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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

      

72 Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  július  16.  sz. napirend 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés 
óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati 
pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges. 
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI 
KÉSZÍTETTE: CZIRA ÉVA SZERVEZÉSI IRODA 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, 

KABINET SZERVEZÉSI IROD 
VEZETŐJE,  DR.  BORI ANDRAACY 

 

TÉZŐ e41W 
IGAZOLÁS: ,?..AL—,  

JOGI KONTROLL:  
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DZUKKERNÉ 

‘ 

DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Bizottság véleményezi 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
Bizottság véleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 
Kerületfejlesztési, Környezet- és 
véleményezi 
Határozati javaslat a bizottság számára: 

Sport  és Esélyegyenlőségi 

véleményezi 
és Közterület-hasznosítási 

Klímavédelmi Bizottság 

Kulturális, Civil, Oktatási, 
Egészségügyi és Lakásügyi 

Bizottság/ Városüzemeltetési 
Bizottság javasolja a 

tudomásul vételét. 
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Nemzetiségi, Sport és 
Bizottság/ Tulajdonosi, 

Bizottság/ 
Képviselő-testületnek az 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/ 
Esélyegyenlőségi Bizottság/ Szociális, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Kerületfejlesztési, Környezet-  es  Klímavédelmi 
előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (Xl.  06.)  számú 
önkormányzati rendelet  17.  §  (1)  bekezdése alapján  „A  rendes ülés állandó napirendi pontja a 
polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző 
képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről," 

Mellékletek: I. sz.: Lejárt határidejű határozatokról táblázat 
2. sz.: Veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések táblázat 
3. sz.: Fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő l táblázat 
4. sz.: Az átmenetileg szabadrendelkezésű pénzeszköz állomány  2020.06.074  állapot 
szerint 

agostonk
Ceruza

agostonk
Ceruza

agostonk
Írógép
III.



Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

Budapest, 2020.  július  6. 

Törv yességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

nkA 
Pikó András 
polgármester 
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KÍPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Felelős 
és/vagy 
»lelő' 
végre',. 
vétőtő 

Határozat végreh. 
Határidő. 

Vigrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 
megtörtént/folyamatban 

Végreh. 
Omar.  oka 

KT 
Benno,. 

Időp. 
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NY 48 2020 11.27. 

Javaslat 
egészségügyi 
feladatellátás 
biztosításáro 

 

Budapest  Fóváros VIII. kerület Józsefvárosi önkonnanyzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy I. a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  es  a Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
(székhely: 1078 Budapest,  Hemád  u. 14.1.,  adoszám:  21953415-142) 
között az  54. számú orvosi körzet feladatainak ellátására megkötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerzödést  2020.  július  31.  napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. Polginnester/ 

Humáriszolgő 
Itatási 

Ügyosztály 
Hománkapcso 

/ad  Iroda, 
Költségvetési 
Ügyontäly, 
Józsefvárosi 
Szent  Koons 

EKSzséKfliZ4 
Közimni 

2020.  február  27. 2020.06.10 

Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal  as  egészségügyi feladat ellátási 

szerződés  Wiz&  megegymissel tirténii 
megszüntetése megtörtént. 

 

2020. Mohr 
25 

  

NY 48 2020 11.27. 2. 

2.  a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működö  54.  számú 
orvosi körzet egészségügyi feladatait  2020.  augusztus  01.  napjától a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el, amennyiben a 
praxisjog  as  arra jogosult által  2020.  július  31.  napjáig nem kerül 
elidegenítésre. 

2020.  február  27. 2020.07.31 

Az  54.  sztrimó otTosi praxis elidegetütésére  juntas 
31-ig van lehetőség.  A  szerződés  'rates  a 

helyettesítő hiaiervossal illetve a körzeti növéml 
folyamatban van. 

 

2020.  június 
25 

  

NY 48 2020 11.27. 3. 

3.a Budapest  Józsefváros közigazgatási területen müködö  54.  számú orvosi 
körzet egészségügyi feladat-ellátására tekintettel a Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét  2020.  augusztus 
01.  napjától határozatlan idöre  2  fővel megemeli, Igy a költségvetési szerv 
engedélyezett létszáma  289  fóról  291 fore  változik (szakmai álláshety: 
220, technikaiikisegítő álláshely: 71), melynek fedezetet NEAK 
fmanszírozásból biztosítja. 

2020.  február  27. 2020. 
*this 25. 

A  határozat  3.  pontjában foglaltak a  2020.  évi 
kältségvetésről szóló  8/2020. (1128.) 

önkormányzati reodelet seron következő 
módosításánál átvezetésre kerülnek. 

 

2020 Kith's 
16. 

  

NY 48 2020 11.27. 4. 
4.  felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ foigazgatóját 
a NEAK fmanszírozási szerződés megkötésére, valamint a müködési 
engedélyezési eljárás lefolytatására. 

Soso( Kovno 
Egeszs -egdayi 
Központ  (Mg. 

2020.  jólius  31. 

 

A  NEAK megbizási szerződését az ÁNTSZ 
működési engedélyt beküldésre került. Augusztus 

1-től a praxis a JEK űzemeltetésében van. 

 

2020július 
16. 

  

NY 48 2020 11.27. 5. 
5. felkéri a polgännestert a határozat I. pontja szerinti szerzödés 
elökészítésére es 2. pontja szerinti feladat ellátáshoz szükséges 
dokumentumok aláírására 

Polgármester/ 
Huminvolgá 

.  Rats' 
HU8Y.esgácslYti 

lati  hods, 
Költségvetäi 
ügyoszHly. 

2020. Maus 31. 1020. június  10 

Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal az egészségügyi feladat elbStisi 

szerződés közös megegyezéssel tarténii 
megszüntelése megtörtént. 

        

OE- 

Budapest  Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
ügy dönt, hogy:11 elismerése jeléül a Józsefvárosi egyesített Bölcsődék, a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített  Goode,  valamint a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ  Zit.  azon dolgozóit, akik a veszélyhelYZet idele alatt 
kiemelkedő és rendkívüli teljesítményt nyújtottak, munkájuk elismeréseként 
jutalom  chitin  pénzjuttatásban  (311  főt nettó  50.000  Ft-ban,  13 Mt  nettó  100.000 
Ft-ban) részesíti, melyre  29.268  ezer Ft-ot biztosít az általános működési tartalék 
terhére, Polgármester 
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Felelős 
és/vagy 
»estés 
sera. 
',Egg. 

