
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Kesziilt Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
2022. januar 20-an (csutortok) 9.00 dratdl 

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

Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
1/2022. (I. 20.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester javaslatat, mely 
szerint az alabbi siirgossegi inditvanyt napirendre veszi:

,,Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakds pdlydzat berbeszdmitdsdhoz sziikseges 
penziigyi fedezet biztositdsdval kapcsolatos dontes meghozataldra
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Kovacs Otto igazgatdsdg elndke ”

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
2/2022. (I. 20.) hatarozata

(15 igen. 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

Napirend:

1. Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti onkormanyzatokat osztottan 
megilleto bevetelek 2022. evi megosztasarol” szolo Fovarosi Kozgyulesi 
rendelettervezet velemenyezesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

2. Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatanak jovahagyasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

3. Javaslat a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal megkotott 
tamogatasi szerzodes modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

4. Javaslat birosagi ulnok megvalasztasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester
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5. Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairol szold 
45/2019.(02. 21.) szamu hatarozat modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Kovacs Otto, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Zrt. igazgatosag elndke

6. Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigynokseg egyetlen hazban” palyazattal 
kapcsolatos dbntes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Pikd Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

7. Javaslat a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi 
felteteleirol, eljarasi szabalyainak megallapitasarol szold rendelet 
megalkotasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Pikd Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

8. Javaslat a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv es a Telepiileskep vedelmerol szold 
rendelet elfogadasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Pikd Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

9. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 30. szam alatti, 34792 hrsz-ii 
ingatlan palyazatanak eredmenymegallapitasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Veres Gabor, a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet- 
hasznositasi Bizottsag elndke

10. Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozddasanak modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Pikd Andras polgarmester

11. Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es 
kdltsegteritesenek megallapitasara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzo

12. Javaslat a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo 
beszamolo elfogadasardl, valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak 
megallapitasa
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzo

13. Javaslat a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 
56/2017. (XII. 20.) bnkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Pikd Andras polgarmester

14. Javaslat az „Onkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztesek - 2022.” 
palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor alpolgarmester
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15. Javaslat az Ovi-Sport Kbzhasznu Alapitvany altal kiirt palyazaton tortend 
reszvetelre es a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti ingatlan Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalatba adasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

16. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek 
ellatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

17. Javaslat torvenymodositas kezdemenyezesere
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjesztd: Kbnczbl David dnkormanyzati kepviselo

18. Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz 
sziikseges penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes) SURGOSSEGI
Eldterjesztd: Kovacs Otto igazgatosag elnbke

19. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az 
eldzo tiles ota eltelt fontosabb intezkedesekrol, a jelentbsebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkbz allomany lekbteserbl
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Napirend 1. pontja
Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti bnkormanyzatokat 
osztottan megilleto bevetelek 2022. evi megosztasarol” szolo Fovarosi 
Kbzgyulesi rendelettervezet velemenyezesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
3/2022. (I. 20.) hatarozata

a Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti bnkormanyzatokat osztottan megilleto 
bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo rendelettervezet velemenyezeserol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros Onkormanyzatat es a keruleti bnkormanyzatokat osztottan 
megilleto bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo Fovarosi kbzgyulesi 
rendelettervezetben foglaltakat elfogadasrajavasolja.
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2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozatot kuldje meg a Budapest Fovaros 
Onkormanyzata reszere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: az 1. pont eseteben 2022. januar 20.; a 2. pont eseteben 2022. januar 21.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 2. pontja
Javaslat a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatanak jovahagyasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
4/2022. (I. 20.) hatarozata

a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak 
jovahagyasarol

(9 igen, 4 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
jdvahagyja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatat az eloterjesztes 2. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 20.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzoi 
Kabinet, Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Napirend 3. pontja
Javaslat a Jdzsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal megkdtbtt 
tamogatasi szerzodes modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

