonderviszt Lajos kancellár) által bérelt 
Budapest  VIII. kerület, Gyulai Pál utca  8.  szám alatti,  36453/0/4/4  és  36453/0/A/5 
hrsz-n, mindösszesen  381 m2  alapterületű, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára 
szolgáló helyiségcsoportra szóló bérleti szerződéssel kapcsolatban a további döntéseket 
meghozza. 

3.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorló polgármester a  219/2020. (V.28.)  számú 
határozatának  1.)  pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  1.)  és  2.)  pontok esetében  2020.  szeptember  24., 3.)  pont esetében  2020.  november 
30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
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Napirend  24.  pontja  
Javaslat a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester, Rádai  Daniel 
alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
346/2020.(IX.  24.)  határozata 

a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozataláról 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, 
hogy 

1. felkéri a polgármestert a támogatói okirat módosítási kérelmének benyújtására a 
Golgota téri Stáció helyreállítására támogatói okiratban biztosított költségvetési 
támogatás felhasználási határidejének  2021.  július 31-re történő módosítása 
érdekében. 

2. a  3.  melléklet: Stáció elhelyezési helyszínrajz szerint kívánja a Golgota téri Stáció 
helyreállítását megvalósítani. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Pénzügyi 
Ügyosztály 

Napirend  25.  pontia  
Javaslat döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
347/2020.(IX.  24.)  határozata 

döntés meghozatalára az NKSZKÉSZ módosításával kapcsolatban 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, 
hogy 

1.  felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Népszínház negyed, Kerepesdülö és 
Százados negyed Kerületi Építési Szabályzatáról (NKSZKÉSZ) szóló  35/2019. 
(VIII  .22.)  önkormányzati rendelet módosításához szükséges a  314/2012. (X1.08.). 
Korm. rendelet  41.  §-a szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának 
elindítását. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Napirend  26.  pontja 
Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pike) Andras  polgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  51/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
MÚZEUM KÖRÚT - RÁKÓCZI ÚT -  BLAIR  LUJZA TÉR ÉSZAKI ÉS KELETI 
OLDALA - JÓZSEF KÖRÚT - ÜLLŐ I ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET 
(PALOTANEGYED) KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  34/2019. 
(VI11.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (PALOTAKÉSZ) 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Szervezési Iroda 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK  52/2020. (IX. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  AZ 
ORCZY ÚT - KŐ BÁNYAI ÚT - KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT - ÜLLŐ I ÚT ÁLTAL 
HATÁROLT TERÜLET  (A  GANZ NEGYED EGY RÉSZE ÉS  A 
T1SZTVISELŐTELEP) KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (GTKÉSZ) 
SZÓLÓ 36/2019.(VIII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Szervezési Iroda 
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Napirend  27.  pontja - ZÁRT 
Javaslat a  2020.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, dr. Eröss 
Gabor  alpolgármester, Rádai  Daniel  alpolgármester, Balogh István Lajos képviselő, 
Hermann  György képviselő 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
348/2020.(VII.  16.)  határozata 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Vörös Tamás javaslatát a szavazás ügyrendjére 
vonatkozóan, mely szerint a Testület szavaz Vörös Tamás frakcióvezető úr  3  jelöltjéről, majd 
az  10  jelöltről, s végül egyben is. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
349/2020.(IX.  24.)  határozata 

(12  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a  2020.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Vörös Tamás frakcióvezető úrjavaslatára 

1. a Díszpolgári cím kitüntetést  2020.  évben az alábbi személyeknek, közösségeknek 
adományozza: 

Szomjas György 

2. a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2020.  évben az alábbi személyeknek, 
szervezeteknek adományozza: 

Kásáné  Kovacs Magda  (posztumusz) 

4.  a Józsefvárosi Közösségekért elismerő díj  2020.  évben az alábbi személyeknek, 
szervezetnek/informális közösségnek adományozza: 

lványi  Gabor  és az Oltalom Karitatív Egyesület 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
350/2020.(IX.  24.)  határozata 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a  2020.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. a Díszpolgári cím kitüntetést  2020.  évben az alábbi személyeknek, közösségeknek 

adományozza: 

Dr. Balázs  Anna 

2. a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2020.  évben az alábbi személyeknek, 

szervezeteknek adományozza: 

Molnár András (posztumusz) 

3. a Józsefvárosért kitüntetést  2020.  évben az alábbi személyeknek, szerveknek 

adományozza: 

Stenczinger Csilla 
Tavaszi Józsefné 
Páris Gyuláné 

4. a Józsefvárosi Közösségekért elismerő díj  2020.  évben az alábbi személyeknek, 

szervezetnek/informális közösségnek adományozza: 

Én/Idő Program 

5. a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díj  2020.  évben az alábbi személyeknek, közösségeknek 
adományozza: 

Oláh  Norbert 
Lábass Endre 
Premier  Kultcafé 

6. a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díj  2020.  évben az alábbi személyeknek, szervezetnek 
adományozza: 

Samir-Kamel  Kft. 

7. a Díszpolgári Címet és elismerő díjakat Pikó  Andras  polgármester adja át. 
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8. a  2020.  évi Díszpolgári Cím és az elismerő díjak átadására  2020.  november  7.  napján a 

Budapest  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emeleti Dísztermében kerül sor. 

9. felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság elnökét a határozatban 
foglalt kitüntetési ünnepség megszervezésére és lebonyolítási feladatok ellátására. 

