
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Kesziilt Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testulet
2021. oktober 28-an (csutortbk) 9.00 oratol 

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal HI. emeiet 300-as targyaldjaban megtartott 
4. rendes iilesnek (2021. oktober 21.) folytatasarol

Napirend 3. pontja - az oktober 21-en megkezdett targyalas folytatasa (ZART) 
Tajekoztato a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-nel vegzett belso 
ellenorzesrol 
(frasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztd: dr. Sajtos Csilla jegyzo

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepvjseld-testiilet 
582/2021. (X. 28.) hatarozata

(6 igen, 6 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseio-testulet ugy dont, hogy nem fogadja el dr. Szilagyi Demeter ilgyrendijavaslatat, 
mely szerint tartsanak 15 perces olvasasi sziinetet, olvassdk el az Motv.-t, mivel a Kepviseio- 
testulet alapveto  jogainak korlatozasa tortent meg.

A Kepviseio-testulet a tajekozatot hatarozathozatal nelkiil targyalta meg.

Napirend 6. pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022., 
2023., 2024., 2025. evi koltsegveteseit erinto dontesek meghozatal&ra 
(frasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testulet
583/2021. (X. 28.) hatarozata

(3 igen, 10 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseio-testulet ugy dont, hogy nem fogadja el Voros Tamas ilgyrendi javaslatat. mely 
szerint a Kepviseld-testillet szavazzon arrol, hogy az elozo napirendi pontot, amely a JKN 
belso ellenorzeserol szolt, ismetelten tuzze napirendre a Kepviseio-testulet, es megfelelden 
anonimizdlt formaban hozza nyilvanossagra a JKN Zrt. belso ellenori jelenteset, tekintettel 
arra. hogy azt a kordbban zdrt tilesen kezelle, a belso ellenorzesi anyagot megismerve 
azonban kiderillt, hogy szamos tbrvenytelenseg zajlott le a cegen belill, amit joga van 
megismernie a nyilvdnossagnak.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testfilet 
584/2021. (X. 28.) hatarozata

(3 igen, 10 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testulet ugy dont, hogy nem fogadja el dr. Szilagyi Demeter ilgyrendi javaslatat, 
hogy tekintettel arra, hogy a belso ellenorzesben is szamtalan olyan pont volt, amikor 
indikativ arajanlatokrol volt szo, az indikativ arajanlatok kepezzek az eloterjesztes 
mellekletet, hogy a Kepviseld-testulet lathassa, hogy mire, alapozzuk a kolteseket.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testfilet 
585/2021. (X. 28.) hatarozata

(3 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testulet ugy dont, hogy nem fogadj a el Voros Tamas modositd javaslatat, mely 
szerint az 1. ponthoz a fak, fasorok apoldsi, fenntartasi munkaja kozbeszerzesi kiirdshoz a 
2022-25. evi koltsegvetesben, 2022-ben 331,5, 2023-ban van 442, 2024-ben szinten 442 es 
2025-ben 110,5 millid forint nettd dsszeg legyen eldirdnyozva, az utpdlydk, jardaszakaszok, 
tehdt 2. pontjavitasra, felujitasi munkai targyu kozbeszerzesi eljardsnak az alapjakent pedig 
2022-ben 108, 2023-ban 240, 2024-ben 240, 2025-ben 60.000.000forint nettd dsszeg legyen 
eldirdnyozva. Az elsd 2 pontban meghatdrozott eldiranyzatokat az Onkormanyzat a 2022-25. 
evi koltsegveteseben keriiljbn betervezesre es az Onkormanyzat ilyen modon jdrjon el.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 
586/2021. (X. 28.) hatarozata

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 2025. 
evi koitsegveteseit erinto dontesek meghozatalarol

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1. penzugyi fedezetet biztosit a ,,Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros 
Onkormanyzata tulajdonaban allo zoldfeliiletek, fak es fasorok apoIasi, fenntartasi 
munkai” targyu kozbeszerzesi eljaras kiirasahoz az Onkormanyzat 2022-2025. evi 
koltsegveteseiben, evenkenti bontasban az alabbi osszegekben:

2022-ben: 165 750 000 Ft + AFA,
2023-ban: 221 000 000 Ft + AFA,
2024-ben: 221 000 000 Ft + AFA,
2025-ben: 55 250 000 Ft + AFA;

2. penzugyi fedezetet biztosit a „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros 
Onkormanyzata tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es 
hozzatartozo utszegelyek javitasi, felujitasi munkai” targyu kozbeszerzesi eljaras 
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kiirasahoz az Onkormanyzat 2022-2025. evi koltsegveteseiben, evenkenti bontasban az 
alabbi osszegekben:

2022-ben: 60 000 000 Ft + AFA,
2023-ban: 80 000 000 Ft + AFA,
2024-ben: 80 000 000 Ft + AFA,
2025-ben: 20 000 000 Ft + AFA;

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1-2. hatarozati pontokban meghatarozott 
eloiranyzatoknak az Onkormanyzat 2022-2025. evi koltsegveteseibe tortend 
betervezeserol.