5/2022. (I. 20.) szamu hatarozata 
a Jdzsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes 

modositasarol

(10 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

1. modositja a Jdzsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal 2021. december 9. 
napjan megkotott tamogatasi szerzodeset akkent, hogy a szerzodes 7. pontja ugy 
modosul, hogy ..tdmogatds felhasznaldsdnak veghatdrideje 2022. marcius 31.
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napjir\ valamint a 9.3. pontja ugy modosul, hogy a „Tamogatott a tamogatas 
felhaszndldsdrol legkesobb 2022. dprilis 30-ig kdteles irasban szakmai zdro 
beszdmoldt es penziigyi zdro elszdmolast kesziteni es dtadni a Tdmogato szakmailag 
illetekes szervezeti egysege (Polgarmestert Kabinet) reszere.

2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 2. szamu mellekletet kepezo 
tamogatasi szerzodes modositas alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben 2022. januar 20,2. pont eseteben: 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 4. pontja
Javaslat birosagi iilnok megvalasztasara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjesztb: Pikd Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
6/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a birosagi iilnok megvalasztasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 . a Pesti Kozponti Keruleti Birosag altalanos elnokhelyettesenek megkeresese es a 
Kbztarsasagi Elnok KEH/05275-2/2021. szamu hatarozata alapjan a 
biintetoeljarasrol szolo 2017. evi XC. torveny 680. § (5) bekezdese szerinti birosagi 
iilnoknek valasztja meg a Pesti Kozponti Keriileti Birosagra Nemeth Nikolettat a 
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kozpont foglalkoztatottjat az 
eldterjesztes 3. szamu mellekleteben foglaltak alapjan

2 . felkeri a polgarmestert, hogy tajekoztassa a Pesti Kozponti Keriileti Birosag altalanos 
elnokhelyetteset a hatarozat 1. pontjaban foglaltakrol, valamint hogy a birosagi iilnok 
megvalasztasahoz sziikseges dokumentumok irja ala.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben: 2022. januar 20., 2. pont eseteben: 2022. februar 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Jogi Iroda
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Napirend 5. pontja
Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 
45/2019.(02. 21.) szamu hatarozat modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Kovacs Otto Jozsefvarosi Gazdalkodasi Zrt. igazgatosag elnoke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
7/2022. (I. 20.) hatarozata

(5 igen, 9 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiUete ugy ddnt, hogy nem fogadj a el Dr. 
Juharos Robert kepviselo iigyrendi inditvdnyat az eldterjesztes napirendrol torteno 
levetelerdl.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
8/2022. (I. 20.) hatarozata

(5 igen, 9 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsef’drosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy ddnt, hogy nem fogadja el 
Voros Tamas kepviselo iigyrendi inditvdnyat az eldterjesztes napirendrol torteno levetelerdl, 
es bizottsdgi iilesen torteno megtdrgyaldsdt kovetden ujra napirendre vetelerol.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
9/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (02. 21.) szamu 

hatarozatanak modositasarol

(10 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiUete ugy ddnt, hogy

1 .) modositja az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasra vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (02. 
21.) szamu hatarozatat es az azzal elfogadott Versenyeztetes! szabalyzatat az 
eldterjesztes 1. szamu mellekleteben foglaltaknak megfeleloen, a Versenyeztetes! 
Szabalyzat 24. pontjara vonatkozo 6. modositasi pont kivetelevel;

2 .) az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasra vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo, a Kepviselo-testiilet 45/2019. 
(02. 21.) szamu hatarozataval elfogadott Versenyeztetes! szabalyzatot az eldterjesztes 2. 
szamu mellekleteben foglaltaknak megfeleloen egyseges szerkezetbe foglalja;
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3 .) a jelen hatarozattal modositott Versenyeztetesi szabalyzatot a 2022. januar 20. napjat 
kbvetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban kell alkalmazni azzal, hogy a 
modositott 36. es 38. a) pontjat a folyamatban levo versenyeztetesi eljarasokban is 
alkalmazni kell.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 21.