Felelős: 1-8.  pont esetében: polgármester, 
9.  pont esetében: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság elnöke 

Határidő: 1-6.  pont esetében:  2020.  szeptember  24., 
7-9.  pont esetében:  2020.  november  7. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Napirend  28.  pontja - ZÁRT  
Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 

és ügyében 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
351/2020.(IX.  24.)  határozata 

fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. ügyében a számú rendkívüli települési támogatás iránti 
kérelem elutasítása tárgyában hozott elsőfokú határozatot a határozat I. számú melléklete 
szerinti tartalommal helybenhagyja. 

2. a számú rendkívüli települési támogatás iránti 
kérelem elutasítása tárgyában hozott elsőfokú határozatot a határozat  2.  számú melléklete 
szerinti tartalommal helybenhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24. 

A  351/2020.(IX.  24.)  határozat mellékletét a kivonat  4.  sz. melléklete tartalmazza. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda 
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Napirend  29.  pontja — összevont 29,30,31,32-es napirendi pontok — ZÁRT  

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Szentkirályi  u. alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület József krt. alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Kőris  u. ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Vajdahunyad alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
352/2020.(IX.  24.)  határozata 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs képviselő ügyrendi javaslatát, mely 
szerint a  29, 30, 31,  32-es napirendi pontokat, egy napirendi pont alatt tárgyalják, az 
összevont napirendi pontok határozati javaslatairól egyenként szavazzanak. 

— eredeti  29.  napirendi pont - ZÁRT 

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Szentkirályi  u. alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
( írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
353/2020.(IX.  24.)  határozata 

a  Budapest  VIII. kerület Szentkirályi  u. ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

( I  6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
természetben a  Budapest  VIII. kerület Szentkirálvi  u. alatti 
alapterületű lakás tekintetében forint 
vételáron megkötni kívánt adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24.  üléstől számított  8  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

— eredeti  30.  napirendi pont - ZÁRT 

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület József krt. ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
354/2020.4IX.  24.)  határozata 

a  Budapest  VIII. kerület József krt ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
bogy  a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
természetben a  Budapest  VIII. kerület József krt. alatt található 
üzlet hel yiség •észére vonatkozó vételi ajánlat 
tekintetében nem kíván élni  elővásárlási jogával. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24.  üléstől számított  8  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

— eredeti  31.  napirendi pont - ZÁRT 

Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Kőris  u. ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
355/2020.(IX.  24.)  határozata 

a  Budapest  VIII. kerület Kőris  u. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
természetben a  Budapest  VIII. kerület Kőris utca található 

vonatkozásában  2020.  augusztus 27-én Ft,  azaz 
. forint vételáron megkötni kívánt adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási 

jogával nem kíván élni. 

35 



Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24.  üléstől számított  8  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

— eredeti  32.  napirendi pont - ZÁRT 

Javaslat a  Budapest  VIII kerület Vajdahunyad  u. 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pik?) Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
356/2020.(IX.  24.)  határozata 

a  Budapest  VIII. kerület Vajdahunyad  u. tanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételéről 

(16  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  nu)/  dönt, 
hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
tennészetben a  Budapest  VIII. kerület Vajdahunyad utca szám alatt 
található	 vonatkozásában  2020.  július 22-én • azaz 

vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó előväsarläsi 
jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  szeptember  24.  üléstől számított  8  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  30.  pontja  
Tájékoztató a  2020.  évi költségvetés II. negyedéves teljesítéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  Képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

36 



A  jegyzőkönyvi kivonat  hides: 7 

Czira 
Jegyzői Kabinet Szetveviehocla_ 

vezetője 

A  jegyzőkönyvi 

Agosto 
Jegyzői Kabinet Szervairie 

I Lqv 

Napirend  31.  pontja 

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  Képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

K.m.f. 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet  5.k. Pilch  András s.k 
jegyző polgármester 

JuhászlCsIlla 
OE  Jegyzői Kabinet Szervezési4roda. ügelt6 zoie 

Mellékletek: 
I. 329/2020. (IX. 24.)  számú határozat melléklete 
2. 333/2020. (IX. 24.)  számú határozat mellékletei 
3. 336/2020. (IX. 24.)  számú határozat melléklete 
4. 351/2020. (IX. 24.)  számú határozat mellékletei 
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329/2020. (IX. 24.)  határozat I. melléklete 

1.  sz. melléklet:  A 14/2020. (1X22)  számú Polgármesteri -Jegyzői utasítás képviselőkre 
alkalmazni javasolt kivonata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület tagjaira 
vonatkozó, a járványveszély miatti korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos szabályok 

Az a képviselő-testületi tag, aki a Polgármesteri Hivatal épületeibe bármely célból belép, a 
Hivatal dolgozóira és az ügyfelekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket magára nézve 
kötelezőnek ismeri el, az alábbiak szerint: 

.A  hivatal területére csak az léphet be, akinek a testhőmérséklete a  37.5  fokot nem haladja 
meg.  A  testhőmérséklet ellenőrzésére a portaszolgálat jogosult érintésmentes lázmérő 
segítségével.  A  testhőmérséklet méréséről adatrögzítés nem történik.  A  portaszolgálatot 
titoktartás kötelezi a mért adat tekintetében. 

2. A  Hivatalba történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. 

3. A  Hivatal egész területén, képviselő-testületi ülésen, bizottsági ülésen, értekezleten, 
tárgyaláson, illetve  ha  zárt térben  2  főnél többen tartózkodnak kötelező az arcot eltakaró maszk 
viselése és a szociális távolságtartás. 

4. Tilos belépnie azoknak, akiknek az  nj  koronavírus-fertőzésre jellemző tünetei (köhöges, 
nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy 
szaglaszavar, émelygés, hányás, hasmenés) vannak, vagy  a  megelőző három napban tapasztaltak 
magukon ilyen tüneteket. 