Felelds: polgarmester
Hataridd: az onkormanyzat 2022. evi, es azt kovetd targyevi kdltsegveteseinek jovahagyasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a 
kdltsegvetes tervezese tekinteteben), Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 7. pontjja
Javaslat a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasara
(Irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest J6zsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
587/2021. (X. 28.) hatarozata

a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modosftasarol

(11 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

A kepviseld-testiilet

1. modositja az Onkormanyzat 2021. evre vonatkozd kozbeszerzesi tervet az eldterjesztes 
melleklete szerinti tartalommal, a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (a 
tovabbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdes szerint;

2. felkeri a polgarmestert, hogy a Kbt. 43. § (2) bekezdes a) pontja szerint gondoskodjon a 
modositott kozbeszerzesi terv kozzetetelerol.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a dontest kovetden haladektalanul

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kozbeszerzesi
es Palyazatkezelb Iroda, Felelds Akkreditalt Kozbeszerzesi Szaktanacsado
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Napirend 8. pontja
Javaslat Budapest Fdvaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kozbeszerzesi Szabalyzatanak, Budapest Fdvaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak jdvahagyasara, vaiamint a 
Kepviselo-testiilet es Szervei SZMSZ-enek mddosftasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETE 12 1GEN, 0 NEM, 1 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA 
ES MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 31/2021. (X. 28.) SZ. 
ONKORMANYZATI RENDELETET A KEPVISELO-TESTULET ES SZERVEI 
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATAROL SZOLO 36/2014. (XI. 06.) 
ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL

A dontes vegrehajtasdt vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
588/2021. (X. 28.) hatarozata

,,Budapest Fovaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kozbeszerzesi 
Szabalyzatanak”, valamint „Budapest Fovaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi 

Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak” elfogadasarol

(12 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, bogy

1 .) elfogadja az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti Kozbeszerzesi Szabalyzatot, 
melynek hatalya Budapest Fovaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
kozbeszerzesi ertekhatart elero beszerzeseire terjed ki;

2 .) elfogadja az eloterjesztes 3. szamu melleklete szerinti Beszerzesi Szabalyzatot, mely 
Budapest Fovaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzesi ertekhatart el 
nem erd beszerzeseire terjed ki;

3 .) az 1.) 6s 2.) hatarozati pontokra tekintettel az uj szabalyzatok hatalybalepesevel 
egyidejuleg hatalyon kiviil helyezi a 22/2016. (IL 04.) szamu hatarozataval elfogadott, 
617/2019. (VI. 11.) szamu hatarozataval mddositott Kozbeszerzesi es Beszerzesi 
Szabalyzatat.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1 -3 pont eseteben 2021. oktober 29. (a szabalyzatok hatalybalepesenek napja).

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet
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Napirend 9. pontja
Javaslat a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 
49/2017. (XII.20.) onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 12 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
32/2021. (X. 28.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A TARSASHAZAKNAK 
ADHATO ONKORMANYZATI TAMOGATASOKROL SZOLO 49/2017. (XII. 20.) 
ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 10. pontja
Javaslat a Tolnai Piheno kert hasznalatanak modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Radai Daniel alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
589/2021. (X. 28.) hatarozata

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 328/2020. (IX. 24.) 
szamu hatarozatanak modositasarol

(10 igen, 2 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

1. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete az alabbiak szerint 
modositja a Kt. 328/2020. (IX. 24.) szamu hatarozatanak 2. pontjat:

„a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szam alatti, onkormanyzati tulajdonu tires telek 
piheno kertkent keriiljon a tovabbiakban hasznositasra, a hatarozat 3-4. pontjaiban 
foglalt feltetelekkel, azzal a kiegeszitessel, hogy a kozossegi kertbe nem lehet kutyat 
bevinni 2021.12.01. idoponttol.”

2. felkeri a polgarmestert, hogy vizsgalja meg uj kutyas park letesitesenek lehetoseget 
egy Csarnok negyedi tires onkormanyzati telken.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2021. november 31.