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

Napirend 6. pontja
Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasugynbkseg egyetlen hazban” palyazattal 
kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darbk Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
10/2022. (I. 20.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy elfogadja 
Kbnczol David kepviseld tigyrendi javaslatat, hogy a hatarozati javaslatrdl nev szerint 
szavazas tortenjen.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
11/2022. (I. 20.) hatarozata

(6 igen, 9 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el dr. 
Szildgyi Demeter kepviseld tigyrendi inditvanyat az eldterjesztes napirendrol torteno 
levetelerol.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
12/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az „Alberlethaz - mini lakasiigynbkseg egyetlen hazban” palyazatban valb reszvetelrbl 
es szandeknyilatkozat alairasarbl

(10 igen, 6 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
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Nev szerinti szavazds

Piko Andras Igen
Hermann Gybrgy Igen
Czegledy Adam Igen
dr. Ferencz Orsolya Nem
Dr. Erdss Gabor Igen
Egry Attila Nem
Konczbl David Igen
Dr. Juharos Robert Nem
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen
Santha Peterne Nem
Stettner Istvan Igen
Szarvas Koppany Bendeguz Igen
dr. Szilagyi Demeter Nem
Szili-Darok Ildiko Igen
Veres Gabor Igen
Voros Tamas Nem
Betbltetlen kepviseldi hely Nem szavazott
Satly Balazs Nem szavazott

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. elfogadja az eloterjesztes mellekletet kepezo szandeknyilatkozatot, amely nem jelent 
kotelezettsegvallalast a Kepviselo-testulet reszerol, es felhatalmazza a polgarmestert az 
alairasara;

2. felhatalmazza a polgarmestert a palyazati folyamatban valo targyalasok lefolytatasara, a 
penzugyi kotelezettsegvallalast, valamint az onkormanyzati tulajdonosi jognyilatkozatot 
nem igenyld kozbenso dokumentacidk benyujtasara;

3. a penzugyi kdtelezettsegvallalasrol, az ingatlan hasznalatba adasanak modjarol, a hosszu 
tavu egyiittmukddes reszletes szabalyairol, a konzorciumi megallapodas felteteleirol es 
megkoteserol, valamint az esetlegesen sziikseges jogalkotasi feltetelek megteremteserol 
a palyazat kiird dontesenek ismereteben rendelkezik, fenntartva a palyazattol valo elallas 
jogat is.

Felelos: polgarmester

Hataridd; 2022. januar 25.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly.

Napirend 7. pontja
Javaslat a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi 
felteteleirol, eljarasi szabalyainak megallapitasarol szolo rendelet 
megalkotasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester
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BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 10 
IGEN, 6 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
1/2022. (I. 20.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A HELYI EPITESZETI- 
MUSZAKI TERVTANACS LETREHOZASAROL, MUKODESI FELTETELEIROL, 
ELJARASI SZABALYAINAK MEGALLAPITASAROL.

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

Napirend 8. pontja
Javaslat a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv es a Telepiileskep vedelmerol szold 
rendelet elfogadasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 13/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv elfogadasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. visszavonja a 187/2017. (IX. 07.) szamu kepviselo-testuleti hatarozatat;

2. a jelen hatarozat 2. melleklete szerinti tartalommal, a telepiileskepi rendelet 
szakmai megalapozasa erdekeben elfogadja Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvaros Telepiileskepi Arculati Kezikonyvet;

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az elfogadott Telepiileskepi Arculati 
Kezikonyv jogszabalyok szerinti kozzetetelerol.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 20.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 16 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
2/2022. (I. 20.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A TELEPULESKEP 
VEDELMEROL.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda, Jegyzoi Kabinet 
Szervezesi Iroda
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Napirend 9. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 30. szam alatti, 34792 hrsz-u 
ingatlan palyazatanak eredmenymegallapitasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Veres Gabor, a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag elnoke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
14/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 30. szam alatti, 34792 hrsz.-ii ingatlan eladasara 
kiirt palyazat eredmenyenek megallapitasarol