333/2020. (IX. 24.)  határozat  1.  melléklete 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐ DÉS 
2.  sz. módosítása 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

székhely: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó András polgármester 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
továbbiakban: Megbízó 

másrészről 
név: Ciprus  2007  Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:  1147 Budapest,  Istvánffy utca  6. 
cégjegyzékszám:  01-09-886308 
adószám:  14045217-2-42 
statisztikai számjel:  14045217-8621-113-01 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: dr. Tari Péter 
képviseli: Dr. Tari Péter ügyvezető 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 

továbbiakban, mint Szolgáltató— együttesen a Felek 

a közöttük  2016.  november 9-én- az egészségügyi feladat-ellátási szerződés  1.  sz. mellékletében 
meghatározott háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel elvégzendő alapellátási feladatok 
teljes körű ellátása tárgyában- létrejött és  2019.  januárban módosított szerződést ( a továbbiakban: 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés) egyező akarattal - az egészségügyi alapellátási körzetekrő l 
szóló  42/2018.  (XII.  21.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ../2020.  (.. . ..) önkormányzati 
rendelet alapján  —2020.  október 1-jei hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosítják. 

1. Az egészségügyi feladat ellátási szerződés I. sz. mellékletének  1/b.  pontjában 

„Az  1/a.  pont szerinti terület ellátási körzet orvosi rendelője: 

Cím:  1087 Budapest,  Hungária körút  18. 
Telefon: +  36/1 313-8674" 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az l/a. pont szerinti terület ellátási körzet orvosi rendelője: 

Cím:  1087 Budapest,  Hungária körút  30/A. 
Telefon: +  

Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés  2.  sz. melléklet (használati szerződés) I . sz. 
mellékletének  2.  pontjában 
„A  háziorvosi rendelő helye, helyiségek: 
1087 Budapest,  Hungária körút  18. 
váróterem 
asszisztensi szoba 
I orvosi rendelő 
folyosó 
beteg mosdó 



személyzeti mosdó tárolóval" 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"A  háziorvosi rendelő helye, helyiségek: 
1087 Budapest,  Hungária körút  30/A. 
szélfogó 
közlekedő 
várótér 
nővérszoba 
1  orvosi rendelő 
irattár 
akadálymentes  WC 
női  WC 
nő i mosdó 
raktár 
férfi  WC 
férfi mosdó 
takarítószer-szennyes tároló 
hulladéktároló 
személyzeti zuhany 
személyzeti  WC 
személyzeti öltöző 
fektető 
teakonyha" 

3. Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 
Megbízott köteles a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő  30  napon belül intézkedni a 
telephely módosítás cégjegyzékben történő átvezetése iránt. 

Jelen szerződés  5  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2020  

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 
Pikó  Andras 
polgármester 

Jogi  szempontból ellenjegyzem: 

Czukkerne dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

fedezet:  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

gazdasági vezető 

Szolgáltató 
Ciprus  2007  Egészségügyi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság képviseletében 

Dr. Tari  Peter 
ügyvezető 



333/2020. (IX. 24.)  határozat  2.  melléklete 
EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐ DÉS 

2.  sz. módosítása 
amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

székhely: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
továbbiakban: Megbízó 

másrészről 
név: „M-E" Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság 
székhely:  1087 Budapest,  Lokomotív utca  5.  fszt.  4. 
cégjegyzékszám:  01-06-793991 
adószám:  20235462-2-42 
statisztikai számjel:  20235462-8621-117-01 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Czalbert-Halasi János 
képviseli:  Molnar Erika  ügyvezető 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 

a továbbiakban, mint Szolgáltató — együttesen a Felek 
a közöttük  2018.  júniusban- az egészségügyi feladat-ellátási szerződés I. sz. mellékletében 
meghatározott háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel elvégzendő alapellátási feladatok 
teljes körű ellátása tárgyában- létrejött és  2019.  januárban módosított szerződést ( a továbbiakban: 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés) egyező akarattal - az egészségügyi alapellátási körzetekrő l 
szóló  42/2018.  (XII.  21.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ../2020.  (.. . ..) önkormányzati 
rendelet alapján-  2020.  október 1-jei hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosítják. 

I. Az egészségügyi feladat ellátási szerződés  1.  sz. melléldetének  1/b.  pontjában 

,.Az  1/a.  pont szerinti terület ellátási körzet orvosi rendelője: 

Cím:  1087 Budapest,  Hungária körút  18. 
Telefon: +  36/1 313-8674" 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"Az  1/a.  pont szerinti terület ellátási körzet orvosi rendelője: 

Cím:  1087 Budapest,  Hungária körút  30/A. 
Telefon: +  

2.  Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés  2.  sz. melléklet (használati szerződés) I. sz. 
mellékletének  2.  pontjában 
„A  háziorvosi rendelő helye, helyiségek: 
1087 Budapest,  Hungária körút  18. 
váróterem 
asszisztensi szoba 
1  orvosi rendelő 
folyosó 



beteg mosdó 
személyzeti mosdó tárolóval" 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A  háziorvosi rendelő helye, helyiségek: 
1087 Budapest,  Hungária körút  30/A. 
szélfogó 
közlekedő 
várótér 
nővérszoba 
I orvosi rendelő 
irattár 
akadálymentes  WC 
női  WC 
női mosdó 
raktár 
tern WC 
férfi mosdó 
takarítószer-szennyes tároló 
hulladéktároló 
személyzeti zuhany 
személyzeti  WC 
személyzeti öltöző 
fektető 
teakonyha" 

3. Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 

4. Megbízott köteles a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő  30  napon belül intézkedni a 

telephely módosítás cégjegyzékben történő átvezetése iránt. 
Jelen megállapodás  5  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek 

elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2020  

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 
Pikó András 
polgármester 

Jogi  szempontból ellenjegyzem: 

C.'zukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

Fedezet:  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

gazdasági vezető 

Szolgáltató 
„M-E" Egészségügyi és 

Szolgáltató Betéti Társaság 
képviseletében 
Molnár  Erika 
ügyvezető 
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336/2020. (IX. 24.)  számú határozat  1.  melléklete 
Okirat száma:  M....../2020. 