2. pont eseteben; 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Kozossegi 
Reszveteli Iroda, JGK Zrt., Rev8 Zrt.
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Napirend 11. pont|a
Javaslat az Orczy ut - Kbbanyai ut - Konyves Kalman korut - UHoi ut altal 
hatarolt teriMet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviselotelep) Keruleti Epftesi 
Szabalyzatarol (GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet 
modosftasara 
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETE 11IGEN, 0 NEM, 2 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA 
ES MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 33/2021. (X. 28.) SZ. 
ONKORMANYZATI RENDELETET AZ ORCZY UT - KOBANYAI UT - 
KONYVES KALMAN KORUT - ULLOI UT ALTAL HATAROLT TERULET (A 
GANZ NEGYED EGY RESZE ES A TISZTVISELOTELEP) KERULETI EPITESI 
SZABALYZATAROL (GTKESZ) SZOLO 36/2019. (VIM. 22.) ONKORMANYZATI 
RENDELET MODOSITASAROL

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 12. pontja
Javaslat botlatokovek elhelyezesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

Budapest Fovaros VIM. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
590/2021. (X. 28.) hatarozata

botlatokovek dhelyzeserol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy:
a Magyar Zsido Kulturalis Egyesiilet kerelmere az alabbi botlatokovek elhelyezeset 
engedelyezi:
a) Kaufmann Laszlo emlekere a Nagyfuvaros u. 3/b. sz. haz elott.
b) Kaufmann Tibor emlekere a Nagyfuvaros u. 3/b. sz. haz elott.
c) Szekely Tihamerne emlekere a Vay Adam utca 8. sz. haz elott.

Felelbs: polgarmester

Hatarido: 2021. oktober 28.

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda
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Napirend 13. pontja
Javaslat terfigyelo rendszerrel kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilet 
591/2021. (X. 28.) hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet teriileten mfikodo terfigyelo rendszerrol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. kijeloli a Corvin setany - Nagy Templom utca keresztezodeset es vonzaskorzetet 
kepfelvevovel megfigyelt kozteruletnek, a terfigyelo rendszer bovitese erdekeben;

2. az dnkormanyzat hasznalataba veszi, es a sajat onkormanyzati terfigyelo rendszerebe 
integral)a a Las Vegas Casino altal kiepitett es a mellekelt egyuttmukodesi megallapodas 
szerint dijmentesen felajanlott 7 kamerabdl allo terfigyelo rendszert, a megfigyeles 
erdekeben;

3. felkeri a Polgarmestert az eloterjesztes melleklete szerinti egyuttmukodesi megallapodas 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1. pont eseteben 2021. oktober 28.,
a 2. pont eseteben 2021. december 31.
a 3. pont eseteben 2021. november 04.

A dentes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kozteriilet-felugyeleti Ugyosztaly

Napirend 14. pontjja
Javaslat a Deri Miksa utca megujftasa kereteben megvalosulo kozvilagitas 
halozat atepitesehez kapcsolodd tulajdonosi dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilet
592/2021. (X. 28.) hatarozata

a Deri Miksa utca megujftasa kereteben megvalosulo kozvilagitas halozat atepitesehez 
kapcsolodd tulajdonosi dontesek meghozatalarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, 
hogy
1. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat a Deri Miksa utca 
megujftasa kereteben megvalosulo kozvilagitas haldzathoz kapcsolodd, a meglevd es 
elbontando kozvilagitas halozat maradvanyerteket a Budapest! Disz- es Kozvilagitas Kft-nek 
megfi zeti.
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2. a hatarozat 1. pontja szerinti 2.332.869 Ft osszegu fizetesi kotelezettseg penziigyi 
fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a projekt bnkormanyzati onresze 
terhere biztositja Aht-n kivuli felhalmozasi celu penzeszkozatadaskent.

Kozterulet Szakaszhatar
Elbontando kdzvilagitas 
halozat Afa-val novelt 
maradvanyerteke

Deri Miksa utca Nagyfuvaros utca - Rpkoczi ter 2.332.869 Ft

3. feikeri a polgarmestert, hogy kezdemenyezze Budapest Fovaros Onkormanyzatanal a 
Deri Miksa utcaban megepiilo uj kozvilagitas halozat tulajdonjoganak teritesmentes 
atadasat, valamint az Onkormanyzatunk altal megfizetett 2.332.869 Ft osszegu 
maradvanyertek Fovarosi Onkormanyzat altal torteno visszateriteset.

4. feikeri a polgarmestert Deri Miksa utca kdzvilagitas halozat letesitesevel 
kapcsolatos, a jelen eloterjesztes mellekletet kepezo beruhazoi nyilatkozat alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. es 3. pout eseten az uj kdzvilagitas halozat mfiszaki atadas - atvetelet

kovetden
2. pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi kbltsegvetesenek jovahagyasa
4. pont eseten 2021. november 4.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Rev8 Zrt., Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Kbltsegvetesi es Penziigy Ugyosztaly.

