
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Kesziilt Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
2021. december 16-an (csiitortok) 9.00 oratol

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyalojaban megtartott 
6. rendes iileserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
647/2021. (XII. 16.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet az SZMSZ 16. § (1 )-(2) bekezdese ertelmeben a meghivoban kikuldott 
es az elhangzott modositasok szerint az alabbi napirendet fogadj a el:

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi 
atmeneti gazdalkodasarol szolo rendelet megalkotasara, valamint az 
Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteset erinto diintesekre
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

2. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet modositasara
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

3. Javaslat az egyes adojogi targyii onkormanyzati rendeletek egyes 
rendelkezeseinek modositasarol es hatalyba nem lepeserol szolo rendelet 
elfogadasara
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

4. Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara
(frasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

5. Javaslat a „Szaxofonoz6 farkas” kozteri szobor elhelyezeserol szolo 457/2021. 
(VI. 30.) szamii hatarozat visszavonasara
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Konczol David es Hermann Gyorgy kepviselo
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6. Javaslat az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) 
onkormanyzati rendelet modositasara, es a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelodesi koncepciojanak 
kidolgozasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

7. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasok 
fokozatos bevezeteserol szolo dontesekre
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

8. Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021. nevelesi evrol szolo beszamolojanak 
elfogadasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

9. Javaslat a Klimavedelmi Intezkedesi Tervben szereplo - arnyekolasi, 
homlokzat- es gangzolditesi, valamint lakossagi komposztlada - palyazatokkal 
kapcsolatos dontesek meghozatalara es SZMSZ modositasra
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

10. Javaslat a „Tedd le a kocsit!” program 2021. evi palyazati felhivasra erkezett 
palyazatok elbiralasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes) ZART ULES
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

11. Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigynokseg egyetlen hazban" palyazattal 
kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

12. Javaslat „CiviI es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok 
berlokijelolesi joga” cimu palyazat kiirasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

13. Javaslat a Menhely Alapitvannyal kotendo tamogatasi szerzodes megkotesere 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

14. Javaslat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
629/2021. (XL 18.) szamu hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jozsefvarosi 
Bolcsodekkel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere
(irasbeli eloterjesztes
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester
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15. Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozina Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek 
elfogadasaval kapcsolatos dontes meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

16. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal, a 
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont, es a Jozsefvarosi 
Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi terveinek 
jovahagyasaval kapcsolatos ddntesek meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

17. Javaslat a Jozsefvaros Kartyarol szolo 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet 
modosftasara es a Jozsefvaros Kartya program feliilvizsgalatara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

18. Beszamolo a Keriiletfejlesztesi, Kdrnyezet- es Klfmavedelmi Bizottsag 2021. evi 
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti 
idoszakra vonatkozo atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szarvas Koppany Bendeguz, a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es 
Klfmavedelmi Bizottsag elnoke

19. Beszamolo a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint 
a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Satly Balazs, a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elnoke

20. Beszamolo a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi 
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. 
november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskoreinek 
gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Czegledy Adam, a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag elnoke

21. Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a 
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol szolo beszamoloja
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Hermann Gyorgy, a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 
elnoke

22. Beszamolo a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi 
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. 
november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskoreinek 
gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Veres Gabor, Tulajdonosi, a Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag elnoke
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23. Beszamolo a Varosiizemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a 
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos, a Varosiizemeltetesi Bizottsag elnoke

24. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az 
elozo iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

Napirend 1. pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi 
atmeneti gazdalkodasarol szolo rendelet megalkotasara, valamint az 
Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteset erinto ddntesekre 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Pikb Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
648/2021. (XII. 16.) hatarozata

a 2022. evi folyoszamla-hitelkeret jovahagyasarol

(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy
1. az OTP Bank Nyrt-nel a 2022. evben legfeljebb minddsszesen 800 millio Ft osszegu 

folyoszamlahitelt vesz fel, az alabbi hitelkeret biztositasaval:
legkorabban 2022. januar 3-tdl 2022. oktober 10-ig a rendelkezesre tartott bsszeg 
800 millio Ft, 2022. oktober 11-tol legkesobb 2022. december 30—ig a rendelkezesre 
tartott osszeg 500 millid Ft, azzal a feltetellel, hogy a hitelallomany egyenlege 2022. 
december 31 -en 0 Ft legyen;

2. jdvahagyja az OTP Bank Nyrt-vel megkotendo, 2022. evre vonatkozo folyoszamla- 
hitelkeret szerzodest a jelen eloterjesztes 2. melleklete szerinti tartalommal;

3. a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagnak a Kepviseld-testiilet Szervezeti es 
Miikbdesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerinti atruhazott feladat- 
es hataskorenek gyakorlasat az SZMSZ 31. § (1) bekezdese szerint magahoz vonja es 
az eloterjesztes 2. melleklete szerinti tartalommal jdvahagyja az OTP Bank Nyrt. 
szamlavezeto penzintezettel megkotendo, 2022. evre vonatkozo folyoszamla- 
hitelkeret szerzodest;

4. felhatalmazza a polgarmestert, hogy a 2022. evi folyoszamla-hitelkeret biztositasa 
erdekeben az OTP Bank Nyrt-nel eljarjon, az iigylet egyeb felteteleiben 
megallapodjon, es a folydszamlahitel szerzodest alairja az Onkormanyzat 
kepviseleteben;
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5. az dnkormanyzat a 2022. evi koltsegveteseben biztositja a folyoszamla-hitelkeret 
igenybevetele eseten az igenybevett hitel visszafizetesenek koltspgeire sziikseges 
penziigyi fedezetet az dnkormanyzat 2022. evi sajat bevetelei - allami altalanos es 
agazati tamogatas, helyi ado bevetelek - terhere.

. Kotei ezettseget vallal arra, hogy a folyoszamlahitel igenybevetelenek es 
visszafizetesenek idotartama alatt a kert hitelt es az ahhoz kapcsolodo koltsegeket az 
dnkormanyzat a 2022. evi koltsegvetesebe betervezi es jovahagyja, illetve a targyevi 
koltsegvetesi eldiranyzat-modositasok soran figyelembe veszi.