(10 igen, 6 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 .) ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi 
Bizottsag318/2021. (XI. 03.) szamu hatarozataval a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 
30. szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere kiirt palyazatot;

2 .) megallapitja, hogy a palyazat nyertese a REALTONE Kft. (cegjegyzekszama: 01 09 
346115, szekhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.), a nyertes vetelarat 
193.000.000Ft osszegben allapitja meg;

3 .) nem fogadja el a palyazo adasveteli eloszerzddesre tett mddositasi javaslatat, mely 
szerint: „4.3. Vevo fenntartja maganak a jogot, hogy az ingatlanon talalhato 
felepitmenyek muszaki allapotat sajat maga merje fel es azt kovetoen dontson a 
felepitmenyek sorsardl. Ennek fenyeben Vevo vallalja, hogy amennyiben vevo 
megitelese szerint is az ingatlanon talalhato felepitmenyek bontasa szukseges, akkor a 
felepitmenyeket sajat kbltsegen elbontja, tovabba az ingatlant beepiti. Amennyiben 
vevo megitelese szerint az ingatlanon talalhato felepitmenyek bontasa nem szukseges, 
akkor a felepitmenyeket sajat kdltsegen felujitja es/vagy atepiti”;

4 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat meghatalmazasabol 
es megbizasabol eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t a hatarozat l.)-3.) 
pontjai alapjan az adasveteli eloszerzodes alairasara;

5 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat meghatalmazasabol 
es megbizasabol eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az adasveteli 
eloszerzodes alairasa utan a 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest, VIII. keriilet 
Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan kiiiriteserol gondoskodjon;

6 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a vevdvel egyeztetett 
iddpontban, az adasveteli eloszerzodes alairasanak idopontjatol szamitott legkesobb 24 
hdnapon beliil a 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest, VIII. keriilet Berkocsis utca 30. 
szam alatti ingatlan adasveteli szerzodeset alairja.

Felelds: polgarmester
Hataridd: az l.)-3.) pontok eseteben 2022. januar 20., a 4.) pont eseteben 2022. februar 28., 
az 5.)-6.) pontok eseteben az adasveteli eloszerzodes alairasanak idopontjatol szamitott 
legkesobb 24 hdnapon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 10. pontja
Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Pikb Andras polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
15/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasarol

(10 igen, 0 nem, 6 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dbnt, hogy

1) a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasat az eldterjesztes 
mellekleteben foglaltak szerint - az elhangzott modositassal - 2022. februar 1-i 
hatallyal modositja.

2) a koltsegvetesi rendelet elfogadasaig terjedd idoszakban a szervezet 
atalakitasahoz kapcsolddd feladatok a 2022. evi atmeneti gazdalkodasrbl sz616 
38/2021. (XII. 16.) bnkormanyzati rendelet alapjan teljesithetoek.

Felelds: polgarmester, jegyzo
Hatarido: 2021. februar 1.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 11. pontja
Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es 
kbltsegteritesenek megallapitasara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csilla jegyzo

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
16/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak, kbltsegteritesenek 
megallapitasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

I.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
1. a polgarmester illetmenyenek es kbltsegteritesenek megallapitasarol szdld 133/2019. 

(XI. 07.) hatarozatanak 2. pontjat visszavonja, az 1. pontjat 2022. januar 1-ei 
hatallyal modositja, es megallapitja, hogy 2022. januar 1. napjatdl az Mbtv. 71. § (2) 
bekezdese a polgarmester illetmenyet 1.300.000 forintban, kbltsegteritesenek 
bsszeget az Mbtv. 71. § (6) bekezdese az illetmeny 15 %-aban allapitja meg;
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2. felkeri ajegyzot a polgarmester Motv. 71. § (2) bekezdes szerinti illetmenyenek, 
valamint az Motv. 71. § (6) bekezdese szerinti koltsegteritesenek szamfejtesehez 
sztikseges intezkedesek megtetelere.