Napirend 15. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel 
kapcsolatos tulajdonosi hozzajarulas megadasara
(irasbeli eloterjesztes) (POTKEZBESITES)
Elbterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
593/2021. (X. 28.) hatarozata

a Budapest VIM. keriilet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel kapcsolatos 
tulajdonosi hozzajarulas megadasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy ddnt, hogy

1 .) a Mbtv. 41. § (4) bekezdese, az SZMSZ 31. § (4) bekezdese es a Vagyonrendelet 15. § 
(7) bekezdese alapjan az eloterjesztes 3. mellekletet kepezd tartalommal tulajdonosi 
nyilatkozatot ad a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti 36773/0/A/l7. 
hrsz.-u nem lakas celjara szolgalo helyiseget (Ingatlan) berlo Syllogos Magyarorszagi 
Gorogok Kulturalis Egyesulete (szekhely: 1088 Budapest, Baross utca 41.; adoszam: 
19000314-1-42; nyilvantartasi szam: 01-02-0001223; kepviseli: Chachopoulos 
Vasileios) reszere, amelyben kbtelezettseget vallal arra, hogy a Bethlen Gabor 
Alapkezelo Zrt. altal kozzetett a NBER-KP-1-2021 jelu palyazatra NBER-KP-1-2021/1- 
000326 szamon benyujtott dokumentacio es hianypotlasi felhivas alapjan az Ingatlant a 
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Tamogatoi okiratban/Tamogatasi szerzodesben meghatarozott, a megvalosftasi idoszak 
lejaratat koveto legalabb dt eves idoszakon (a tovabbiakban: fenntartasi idoszak) belul a 
tamogatas celjanak megfeleloen tartja fenn, valamint arra, hogy az Ingatlan a fenntartasi 
idoszakon belul kizarolag a Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt. Tamogato elozetes 
jovahagyasaval (es a Tamogato dontese alapjan a foglalkoztatasi, a szolgaltatasi es az 
egyeb kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval) idegenithetd el, adhato berbe, vagy 
mas hasznalataba, vagy hasznosfthatd mas modon, illetve terhelhetd meg. A nyilatkozat 
kiadasaval az Onkormanyzat elismeri, hogy a Syllogos Magyarorszagi Gorogok 
Kulturalis Egyesulet tamogatasi kerelmeben foglaltakat megismerte es elfogadja.

2 .) felkeri az Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerint tulajdonosi hozzajarulast adja 
ki a berld reszere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2.) pont eseteben 2021. november 30.

A dentes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 16. pontja
Javaslat az egeszsegiigyi alapellatasi kbrzetekrol szolo 42/2018. (XII.21.) 
bnkormanyzati rendelet modosftasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETE 13 IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA 
ES MEGALKOTJA BUDAPEST FdVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 34/2021. (X. 28.) SZ. 
ONKORMANYZATI RENDELETET AZ EGESZSEGUGYI ALAPELLATASI 
KORZETEKROL SZOLO 42/2018. (XII.21.) ONKORMANYZATI RENDELET 
MODOSITASAROL
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkoirmanyzat Kepviseld-testiilet 
594/2021. (X. 28.) hatarozata

a Dr. Moricz Egeszsegiigyi Szolgaltato Beteti Tarsasaggal megkbtott egeszsegiigyi 
feladat-eHatasi szerzodes modositasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviseld-testiilet

1 .) ugy dont, hogy - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hataskorenek magahoz 
vonasaval - modositja a Dr. Moricz Egeszsegiigyi Szolgaltato Beteti Tarsasaggal 
(szekhelye: 1093 Budapest, Matyas u. 18., cegjegyzekszam: 01 06 764733, kepviseli: 
Dr. Moricz Zsuzsanna vezetd tisztsegviselo, ellatasert szemelyesen kotelezett orvos 
neve: Dr. Moricz Zsuzsanna) 2016. december 19-en megkotott egeszsegiigyi feladat- 
ellatasi szerzodest az eloterjesztes 2. melleklete szerinti tartalommal.
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2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti szerzodesmodositas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.