Felelos: polgarmester

Hatarido: az 1-3. pont eseteben: 2021. december 16., a 4. pont eseteben 2022. januar 3. 
(a folyoszamlahitel szerzodes alairasara), a 5. pont eseteben az dnkormanyzat 2022. evi 
koltsegvetesenek es annak evkozi modositasainak jovahagyasa

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly

BUDAPEST JOZSEFVAROSI DNKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 14 
IGEN, 1 NEM, 1 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI DNKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
38/2021. (XII. 16.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A 2022. EVI 
ATMENETI GAZDALKODASROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi- es Penziigyi Ugyosztaly, 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilete 
649/2021. (XII. 16.) hatarozata

a 2022-2023. evi koltsegvetest erinto elozetes kotelezettsegvallalasokrol

(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a felelos akkreditalt kbzbeszerzesi szakertoi tevekenyseg ellatasara az dnkormanyzat 
2022-2023. evi koltsegveteseiben penziigyi fedezetet biztosit, evenkenti bontasban az 
alabbi osszegekben:

2022-ben: 29.000.000 Ft + AFA,
2023-ban: 29.000.000 Ft + AFA;

2. a penziigyi-szamviteli tanacsadoi tevekenyseg ellatasara az dnkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben a Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben tervezetten netto 2.000.000 
Ft + Afa (brutto 2.540.000 Ft) osszegben penziigyi fedezetet biztosit;

3. az adotanacsadoi feladatok ellatasara az dnkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a 
Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben tervezetten netto 2.400.000 Ft + Afa (brutto 
3.048.000 Ft) osszegben penziigyi fedezetet biztosit;
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4. a Polgarmesteri Hivatal altal tavkozlo halozat elhelyezese celjara kotendo berleti es 
fenntartasi szerzodes penziigyi fedezetere az Onkormanyzat 2022. es 2023. evi 
koltsegveteseben 441.720 Ft+Afa/ev, brutto 561.000 Ft/ev osszegben penziigyi fedezetet 
biztosit;

5. az Onkormanyzat a pszichiatriai betegek nappali ellatasara - kotelezo onkormanyzati 
feladat - hatarozott idotartamra, 2021. januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig 
kotott ellatasi szerzodesek ervenyessegenek idotartamat 2022. december 31. napjara 
modosltja, melyre a szukseges penziigyi fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben az alabbiak szerint biztositja:
- a Moravcsik Alapitvany (szekhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) eseteben 550.000 

Ft/ho, mindosszesen a 2022. evben 6.600.000 Ft szolgaltatasi dij keriil tervezesre;
- a Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kdzhasznu 

Nonprofit Kft. (szekhely: 1083 Budapest, Prater u. 44. fszt. 5/U) eseteben 300.000 
Ft/ho, mindosszesen eves szinten 3.600.000 Ft szolgaltatasi dij keriil tervezesre;

6. a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagnak a Kepviselo-testiilet Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
SZMSZ) 7. sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerinti atruhazott feladat- es hataskorenek 
gyakorlasat az SZMSZ 31. § (1) bekezdese szerint magahoz vonja es jelen hatarozat 7- 
10. pontja szerinti tartalommal jovahagyja a hatarozat 7-10. pontja szerinti 
szerzodeseket;

7. a Jozsefvarosi haziorvosi eletpalyamodell kereteben tamogatast nyujt a 2022. evben 2 fo 
recepcios foglalkoztatasara 4.068.000 Ft, a liftkezelo foglalkoztatasara 2.305.200 Ft, 
mindosszesen 6.373.200 Ft osszegben - onkent vallalt feladatkent - a keriiletben teriileti 
ellatasi kotelezettseggel orvosi tevekenyseget folytato haziorvosoknak, ezzel egyidejuleg 
a 2021. evre megkotott tamogatasi szerzodessel azonos tartalommal 2022. januar 1. 
napjatol 2022. december 31. napjaig tamogatasi szerzodest kot az alabbiak szerint:
- az 1088 Budapest, Mikszath ter 4. szam alatti haziorvosi rendelo eseteben recepcios 

foglalkoztatasahoz 2 fo tekinteteben (havi brutto 150.000 Ft/fo + jarulekai) 12 
honapra 2022. januar 1. napjatol - 2022. december 31. napjaig 4.068.000 Ft 
tamogatast nyujt a Dobo Katalin Csaladorvosi Beteti Tarsasagnak (szekhely: 1125 
Budapest, Dios arok 16.3. ep.fszt.4., cegjegyzekszam: 01 06 619679, adoszam: 
29114346-1-43, kepviseli: Dr. Dobo Katalin), es a MONKINA Kereskedelmi es 
Szolgaltato Beteti Tarsasagnak (szekhely: 2143 Kistarcsa, Kapolna u. 44/a., 
cegjegyzekszam: 13 06 055101, adoszam: 28421467-2-13, kepviseli: Dr. Lazar 
Laszlo) egyenlo aranyban,

- az 1089 Budapest, Orczy ut 31. szam alatti haziorvosi rendelo eseteben liftkezelo 
foglalkoztatasahoz 1 fo tekinteteben (havi 170.000 Ft + jarulek) 12 honapra 2022. 
januar 1. napjatol - 2022. december 31. napjaig 2.305.200 Ft tamogatast nyujt a HE
RA - MEDICA Haziorvosi Szolgaltato Kiemelkedo Nonprofit Korlatolt Felelossegu 
Tarsasagnak (szekhely: 1089 Budapest, Orczy ut 31.Lem., cegjegyzekszam: 01 09 
917950, adoszam: 18158036-1-42, kepviseli: Dr. Heczey Andras);

8. az Onkormanyzat a Nemzeti Kozszolgalati Egyetemmel (szekhely: 1083 Budapest, 
Ludovika ter 2., statisztikai szamjel: 15795719-8542-312-01, adoszam: 15795719-2-51) 
onkent vallalt feladatkent a 2021. julius 1. napjatol 2021. december 31. napjaig a 
Ludovika Arena Uszoda kedvezmenyes hasznalata targyaban megkotott egyuttmukodesi 
megallapodas ervenyessegenek idotartamat 2022. december 31. napjara modosltja, 
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melyre eves szinten 3.600.000 Ft-ot biztosi't elozetes kotelezettsegvallalas - onkent 
vallalt feladat - kereteben;

9. az Onkormanyzat 2021. januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig tarto hatarozott 
idore Dr. Kiss Imre Laszlo Ugyvedi Irodaval jogi tanacsadasi tevekenyseg ellatasara 
(jogsegelyszolgalat) megkotott megbizasi szerzodes ervenyessegenek idotartamat 2022. 
december 31. napjara modositja, melyre osszesen 3.000.000 Ft + 810.000 Ft AFA, azaz 
brutto 3.810.000 Ft osszegben penziigyi fedezetet biztoslt az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben;