Felelds: jegyzo
Hataridd: 2022. januar 31.

II.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 139/2019. (XI. 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy Szili-Darok Ildiko foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. 
§ (1) bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban, 1.040.000 forintban 
hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy Szili-Darok Ildiko foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) 
bekezdese alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 31.

III.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 140/2019. (XI. 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy dr. Eross Gabor foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § 
(1) bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban, 1.040.000 forintban 
hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy dr. Eross Gabor foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) 
bekezdese alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

4. megallapitja, hogy dr. Eross Gabor alpolgarmester
a. felsofoku idegen nyelvi potlekra jogosult (francia, C-komplex tipusu), amelynek 

merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 100%- 
a/ho,

b. kbzepfoku idegen nyelvi potlekra jogosult (nemet, B - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 30%- 
a/hd.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 31.
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IV.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2022. januar 1 -ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegterit^senek megallapitasardl szolo 141/2019. (XI. 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy Radai Daniel foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § (1) 
bekezdese /alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban, 1.040.000 forintban 
hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy Radai Daniel foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) 
bekezdese alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

4. megallapitja, hogy Radai Daniel alpolgarmester

a. felsbfoku idegen nyelvi potlekra jogosult (angol C - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 100%- 
a/ho,

b. kozepfoku idegen nyelvi potlekra jogosult (francia B - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 30%- 
a/ho.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 31.

V.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete felkeri a polgarmestert, hogy 2022. 
januar 1. napjatol az onkormanyzat eves koltsegveteseiben az alpolgarmesterek illetmenyet, 
koltsegteriteset, nyelvi potlekat az elfogadott hatarozatok szerint, a polgarmesteri illetmenyt es 
koltsegteritest az Motv. 71. § (2) es (6) bekezdese szerint tervezze, valamint az alpolgarmesterek 
szemelyiigyi dokumentumainak alairasara es a dijazasuk szamfejtesehez sziikseges intezkedesek 
megtetelere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a szemelyiigyi dokumentumok alairasara 2022. januar 31.

a penziigyi fedezet biztositasara: az onkormanyzat 2022. evi es az azt koveto evek 
targyevi kdltsegveteseinek elfogadasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzdi Kabinet, Koltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly.
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Napirend 12. pontja
Javaslat a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo 
beszamolo elfogadasarol, valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak 
megallapitasa 
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csillajegyzo

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
17/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo beszamolo 
elfogadasarol, valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak megallapitasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete

1. elfogadja a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasrol szolo beszamolot, es 
megallapitja, hogy Piko Andras polgarmester a reszere megallapitott:
- 2021. evi 39 munkanap szabadsagabol 35 munkanap szabadsagot vett igenybe, 
- 4 munkanap ki nem adott 2021. evi szabadsaggal rendelkezik;

2. megallapitja, hogy Piko Andras polgarmester targyevi szabadsaga 43 munkanap, es ezzel 
kapcsolatban felkeri a polgarmestert, hogy a 2022. evi szabadsagolasi iitemtervet 2022. 
februar 28. napjaig terjessze a kepviselo-testulet ele azzal, hogy a 2021. evi 4 munkanap 
ki nem adott szabadsagat legkesobb 2022. marcius 31. napjaig koteles kivenni, es ezt a 
szabadsagolasi utemtervben feltuntetni.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 20., 2. pont eseteben 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzbi Kabinet Szemelyiigyi Iroda

Napirend 13. pontia
Javaslat a szemelyes gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szolo 
56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 16 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
3/2022. (I. 20.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A SZEMELYES 
GONDOSKODAST NYUJTO ELLATASOK TERITESI DIJAIROL SZOLO 56/2017. 
(XII. 20.) ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