)

Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 
595/2021. (X. 28.) hatarozata

a Schram-Med Haziorvosi es Egeszsegiigyi es Szolgaltato Korlatott Feleiossegu 
Tarsasaggal megkotott egeszsegiigyi feMat-dlatasi szerzodes modosftasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testulet

1 .) ugy dont, bogy - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hataskorenek magahoz 
vonasaval - modositja a Schram-Med Haziorvosi es Egeszsegiigyi es Szolgaltato 
Korlatolt Feleiossegu Tarsasag (szekhely: 2000 Szentendre, Osz u. 5/A., 
cegjegyzekszam: 13- 09-143911, adoszam: 23123580-1-13, kepviseli: Dr. Schramek 
Jozsef vezeto tisztsegviselo, ellatasert szemelyesen kdtelezett orvos neve: Dr. Schramek 
Jozsef) 2016. november 15-en megkotott egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodest az 
eloterjesztes 3. melleklete szerinti tartalommal.

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti szerzodesmodositas alairasara.

FeleJos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.
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Napirend 17. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyeraiekjoleti Kozpont alapito 
okiratanak modosftasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilet 
596/2021. (X. 28.) hatarozata

a LELEK- program keretebeu uj lakasok kijelbleserol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet

1 .) ugy dont, hogy a LELEK-program kereteben az alabbi lakasokat kijeloli, azzal a 
feltetellel, hogy azok kizarolag szolgalati szallas celjarahasznalhatoak fel:

a.) 1086 Budapest, Danko utca 34. II/8. szam alatti, 35474 hrsz.-u, 32,45 m2 alapteriiletu, 1 
szoba, osszkomfortos lakas,
b.) 1086 Budapest, Danko utca 34. IV/1. szam alatti 35474 hrsz.-u, 27,45 m2,alapteriiletu, 1 
szoba osszkomfortos lakas,
c.) 1086 Budapest, Magdolna utca 47. fbldszint 7. szam alatti, 35421/0/A/7 hrsz.-u, 24,96 
m2 alapteriiletu, 1 szoba komfortos lakas,
d.) 1086 Budapest, Dioszegi Samuel utca 15. 11/30. szam alatti, 36055/A/30 hrsz.-u, 26 m2 
alapteriiletu, 1 szoba, osszkomfortos lakas.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a hatarozat 1.) pontja szerinti ingatlanok atadas- 
atvetelerol gondoskodjon.

Felelos: 1. pont eseteben: polgarmester, 2. pont eseteben: Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2. pont eseteben: 2021. november 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egysSg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormimyzat Kepviseio-testulet 
597/2021. (X. 28.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szoigaltatd es Gyermekjdleti Kozpont lij telephelyeinek 
kijeidldserol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kdpviseld-testulet

1 .) ugy dont, hogy a kovetkezd ingatlanokat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjdleti Kozpont uj telephelyeikent kijeloli es egyuttal a Jozsefvarosi Szocialis es 
Gyermekjdleti Kozpont ingyenes hasznalataba adja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjdleti Kozpont kozfeladatanak ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz sziikseges 
mertekben:

a.) 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 26. 2. emelet 37. Lelek-lakas („Lakdingatlan
szocialis celu berbeadasa, iizemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
b.) 1085 Budapest, Rigo utca 4. 3. emelet 20. Lelek-lakas („Lak6ingatlan szocialis celu 
berbeadasa, iizemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
c.) 1080 Budapest, Teleki Laszlo ter, 035388 hrsz. - FiDo lijusagi Kozpont („Csalad-es 
gyermekjdleti kozpont”, „A gyermekek, fiatalok es csaladok eletminoseget javito 
programok” alaptevekenysegek feladat-ellatasi helyekent)
d.) 1089 Budapest, Dioszegi Samuel utca 13. foldszint Kozossegi hely es mosoda
(„Csalad-es gyermekjdleti szolgaltatasok” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
e.) 1089 Budapest, Kalvaria ter 13. foldszint- gyermekjdleti szolgaltatasok („Csalad-es 
gyermekjdleti szolgaltatasok” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
f.) 1086 Budapest, Danko utca 34. II/8. (hrsz.: 35474) - Lelek lakas („Lakdingatlan
szocialis celu berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
g.) 1086 Budapest, Danko utca 34. IV/1. (hrsz.: 35474) - Lelek lakas („Lakdingatlan 
szocialis celu berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
h.) 1086 Budapest, Magdolna utca 47. foldszint 7. (hrsz.: 35421/0/A/7) - Lelek lakas 
(,,Lak6ingatlan szocialis celu berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi 
helyekent)
i.) 1086 Budapest, Dioszegi Samuel utca 15. 11/30. (hrsz.: 36055/A/30) - Lelek lakas 
(„Lakdingatlan szocialis celu berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi 
helyekent).