10. az Onkormanyzat a Budapest! Rendor-fokapitanysaggal a kozteriilet terfigyelo 
kamerarendszer mukodesere, valamint a rendori tulszolgalat fmanszirozasara 2021. evre 
megkotott tamogatasi szerzodessel azonos tartalommal 2022. januar 1. napjatol 2022. 
december 31. napjaig tamogatasi szerzodeseket kbt azzal, hogy a 2022. ev 
vonatkozasaban a tamogatasi szerzodesek penziigyi fedezetere a terfigyelo 
kamerarendszer mukodesere 65.000.000 Ft, a rendori tulszolgalat fmanszirozasara 
55.000.000 Ft, osszesen 120.000.000 Ft tamogatast biztosit;

11. a keriiletben 5 db mobil WC uzemeltetesere kotendo uzemeltetesi szerzodes penziigyi 
fedezetet brutto 5.000.000,-Ft osszegben biztositja az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 2022. evi varosiizemeltetesi 
kbzszolgaltatasi szerzodese alapjan folyositott kompenzacio kereten beliil;

12. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1-11. hatarozati pontban meghatarozott 
eloiranyzatok betervezeserol az Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteseiben.

13. felkeri a polgarmestert a hatarozat 5-10. pontja szerinti szerzodesek megkotesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1-11. pontok eseteben 2021. december 16.; a 12. pont eseteben az 
Onkormanyzat 2022. es 2023. evi koltsegveteseinek elfogadasa, a 13. pont tekinteteben 
2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a 
koltsegvetes tervezese tekinteteben), Gazdalkodasi Ugyosztaly, Humanszolgaltatasi 
Ugyosztaly, Polgarmesteri Kabinet, Jegyzoi Kabinet, Kozteriilet-Feliigyeleti Ugyosztaly, 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 2. pontja
Javasl^t a Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
650/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel kapcsolatos 
dontes meghozatalarol szolo 573/2021. (X.21.) szamu hatarozat modositasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a 573/2021. 
(X.21.) szamu hatarozatat az alabbiak szerint modositja:

" 2.) a Berkocsis u. 30. szam, a Tolnai Lajos u. 37. szam es a Szigony u. 39. szam alatti 
epiiletek kiiiritesehez kapcsolodo berleti jogviszony penzbeli megvaltas teljesltesehez 
sziikseges penztigyi fedezetet az Onkormanyzat 2021. kdltsegvetesrol szolo 5/2021. 
(11.25.) onkormanyzati rendelet 5.1. melleklet 21100 cimen a felujitasi kiemelt 
eloiranyzati sorrol az allamhaztartason klvuli felhalmozasi celu penzeszkozatadas 
kiemelt eloiranyzati sorra torteno atcsoportosftassal biztositja az alabbiak szerint: 
Csdkken a felujitas kiemelt eloiranyzata:
- Tolnai L.u.37. szam alatti epiilet kiiiritesehez kapcsolodo kiadasok -50.000.000 Ft
- Berkocsis u.30. szam alatti epiilet kiuritesehez kapcsolodo kiadasok -100.000.000 Ft 
Ndvekszik az allamhaztartason kiviili felhalmozasi celu penzeszkozatadas eloiranyzat 
mindosszesen 150.000.000 Ft osszeggel."

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penztigyi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
651/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel kapcsolatos 
dontes meghozatalarol szolo 574/2021. (X.21.) szamu hatarozat modositasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a 574/2021. 
(X.21.) szamu hatarozatat az alabbiak szerint modositja:

"3.) felhatalmazza a polgarmestert a 2.) pont szerinti eloiranyzat atcsoportositasok 
. vegrehajtasara es felkeri, hogy a valtozasokat az Onkormanyzat 2021. evi 

kdltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten vezesse at."

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
652/2021. (XII. 16.) hatarozata

Jozsefvarosi Ovodak tagovodai Wifi halozatanak kiepitesehez kapcsolodo fedezet 
biztosftasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. a 2021. evi koltsegvetesben a Jozsefvarosi Ovodak tekinteteben uj beruhazasi 
feladatot hoz letre „Tagdvodak Wifi halozatanak kiepitese” elnevezessel, melyhez a 
sziikseges penziigyi fedezetet osszesen brutto 5.287.010 Ft bsszegben biztositja.

2. a sziikseges fedezetet brutto 4.332.855 Ft dsszegben az Altalanos tartalekrbl torteno 
atcsoportositassal, valamint brutto 954.155 Ft dsszegben az intezmeny 
koltsegveteseben a dologi kiadasokrdl tortend atcsoportositassal biztositja.

3. felkeri a polgarmestert az eldiranyzat modositasoknak az onkormanyzat 2021. 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten valo atvezetesere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a penziigyi fedezet biztositasara - 2021. december 16.

A ddntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Ovodak, Koltsegvetesi es 
Penziigyi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
653/2021. (XII. 16.) hatarozata

(5 igen, 1 nem, 9 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, ugy dont, hogy nem 
fogadja el dr. Szilagyi Demeter modosito inditvdnyat, mely szerint az eldterjesztesben a 
tdrsashazak tamogatdsara vonatkozd 87 millid forintos fedezetet a Testiilet emelje meg 300 
millid for intra mindenhol, ahol ez az eldterjesztesben szerepel.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
654/2021. (XII. 16.) hatarozata

tarsashazi eletveszely-elharitasra iranyuld palyazatok elbiralasahoz kapcsolodo vissza 
nem teritendo tamogatas penziigyi fedezetenek biztositasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. a "Tarsashazaknak vissza nem teritendo tamogatasa" koltsegvetesi feladatra az 
"Altalanos tartalek" terhere 43.505.142 Ft dsszegben fedezetet biztosit.
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2. felkeri a polgarmestert az eldiranyzat atcsoportositasnak az onkormanyzat 2021. 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten valo atvezetesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a penztigyi fedezet biztosltasara - 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penztigyi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
655/2021. (XII. 16.) hatarozata

a 425/2020. (XII.17.) szamii hatarozat (veszelyhelyzeti Polgarmesteri Dontes) 
modositasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a 425/2020. 
(XII.17.) szamii hatarozat 1. e) pontjat az alabbiak szerint modositja

"1. e) Belso Tankeriileti Kozpont reszere a 2021. evben 4.587.880 Ft tamogatast 
biztositok a 2017. marcius 1-jetol a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-tol 
atvett dolgozok eves cafeteria osszegere. Gondoskodom a tamogatasi szerzodes 
megkoteserol."