Módosító okirat 
A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat által  2020.  február  12.  napján kiadott,  A188/2019. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  8/A.  §-a alapján 
- a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
......./2020.  (IX.24.) számú határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1.  Az alapító okirat  1.2.2.  pontjába foglalt táblázat a következő  53.  sorral egészül ki: 

„53 
JSZSZGYK-A gyermekek, fiatalok  es 
családok életminőségét javító 
programok  

1089 Budapest,  Orczy út  41.  földszint  1." 

   

2.  Az alapító okirat  4.3.  alpontja a következő francia bekezdéssel egészül ki: 

„- az Szt.  64. 5 (4)  bekezdés  f)  pontja alapján a családsegítés keretében a nehéz 
élethelyzetben élo családok segítése céljából felajánlott adományok (közérdekű 
kötelezettségvállalások) fogadása, felhasználása a rászoruló családok javára." 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Budapest,  „időbélyegző szerint" 

Pikó András 
polgármester 



Okirat száma:  A /2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  8/A.  §-a alapján a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A  költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

A  költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

1.1.2.  rövidített neve: JSzSzGyK 

1.2. A  költségvetési szerv 

1.2.1.  székhelye:  1081 Budapest,  Népszínház utca  22. 

1.2.2.  tele hel  ei: 

 

telephely megnevezése telephely címe 

1 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Család- és 
Gyermekjóléti Központ 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

2 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Gazdasági 
Szervezet 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

3 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Gyermekek 
Átmeneti Otthona 

1088 Budapest,  Szentkirályi utca  15.1. em. 

4 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona 

1086 Budapest,  Koszorú utca  14-16. 

5 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona 

1082 Budapest,  Kisfaludy utca  5.  földszint  4. 

6 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona - külső férőhely 

1089 Budapest,  Sárkány utca  14.  földszint  1. 

7 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona - külső férőhely 

1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca  22.1.22. 

8 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ - Családok 
Átmeneti Otthona - külső férőhely 

1089 Budapest,  Kőris utca  4/a. 1.9. 

  

1086 Budapest,  Magdolna utca  43.  földszint  3. 
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1086 Budapest,  Magdolna utca  43.  Földszint  XIV. 
2 



11 jSzSzGyK-Házi segítségnyújtás es 
Szociális étkeztetés 

1089 Budapest,  Orczy út  41. 

2 Ezüstfenyő Gondozóház 1087 Budapest,  Kerepesi út  29/a. 
13 Ciklámen Idősek Klubja 1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  17. 

4 Víg Otthon Idősek Klubja 1084 Budapest,  Víg utca  18. 
15 Őszikék Idősek Klubja 1082 Budapest,  Baross utca  109. 
16 Reménysugár Idősek Klubja 1084 Budapest,  Mátyás tér  4. 
17 Napraforgó Idősek Klubja 1089 Budapest,  Delej utca  34. 
8 Mpás Klub 1084 Budapest,  Mátyás tér  12. 

19 Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1082 Budapest,  Kis Stáció utca  11. 
20 

 

1084 Budapest,  Déri Miksa utca  3.  földszint  4. 
21 

 

1086 Budapest,  Koszorú utca  4-6. 
22 

 

1086 Budapest,  Szerdahelyi utca S. 

23 

 

1086 Budapest, Bauer Sándor utca 9-11. 
földszint  1. 

24 

 

1084 Budapest,  József utca  57.  földszint  2. 
25 

 

1084 Budapest,  József utca  59.  földszint  4. 
26 

 

1081 Budapest,  Vay Ádám utca  4.1.22. 
27 

 

1081 Budapest,  Vay Ádám utca  6.  földszint  9. 
28 

 

1084 Budapest,  Nagy Fuvaros utca  26.1.21. 
29 

 

1089 Budapest,  Kőris utca  4/A.  földszint  1. 
30 

 

1089 Budapest,  Kőris utca  11.  földszint  13. 
31 

 

1082 Budapest,  Kisfaludy utca  10-12.1.18. 
32 

 

1086 Budapest,  Lujza utca  34.  félemelet  16. 
33 

 

1086 Budapest,  Dobozi utca  17.1.20. 
34 

 

1089 Budapest,  Dugonics utca  14.  félemelet  1. 
35 

 

1089 Budapest,  Dugonics utca  16.1.17. 
36 

 

1089 Budapest,  Kálvária utca  10/B.1.18. 
37 

 

1089 Budapest,  Kálvária utca  26.  földszint  9. 
38 

 

1086 Budapest,  Magdolna utca  12.  földszint  2 
39 

 

1086 Budapest,  Magdolna utca  41.  földszint  4. 
40 

 

1083 Budapest,  Tömő utca  23/B.  földszint  6. 
41 

 

1083 Budapest,  Tömő utca  56.  földszint  19. 
42 

 

1083 Budapest,  Tömő utca  60.  földszint  14. 
43 

 

1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  4. 
44 

 

1083 Budapest,  Losonci téri. 
45 

 