Felelds: Polgarmester

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg; Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
598/2021. (X. 28.) hatarozata 

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak 
modosftasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dont. hogy

1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont Alapito okiratat 
modosito okiratot es a modositassal egyseges szerkezetbe foglalt Alapito okiratat, az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstar altal 
torteno torzskonyvi nyilvantartasba torteno bejegyzes napjaval lepnek hatalyba.

2 .) felhatalmazza a polgamiestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott Alapito okiratot 
modosito dokumentum alairasara es a Magyar Allamkincstar esetleges hianypotlasi 
felszolitasanak teljesitesere azzal, hogy a hianypotlas teljesitese jelen hatarozattal nem lehet 
clienteles es az Alapito okiratot lenyegi- helyreigazitasi kerdesnek nem minosulo- 
kerdesekben nem modosithatja.

3 .) felkeri a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
intezmenyvezetojet, hogy keszitse el az intezmeny szervezeti es mukodesi szabalyzatanak 
modositasat a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra tekintettel es fenntartoi jovahagyas celjabol 
terjessze a Kepviselo-testiilet ele a 2021. decemberi rendes iilesere.

Felelos: 1-2. pontok eseteben: polgarmester, 3. pont eseteben: Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont intezmenyvezetoje
Hatarido: 2. pont eseteben: 2021. november 15., 3. pont eseteben: Kepviselo-testiilet 2021. 
decemberi rendes iilese

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont.
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Napirend 18. pont j a
Javaslat Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozaiapitvannyal kapcsolatos dbntesek 
meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes) (POTKEZBES1TES)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilet
599/2021. (X. 28.) hatarozata

a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal kapcsotatos ddntesek 
meghozatalarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, 
hogy

1. onkent vallat feladatellatasa kereteben a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvany 
reszere a 2021. evben mindosszesen 4 128 978 Ft mukbdesi tamogatasi biztosft;

2. a hatdrozat 1. pontjaban foglalt mukbdesi celu tamogatas fedezetet mindosszesen
4 128 978 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi kbltsegvetesrbl szolo 5/2021. (II.
25 .) onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal 
biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatas penzugyi fedezetenek 
biztositasahoz szukseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a polgarmestert, hogy 
az atcsoportositast a koltsegvetesi rendelet soron kbvetkezo modositasaban vezesse dt;

3. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes mellekletet kepezb tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: a 2. pont eseteben pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi kbltsegvetesrbl
szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet soron kbvetkezo modositasa, a 3. pont 
eseteben 2021. november 5.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: az eloiranyzat atcsoportositas 
tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Jogi Iroda

Napirend 19. poutja
Javasial alapitvanyok tamogatasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselb

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
600/2021. (X. 28.) hatarozata

a Vasas Kozponti Konyvtar Alapftvany es a Vasas Muveszegyiittes Alapftvany 
tamogatas arol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselb-testulet ugy dont, hogy
1. tamogatasi szerzbdest kbt a Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvannyal (szekhely: 1086 

Budapest, Magdolna utca 5-7.; adoszam: 18166552-1-42; kepviseli: Matrahazi Zsuzsa, 
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konyvtarvezeto) 100.000 Ft osszegben a konyvtar online rendezvenyeinek technikai 
hangositasa, vilagitasa erdekeben sziikseges eszkozok beszerzesenek celjabol;

2. tamogatasi szerzddest kot a Vasas Muveszegyiittes Alapitvannyal (szekhely: 1086 
Budapest, Magdolna utca 5-7. I. em./10L; adoszam: 18166466-1-42; kepviseli: Fodor 
Tamas, igazgato) 100.000 Ft osszegben rendezvenyeinek technikai hangositasa, vilagitasa 
erdekeben sziikseges eszkozok beszerzesenek celjabol;

3. a hatarozat 1. es 2. pontjaban foglalt felhalmozasi celu tamogatas fedezetet mindosszesen 
200.000 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrdl szolo 5/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal 
biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatasok penziigyi fedezetenek 
biztositasahoz sziikseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a polgarmestert, hogy az 
atcsoportositast a koltsegvetesi rendelet soron kovetkezo modositasaban vezesse at.

4. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 3-4. mellekleteit kepezo tamogatasi szerzodesek 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 4. pont eseteben: 2021. november 05., 3. pont eseteben az Onkormanyzat 2021. 
evi koltsegvetesrdl szolo 5/2021. (11.25.) Onkormanyzati rendelet soron kovetkezo 
modositasa

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, az eldiranyzat atcsoportositasa tekinteteben a Koltsegvetesi es 
Penziigyi Ugyosztaly.