Felelos: polgarmester
Hatarido: a penztigyi fedezet biztosltasara - 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penztigyi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
656/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. onkormanyzati tulajdonban levo 
ingatianvagyonnal kapcsolatos vagyongazdalkodasi - vagyonkezeiesi feladatok 

ellatasarol szolo 2021. evi kozszolgaltatasi szerzodes 3. modositasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1 . osszesen 31.500.000 Ft osszeget atcsoportosit a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt. onkormanyzati tulajdonban levo ingatianvagyonnal kapcsolatos vagyongazdalkodasi 
- vagyonkezeiesi feladatok ellatasarol szolo 2021. evi kozszolgaltatasi szerzodeseben az 
alabbiak szerint:
- a 21105 cim viz - csatomadij kiadasok sor terhere 19.685.039 Ft + AFA (brutto 
25.000.000 Ft) osszeget, valamint a 21105 cim szemetszallitasi, kemenysepresi dij 
kiadasok sor terhere 2.362.205 Ft + AFA (brutto 3.000.000-Ft) osszeget atvezet a 21105 
cim tarsashazi kozbs koltseg eldiranyzat sor javara,
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- a 21105 elm szemetszallitasi, kemenysepresi dij kiadasok sor terhere 1.574.803 Ft + 
AFA (brutto 2.000.000-Ft) osszeget atvezet a 21105 elm tarsashazi felujitasi alap sor 
javara,
- a 21105 elm tarsashazi futesszolgaltatasi dij sor terhere brutto 1.500.000 Ft osszeget 
atvezet a 21105 elm tarsashazi kbzos koltseg sor javara

2. az 1. pontban felsorolt atcsoportositasokkal modositja a Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kbzpont Zrt. bnkormanyzati tulajdonban levo ingatlanvagyonnal kapcsolatos 
vagyongazdalkodasi - vagyonkezelesi feladatok ellatasarol szolo 2021. evi 
kbzszolgaltatasi szerzodeset az eldterjesztes 3. sz. melleklete szerinti tartalommal.

3. felkeri a polgarmestert az 1. pontban reszletezett atesoportositasoknak az 
onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) bnkormanyzati rendeleten valo 
atvezetesere.

4. felhatalmazza a polgarmestert a 3. sz. melleklet szerinti kdzszolgaltatasi szerzodes 
mddositas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a penzugyi fedezet biztositasara - 2021. december 16., a szerzodes alairasara 2021. 
december 23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: a penzugyi fedezet biztositasara a 
Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly, a szerzodes modositasara a Gazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
657/2021. (XII. 16.) hatarozata

a "Fiiggo tetelek rendezesenek penzugyi fedezete celtartalek" felszabadithato 
osszegenek atcsoportositasarol

(11 igen, 1 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. a "Fiiggo tetelek rendezesenek penzugyi fedezete celtartalek" koltsegvetesi eldiranyzat 
terhere 1.000.000.000 Ft osszegu felszabadithato eldiranyzatot atesoportosit uj "Szabad 
Maradvany felhalmozasi celtartalek" elnevezesu koltsegvetesi sorra.

2. felkeri a polgarmestert az 1. pontban szerepld atesoportositasnak az Onkormanyzat 
2021. koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) bnkormanyzati rendeleten valo atvezetesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a penzugyi fedezet biztositasara - 2021. december 16.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
658/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 8 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy nem fogadja el 
Voros Tamas aldbbi mddositd inditvanydt:
„javasolja a Kepviselo-testuletnek, hogy
1. a Jdzsefvarosban a szocialis, egeszsegugyi es nevelesi munkdt vegzok eves munkdjdnak 

elismeresere 13. havi fizetest biztositson,
2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi kbltsegvetesrol szdld 

dnkormdnyzati rendelet mddositdsa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint szabad 
maradvdny felhalmozdsi celtartalek. ”

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
659/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 6 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el 
Voros Tamas aldbbi mddositd inditvanydt:
„javasolja a Kepviselo-testuletnek, hogy

1. a kbztisztasdg javitasa erdekeben a Jdzsef’drosi Gazddlkoddsi Kozpont reszere 100 
millid forint osszegben tobblet forrast biztositson takaritdsi feladatokra,

2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi kbltsegvetesrol szdld 
dnkormdnyzati rendelet mddositdsa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint 
szabad maradvdny felhalmozdsi celtartalek. ”

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
660/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 4 nem, 7 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy nem fogadja el 
Voros Tamas aldbbi mddositd inditvanydt:
„javasolja a Kepviselo-testuletnek, hogy

1. a kozbiztonsag javitasa erdekeben gondoskodjon a Polgarmesteri Hivatal 
Kbzterulet-feliigyeleti Ugyosztdlydnak 10 fovel torteno letszdmbdviteserol, es 
rendelkezzen az ehhez sziikseges forras hozzdrendeleserol,

2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi kbltsegvetesrol szdld 
dnkormdnyzati rendelet mddositdsa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint 
szabad maradvdny felhalmozdsi celtartalek. ”
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
661/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 6 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy nem fogadja el 
Words Tamas alabbi mddosltd inditvanyat 
„jayasolja a Kepviselo-testiiletnek, hogy

1. a „ ViIagos kapualjak” program kereteben 50 millid forint keretdsszegben hirdesse 
meg a Testiilet a pdlyazatot tdrsashazak reszere kapubejarataik megvildgitdsa, 
valamint felujitdsa celjabdl,

2. az 1. hatarozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi koltsegvetesrbl szdld 
onkormdnyzati rendelet mddositasa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint 
szabad maradvany felhalmozasi celtartalek. ”

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 13 
IGEN, 2 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
39/2021. (XII. 16.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A BUDAPEST 
FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 2021. EVI 
KOLTSEGVETESROL SZOLO 5/2021. (II. 25.) ONKORMANYZATI RENDELET 
MODOSITASAROL.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 3. pontja
Javaslat az egyes adojogi targyu onkormanyzati rendeletek egyes 
rendelkezeseinek modositasarol es hatalyba nem lepeserol szolo rendelet 
elfogadasara 
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 12 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
40/2021. (XII. 16.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET AZ EGYES ADOJOGI 
TARGYU ONKORMANYZATI RENDELETEK EGYES RENDELKEZESEINEK 
MODOSITASAROL ES HATALYBA NEM LEPESEROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly 
Adoiigyi Iroda, Jogi Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend 4. pontja
Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
662/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalarol

(14 igen, 3 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. az eldterjesztesben es mellekleteiben bemutatott kbriilmenyeket megismerte, azokat 
tudomasul veszi es visszavonja a 17/2018. (II. 22.) es a 475/2021. (VII. 22.) kepviseld- 
testuleti hatarozatait;

2. lemond a BMOGF/812-4/2019. szamu Tamogatoi Okiratban biztositott, „Vegso 
kedvezmenyezettnek (allamhaztartason kivulre) tovabbadandd, a ,,Corvin Aruhaz Blaha 
Lujza ter feloli muemlek homlokzatanak felujitasara” kapott 300 000 000 forint osszegu 
felhalmozasi celu koltsegvetesi tamogatasrdl;

3. a visszafizetesi kotelezettseg penziigyi fedezetet 300.000.000 forint osszegben az 
Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet 
5.2. melleklete szerint a 22009 cimen biztositott eloiranyzat terhere atcsoportositassal 
biztositja;

4. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozati javaslat 3. pontja szerinti eloiranyzat 
atcsoportositas vegrehajtasara, es felkeri, hogy az eloiranyzat atcsoportositast az 
Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet 
soron kdvetkezd modositasaban vezesse at;

5. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a tamogatas elszamolasardl es a zaro 
dokumentumok - a szakmai es penziigyi beszamold - elkesziteserol, valamint 
intezkedjen a 300 000 000 Ft osszegu felhalmozasi celu koltsegvetesi tamogatas teljes 
osszegenek visszafizeteserdl.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: a hatarozat 5. pontja tekinteteben a 
Varosepiteszeti Iroda, a 3. es 4. pontok tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly
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Napirend 5. pontja
Javaslat a „Szaxofonoz6 farkas” kozteri szobor elhelyezeserol szolo 457/2021.
(VI. 30.) szamu hatarozat visszavonasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Konczol David es Hermann Gyorgy kepviselo

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
663/2021. (XII. 16.) hatarozata

a kepviselo-testiilet 457/2021.(VI. 30.) szamu hatarozatanak visszavonasarol

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a kepviselo- 
testiilet altal 2021. junius 30. napjan hozott a „Szaxofonoz6 farkas” kozteri szobor 
elhelyezeserol szolo 457/2021. (VI. 30.) szamu hatarozatat visszavonja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend 6. pontja
Javaslat az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) 
onkormanyzati rendelet modositasara, es a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelodesi koncepciojanak 
kidolgozasara 
(Irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 14 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
41/2021. (XII. 16.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET AZ ONKORMANYZAT 
KOZMUVELODESI FELADATAIROL SZOLO 81/2011. (XII. 22.) 
ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
664/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelodesi 
koncepciojanak kidolgozasarol

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dbnt, hogy felkeri a 
polgarmestert a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo 
kozmuvelodesi koncepciojanak kidolgozasara, es a Kepviselo-testiilet ele tortend 
beterjesztesere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: Kepviselo-testiilet 2022. marciusi rendes iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda

Napirend 7. pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasok 
fokozatos bevezeteserol szolo dontesekre
(irasbeli elbterjesztes) POTKEZBESITES
Elbterjesztb: dr. Erbss Gabor alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
665/2021. (XII. 16.) hatarozata

1 1
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott 
Jozsefvarosi Ovodakban az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasok fokozatos 

bevezetesenek elfogadasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dbnt, hogy
1. a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott 

Jozsefvarosi Ovodak tekinteteben az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasokat 
fokozatosan bevezeti a 2022. januar 1-jetbl kezdddben

2. a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2022. evre 
8.160.000 Ft/ev + 540,800 Ft/ev SZOCHO, minddsszesen brutto 8.700.800 Ft 
bsszegben.

3. a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2023. evre 
legfeljebb 22.630.000 Ft/ev + 1.856.400 Ft/ev SZOCHO, minddsszesen brutto 
24.486.400 Ft bsszegben.

4. a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2024. evre 
17.740,000 Ft/ev + 2.215.200 Ft/ev SZOCHO, minddsszesen brutto 19.955.200 Ft 
bsszegben.

5. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a 2-4. hatarozati pontban meghatarozott 
elbiranyzatok betervezeserol az Onkormanyzat 2022-2024. evi kbltsegveteseiben, a 
Jozsefvarosi Ovodak kbltsegvetesebe tervezetten.
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Felelos: polgarmester
Hatarido 2-5. pont eseteben: az Onkormanyzat 2022-2024. evi koltsegveteseinek elfogadasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Jozsefvarosi Ovodak.

Napirend 8. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021. nevelesi evrol szolo beszamolojanak 
elfogadasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
666/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott
Jozsefvarosi Ovodak 2020/2021-es nevelesi evrol szolo beszamolojanak elfogadasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy elfogadja a 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodak - intezmenyvezetoje altal benyujtott, az eloterjesztes mellekletet kepezd - 
2020/2021-es nevelesi evrol szolo beszamolojat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 16.

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

Napirend 9. pontja
Javaslat a Klimavedelmi Intezkedesi Tervben szereplo - arnyekolasi, 
homlokzat- es gangzoldftesi, valamint lakossagi komposztlada - palyazatokkal 
kapcsolatos dontesek meghozatalara es SZMSZ modositasra 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
667/2021. (XII. 16.) hatarozata

(2 igen, 10 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy nem fogadj a el 
Voros Tamas aldbbi modosito inditvanyat:
.Javasolja a Kepviselo-testilletnek, hogy

1. tarsashazak reszere zblditesere 150 millid forintot biztositson,
2. az 1. hatdrozati pontban foglalt program fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 

dnkormdnyzati rendelet mddositdsa kovetkezteben felszabaditott 1 milliard forint 
szabad maradvany felhalmozasi celtartalek. ”
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BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 13 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVARGSH ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
42/2021. (XII. 16.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A KEPVISELO; 
TESTULET ES SZERVEI SZERVEZETS ES MUKODESI SZABALYZATAROL
SZOLO 36/2014. (XI. 06.) ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzoi 
Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
668/2021. (XII. 16.) hatarozata

„Arnyekolasi program” palyazat kiirasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. „Amyekolasi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere udvaraik, homlokzataik 

es fuggofolyosoik arnyekolasanak novelese celjabol, az eloterjesztes 2. sz. melleklete 
szerinti palyazati felhivasban foglalt tartalommal;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az 

onkormanyzat hirdetotablajan torteno kozzetetelere.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelos: polgarmester
Hataridok:
1. pont tekinteteben: azonnal
2. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon belul
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
669/2021. (XII. 16.) hatarozata