1084 Budapest,  Német utca  14. 
46 

 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  25-31. 
47 

 

1086 Budapest, Bauer  Sándor utca  6-8. 
48 

 

1085 Budapest,  Somogyi Ma utca  9-15. 
49 

 

1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  11-15. 
50 

 

1086 Budapest,  Dankó utca  16.  földszint 
51 

 

1086 Budapest,  Dobozi utca  23.  földszint 
52 

 

1086 Budapest,  Szerdahelyi utca  13.  földszint 
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JSZSZGYK-A gyermekek, Fiatalok  es 
családok életminőségét javító 
programok  

1089 Budapest,  Orczy út  41.  földszint  1. 

2. A  költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A  költségvetési szerv alapításának dátuma:  2011.  május  01. 
2.2. A  költsé vetési szerv ioaelőd költséRvetési szervének 

 

megnevezése székhelye 

 

Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat 1081 Budapest,  Népszínház utca  22. 

 

Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 
Gyermekek Átmeneti Otthona 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

 

Józsefvárosi Szociális Intézmények 
Gazdasági Hivatala 

1089 Budapest,  Kőris utca  35. 

 

„Őszirózsa" Gondozó Szolgálat 1089 Budapest,  Orczy út  41. 

5 
józsefvárosi Intézményműködtető 
Központ 

1082 Budapest,  Baross utca  84. 

3. A  költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A  költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testülete 
3.1.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

3.2. A  költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

3.2.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

4. A  költségvetési szerv tevékenysége 

4 A  költségvetési szerv közfeladata: 

Józsefváros közigazgatási területén 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv)  23.  §  (5)  bekezdés  11.  pontjában foglaltak szerint köteles gondoskodni a szociális 
alapellátásról. 

A  szociális igazgatásról  es  a szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt)  86.  §  (1)  bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatások- különös tekintettel családsegítés.  A 86.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja alapján 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást 
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lát el, továbbá az Szt  65.  §  (1)  bekezdésében meghatározott jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást önként vállalt feladatként biztosítja. 

A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt)  94.  §  (3)  bekezdés  c)  pontja alapján személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona) lát 
el. 

lózsefváros közigazgatási területén kívül  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  76/2017. 
(111.09.)  számú határozata alapján határozott időre  2017.  május  01.  napjától  2022.  december 
31.  napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a Belváros-Lipótváros  Budapest  Főváros V. 
kerület Önkormányzat közigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti 
otthona  1  férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további V. kerületi 
gyermek fogadása. 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  76/2017. 
(111.09.)  számú határozata alapján határozott időre  2017.  november  01.  napjától  2022. 
december  31.  napjáig megkötött ellátási szerződés szerint a  Budapest  Főváros VI. kerület 
Terézváros Önkormányzat közigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti 
otthona  1  férőhely tekintetében, valamint a szabad férőhelyek terhére további VI. kerületi 
gyermek fogadása. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  99/2014. 
(V.14.)  számú határozata alapján határozatlan időre  2014.  június  01.  napjától megkötött 
ellátási szerződés szerint a  Budapest  Főváros II. kerületi Önkormányzat közigazgatási 
területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, gyermekek 
átmeneti gondozása - azon belül gyermekek átmeneti otthona  1  férőhely tekintetében, 
valamint a szabad férőhelyek terhére további II. kerületi gyermek fogadása. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  309/2006. 
(V1.29.)  számú határozata alapján határozatlan időre  2006.  január  01.  napjától megkötött 
ellátási szerződés szerint a  Budapest  Főváros  IL  kerületi Önkormányzat közigazgatási 
területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás, nappali ellátás - azon 
belül fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biztosítása  1  férőhely tekintetében. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  373/2011. 
(1X.15.)  számú határozata, valamint a  386/2013. (X.16.)  számú határozata alapján 
határozatlan időre  2011.  október  01.  napjától  2  fő,  2014.  január  01.  napjától további  1  fő 
tekintetében megkötött ellátási szerződés szerint a  Budapest  Főváros  IX.  kerület 
Ferencvárosi Önkormányzat közigazgatási területe, személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szociális alapellátás, nappali ellátás - azon belül fogyatékos illetve autista személyek nappali 
ellátása biztosítása. 
Az óvodák és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék esetében, mint önkormányzati 
fenntartású intézmények, gazdálkodási feladatok ellátása. 
A  VIII. kerület területén található köznevelési intézmények esetén közétkeztetés 
biztosítása állami és önkormányzati fenntartású intézményekben. 
Önkormányzati fenntartású intézmények: 

• Napraforgó Egyesített Óvoda 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 
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• Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda  TÄ-TI-KA  Tagóvodája 

• Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 
A  felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás rendjét együttműködési 
megállapodás szabályozza. 

Állami fenntartású köznevelési intézmények: 

• Deák Diák Általános Iskola 

• Losonci Téri Általános Iskola 

• Budapest  VIII. Kerületi Németh László Általános Iskola 

• Molnár Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

• Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 

• Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 

• Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 

4.2 A  költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3 A  költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A  Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  Ill.  törvény, valamint a 
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvényben 
meghatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes formáit biztosítja. 

Időskorú és demens személyek nappali valamint, átmeneti ellátása, szociális étkeztetés 
biztosítása, többletfeladatként népkonyha működtetése. Az egyének és családok 
szociális és mentálhigiénés ellátása, a családi rendszer működési zavarainak 
megelőzése, a kialakult problémák megoldása. 

Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása. 

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése. 

Gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, 
és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a 
veszélyeztetettség megszüntetését, a gyermekek családjából történő kiemelésének 
megelőzését. Gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, gyermekek átmeneti ellátása. 