/Költségvetés 
i  Ogyosztáiy, 

Józsefvárosi 
Szociális 

Szolgáltató s  

Gyermekjólét 
i  Központ, 

Józsefvárosi 

Egresitett 

Bölcsődék, 

Nafiraftlifid 

E87esiten 
óvoda, 

Józsefvárosi 
Gazdálkodásl 
Központ  

Irt. 

Határozat végreh. 

Határ idő. 

Végrehajtás 
tényleges 

idépontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

Az Intézkedések a  liken  végrehajtásra kerülnek,  a 
JEB gadasägl vezetőjével  Alerting  egyeztetést 

követően. 

2020.  július
 

Végreb. 

chem. Oka 

KT 

Berazá m.
 

Meg. 

ivitmosit 
6/visszav 

on6
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261 2020. Vi1.25. 

a 
veszéylhelyzetben 

kiemelkedő munkát 
végzők 

gitalmazásáról 

2. 

2)  a) az Önkormányzat kiadás „  11107-01  Működési  eel es  általános tartalék"  rim 
— kötelező feladat -- azon belül az általános tartalék elöirányzatáról  29.265,0  e  Ft 
ot átcsoportosít a  „1108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" 

rim  kiadás — önként vállalt feladat — finanszirozási működési kiadásaMközponti, 

irányito szervi támogatás folyósítása elöirányzatára  24926,0  e Ft-ot, a  „11601-03 

Településüzemeltetés, út-park karbantanás, növényvédelem, köztisgaság" cim — 
önként vallall feladat — működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

eloirányzatára  4.342,0  e Ft-ot. 

b)  a költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, 

irányitöszerd támogatás elefirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás  es 
munkaadót terhelö jántlékok  as  szociális hozzájárulási adó előirányzatát  24.926,0v 
Ft-tal megemeli, melyet költségvetési szervenlrent, címrendenként  as  előterjesztés 
I. számú metelete tartalmaz, O 
felkéri a polgamiestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

következő módositásánál vegye figyelembe. 

1.), 2) al-b)  pontok 

esetében  2020. 

június  25., c)  pont 

esetében a 

költségvetési 

rendelet 

módosítása 

  

16, 
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a koronavírus-

 

jäneny 
következményeihez 

kapcSaidd 

nyilatkozatról 

 

Budapest  Főváros  MIL  kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt,  bogy 1. Budapest  Fóváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

Képvise16-testülete elfogadja az  1.  sz. mellékletben lévő nyilatkozatot ős 

felhatalmazza a polgármestert annak közzétételére 

Polgármester 

/ 
Polgármester 

i  Kabinet 

2020. MMus 25. 

 

Az  1- st.  mellékletben lévő nyllatkozat közzététele 
megtörtént. 

 

2020.  július 

16. 

  

2. 

2.  Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefváros fejlesztésére a 2020-as költségvetésben korábban szereplő tételeket, 
összesen  1  milliárd  125  millió forintot. 

   

2020.  július 

16. 

  

3. 
3.  Felszálltja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárostól elvont gépjármaadó bevételeket  es  pótolja az intézkedései miatt 

kiesett parkolási bevételeket. 

   

2020-július 

16. 
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264 20 0 V  25 

a Jonervarosi 
Gazdálkodási 

Központ  2n. 2019. 
Mire vonatkozá 

éves 

beszamolibbnak 
elf ogadásáról 

 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogY 
1.a Magyarország helyi onkormánytatairól szóló  2011.  évi  0000X,  törvény  59. 5 

(3)  bekezdése, valamint az 52MSZ  31. 5 (1)  bekezdése alaPjáts a Józservárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt,  2019.  évre vonatkozó, a határozat mellékletét képező 

eves beszámolóját  1.145.745e Ft  összegű mérlegfőösszeggel, valamint  -25.113e 

Ft  összegű adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. 

tű e 

Ga  dä  od 

o  po 2 

ga 0 g 
a e  0  e / 
6 

Ga  A 

'OE Pon 

2020.  június  25. 

 

A  mérlegbeszámold Cégbíráság felé ttirene5 

benyújtása folyamatban van. 

 

2020  t I 

6 

   

2. elfogadja az eves beszámolórál szóló független könyvvizsgálói jelentést, melyet 
a Mátyás & Partnere  Mt.  (székhery:  8200.  Veszprém,  Hoffer Armin  sétany  2., 

cégjegyzékszám:  19-09-503916)  képviseletében Mátyás Pa könyvvizsgáló 

bocsátott ki 

 

Toyibbl ügylntézést nem Igényel. 
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mársefvárosi 
Gazdálkodási 

Központ 2rt.  MAL 
évi üzleti tervének 

elfogadására 

 

A  Képviselógestüfet úgy dönt, hogy 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évre vonatkozó üzleti tervét 

elfogadja. 

Józsefváro 

G lkod 
am 

Központ 

Zit 

igazgatóság 

anak 

elnöke/ 

Józsefváro 

Gazdálkod 

ási 

Központ 

Zrt. 

le ros 

Gazdálkod 

ási 

KözpOnt 

Z 

ig o g 

ának 

elnöke/: 

Józsefearos 

G kod 

äsi 

Központ 

2020.  junius  25. 

 

A 2020.  e let' tare grehaltäsa folyamatos. 

 

2020  jul  u 

6 

  

NY 

 

20 0 

 

a Józsehörosi 
Gazdálkodási 

Központ 2rt,  2019. 
en  közszolgáltatási 

beszámolójának 
elfogadásáról 

 

A  Képviselöstestület ügy dönt, hogy 

a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi CXXX1X. 
törvény  59.  §  (3)  bekezdése, valamint az SZMSZ  31.  § (I) bekezdése 

alapján a Józsefvárosi Gazdálkodasi Központ Zrt  2019.  évre vonatkozó 

eves jelentését a közszolgithatási szerződés keretében ellátott feladatokról, 

a kompenzáció felhasználásärol, valamint annak elszámolásáról elfogadja. 

2020.  június  25 

 

További Dgyintézetnern Igényel. 