Napirend 20. poutja
Javaslat a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi onkormanyzatok 
kiegeszito mukodesi tamogatasi kerelme targyaban 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
601/2021. (X. 28.) hatarozata

a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi onkormanyzatok kiegeszito 
mukodesi tamogatasi kerelme targyaban

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat reszere 2021 evben nyujtott, vissza nem 
teritendo, mukodesi celu tamogatast 93.205 Ft-tal, a Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi 
Onkonnanyzat reszere nyujtott, vissza nem teritendo miikddesi celu tamogatast 
117.626 Ft-tal, a Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat reszere nyujtott, vissza nem 
teritendo mukodesi celu tamogatast 170.860 Ft-tal megemeli.

2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt mukodesi celu tamogatasok fedezetet mindosszesen 
381.691 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrdl szolo 5/2021.
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(11.25.) onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere 
atcsoportositassal biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatasok penziigyi 
fedezetenek biztositasahoz sziikseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a 
polgarmestert, hogy az atcsoportosftast a koltsegvetesi rendelet soron kovetkezd 
modositasaban vezesse at.

3. a nemzetisegi onkormanyzatok 2021. evi mukodesi tamogatasaval kapcsolatos 
ddntesekrbl rendelkezd 262/2021. (V.20.) szamu hatarozatba foglalt polgannesteri 
dontes - tamogatas osszegerol rendelkezd - 1. pontjanak l.c alpontjat, l.d. alpontjat 
es 1 .k. alpontjat az alabbira modositja:

c) a Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat reszere 293.205 Ft,
d) a Jozsefvarosi Nemet Onkonnanyzat reszere 386.354 Ft,
k) a Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat reszere 370.860 Ft

4. modositja az eloterjesztes 4-6. szamu mellekletei szerint a Jozsefvarosi Lengyel, 
Nemet es Ukran Nemzetisegi Onkormanyzatok 2021. evi tamogatasi szerzodeseit.

5. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 4-6. szamu mellekletei szerinti 
tamogatasi szerzodesek alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. oktober 28., a 2. pont eseteben az Onkonnanyzat 2021. evi koltsegvetesrol 
szoio 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezd modositasa, az 5. pont 
tekinteteben 2021. november 10.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet, Nemzetisegi Referens, 
az eloiranyzat atcsoportositas tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 21, pont; a
Javaslat a Jozsefvarosi Polgannesteri Hivatal Etikai Szabalyzatanak 
elfogaddsara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: dr. Sajtos Csilla jegyzo

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiHet 
602/2021. (X. 28.) hatarozata

a Jozsefvarosi Polgannesteri Hivatal Etikai Szabalyzatanak elfogadasarol

(12 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ilgy dont, hogy

1 .) elfogadja az eloterjesztes mellekletet kepezd Jozsefvarosi Polgannesteri Hivatal 
Etikai Szabalyzatat, mely 2021. november 1. napjan lep hatalyba, egyidejuleg 
hatalyon kivul helyezi a 390/2013. (X. 16.) szamu kepviselo-testuleti hatarozattal 
jovahagyott, 2013. november 1. napjatol hatalyos Jozsefvarosi Polgannesteri Hivatal 
Etikai Szabalyzatat.
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2 .) felkeri a Polgarmestert es a Jegyzot az eldterjesztes mellekletet kepezo Etikai 
Szabalyzat alairasara.

Felelos: Jegyzo
Hataridd: 2021. oktober 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Napirend 22. pontja
Javaslat onkormanyzati elovasariasi jog torleserol a Corvin Setany Program 
teriileten
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztb: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuiet
603/2021. (X. 28.) hatarozata

onkormanyzati elovasariasi jog torleserol a Corvin Setany Program teriileten

(12 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, 
hogy

1. hozzajarul az alabbi ingatlanokra vonatkozo. a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat javara bejegyzett elovasariasi jog torlesehez.

Cim Emelet / ajto Helyrajziszam/albetet

Prater u. 51 fsz./lA 36227_A1

Prater u. 51 fsz./l. 36227_A2

Prater u. 51 l.em./3. 36227_A8

Prater u. 51 2.em./2. 36227A10

Prater u. 51 fsz. 36227_A18

Nagytemplom u. 29 fsz./l. 36312_A1

Nagytemplom u. 29 fsz./2. 36312_A2

Nagytemplom u. 29 fsz./3. 36312_A3

Nagytemplom u. 29 fsz./5. 36312_A5

Nagytemplom u. 29 1 .em./6. 36312_A6

Nagytemplom u. 29 l.em./8. 36312_A8

Nagytemplom u. 29 1 .em./9. 36312_A9

Nagytemplom u. 29 l.em./10. 36312A10
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Nagytemplom u. 29 pince 36312_AU

Nagytemplom u. 29 fsz. 36312_A12

Nagytemplom u. 29 fsz. 36312_A13

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott ingatlanokat erinto 
elovasarlasi jog torlese erdekeben tegye meg a sziikseges intezkedeseket es frja ala a 
tdrlesi kerelmekkel osszefuggo dokumentumokat.