- A  háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az 
adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás 

6 



Az intézmény feladata a közfeladatot ellátó köznevelési intézményeknél a 
közétkeztetés ellátása, a pénzügyi-számviteli- gazdálkodási-tervezési feladatok 
ellátása. 

Az alábbi VIII. kerület területén található önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézmények esetében étkeztetés biztosítása. 

Napraforgó Egyesített Óvoda 1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget 
Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömö utca  38/A. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág 
Tagóvodája 

1082 Budapest,  Baross utca  111/b. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág 
Tagóvodája 

1081 Budapest,  Kun utca  3. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Katica 
Ta óvociája 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota 
Tagóvodája 

1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár 
Tagóvodája 

1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang 
Tagóvodája 

1087 Budapest,  Százados út  12-14. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

Napraforgó Egyesített Óvoda  TÁ-TI-KA 
Tagóvodája 

1088 Budapest,  Rákóczi út  15. 

Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád 
Tagóvodája 

1086 Budapest,  Csobánc utca  5. 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
Virágkoszorú Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  91. 

- az Szt.  64.  §  (4)  bekezdés  f)  pontja alapján a családsegítés keretében a nehéz élethelyzetben 
élő családok segítése céljából felajánlott adományok (közérdekű kötelezettségvállalások) 
fogadása, felhasználása a rászoruló családok javára. 

4.4. A  költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

kormányzati funkciószám kormányzat/funkció megnevezése 

 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üze-
meltetési, egyéb szolgáltatások 

 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 

041232 Start-  munka program - Téli közfoglalkoztatás 

 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

04 236 Országos közfoglalkoztatási program 

 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

 

01221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
0 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

11 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 
12 102031 Idősek nappali ellátása 
13 102032 Demens betegek nappali ellátása 
14 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
15 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

7 



16 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
17 104043 

 

Család és gyermekjóléti központ 
18 104060 A  gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
19 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
20 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán 
21 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
22 107052 Házi segítségnyújtás 
23 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

24 107070 Menekültek befogadottak, oltalmazottak ideiglenes 
ellátása és támogatása 

4.5. A  költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe. 

5. A  költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A  költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A  költségvetési szerv vezető jét a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg határozott, legfeljebb  5  éves 
időtartamra, menti fel vagy megbízását visszavonja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló  257/2000.  (XII.26.) Korm. rendelet szerint, az egyéb munkáltatói 
jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  41.  § 
(7)  bekezdése,  67.  §  (1)  bekezdés g) pontja alapján a Polgármester gyakorolja. 

A  költségvetési szerv gazdasági vezetőjének megbízási rendje: 

A  költségvetési szerv gazdasági vezető jének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vagy 
a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
A  gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ vezetője gyakorolja. 

5.2. A  költsé vetési szervnél alkalmazásban álló személyek  o  iszon a: 

 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

 

közalkalmazotti jogviszony 1992.  évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló  257/2000.  (XII.26.) Korm. 
rendelet szerint 

 

megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló  2012.  évi I. törvény 
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351/2020. (IX. 24.)  sz. határozat  1.  sz. 
melléklet 

Budapest 

Iktatószám:  04-3432/.../2020. 
Ügyintéző: 
Telefon: 
Fax: 314-1416 
e-mail:  szocialisgijozsefvaros.hu 

Tárgy: rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítására benyújtott fellebbezés 
elbírálása 

HATÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másod-

 

fokú hatóság Budapest, 
anyja neve:	 .os ügyében a 

számú rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítás tárgyában hozott 
elsőfokú határozatot 

helybenhagyja. 

E határozat ellen a fellebbezés kizárt. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási 
pert indíthat.  A  keresetlevelet — a Fővárosi Törvényszéknek címezve - a döntés közlésétől 
számított  30  napon belül a Polgármesternél kell előterjeszteni a Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal útján  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.). A  jogi képviselő nélkül eljáró felperes a ke-
resetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. 
A  szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási  per  költség- és 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

2020.  június  22.  napján rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nyúj-
tott be temetési költségek csökkentése érdekében a Családtámogatási Irodán. Nevezett 

:érelmé-

 

ben előadta, hogy 
napján, Kérelméhez mellékelte a halotti anyakönyvi kivonatot, a 
saját- és férje jövedelemigazolását, illetve a temetés kiadásairól szóló számlákat, melyeknek 
összértéke jövedelemigazolásokból megállapítottam, hogy Nevezett 

munkabérrel, _ . C sal  ad-

 

jukban az összes jövedelem ezek alapján 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.)  45.  §-a alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli 
és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltéte-
lek alapján települési támogatást nyújt. 
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A  rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek szabályait a pénzbeli és termé-
szetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 
szabályairól szóló  10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.)  24. §-25. 
§-ai határozzák meg. 

Az ÖR.  24.  § (I) bekezdése alapján a rendkívüli települési támogatás pénzbeli formában a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint pénzbeli és természetbe-
ni formában az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e 
rendeletben meghatározottak szerint eseti jelleggel nyújtható támogatás. 

Az ÖR.  24.  §  (3)  bekezdésében foglaltak szerint „Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendkí-
vüli települési támogatás azon személy részére állapítható meg, aki 

a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 250%-át vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át vagy 

b) egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 250%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
350%-át vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,  de  nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének  300%-ät. 

Tekintettel arra, hogy az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja a fenti összeghatárt : az  OR 24.  §  (3)  bekezdésében meghatá-

rozott feltételnek nem felel meg, emiatt kérelme  2020.  július  15.  napján elutasításra került, 
mely döntést  2020.  július  30.  napján átvett. 