 

0 0  iu  u 
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npr 267 2020. V1.26. 

a Józservaresi 
Gazdálkodási 
Központ Le. 

könyvvizsgálójának 
rnegválasztásárel 

1. 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. A  Mátyás  es  Partnere Könyvvizsgáló Kft  2020.  május 31-én lejárt 
könyvvizsgálói megbízatásának meghosszabbítását a  2019.  évre vonatkozó 

éves beszámoló -  al  apí  to  általi- elfogadásáig, azaz  2020.  június 25-éig 
tudomásul veszi.  A  Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft-t, melynek 

képviselője Mátyás Pál, a  2019.  évre vonatkozó eves beszámoló 
elfogadását követő naptól felmenti a könyvvizsgálói feladatok  3161. 

Jázsefviuts 
i 

Gazdálkod 
áss 

Központ 
Zr] 

igazgatóság 
ának 

elnöke/: 

Józsefváros 
i 

Gazdálkod 

ási 
Központ 

2020.  június  26. 

 

Továbbl ügyintézést nem Igényel. 

 

2020.  július 
16. 

  

2. 

2. A  könyvvizsgáló személyére a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kő  

megbízásának lejártát követő naptól, azaz  2020.  június 26-töl határozott 

időtartamra  2025.  május  31,  napjáig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zr] könyvvizsgálójaként megválasztja a  Bella  Audit Könyvvizsgáló  es 

Könyvelő Kő -t, melynek képviselője: dr.  Balla  István Sándor, székhelye: 

1038. Budapest,  Ezüstkő a.  8. A  könyvvizsgáló megbízási díja:  200.000- 
Ft  + ÁFA/hó.  A  könyvvizsgálatot végző személyként dr.  Balla  István 

Sándort jelöli ki. 

 

A  könyvvIzsgálatra vonatkozó szerződés 

megkötésefolyarnatban van, a  161(  2rt. 
benyújtotta a Cégbiráság  f  elé  as  Alapszabályban 

szükséges változások étvezetését. 

 

2020.  július 
16. 

   

3.
igazgatóságának 

3.A  Képviselő-testület felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  at 
elnökét a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

A  könyvvIzsgálatra vonatkozó szerződés 

megkötésefolyamatban van. 

    

NY 268 2020. VI.25. 

Józsefvárosi 

Egyesített 

Bblesődék 
2019.  évi 

beszámolójána 

lc  elfogadásáról 

 

Budapest  főváros vol. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgydönt, hogy elfogadja a Józsefvárosi Egyesltett Bölcsődék  2019.  évl 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Polgármester 

/ 
Humánszolgá 

lati 
Bevosztály 

itumänkapcs 
ólaturotta 

2020.  június  25. 

 

A  Jdzsefverosl Egyesített Bölcsödék  2019.  dal 

beszámolója elfogadásra került.  A  döntésről az 
Intézmény tájékoztatása megtörtént. 

 

2020.  július 

16, 

       

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testülete  new  dönt, hogy: I) a  Budapest  VIII.  35491/0/A/36  helyrajzi 
számon nyilvántartott tennészetben a  1083 Budapest,  Baross utca  112. 
szám alatti  208 m2  alapteridetü önkomianyzati tulajdonú helyiséget a 

Józsefvárosi Egyesített Bőlesödék új székhelyének kijelöli. 

 

2020.  június  25. 

 

A  Józsefvárosi Egyesitett Bölcsődék tíj 
székhelyének kijelöléséről szóló döntésről az 

Intézmény tájékoztatása megtórtént. 

 

2020.  július 

16, 
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esetében 

JózseNáltsi 
Egyesített  
Bölcsödék 

intézmégy, 

ezetöie  / Humánszoig 

áltatási 
ügyontgly 

Hurnänkapc 
scion  II-ode, 
Józsefvárosi 
Egyeütett 
Bölcsődék 

Határozat végreh. 
Határidő. 

végrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 
megtörtént/folyamatban 

Veldt. 
elmar.  elm 

KT 
Beszám. 
lap. 

mottos'! 
ó/visszav 

enő 
határozza 

z 
a  
A 
3. 

269 2020. VI.25, 

Józsefvárosi 
Egyesített 

Bölesődék Új 
székkelyének 
kijelöléséről 

2. 

2)  a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kialakításához 
szükséges beruházásokra egyszeri  3  I  g92.391,- Ft  összegben fedezetet 
biztosít a működési általános tartalék terhére a Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsödék költségvetésében. 

2020.  június  25. 

 

Beszerzéslelläräsfolyamatban van. Ajánlattételt 
felhívás könlIdésre került. 

 

2020.  július 
16. 

   

a) a  2.  pontban foglaltak miatt az Onkonnányzat  Leas „I1107-01 
Működési  eel  is általános tartalék  elm  — kötelező feladat — ezen belül 
az általános tartalék előirányzatát  31.893,0  ezer Ft-tal csökkenti  es  ezzel 
egyidejűleg a kiadás ‚.11108-01 Költségvetési támogatások, 
intézményfinanszirozás" cím — önként vállalt feladat — finanszírozási 
felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása 
elöirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, 
b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék  40200  cím — önként vállalt feladat 
— finanszírozas felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás 
előirányzatát, es  ezzel egyidejűleg a fehnítási kiadások elönányzatát 
31.893,0  ezer Ft-tal megemeli. 

c) felkéri a polgánnestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről 
szolo rendelet következő módosításánál vegye figyelembe. 

a) is  bí Dom 
esetében  2020. 

június  25. 
‘ CI  Pont esetében a 

költslégvetési 
rendelet következő 

módosítást 

  

2020. július 
16, 

  

4. 
felkéri a polgánnestert, hogy a Józsefvárosi Egyesítetl Bölcsődék alapító 
okirat módosítását készítse el és teijessze be a Kepviselö-tesnilet  2020. 
szeptember havi rendes ülésére. 

felkéri a Józsefvárosi Egyesitett Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy 
készítse el az intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti és 

működési szabályzatának módosítását, a határozat I. pontjában foglaltak 
szerint, fenntartói jöváltagyás céljából. 

Képviselő-testület 
2020.  szeptember 

havi ülése 

   

szeptember 
irt' 

  

S. 2020.  szeptember 
30. 

   

októberi  KT 

  

NY 270 2020 VI.25 

Józsefvárosi 
Egyesített 
Bölcsődék 

5. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testülete úgy dönt, hogy 
I.) elfogadja az előterjesztés I. számú melléklete szerinti Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsödék alapító okimtát Módosító okiratot  es  a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, melyek a  Magyar 

Államkincstár által történő törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjával lépnek hatályba. 