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

14



Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
18/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltseg emeles penzugyi fedezetenek biztositasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1 ./ a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsegenek emelkedese miatt 2022. evtol az 
onkormanyzat eves koltsegveteseiben a gyermeketkeztetesi kiadasok kereteben a bolcsodei 
elelmezes nyersanyagkoltseg eves penzugyi fedezetet netto 4 720 097 Ft + AFA (brutto 5 
994 523 Ft) osszeggel megemeli, igy ezen kiadasokat mindosszesen 37 756 441 Ft + AFA, 
mindosszesen brutto 47 950 680 Ft osszegben biztositja.
2 ./ felkeri a polgarmestert, hogy 2022. evtol az onkormanyzat eves kbltsegveteseirol szolo 
rendeletek megalkotasanal az 1. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben: a dontes napja, 2. pont esteben az Onkormanyzat targyevi 
koltsegvetesi rendeleteinek megalkotasa

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

Napirend 14. pontja
Javaslat az „Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 2022.” 
palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
19/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az „Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 2022. ’’palyazattal 
kapcsolatos dontes meghozatalara

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviseld-testulet ugy dont, hogy

1. a Jozsefvarosi Ovodak Varunk Rad Tagovoda (1086 Budapest VIII. keriilet, Csobanc 
utca 5. Hrsz: 35908) neveldtestuleti szobajanak kialakitasa celjabol palyazatot nyujt be a 
Beliigyminiszterium altal kiirt „Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 
2022. ” cimu palyazatra;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben penzugyi 
fedezetet biztosit a palyazat onreszehez 9 500 000 Forint osszegben;
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3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a hatarozat 1. pontja szerinti palyazat 
benyujtasarol, valamint a hatarozat 2. pontban meghatarozott elbiranyzatnak az 
Onkormanyzat 2022. evi kbltsegvetesebe tortenb betervezeserol.

Felelos: polgarmester
Hataridb: hatarozat 1. pontja eseteben 2022. januar 20., a hatarozat 2. pontja tekinteteben az 
onkormanyzat 2022. evi kbltsegvetesenek elfogadasa, a hatarozat 3. pontja tekinteteben a 
palyazat benyujtasanak hatarideje 2022. februar 04., az elbiranyzat tervezesenek hatarideje 
az onkormanyzat 2022. evi kbltsegvetesenek elfogadasa.

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kbltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a 
kbltsegvetes tervezese tekinteteben), Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 15. pontja
Javaslat az Ovi-Sport Kbzhasznu Alapitvany altal kiirt palyazaton torteno 
reszvetelre es a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti ingatlan Jozsefvarosi 
Egyesitett Bblcsodek ingyenes hasznalatba adasaval kapcsolatos dbntesek 
meghozatalara
(irasbeli elbterjesztes)
Elbterjesztb: Dr. Erbss Gabor alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
20/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

palyazat beadasarol a Nemzeti Ovi-Sport Program megvalositasa erdekeben

(16 igen, 0 nem, 0 tartbzkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete ugy dbnt, hogy

1 .) az Ovi-Sport Kbzhasznu Alapitvany (szekhelye: 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.; 
adbszama: 18211999-1-43; kepviseli: Dr. Molnar Andrea) gondozasaban mukbdb Ovi-Sport 
program celjaival egyetert es a Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodajaban (1083 
Bp. Baross u. 111/b.) es a Jozsefvarosi Ovodak Viragkoszoru Tagovodajaban (1083 
Budapest, Baross utca 91.) a program megvalositasahoz tamogatasi szerzodes kereteben 
egyszeri vissza nem teritendb tamogatast nyujt az Ovi-Sport Kbzhasznu Alapitvany reszere.

2 .) az Onkormanyzat 2022. evi kbltsegveteseben biztositja a hatarozat 1. pontja szerinti 
tamogatasi szerzodes penziigyi fedezetet 10.400.000,- Ft bsszegben.

3 .) az Ovi-Sport Kbzhasznu Alapitvany rendelkezesere bocsatja a kijelblt ovodak pontos 
nevet, cimet, helyrajzi szamot, valamint a foldhivatali nyilvantartasi lap masolatat, kbzmu 
nyilatkozatot tesz, es gondoskodik az igazolas beszerzeserbl, hogy a palya kialakitas nem 
epitesi engedely kbteles.