„HomlokzatzoIditesi program” palyazat kiirasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. „Homlokzatzblditesi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere homlokzati 

zoldfeliilet novelese celjabol, az eloterjesztes 3. sz. melleklete szerinti palyazati 
felhivasban foglalt tartalommal;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az 

onkormanyzat hirdetotablajan torteno kozzetetelere;
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelos: polgarmester
Hataridok:
1. pont tekinteteben: azonnal
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2. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon belul

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

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
670/2021. (XII. 16.) hatarozata

„GangzoIditesi program” palyazat kiirasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy
1. „Gangzolditesi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere zbldfeluletenek 

novelesere balkonkert vagy gangkert kialakitasanak celjabol, az eldterjesztes 4. sz. 
melleklete szerinti palyazati felhivasban foglalt tartalommal;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az 

onkormanyzat hirdetotablajan torteno kozzetetelere.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelos: polgarmester
Hataridok:
1. pont tekinteteben: azonnal
2. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon belul

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

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
671/2021. (XII. 16.) hatarozata

a „KomposztIadak biztositasa lakossag reszere” palyazat mddositasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. modositja a „Komposztladak biztositasa lakossag reszere” cimii palyazati felhivas 3. 

pontjat az alabbiak szerint:
„Az Onkormanyzat a keretdsszeg erejeig palyazat utjan maganszemely eseteben egy 
darab 300 Uteres, tdrsashdz eseteben ketto darab 300 Uteres muanyagbol kesziilt un. 
komposztdlo laddt biztosit, amely a palyazat idotartalma alatt szemelyesen dtveheto 
a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vdrosuzemeltetesi Igazgatosagdn (1084 
Budapest, Nemet u. 17-19.), vagy keresre kiszdllitdsra keriil a palyazat feltetelekent 
benyujtott adatlapon megadott cimre. ”

szovegresz helyebe az alabbi szbvegezes keriil:
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„Az Onkormdnyzat a keretdsszeg erejeig pdlyazat utjdn magdnszemely eseteben egy 
darab 300 Uteres miianyagbol kesziilt un. komposztdld laddt, vagy egy darab 
legfeljebb 500 Uteres fa komposztkeretet, illetve tdrsashaz eseteben egy vagy ketto 
darab 300 Uteres miianyagbol kesziilt un. komposztdld laddt vagy egy vagy ketto 
darab, legfeljebb 500 Uteres fa komposztkeretet biztosit, amely a pdlyazat 
idotartalma alatt szemelyesen' dtvehetd a Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. 
Vdrosiizemeltetesi Igazgatdsdgdn (1084 Budapest, Nemet u. 17-19.), vagy keresre 
kiszdllitdsra kertil a pdlyazat feltetelekent benyujtott adatlapon megadott cimre. ”

2. modositja a „Komposztldddk biztositasa lakossag reszere” cimu palyazati felhivas 6. 
pontjat az aldbbiak szerint:

„A pdlyazat nyujtasa 2020. julius 20. napjatdl a keretdsszeg erejeig, de legkesobb 
2021. december 31. napjdig tart. A pdlydzatok 2020. julius 20. napjatdl a 
rendelkezesre allo keretdsszeg kimeriileseig folyamatosan benyujthatdk zart 
boritekban „ komposztldddk biztositasa lakossag reszere pdlyazat" megjelolessel 
postal uton, vagy szemelyesen a Jdzsefvarosi Polgdrmesteri Hivatal Gazdalkoddsi 
Ugyosztdlydnak titkarsagan (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 315.). "

szovegresz helyebe az aldbbi szdvegezes kertil:

„A pdlyazat benyujtdsa 2020. julius 20. napjatdl a keretdsszeg erejeig tart. A 
pdlydzatokat elektronikus uton a hidnytalanul kitoltott palyazati adatlapon lehet 
benyujtani a mellekletekkel egyiitt a zoldpalyazat@jozsefvaros.hu e-mail cimre, a 
targyban megjelblve a pdlyazat tdrgydt es a pdlydzd tdrsashaz cimet (pl.: 
Komposztlada-pdlyazat Baross utca 63-67.). "

3. a hatarozat 1. es 2. pontja szerint modositott palyazati felhivast megjelenteti 
 es a  honlapokon, valamint es az 

bnkormanyzat hirdetotablajan.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelos: polgarmester
Hataridok:
1-2. pont tekinteteben: azonnal
3. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon beltil

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkoddsi Ugyosztaly 
Kertiletgazdalkodasi Iroda, Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.

Napirend 10. pontja
Javaslat a „Tedd le a kocsit!” program 2021. evi palyazati felhivasra erkezett 
palyazatok elbiralasaval kapcsolatos dbntesek meghozatalara
(irdsbeli eldterjesztes) ZART ULES
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgdrmester
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
672/2021. (XII. 16.) hatarozata

a „Tedd le a kocsit’” program 2021. evi palyazati felhivasra erkezett palyazatok 
tamogatasarol

(13 igen. 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest. Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

I. ervenyesnek minositi az eloterjesztes 1. mellekleteben felsorolt palyazatokat a palyazati 
kiiras szerint maximalisan adhato vagy igenyelt tamogatasi osszegekkel, mely alapjan

a. . _ ”Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza nem teritendo tamogatasi nyujt,

b. ,,Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

c. ,,Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

d. _ _ „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

e. ,,Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

f. i „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

g. .. .,Tedd Ie a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

h. _ . „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt.

i. . ,,Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak tamogatasara
54.990 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

j. ._ „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak tamogatasara
30.000 Ft + 70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt.

k. ,,Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

1. ,i „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

m. . Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak tamogatasara
70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt.

n. „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza hem teritendo tamogatast nyujt,

o. i „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak tamogatasara
70.000 Ft vissza nem teritendo thmogatast nyujt,

p. ,,Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak tamogatasara
30.000 ri vissza nem teritendo tamogatast nyujt.
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q. „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 70.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

r. . „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt,

s. „Tedd le a kocsit!” felhivasra benyujtott palyazatanak
tamogatasara 30.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast nyujt.