Poled  gneste 
ff 

Humánszolg 
älati 

2020.  június  25. 

 

Az alait6  °Wet  megküldése a MÁK  tale 
folyamatban. 

 

2020.július 
16. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
Felegs 

és/vagy 

Mat  

vierzly 
nazi 

ü 

flumárlirkoe 
solati Iroda 

Határozat végrelt. 

Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 

megtörnnt/folyantatban 
Végreh. 

Soar. Wm 

KT 
Beszám.

 

Idiip. 

ivionosit 
6/vissza"g

.
 

oms
 

hatiroza 

3  

   

alamto 

okiratának 

elfogadásáról 

2 

gyosztály
 

2.)  felhatalmazza a polgármestert a határozat I.) pontjában meghatározott 

alapító okiratot Módosító dokumentum aláírására és a Magyar 

Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, 
2020.  július  15. 

   

2020.  július 
16. 

  

bogy  a  h hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes  65  az 

alapító okiratot lényegi - belyreigazítási kérdésnek nem minósülö - 

kérdésekben nem módosithatja. 

NY 271 2020. VI.25. 

a Józsefvárosi 
Egyesített 

Bölesiidék 

szervezeti és 

működési 

ak 

elfogadásáról 

i . 

Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefyirosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy 

1.)  elfogadja az előterjesztés  2.  számú melléklete szerinti tartalommal a 

Jözsetvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti  es  működési szabályzatát,  melt, 
2020.  július  1.  napjától Ma hatályba. 

Felelős:  1. .2. 

pont 
esetében: 

polgármester 
/Humányzelg 

áltatást 
ugyosztily 

Humánkapca

 

°Iati  kerb, lense/yFresi 

Egyesített 
Bölösódék 

2020.  június  25. 

2020.  június  30. 

 

A  Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásra 

került A döntésről a  I513  tájékoztatása ortént . megt 

Az új munkaerő felvétele folyamatban van. 

2020.  július
 

 

16. 

   

2.1  felkéri a polgármestert a határozat  1.)  pontjában meghatározott dokumentum 

aláírására. 

„ -  

 

Az SzNISz aláírása folyamatban van. 

 

2020.  július 

16. 
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az 

önkormányzat 

I feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása 

2020  című 

pályázaton 

való indulásról 

(Gyermekkert 

Bölcside 

homlokzat 

felújítása) 

1. 
MN  dönt, hogy 

1,  indulni kíván  as  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
támogatása  2020  címü pályázaton 

Polgármester 
/Városépitesz 

e 
Költségvetési
ügyosztály, 

Józsefvárosi 
Gazdálkodási 

Központ 

2020.  június  25. 

   

2020.július 

16. 

  

2. 

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a  1082 Budapest,  Nagy Templom  u. 
3. szám alatti, (hrsz.:  356991  Gyermekkert Bölcsőde felújításához kapcsolódó 

pályázati dokumentáció összeáltitására,  as  adatlapok kitöltésére, a szükséges 
dokumentumok aláírására és azok  55542  Önkormányzati információs rendszerbe 

e MAKPER hivatali kapu rendszerbe való feltöltésére, 

2020.  július  01. 

pályázat beadásához szükséges adatok feltöltés
 

A  pályázat beadása, feltöltése folyamatban van.  A 

alatt állnak. Polgármester Úr várhatóan  2002,07.06 

án aláírja a dokumentumokat, ezt követően kettő 
rendszerbe, egyidejűleg kerülfeltöltésre a 

pilyázatl dokumentáció. 

2020.  július
 

 

16. 

  

3. 

ti Iroda, 

3.  felkéri a polgármestert a  2.  pontban meghatározott dokumentáció aláírására, 2020.  július  3. 

 

A  dokumentáció aláírása megtörtént/júliusi  Kr 
ülésig aláírásra fog kerülnl. 

 

2020. Alias 

16, 

  

4. 

4.  a határozat  1.  pontjában foglalt pályázat benyújtásához  7.408,0  ezer  Ft  önrészt 

biztosít a működési általános tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás 

„11107-01  Működési cél  es  általános tartalék" cím - kötelező feladat - ezen belül 

az általános tartalék előirányzatát  7.40E1,0  Ft-tal csökkenti is ezzel egyidejűleg a 
kiadás  »11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése" cím - önként vállalt 

feladat - felújltások/Gyermekkert Bölcsőde előirányzatát ugyan  men  összeggel 

megemeli, 

2020.  június  25. 

   

2020.  július 

16. 

  

5. 
5.  felkéri a polgármestert, hogy a h határozatban foglaltakat a költségvetési 

rendelet kővetkező módosításánál vegye fi gyelembe. 

költségvetésről  
szóhá rendelet 

következő ' 
múrk.-mitása 

 

A költségvetési rendelet módosításánál a 

határozatban fogialtakfigyelmbe vételre fognak 

kerülni. 

 

2020.  július 

16. 
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Döntés 
Wrest. 
vészt 

Határozat yógreh. 
Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid  left A  végrehajtás 
megtörtént/folyartiathen 

Végreh. 
elmar. oka 

KT 
Beszám. 
Idfip. 

ivt000sn 
ó/vissaav 

ants 
határona 

z  
a  
e 

  

273 2020. V1.25 

Józsefvárosi 

SzogDi liS 
Szolgáltató és 

Gyermekjóléti 

Központ  2019. 
&I 

beszámolójána 

k  elfogadásáról 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Cinkormányzat Képviselő- 
testülete ugy dönt,  how  elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es 

Czyermekjóléti Központ  2019.  évi tevékenységéról szóló besz.ámolóját. 

2020-július
NY 

Polgármester 
/Humänszolg 

.. 
átatási 

Ugyosztry 
Kom, aaapm 

olati Iroda 

2020.  iónius  25. 

 

A  Józselvárosi Szociális Szolgáltató  es 
Gyertneklbléti Központ  2019.  évi beszámolójának 

elfogadásáról szóló döntés az lntézény részére 

megküldésre került. 

 

16. 