4 .) az Onkormanyzat kbtelezettseget vallal arra, hogy az Ovi-Sport Kbzhasznu 
Alapitvannyal a palyazat pozitiv elbiralasarol szolo ertesitest kbvetb 60 napon beliil 
tamogatasi szerzbdest kbt.

5 .) felkeri a polgarmestert hatarozat 1. es 3. pontja szerinti palyazati dokumentumok 
alairasara.
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Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. es 4. pout eseteben: 2022. januar 20., 2 pent eseteben az Onkormanyzat 2022. 
evi koltsegvetesenek elfogadasa, 3. es 5. pont eseteben: 2022. januar 31.

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

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
21/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az Ovi-Foci Kdzhasznu Alapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes mddositasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. az Ovi-Foci Kdzhasznu Alapitvannyal 2013. majus 14-en megkotott tamogatasi 
szerzodest az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti megallapodassal modositja.
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti 
megallapodas alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2022. januar 20., a 2. pontja eseteben: 2022. januar 
31.

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

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
22/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek lij telephelyenek kijeloieserol es a 1086 Budapest, 
Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlan egeszenek a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 

ingyenes hasznalataba adasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hog

1. a Budapest, belteriilet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepitetlen terulet megnevezesu, 
termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlant a Jdzsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek uj telephelyekent kijeloli es egyuttal az Ingatlan egeszet a 
Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalataba adja a Jdzsefvarosi Egyesitett 
Bolcsodek Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait, programjait igenybe vevd 
gyennekek reszere programok szabad levegon tortend rendszeres szervezese, mint 
kozfeladat ellatasa celjabdl, a kbzfeladat ellatasahoz sziikseges mertekben, azzal, hogy a 
Sportpalyat annak eszkozkeszletevel egyutt dvodaskoru gyermekek hasznalhatjak a 
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Jozsefvarosi Ovodakba jaro gyermekek mellett a Sportpalya hasznalati utmutatdjaban 
foglaltak szerint.

2. modositja a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkel a 681/2021. (XII.16.) szamu 
kepviselo-testuleti hatarozat alapjan megkotott ingatlan-hasznalati szerzodest az 
eldterjesztes 4. szamu mellekleteben foglalt tartalom szerint.

3. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 4. szamu melleklete szerinti 
megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2022. januar 20., a hatarozat 2. pontja: 2022. 
februar 4., a hatarozat 3. pontja: 2022. februar 28.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek 
23/2022. (1. 20.) szamu hatarozata

a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek alapito okiratanak modositasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Alapito okiratat modosito okiratot es a 
mddositassal egyseges szerkezetbe foglalt Alapito okiratat, az eldterjesztes 5. szamu 
mellekleteben foglalt tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstar altal torteno tbrzskbnyvi 
nyilvantartasba torteno bejegyzes napjaval lepnek hatalyba.

2 .) felhatalmazza a polgarmestert 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 
ellentetes es az Alapito okiratot lenyegi- helyreigazitasi kerdesnek nem mindsuld- 
kerdesekben nem modosithatja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2022. januar 20., 2. pont eseteben: 2022. februar 4.

A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek, Koltsegvetesi es Penzugyi 
Ugyosztaly.

Napirend 16 pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek 
ellatasaval kapcsolatos dbntesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
24/2022. (I. 20.) szamu hatarozata 

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott 
Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasara vonatkozo 
feladat-ellatasi szerzodes megkoteserol es a szukseges penziigyi fedezet biztositasarol