Kérelmező a fellebbezési határidőn belül  2020.  augusztus  5.  napján fellebbezést nyújtott be, 
melyben arra hivatkozott, hogy gyermekük tragikus körülmények között, autóbalesetben 
hunyt el. Előadta továbbá, hogy minimálbérből él, férje pedig rokkant nyugdíjat kap, melyet 

aás terhel. 

Mindezekre tekintettel kérte a fellebbezés méltányos és pozitív elbírálását, ügyének felülvizs-
gálatát. 

Az Szt.  4.  § (I) bekezdés a) pontja értelmében: jövedelem: — az  (la)  bekezdésben foglalt kivé-
tellel, valamint figyelemmel az  (lb) es (lc)  bekezdésben foglaltakra — az elismert költségek-
kel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
-  na)  a személyi jövedelemadóról szóló  1995.  évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó — megszerzett — vagyoni érték 
(bevétel), ideértve a Szjatv.  1.  számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 

- ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

Az  (lb)  bekezdés alapján az  (1)  bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek 
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 
tartásdíj.  Ha  a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteher-
viselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek 
hiányában a bevétel 40%-ával.  Ha  a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve  ha  részére támogatást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 



költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, 
illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Az  (1c)  bekezdés alapján az  (1)  bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezett-
ségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített köztehervi-
selési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az egészségügyi szol-
gáltatási járulék. 

Az Szt.  4.§ (1)  i)  pontja alapján rendszeres pénzellátás: a táppénz, a eseesemögondozási díj, 
az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, 
szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megválto-
zott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, 
az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi  es  özvegyi járadék, az öz-
vegyi nyugdíj — kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellá-
tásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult 
gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját —, a baleseti táppénz, a hozzátar-
tozói baleseti nyugellátás, az  Flt.  alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségká-
rosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli 
ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési 
támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkáro-
sodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, 
tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a köz-
szolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb 
azonos típusú ellátás; 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  41.  §  (4)  bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármestere, a bizott-
ságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör 
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

A  Mötv.  142/A.  §  (1)  bekezdése alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági 
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendelet-
ben a polgármestere, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. 

A  Mötv.  142/A.  §  (2)  bekezdése alapján,  ha  a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügy-
ben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság 
és a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
112.  §-a alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.  A  hatóság végzé-
se ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,  ha  azt törvény megengedi, egyéb esetben a 
végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés 
ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

Az Ákr.  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja értelmében fellebbezésnek van helye,  ha  a határozatot — 
a képviselő testület kivételével — helyi önkormányzat szerve, vagy rendvédelmi szerv helyi 
szerve hozta. 

Az Ákr.  119.  §  (3)  bekezdése alapján,  ha  a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, 
Illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést 
a hatóság összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabály-
ban kijelölt - másodfokú hatósághoz. 



Az Ákr.  119.  §  (5)  bekezdése alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a felleb-
bezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés eseten azt megváltoztatja 
vagy megsemmisíti. 

A  Képviselő-testület mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta és a  ...../2020. 
(IX.24.) számú határozattal a  04-3432/2/2020.  számú elsőfokú döntést helybenhagyta tekin-
tettel arra, hogy az  OR. 24.  §  (3)  bekezdésében meghatározott feltételnek nem felel meg. 

A  határozat jogalapja az Szt.  4.  §  (1)  bekezdése,  32.  §  (3)  bekezdése,  45.  §, az ÖR.  1.  §  (1) 
bekezdése,  24.  §-a, az Ákr.  80.  §  (1)  bekezdése,  81.  § (I) bekezdése,  112.  §-a,  116.  §  (2)  be-
kezdés a) pontja,118. §-a,  119.  §  (3), (5)  bekezdése. 

A  Képviselő-testület hatáskörét az Mötv.  142/A.  §  (2)  bekezdése, az Szt.  4/A.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, az  OR. 3.  §-a, illetékességét az Szt.  32/A.  §  (1)  bekezdése, a Ákr.  16.  *  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint az  OR. 1.  §  (1)  bekezdése állapítja meg. 

A  szociális igazgatási eljárás az Szt.  16.  §-a alapján költség- és illetékmentes. 

Budapest, 2020.  
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének képviseletében 

Pikó  Andras 
polgármester 

Errő l  értesül: 
I . 
2.  Irattár 



351/2020. (IX. 24.)  sz. határozat  2,  sz. 
melléklet 

Budapest 

Iktatószám:  04-3163/.../2020. 
Ügyintéző: 
Telefon: 
Fax: 314-1416 
e-mail:  szocialis(aDjozsefvaros.hu 

Tárav: rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítására benyújtott fellebbezés 
elbírálása 

HATÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másod-
fokú hatóság 

n  alatti lakos ügyében a 
ímú  rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítás tárgyában hozott 

elsőfokú határozatot 

helybenhagyja. 

E határozat ellen a fellebbezés kizárt. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási 
pert indíthat.  A  keresetlevelet — a Fővárosi Törvényszéknek címezve - a döntés közlésétő l 
számított  30  napon belül a Polgármesternél lehet előterjeszteni a Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján keresztül  (1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67.). A  jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meg-
határozott nyomtatványon is előterjesztheti. 
A  szociális igazgatási eljárás és az azzal összeftiggésben indult közigazgatási  per  költség- és 
illetékmentes. 