  

NY 274 2020. V1.25, 

Józsefvárosi 

Szent Kozma 

Egészségügyi 

Központ 
kapacitásának 

átcsoportosítás 
áról 

 

Budapest  Főváros VIII. kerületlózsefvárosi Önkormányzat Képviseiii-testülete 
'iv  dönt, hogy  1,  ellátási érdek miatt kezdeményezi a Józsefvárosi Szent Kozma 

Egészségügyi Központ kapacitás átcsoportosítását a  határozatban foglaltak 
szerint. 

Felelős:  1.-2. 

Pant 
esetében, 

polgármester 
,3,  pont 

esetében: 
Józsefvárosi 
Szent Kozma 

Egészségügyi 
Kozpont 

főigazgatója  f 
Humánszolgé 

Itatási 
ÜgyoszMly 

Humankapcs 
oat i  'rode, 
jimseimms/ 

szent Kozma 
Egészségügyi 

Központ 

2020.  június  25. 

 

A  döntés elfogadásáról szól6 jegyzőkönyvi kivonat 
az Intézmény részére megküldésre került.  A 

határozat megküldésre került az érdekeltek 
részére. 

 

2020.  július 
16, 

  

2. 
2.  felkéri a polgármestert, hogy a kapacitás csoportosításhoz szükséges 

dokumentumokat írja alá, 

2020,  jciiius  03, 

 

A  dokumentadó aléfräsa megtörténtnüllusl  la 

Wens  aláfilsra fog kerülnl. 

 

2020. DMus 

16. 

  

3. 
3. felkéri a JÓzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
folgazgatóját, hogy a kapacitás átcsoportosításához tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 
2020.  »nos  31. 

  

A  hlteteskett 

határozati 

példányt a 
MK 2020. 

lállus  3.-än 
megkapta. Az 

engedélyezés 
I eljärás 

elindítása 

folyamatban 

van. 

   

NY 275 2020. VI25. 

Budapest 

Mien's  VIII. 

kerület 

Józsefvárosi 

önkormányzat 

2019. di?' 
Összefoglaló 

belső ellenórzésl 
jelentésének 

jóváhagyásáról 

 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy jóváhagyja a  2019,  évi összefoglaló 

belső ellenőrzési jelentest  as  előterjesztés melléklete szerint. 

Belső 
Ellenőrzési 

Iroda 
2020. julluS I. 

 

A  bait:at  2020.07.06-án  kiküldésre került  as 

érdekeltek részére. 

 

2020. Anus 

16. 

  

NY 276 2020. V/.25. 

A  Józsefvárosi 
Önkormányzat 

2019.  évi 
költségvetésének 
végrehajtásáról 
szóló szöveges 
beszamolájáról 

1. 
A  Képviselő-tesndet  (qv  dönt, hogy elfogadja  as  önkonnányzat  2019.  évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót  as 
előterjesztés I. szarmi melléklete szerint. 

Polgármester 
/ Pénzügyi 
ligyosztáv 

2020.  június  25. 

 

Külön Intézkedést nem Igényel. 
2020.  július

 
16. 
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Elvégzett feladat rövid leMise  es  végrehajtás 
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Végreh. 

elmar. oka 
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Heszóm 
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ó/visszav  

onó 

bath-era 
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a  2020.  évi 

közbeszerzési 

terv 

módosításáról 

 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefyárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Úgy dönt, hogy: 

jóváhagyja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező  Budapest  Főváros VIII. 

kerületlózsetvárosi Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési terv  1.  számú 

módosítását  es  felkéri a polgármestert annak alálrAsra ás gondoskodjon 

nyilvánossá téte/éről, 

Polgármester 
 / 

Gazdátkodási 
ogyoszte

 

Közbeszerzési 
node 

2020.  június  25., 

aláíM,s esetében 

2020'  júnitIS  26'
 

 

A  JÓK.  2020.  évi közbeszerzési tervének 

módosítása  2020.07.06-än  az EKR rendszerben 

Publikálásra kerOlt Etältal a nyilvánosság 

 biztosítva van. 

 

2020. Mitts 

16, 

  

NY 278 2020. VI.25. 

a Józsefvárosi

önkormányzat 
tulajdonában levő 

közterületek 
használatáról  ex 
használatának 
rendjerúl szóló 

4/2020. ( 0.221 
önkormányzati 

rendelet 

modontasaral 

 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgydönt, hogy: 

I. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  live'  közterületek használatáról  As 

használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati rendelet módositása 

miatt határozatlan időre, önként  'Allan feladatként, évente előzetes 

kötelezettséget vállal  1.228  ezer  Ft  összegben a filmforgatás céljából történő 
közterület-használatból befolyó bevit etek terhére a  forgatással közvetlenül 

érintett társasházak részére történő visszafizetés fedezeteként, 

/Költségvetas 
i  ügvo„.jäh,

,
 

Gazdálkodási 
Ugyosztály 

2020.  június  25. 

 

Az önkormányzati rendelet  2020,  iúllus 1-jén lépett 

hatályba, a határozatban foglaltakat a Képviselő'

 

testület határozatlan  Ware 'Janette  fel, ezért 

intézedéstaz adott  6.'1  költségvetés készítésénél 

Igényel.

  

2020.  július 
16. 

  

2 
2.  felkéri 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

polgármestert, hogy tárgyévi költségvetések készítésénét a 
tárgYévi 

költségvetések 

készítése 

 

A  tergyévl költségvetés készítésénél a 

határozatban foglaltak flgyelembe vételrefognak 

kerülni. 
15.

 

2020.  július 

        

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat tulajdonában  Mkt  ingatlanvagyon hasznosttására, 

tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 

45/2019.  (II.  21.)  számú határozatának (a továbbiakban: Versenyeztetési 

szabályzat)  45.  pont  f)  alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

45.  No Értékelő Bizottság munkájáróljegyzőkönyvet kell készn amelynek 

tartalmaznia kell különösen) 
„f)  a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az  else es  a 

második helyrejavasolt, lakások bérbeadására vonatkozó pályázat esetén pedig 

az első öt pályázó megjelölését.  Na  az ötödik helyen egyenlő pontszámot elért 

pályázók vannak, akkor a szám az egyenlő pontot elért pályázókkal tovább 

IsSivitendő."  
józsefvárosi 

Gazdálkodási 
Központ art, 

vagyongazdál 

l"Alőtt 

1.
 

2020. júliusi. 

 

2020.  úlius

eni, 

 

16, 

  

CD 
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Döntés 
viva.  

flea 

igazgatója / 
Józsefvárosi 
Gazdálkodási 
Központ Irt 

Határozat 
végrelt. 

Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid  ten-Ma is végrehajtás 

megtörténnfolyainatban 

Ward]. 

claw.  oka 

KT 

m.
 

Idlip. 

*Mom 

6/visszav 

ems
 

hatiroza 
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1 

KÉ 
.‚
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279 2020. V1.25. 

az Önkormányzat 
tutajdonaltan álló 
ingatlanvagyon 
hasznositására, 
tulajdonjogának 

átruházására 
vonatkozó 

versenyeztetés 
szabályairól szóló 
45/2014. 01.21.) 

számú Képviselő-

 

testületi határozat 
módosítósáról 

2. 

2, A  Versenyeztetési szabályzat  56.  pontja a következő  fl-h.)  ponttal egészül ki: 

56. [A  pályázati dokumentációnak a II. fejezet  3.  részében előírtakon túl 

tartalmaznia kell] 
„f)  az  et  pont szerinti esetekben a pályázó az illetékes bizottság döntése alapján a 

következő lakáspályázatból is kizárható, 

g) azt a szabályt, hogy korábbi pályázat során sorsolással kiesett pályázó többlet 

Pontszámra jogosult, 

It)  hozzájärulás kérését ahhoz, hogy a pályázók adatait sikertelen pályázat esetén 

is nyilván lehessen tartani." 

2020.  július  1. 

 

2020.  július 

16. 

  

3. A  Versenyeztetési szabályzat  55.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„St,  a.)  A  Bonyolito  as  azonos pontszámmal rendelkező pályázók közül a nyertes< 
es  a második-ötödik helyre sorolt pályázót sorsolás útján választja ki.  A  sorsolás 

nyilvános, azt közjegYző jelenlétében, a pályázati eaäräs Bonyolítója által 

összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le.  A  sorsolásról a 
közjegyző közjegyzői okiratba foglaltjegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázatok 

bontásáról  es  értékeléséről készített jegyzőkönyvvel együtt kell megőrizni. 
b.)  Amennyiben az azonos pontszámot elért pályázók több lakásra is pályáztak, 

és az  alert  pontszámok ezt lehetővé teszik, akkor  an  eredményt úgy kell 
megállapítani, hogy lehetőség szerint ne kerüljön sor sorsolásra. 

:Józsefvárosi 

Ca'  dáikeflisi 
Központ  Zit

 
vagYongazdál 

kodási 

igazgatója / 
leaservárosi 

2020.  július  1. 

 

A  rendelet módosításának  MK  Zrt-re vonatkozó 

részének alkalmazása folyamaton, 

 

2020.  július 

16, 

   

4. 2020. 

4. A  Versenyeztetési szabályzat a következő  60/A.  ponttal egészül ki: 

„60/A. Ha  a korábbi pályázatokon vesztes pályázó hozzájárult adatai 
megőrzéséhez, akkor  at  újabb pályázat kilrbsa esetén értesitenI kell." 

Gazdalk  dais' 
KözpontZrt 

július  1. 

   

2020.  július 

16. 

  

5. 

5. A  Versenyenetesi szabályzat jelen módosításában foglaltakat  2020. Mr 
július hónap I. napjától-. az  en  követően meghirdetett pályázati 

eljárásokra — kell alkalmazni. 

2020.  júliusi. 

   

2020.  július 
16. 
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Fettles 
is/vagy 
/Metes

 

végre!'. 
végző 

Határozat végre!'. 

Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása is végrehajliS 

megtörtént/folyamatban 

Végre!'. 
ann.  aka 

KT 

Benin, 
Iflöp. 

nitmesir 
órvisszav 
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habiroza 
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NY 280 2020. VI.25, 

a „Józserväres 
Közbíztonságáért4 

Kozalapítvány 
tisztájításártil 

 

A  Képviselő-testület Úgy  dent,  hogy a „Józsefváros Közbiztonságáért" 

Közalapítványból 

1.  Visszahívja a kuratóriumból a kuratórium valamennyi tagját: 

Teszársz Károly (lakcfm:  1081 Budapest,  Fiume/  /it 21-23.  VIII. lph.) 
Esékeisándor (lakdm:  2360  Gyál,  Magyar u. 8.) 

Toth Timm  (lakcím:  8900  Zalaegerszeg, Pázmány  P. lb 8.  III/2.) 

pore3„ nesjer 

flogl beda 

  

2020. Julius 
16. 

 

2. 2.  Elfogadja dr.  Balla  Katalin lemondását 

     

3. 

3.  Kijelöli a kuratórium új tagjait: 

a) Takács  Flora  (lakcím:  1138 Budapest  Róbert Károly körút  20.)  határozatlan 

időre 

b)dr.  Papp  Andras  (lakcím:  1182 Budapest,  Halomi út  65-81 A/1.)  határozatlan 

időre 

c)Csizmadia Benedek (lakcfm:  1084 Budapest,  Bárkocsis utca  41.)  határozatlan 

időre 
d) Laczike, Mariann  (1089 Budapest,  Kőris  u 26.)  határozatlan időre 

e) Kim Mint (lakcirn:  2600  Vác, Dolmány utca  9.)  határozatlan időre 

      

4. Kijelöli a kuratórium új elnökét dr. Papp  Andras  (lakeún: 1182 

Budapest,  Halomi kit  65-81  NI.) személyében. 

     

S. 

S. Visszahívja a kuratóriumból a felügyelő bizottság valamennyi tag*: 

Pap Dénes (lakcim:  1085 Budapest,  József körút  4).  I.  em. 3.) 
Csata Kines6 Times (lakcím:  1082 Budapest,  Kisfaludy  u. 18-20.  fszt.  6.) 
David Zoltan  (lakcim:  2837  Vértesszölös, Erdbsot  u. 22.) 

     

NY 280 2020. VI.25. 

a Józsefváros 

Közbiztonságáér 

Közalapítvány 

tisztújításáról 

6. 

6.  Kijelöli a felügyelőbizottság új tagjait: 

a)  Molnar Peter (1081 Budapest,  Népszínház utca  25.)  határozatlan időre 
10  Vécsey Krisztián Zsolt (lakcím:  1119 Budapest,  Andor utca  18/a.)  határozatlan 

időre 

cl Zalányi György  (1081 Budapest,  Bezeredj utca  8.) 
d)  Veres  Gabor 11135 Budapest,  Szeged/  tit 54.)  határozatlan időre 

Polgármest 

er/ Jogi 
Iroda 

      

7. 