{16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
I. a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag - az SZMSZ 7. sz. melleklet 1.1.1. pontja 

szerinti - hataskdrenek magahoz vonasaval ugy dont, hogy a 2014. januar 14. napjan 
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Klebelsberg 
Intezmenyfenntarto Kozpont kozott letrejott Egyiittmukodesi Megallapodast 2021. 
januar 31. napjaval kozos megegyezessel megsziinteti es a Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi Ovodak 
tekinteteben a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasanak biztositasa erdekeben 
gyogypedagogiai feladatok ellatasra feladat-ellatasi szerzodest kot a Belsd-Pesti 
Tankeriileti Kozponttal 2022. februar 1. - 2022. december 31. kozotti idoszakra 
vonatkozoan az eldterjesztes mellekleteben foglalt megallapodas szerint,

2. a hatarozat 1. pontjaban foglaltak alapjan az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben biztositja a penziigyi fedezetet 10.472.000 Ft osszegben.

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a hatarozat 2. pontjaban meghatarozott 
dologi - eldiranyzat - szakmai szolgaltatas igenybevetele jogcimen - betervezeserdl 
az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben.

4. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott feladat-ellatasi 
szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont tekinteteben: 2022. januar 20., 2-3. pont eseteben: az Onkormanyzat 2022. 
evi koltsegvetesenek elfogadasa, 4. pont tekinteteben: 2022. januar 31.

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

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
25/2022. (I. 20.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy elfogadja Dr. 
Eross Gabor iigyrendi javaslatat, hogy a Kepviselo-testiilet elobb targyalja a „18. Javaslat az 
LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz szukseges penziigyi fedezet 
biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara „ napirendi pontot, majd ezt kovetocn a 
„17. Javaslat torvenymodositas kezdemenyezesere” napirendi pontot
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Napirend 17.pontja (elfogadott napirend szerinti 18. napirendi pont)
Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz 
szukseges penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI
Eldterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elndke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
26/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az LNR-J/2/2021. tipusu lakaspalyazat berbeszamitasahoz szukseges penziigyi fedezet 
biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

(10 igen, 0 nem, 6 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1 .) a LNR-J/2/2021 tipusu berlakas palyazatban foglalt berbeszamitasok fedezetenek 
biztositasahoz a 2022. evi koltsegvetesben 18.351.500- Ft bsszegu eldiranyzatot biztosit 
a 2021. evi maradvany terhere.

2 .) felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1. hatarozati pontban meghatarozott 
eloiranyzat betervezeserol az onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 1.) pont eseteben 2022. januar 20., a 2.) pont eseteben az onkormanyzat 2022. evi 
koltsegvetesenek elfogadasa

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, 
Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 18. pontja (elfogadott napirend szerinti 17. napirendi pont)
Javaslat torvenymodositas kezdemenyezesere
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Konczbl David bnkormanyzati kepviselo

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
27/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a veszelyhelyzettel osszefiiggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. tdrveny 
147. § (2) bekezdese modositasanak kezdemenyezeserol a Kormany reszere

(9 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes j) pontjaban biztositott felhatalmazas alapjan 
kezdemenyezi a Kormanynal a veszelyhelyzettel dsszefiiggd atmeneti szabalyokrol szold 
2021. evi XCIX. tdrveny 147. § (2) bekezdesenek mddositasat annak erdekeben, hogy a 
helyi onkormanyzat kdzteriilet hasznalat eseten uj dijat vezethessen be, allapithasson meg 
idobeli korlatozas nelkiil.
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2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti kezdemenyezes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben 2022. januar 20., 2. pont eseteben 2022. januar 25.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda, Polgarmesteri Kabinet

Napirend 19. pontja
Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dbntesek vegrehajtasarol, az 
eldzb iiles dta tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekbteserol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

A Kepviselo-testulet a tajekozatot hatarozathozatal nelkiil tudomasul vette.

dr. Sajtos Csilla s.k. 
jegyzd

Piko Andras s.k. 
polgarmester

A jegyzokonyvi kivonat hiteles

Czira Eva Mandula 4 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

irodavezetd

A jegyzokonyvi kivonatot keszitette:

Juhasz Csilla
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

iigyintezo

Szalai Nikolett 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

iigyintezo
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