2. a tamogatasok kifizetesehez sziikseges penziigyi fedezetet mindosszesen 1 141 000 Ft 
osszegben biztositja, melybol a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11. 25.) 
onkormanyzati rendelet 20810-04-es jogcimen kiadasi elbiranyzaton maradvanykent 
541.000 Ft osszeg rendelkezesre all, a fennmarado 600.000 Ft-ot a 2021. evi 
koltsegvetes 20810-04-es jogcimen a „Kbmyezetvedelmi program/klimavedelem, 
zoldprogram" koltsegvetesi soron rendelkezesre allo eldiranyzat terhere biztositja. 
Felhatalmazza a polgarmestert, hogy a tamogatasok penziigyi fedezetenek biztositasahoz 
az atcsoportositasokat elvegezze, melyek atvezetesre keriilnek a 2021. evi koltsegvetesi 
rendelet soron kovetkezo modositasaban;

3. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzbdesek 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1. pont tekinteteben: 2021. december 16.

a 2-3. pontok tekinteteben: 2022. januar 30.

A dbntes vegrehajtAsat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda.

Napirend 11. pontja
Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasugynbkseg egyetlen hazban" palyazattal 
kapcsolatos dbntes meghozatalara 
(Irasbeli eloterjesztes)
Elbterjesztb: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseib-testiiletenek
673/2021. (XII. 16.) hatarozata

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dbnt, hogy Posfai Zsuzsanna, 
a Periferia Kbzpolitikai es Kutatdkbzpont munkatarsa reszere hozzaszdlasi jogot biztosit.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseib-testiiletenek 
674/2021. (XII. 16.) hatarozata

(12 igen, 1 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dbnt, hogy a napirenden 11. 
napirendi pontkent szereplo - .Javaslat az „ Alberlethaz, mini lakasilgynokseg egyetlen 
hazban" palyazattal kapcsolatos dbntes meghozataldra" cimu elbterjesztest leveszi 
napirendjerbi.
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Napirend 12, pontja
Javaslat „Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok 
berlokijelolesi joga” cimu palyazat kiirasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
675/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el dr. 
Szildgyi Demeter kepviseld iigyrendi inditvdnydt, mely szerint a pdlydzati felhivasba 
kerilljon be, hogy amennyiben hajlektalan ember szamara kivdn a berlokijelolesi szervezet 
lakasberletet adni, akkor az csak olyan esetben lehet, ha a LELEK-programon keresztul 
erkezik a leendo berlo.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
676/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el dr. 
Szildgyi Demeter kepviseld iigyrendi inditvdnydt az eloterjesztes napirendrol torteno 
levetelerdl.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
677/2021. (XII. 16.) hatarozata

(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el 
Voros Tamas kepviseld iigyrendi inditvdnydt, hogy a pdlydzaton egyhazak alatt kizdrolag a 
bevett egyhdzakat a palyazat kiirdja.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
678/2021. (XII. 16.) hatarozata

a „Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati Jakasok berlokijelolesi joga” 
palyazat kiirasarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

1. „Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok berlokijelolesi joga” 
cimmel palyazatot hirdet es elfogadja a hatarozat mellekletet kepezd palyazati felhivast;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az 

onkormanyzat hirdetotablajan torteno kbzzetetelere.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelds: polgarmester
Hataridok:
1. pont tekinteteben: 2021. december 16.
2. pont tekinteteben: a palyazati felhfvas elfogadasat koveto 6 napon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 13. pontja
Javaslat a Menheiy Alapitvannyal kotendo tamogatasi szerzodes megkotesere 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
679/2021. (XII. 16.) hatarozata

(10 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy elfogadja Camara- 
Bereczki Ferenc Miklos kepviseld a napirend vitajanak lezarasara es a dontes meghozatalara 
vonatkozo iigyrendi inditvanyat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
680/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Menheiy Alapitvannyal kotott tamogatasi szerzodes megkoteserol

(10 igen, 0 nem, 4 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy:

1. az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal tamogatasi szerzodes! kot a 
Menheiy Alapitvannyal (szekhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.; adoszam: 
19013213-1-42; kepviseli: Gyori Peter elnok). 3.000.000 Ft osszegben Budapest VIII. 
keriilet tertileten torteno, tobblet feladattal jaro, megerositett utcai szocialis munka 
megszervezese es lebonyolitasa celjabol;
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1. a hatarozat 1. pontjaban foglalt mukbdesi celu tamogatas fedezetet mindosszesen 
3.000.000 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11. 25.) 
bnkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal 
biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatas penziigyi fedezetenek 
biztositasahoz sziikseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a polgarmestert, hogy az 
atcsoportositast a kbltsegvetesi rendelet soron kovetkezo modositasaban vezesse at.

3. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 2. szamu mellekletet kepezd tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2021. december 16.; 2. pont eseteben az Onkormanyzat 2021. 
evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) bnkormanyzati rendelet soron kovetkezo 
modositasa; 3. pont eseteben: 2021. december 21.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, az elbiranyzat atcsoportositasa tekinteteben a Kbltsegvetesi es 
Penziigyi Ugyosztaly.

Napirend 14. pont]a
Javaslat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
629/2021. (XI. 18.) szamu hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jozsefvarosi 
Bblcsodekkel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere 
(irasbeli eloterjesztes
Elbterjesztb: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
681/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 629/2021. (XI. 18.) 
szamu hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jozsefvarosi Bblcsodekkel ingatlan 

hasznalati szerzodes megkotesere

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kppviselb-testulete ugy dbnt, hogy

1. visszavonja a 629/2021. (XI. 18.) szamu hatarozatat, amellyel a Jozsefvarosi Egyesitett 
Bblcsodekkel kbtendo ingatlan hasznalati szerzbdesrol dbntbtt.

2. a Jozsefvarosi Egyesitett Bblcsodekkel az eloterjesztes melleklete szerint ingatlan 
hasznalati szerzbdest kbt.

3. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes melleklete szerinti ingatlan hasznalati 
szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben 2021. december 16., a hatarozat 2. es 3. pontja 
eseteben 2021. december 31.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Gazdalkodasi Ugyosztaly.
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Napirend 15. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek 
elfogadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
682/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek elfogadasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont - intezmenyvezetoje altal 
benyujtott - a 2021-2026. kozotti idoszakra vonatkozo szakmai tervet az eldterjesztes 1. 
mellekleteben foglalt tartalommal, azzal, hogy a szakmai tervben meghatarozott 
fejlesztesi celok csak abban az esetben valosithatok meg, ha azok penziigyi fedezete az 
adott evi koltsegvetesben rendelkezesre all.