7.  elfogadja a határozat  5.  mellékletét képező, Józsefváros Közbiztonságáért 

Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapfto Okiratát. Az 

Alapító Okirat a Fővárosi Törvényszék változásbejegyzését követő napon lép 

hatályba, 

   

2020.  július 
16, 

  

8. 8.  felkéri a polgármestert a határozat  7.  pontjában foglalt AlapItó Okirat alafrására 2020.Ktnius  25. 

 

Az Alapító Okirat aláírásra került/ a Billusi Kf ülésig 
aláírásra fog kerülni. 

 

2020- július 

lg. 

   

9. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon  as  Alapító Okirat Fővárosi 

Törvényszékhet történő benyújtásáról. 
2020.  július  30. 

   

szeptember 

i KT 
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ás/vagy 
Döntés 
Fégreh. 
vérző 

Határozat végren. 
Hatiridő. 

Végrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 
megtörtént/folyamatban 

Végreb. 
elmar. oka 

KT 
Reggie,. 

Időp. 

monosit 
ö/visszav 

egg
 

határom 

 

Ny 281 2020. VI.25. 

a  „Helyreállítás 
és újjáépítés  a 
járvány okozta 

karok 
enyhítésére —jót 

bevált 
'önkormányzati 

innováciák című 
önkormányzati 

innovációk 
aleimü pályázat 
benyújtásáról 

 

A Budapest  Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- Képviselő-

 

testülete úgy dönt, hogy: 
a  „Helyreállítás  es  újjáépítés  a  járvány okozta károk enyhítésére —jól 

bevált önkormányzati innovációk" címen meghirdetett pályázati felhívás 
alapján önkormányzati innováciák allémában pályázatot nyújt  be. 

Felkéri  a  jegyzöt  a  pályázati dokumentáció elkészítésére  es a  polgármestert 
a  pályázat benyújtására. 

poiormest
 

er/ 
poi , 

st
 

eri Kabinet 
Közösségi 
Részvételi 

Erode 

2020.  július  2. 

 

A  pályázatot  a  leadásl határidőre leadtuk,  is  meg 
is  kaptuk  a  visszajezést  a  pályázat befogadásáról. 

 

2020.  július 
16, 
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VESZÉLYHELYZETBEN SIEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DONTESEK 

rums 

és/vagt 
' 

Brines 
r éorph 

Határozat 

végreh. 

Határidii. 

Végrehajtás 

tényleges 

idopontja 

Elvégzett feladat  rund  leinisa 

és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

Végreh. 

Omar.  oka 

it  I 

Beszá 

m. 

Ellin 

mom:Gaon 

sszavonie 

határozat 

runnel' MP 

Z 

169 2020 V.07. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Mlityás 

tér  13.  szám alatti, 

földszinti, 

35147/0/4/42 

helyrajzi számú 
raktárhelyiség 

elidegenitésével 

kapcsolatos 

vételár és eladási 

ajánlat 

jóvábagyására 

 

A  kortrtarsrus elIeni védekezesról szolo  2020  ért XII. torvény  3 (II* es is) bekezdése  Cue, 
valamint a veszélyhelyzet lolurdeteseröl  snit) 40/2020 B11. 1  I (Korn  rendelet  1.  )-a értelmében  an 

élet- és vagyonrtztonsagot seszelyersetä torseges megbetegedett okozó humanninany 
köversezmenyeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének és életének  Innovate  érdekében 

Magyarország egész terilletere veszélyhelyzetet hinetett ki. 
A  Képviselö-testulet hatriskore a Magyantrszin  heirs  onkormanyzatairol szolo  2011  ér' CLXXXIX 

örvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint  as  SZNISZ  31,  §  01  bekezdésén alapul. 
A  kartsztrofavédelemröl és a hozzá kapcsolódo egyes tor(enyek módositásáról szóló  2W  I  es' 

CXXV111. tön.eny  46.  §  (4)  bekezdésének  felhatalmazása alapján reszt Iyhelyzetben a települési 
onkorntanyzat kepyrselinestuletenek feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja 

E rendelkezések alapján a Jozsertarosi Onkorrnányzat Képviseltriestuletének feladat.  et  hatáskorét 
Makorolva .... .2020. (v. 07.)  számú határozatot hozott': 

Pike Andras  polgánnester  any  döntök. hogy: Polgármest 

er.  JGK 

Zn. 

    

2021). 

június 

25. 

  

fehnentést adok az ingatlan-nyilvámanásban a  35147,054.42  helyrajzi számon nyilsántanott. 
tertnészetben a  Budapest  VIII kerület Mätyás tér  13.  szám din!, földszoni.  312 m2  alapteruletü, 

nern lakás cert helyisegre fermállu bérleti szerződés hatarozott idtitartamára vonatkozó enegenitest krtáró okok 161 

2020.  május 

7. 

 

megkötésre került  2020.  május 
26-än. 

 

2020, 

június 

25. 

 

2. 

hozzájarulok az eladásr ajánlat  kern",  Faddi Zsuzsa részére  toners(  kiküldésébez az ingatlannyilvantartasban 
a  3514710M/42  helyrajzi számon nyilvántartott. tennészethen a  Budapest VIM 

za kerület. Mátyás  er  13.  sm  ann. toldszinn,  36 m2  alapterületü,nem lakás céljára szolga helyiség vonatkozásaban  a 
forgalmi értekberslésben meghatározott  10 840 000 Ft  összegű vetelar kozlése mellett. 

Az adásvételi szerződés 

 

2020. 

június 

25. 

  

felkérem a Józsefvarosi Gazdálkodási Központ ZnA a határozat  1.1-2,1  pontja szerinti eladasi ajánlat 
ktkiddesere és az adásveteli szern des  megkotésére 

2020.  június 
30. 

  

2020. 

jú lius 

16. 