Felelds: polgarmester

Hatarido: 1. pont eseteben azonnal

2. pont eseteben 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
604/2021. (X. 28.) hatarozata

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy elfogadja Camara-Bereczki Ferenc iigyrendi javaslatat, 
mely szerint a Kepviselo-testulet a 23. es a 24. napirendi pontot egyben targyalja.

Napirend 23. pontja - az eredeti 23. es 24. napirendi pontok osszevoimt targyalasa 
Javaslat elovasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtdtelere a Budapest VIII. 
keriilet itca _ . szam alatt talalhato ta»-ol6 megjelolesu
ingatlan vonatkozasaban es Budapest VIII. keriilet a 1 atca . em.

. szam alatt talalhato lakas megjelolesu ingatlan elovasarlasi jogarol torteno 
lemondasrol
(irasbeli eloterjesztes) ZART UL1ES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
605/202 L (X. 28.) hatarozata

Budapest VIII. keriilet u. _ .. szam alatt talalhato tarolo
megjelolesu ingatlan elovasarlasi jogarol torteno lemondasrol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat a 1 hrsz.-u, termeszetben a
Budapest VIII. keriilet u. f " ' pinceszint Pl. szam alatt talalhato J tulajdoni 
hanyadu 38. szamu tarolo tekinteteben az 1 .'t, azaz < r forint vetelaron kotott
adasveteli szerzodeshez kapcsolodo elovasarlasi jogaval nem kivan elni.
Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal
A dontest vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet
606/2021. (X. 28.) hatarozata

Budapest VIII. keriilet a _ utea _ era. szam alatt talalhato lakas
megjelolesfi ingatlan elovasarlasi jogarbl tortend lemondasrol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete nw dont, hogy a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat a . hrsz.-u, termeszetben a
Budapest VIII. keriilet;I ___ utca . em. szam alatt talalhato • m2 alapteriiletu

tulajdoni hanyadu lakas tekinteteben az ‘ > Ft, azaz i
forint vetelaron letrejott adasveteli szerzodeshez kapcsolddo elovasarlasi jogaval nem kivan 
elni.
Felelos: polgarmester
Hataridd: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keruletgazdalkodasi Iroda.

Napirend 24. pontja - eredeti 25, napirendi pout
Javaslat a kozterulet-hasznalati hozzajarulas figy6ben hozott ____  
iktatdszamu hatarozat dien benyujtott fellebbezes elbiralasdra
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES, zART ULES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet
607/2021. (X. 28.) hatarozata

a kozteriilet-hasznalati hozzajaralas ttgyeben hozott iktatdszamu
hatarozat dien benyujtott fellebbezes elbiralasdrol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a kozteriilet-haszndlati hozzajarulas iigyeben hozott, fellebbezett 
iktatdszamu hatarozatot - a jelen hatarozati javaslat 2. pontjaban foglalt - hatarozattal 
helybenhagyja,

2. meghozza az 5. szamu melldklet szerinti hatarozatot,
§

3. felkeri a Polgarmestert a hatarozat 2. pontjaban foglalt masodfoku dontes kozlesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1 -2. pent eseteben 2021. oktdber 29., a 3. pont eseteben 2021. november 2.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda.
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Napirend 25. pontja - eredeti 26. napirenda pont
Tajekoztato a 2021. evi kdltsegvetes elso feleva teljesfteserol
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

A Kepviselo-testiilet a tajekozatot hatarozathozatal nelkiil tudomasul vette.

Napirend 26. pontjja - eredeti 27. napiremdi pout
Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejfi testuleti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejeii meghozott polgarmesteri domtesek vegrehajtasarol, az 
elozo Utes ota tett fomtosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

A Kepviselo-testiilet a tajekozatot hatarozathozatal nelkiil tudomasul vette.

Kani

dr. Sajtos Csilla s.k. 
jegyzd

Piko Andras s.k. 
polgarmester

A jegyzokonyvi kivonat hitpigs;.,

/
Jegyzdi Kabinet. Szervezesi 14>da

Czira EvaMtA^

A jegyzokdnyvi kivonatot keszitette:

Czira Eva
Jegyzdi Kabinet Szervezesi Iroda 

vezetoje

| Juhasz Csilla
Jegyzdi Kabinet Szervezesi Iroda iigyintezoje
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