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott dokumentum alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben 2021. december 16., 2. pont eseteben: 2021. december 31.

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

Napirend 16. pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal, a 
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont, es a Jozsefvarosi 
Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellendrzesi terveinek 
jovahagyasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzo

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
683/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 2022. evi belso 
ellendrzesi tervenek jovahagyasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy 
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jovahagyja Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri 
Hivatalanak 2022. evre vonatkozo belso ellenorzesi tervet az eloterjesztes 1. szamu 
melleklete szerinti tartalommal.

Felelds: jegyzo
Hataridd: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuietenek
684/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2022. evi belso 
ellenorzesi tervenek jovahagyasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

jovahagyja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2022. evre 
vonatkozo belso ellenorzesi tervet az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal.

Felelds: jegyzo
Hataridd: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
685/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi tervenek 
jovahagyasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

jovahagyja a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evre vonatkozo belso 
ellenorzesi tervet az eloterjesztes 3. szamu melleklete szerinti tartalommal.

Felelds: jegyzo
Hataridd: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
686/2021. (XII. 16.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy elfogadja Camara- 
Bereczki Ferenc Miklos kepviselo iigyrendi inditvanyat, hogy a 18., 19., 20., 21., 22., 23. 
napirendi pontokat egyben targyalja a Kepviselo-testulet, es majd kiilon szavazzanak a 
hatarozati javaslatokrol.

Napirend 17. pontja
Javaslat a Jozsefvaros KartyardI szolo 64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet 
modositasara es a Jozsefvaros Kartya program feliilvizsgalatara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 15 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
43/2021. (XII. 16.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A JOZSEFVAROS 
KARTYAROL SZOLO 64/2011. (XI. 07.) ONKORMANYZATI RENDELET 
MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
687/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Jozsefvaros Kartya program feliilvizsgalatarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. magahoz vonja a Varosiizemeltetesi Bizottsagtol uj arculatu Jozsefvaros Kartyak 
kibocsatasra vonatkozo dontesi jogot.

2. felkeri a Varosuzemeltetesi Bizottsagot, hogy a modositott Jozsefvaros KartyardI szolo 
64/2011. (XI.07.) onkormanyzati rendelet alapjan modositsa a „J6zsefvaros Kartya” 
Altalanos Szerzodesi Felteteleket.

3. az uj arculattal ellatott 5.000 db Jozsefvaros Kartya, es 100 db elfogadohelyi matrica 
beszerzese erdekeben 500.000,- Ft fedezetet biztosit eldzetes kotelezettsegvallalas 
kereteben a 2022. evi koltsegvetes terhere, es felkeri a polgarmestert a sziikseges 
beszerzesi eljaras lefolytatasara.

28



4. felkeri a jegyzot hogy, gondoskodjon a jelenlegi hivatali keretek kozott a Jozsefvaros 
Kartya elfogaddhelyekkel tortend kapcsolatfelvetelre es kapcsolattartasra vonatkozo 
feladatok nevesitett hivatali feladatkent tortend ellatasardl.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2021. december 16. 2-4. pont eseteben 2022. februar 1.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 18. pontja
- napirend szerinti 18., 19., 20., 21., 22., 23. napirendi pontok 
egyiittes targyalasa

Beszamolo a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi 
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti 
idoszakra vonatkozo atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szarvas Koppany Bendegiiz, a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es 
Klimavedelmi Bizottsag elnoke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
688/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi munkajarol, 
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban 

atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testtilete a Kepviselo-testulet szervezeti es 
mukodesi szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) 
bekezdese alapjan ugy ddnt, hogy a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi 
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. 
kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az 
eloterjesztes melleklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzbi Kabinet Szervezesi Iroda
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Beszamolo a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint 
a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Satly Balazs, a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elnbke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
689/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. 
jiinius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott 

donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es 
miikodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) 
bekezdese alapjan ugy dont, hogy a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. evi 
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban 
atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az eloterjesztes melleklete 
szerinti tartalommal elfogadja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Beszamolo a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi 
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. 
november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskoreinek 
gyakorlasarol 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Czegledy Adam, a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag elnbke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
690/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 2021. evi 
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15.- 2021. november 30. kozotti 

idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es 
miikodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) 
bekezdese alapjan ugy dont, hogy a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 
2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo 
beszamolot az eloterjesztes melleklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelos: polgarmester
Hataridd: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a 
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskbreinek gyakorlasarol szolo beszamoloja 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Hermann Gybrgy, a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 
elnoke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
691/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a 
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kbzbtti idoszakban atruhazott 

hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es 
mukbdesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) 
bekezdese alapjan ugy ddnt, hogy a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. 
evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti 
idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az eloterjesztes 
melleklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelos: polgarmester
Hataridd: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Beszamolo a Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kdzteriilet-hasznositasi 
Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. 
november 30. kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskbreinek 
gyakorlasarol 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Veres Gabor, Tulajdonosi, a Vagyongazdaikodasi es Kdzteriilet- 
hasznositasi Bizottsag elnoke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
692/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag 2021. evi 
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti 

idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolo elfogadasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testtilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es 
mukodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) 
bekezdese alapjan ugy dont, hogy a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. 
november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo 
beszamolot az eloterjesztes melleklete szerinti tartalommal el fogadj a.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Beszamolo a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a 
Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozo 
atruhazott hataskoreinek gyakorlasarol 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Camara-Bereczki Ferenc Miklos, a Varosuzemeltetesi Bizottsag elndke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
693/2021. (XII. 16.) hatarozata

a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 
15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott hataskorben hozott donteseirol 

szolo beszamolo elfogadasarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Kepviselo-testiilet szervezeti es 
mukodesi szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) 
bekezdese alapjan ugy dont, hogy a Varosuzemeltetesi Bizottsag 2021. evi munkajarol, 
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott 
hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az eloterjesztes melleklete szerinti 
tartalommal elfogadja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend 19. pontja
Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejii testiileti hatarozatok es a 
veszeiyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri ddntesek vegrehajtasarol, az 
elozo iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jeientosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol 
(irasbeli eloterjesztes)

, Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

A Kepviselo-testiilet a tajekozatot hatarozathozatal nelkiil tudomasul vette.

dr. Sajtos Csilla s.k. 
jegyzo

Piko Andras s.k. 
polgarmester

A jegyzokonyvi kivonat hiteles:

Czira Eva Mandula
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

irodavezetd
0\&anne

Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 
ugyintezd
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