INDOKOLÁS 

zívüli települési támogatás iránti kérelme (koronavírus-járvány miatt)  2020. 
május  29.  nanián érkezett  a  Családtámogatási Irodára. Nevezett 

;zám alatti lakásban. Kérelmében előadta, hogy 
feleségével mindketten idős beteg emberek. Számos betegségben szenvednek, Nevezett ope-
rák daganatos beteg, felesége pedig tüdőembóliában szenved. Előadta továbbá, hogy nagyon 
sok  a  havi rendszeres kiadásuk,  a  lakásfenntartási kiadásuk,  il  a  gyógyszerköltségeik, és az 
árak folyamatosan emelkednek. Kérelméhez csatolta  a  saját- illetve feleseae iövedelemigazo-
lását, továbbá az egészségi állapotukat bizonyító leleteket. 

_ gellátásban részesülnek.  A  családban az összes  hay'  jövedelem 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.)  45.  §-a alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli 
és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltéte-
lek alapján települési támogatást nyújt. 
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A  rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek szabályait a pénzbeli és termé-
szetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 
szabályairól szóló  10/2015.  (II1.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2.  § 
in)  pontja, valamint a  26/A.  §-ai határozzák meg. 

A  Rendelet  2.  § m) pontjában foglaltak alapján - rendkívüli élethelyzet járvány következté-
ben: a koronavírus járvány következtében beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyez-
teti a kérelmező és adott esetben családja legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási 
igényeinek kielégítését. 

A  Rendelet  26/A.  §  (1)  bekezdése értelmében az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető 
- a  2.  § m) pontja alapján - járvány következtében rendkívüli élethelyzetbe került személyek 
részére rendkívüli települési támogatást nyújthat maximum  30.000,- Ft  összegben: 

a) egyedülálló esetén annak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének meghaladja a 200%-át  (2020.  évben:  57.000,- Ft), de  nem halad-
ja meg a 300%-át  (2020.  évben:  85.500,- Ft),  vagy 

b) családban élő esetén annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meg-
haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át  (2020.  évben: 
42.750,-Ft), de  nem haladja meg a 250%-át  (2020.  évben:  71.250,- Ft). 

A  hivatkozott jogszabály  (2)  bekezdése alapján az Önkormányzat a létfenntartást veszélyezte-
tő - a  2.  § m) pontja alapján — járvány következtében rendkívüli élethelyzetbe került szemé-
lyek részére rendkívüli települési támogatást nyújthat maximum  50.000,- Ft  összegben: 

a) egyedülálló esetén annak, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át  (2020.  évben:  57.000,- Ft),  vagy 

b) családban élő esetén annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át  (2020. 
évben:  42.750,- Ft). 

lekintettel arra, hogy s al á dj áb a n  az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja a fenti összeghatárt ezért az  OR 26/A.  §  (2)  bekezdésében meghatáro-
zott feltételnek nem felel meg, emiatt kérelme  2020.  június  19.  napján elutasításra került, 
mely döntést  2020.  július  09.  napján átvett. 

Kérelmező a fellebbezési határidőn belül  2020.  július  20.  napján postai úton fellebbezést 
nyújtott be, melyben arra hivatkozott, hogy nagyon magasak az élelmiszer, illetve gyógyszer 
árak, továbbá a tisztasági felszerelések árai is növekedtek, sok kiadása van. Mindezekre tekin-
tettel kérte a fellebbezés méltányos  es  pozitív elbírálását, ügyének felülvizsgálatát. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  41.  §  (4)  bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizott-
ságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör 
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

A  Mötv.  142/A.  §  (1)  bekezdése alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági 
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendelet-
ben a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja M. 
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A  Mötv.  142/A.  §  (2)  bekezdése alapján,  ha  a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügy-
ben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság 
és a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) 
112.  §-a alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.  A  hatóság végzé-
se ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,  ha  azt törvény megengedi, egyéb esetben a 
végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés 
ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

Az ikkr.  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja értelmében fellebbezésnek van helye,  ha  a határozatot --
a képviselő testület kivételével — helyi önkormányzat szerve, vagy rendvédelmi szerv helyi 
szerve hozta. 

Az Akr.  119.  §  (3)  bekezdése alapján,  ha  a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, 
illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést 
a hatóság összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabály-
ban kijelölt - másodfokú hatósághoz. 

Az Akr.  119.  §  (5)  bekezdése alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a felleb-
bezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja 
vagy megsemmisíti. 

A  Képviselő-testület mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta és a  ...../2020. 
(IX.24.) számú határozattal a  04-3163/2/2020.  számú elsőfokú döntést helybenhagyta tekin-
tettel arra, hogy az  OR. 26/A.  §  (1)  bekezdésében meghatározott feltételnek nem felel meg. 

A  határozat jogalapja az Szt.  32.  §  (3)  bekezdése,  45.  §, az ÖR.  1.  §  (1)  bekezdése,  24.  §-a, az 
Ákr.  80.  §  (1)  bekezdése,  81.  §  (1)  bekezdése,  112.  §-a,  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja,118. §-a, 
119.  §  (3), (5)  bekezdése. 

A  Képviselő-testület hatáskörét az Mötv.  142/A.  §  (2)  bekezdése, az Szt.  4/A.  § (I) bekezdés 
a) pontja, az  OR. 3.  §-a, illetékességét az Szt.  32/A.  §  (1)  bekezdése, a Akr.  16.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint az  OR. 1.  §  (1)  bekezdése állapítja meg. 

A  szociális igazgatási eljárás az Szt.  16.  §-a alapján költség-és illetékmentes. 

Budapest, 2020.  
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének képviseletében 

Pikó  Andras 
polgármester 

Errő l értesül: 
1. 
2. hattár 
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