 

N 

Y 
183 2020 V.I3 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Baross 

utca  125.  szám 

alatti nem lakás 

céljára szolgáló 

helyiség 

 

A  koronartrus ellem védekezésrul szóló  2020.  ért  X11.  tömény  3.  § (  1  I  es  (3bekezdése 
értelmében, valanunt a veszelyhelyzet kihirdetésértil szóló  40/2020 WI I I (Komi rendelet 
1 *-a értelmeben az élet- és vagyonbiztonságot veszelyezteter tbnieges megbetegedést okozo 

hutnánjársány következményrtnek elháritása. a nagyar áltampolgárok egészségének  Ss 
életének megévása erdekeben Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselöstestelet hatasköre a Magyarorszag helyi onkormányzataprtI szóló  2011  évi 
CLXXX1X. törvény  59.  §  (3)  bekezdésen. valamint az SZMSZ  31.  §111bekezdésén alapul. 
A  katasztrafandelemröl és a hozza kapcsoládo egyes torvények módosításáról szála  2011 
éri CXXVM, tÖrvénY  45.  *  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepüI ési önkonnanyzat képnelntestületenek feladat- és hatáskorét a pOlgannester 
gyakorolja, 

Pike) Andras  polgánnetler agy döntök. hogy: 

P 

      

I  

hozzajándok a  Budapest  VIII. kerület  Barns Pica 125.  szám alatti  3591810'A4  hrsz - 
6  tulajdont lapon,  23 m2  slapterrilert.  rues. uteri  bersratir foldszinn. nem  lain  céljara 

szolgála helyiség bérbeadásához Kiss Aniko egyéni vállalkozo rtzekhely:  1059 
Budapest.  Villám  ewe 19.:  nyilvantanasi sin)  54626890r  adászam:  55684765-L42) 

részére hatarozatlanidöre.  30 nano,  felmondars idu  kikoresével 'egyes kiskereskedelem 
Iszeszesnal árushasa nelkid) cchara  60 {Fro  -Ft.E6  4  AFA bérleti  6111 4  közlizerni  es 

wiesszrzeáirziaz  dun  összegen. 

16ámiest 

Józserváros 

i 

Gazdálkod 

áSi 

Közpori 

2020.május 

13. 

   

2020. 

június 

25. 

 



N 
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Z 

VESZÜLTHELYZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

FelelOS 
éskagy 
Döntés 
OEN. h 
Zn. 

Ilatározat 
végreh. 
at:Iride. 

‘ OEégrehajtá 
tényleges 
időpontja 

lvégzett feladat rövid leírá át 
Cs  végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

'égreh. 
elmar. oka 

li. I 
Beszá 

m. 

(NIOCIOSIt0/V1 
sszavonó 
hatir 
. 

   

bérbeadására 

2. 

fel kerein a Józsekárosi Gaza kodesi Központ 'Lett a határozat I. ponna szennő berleti 
szerzodes inegkotesere. amelynek feltétele,  hoe§  az OnkurmánYzat olla.00945§9  1117  °ern 

lakes  céljara szolgáló  het  ttségek bérbeadasanak feltétel elró szolét  35/2013  <VI  201 

oftkonnanYzan rendelet  14  S.  12)  bekezdése alapján  3  havi  brut bérleti dijnak megfelelő 
óvadek meafizetését. yalannnt a  17. 3<4<  bekezdése alapjan közjegyzó előtt egyoldalú 

kotelezettségvállalástnyilatkozat aleiresat  vedette  a leendő bérlő. 

2020.  június 

30. 

 

Az ügyfel az övadékot 
eglizette.  A  szerződés aláírása 
folyamatban van az ügyfél 

részéről. 

Az ügyfél 
késedelmes 

(weak-

 

fizetése 
miatt nem 

került 
, . 

hatando„be 
n 

megkötésr 
ca 

szerződés. 

2020. 

ul s 

16 

 

Z 186 2020 V.13. 

a Javaslat  
Budapest  VIII. 

kerület, 
Tavaszmező utca 

8.  szám alatti 
raktárhelyiség 
elidegenitésével 

kapcsolatos 
vételár és eladási 

ajánlat 
jóváhagyására 

 

A  koronaytrus  client  védekezesről szóló  2020 Gm  XII torvény  3 1 (1)  m  (31  bekezdése értelmében. 
valamint a veszélyhelyzet lohtrdetésérol szoló  40/2020  (III I 1.)Korrn rendelet  1 §-a értelmében az 

élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető toineges megbetegedést okozó humenjervany 
követkemnényeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének  es  elerenek megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képyiselöstestulet hatáskóre a Magyarorszag helyi onkormanyzatairól szóló  2011.  évi CI,XXXIX 

tömény  59. (13)  bekezdésen, valamint az SZMSZ  31.  ( (I) bekezdésen alapul. 
A  katasztrófavédelemről est  bona  kapcsolódó egyes törvények modositasárol  molt, 2011 éri 

CXXVI11. törvény  46. ((4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képvtselöttestuletének feladat-  es  hatáskordi a polgarmester gyakorolja 
Pikó  Andras  polgárrnester úgy  domed:.  hogy: Józsefváros 

i 
Gazdálkod 

am 

Központ 
Zrt. 

vztgyongaz 

dálkodási 
igazgatója 

      

1 

hozzaterulok a  Budapest  VIII. kerulett Tavaszmező uwa  8  Süttl alatt található, mneeszinti, 
35171/0/A/1  helyrajzi szánni.  80 m2  alapteruletu, a közos tulajdböl  96:1.000  tulajdi on en 

hányaddal rendelkezik rakterhelyiség ertékesitesehez  Toth  Csaba  Bela  tulajdonostárs részére  A 
helyiség vételara  1877 500,- Ft.  a vételár egyösszegegftzetése mellett ü m 

2020.  május 

13. 

 

Az adásvételi szerződés 
megkötésre került  2020.  május 

26-án. 

 

'O 'o 

1 n  LIS 
95 

 

2.  

felkérem a JózseMárosi Gazdálkodási Központ Zttót a határozat I.) pontja szerinti eladási ajánlat 
loküldésere  Toth  Csaba  Bela  részére, valamint az adáskételt szerződés megkotésére. Az adasveteh 

szerzödésben rogziteni kell, hogy  yoke.  a bejarást biztositam köteles szukség eseten a társasházi 
kozos vezetékek és a ttirsasházi fördzmérit miatt.  it aZ állon falazat helyrealláása veyö 

kötelezettsége. 

2020.  június 

30. 

  

020 

július 

16 

 

3. 
amennyiben  Toth  Csaba  Bela  nemet az eladási ajánlatban foglalt határidön  helot  a  yew( 

lehetimegével, úgy a helyiséget a hatályos rendelkezesek szerint nyilt erverésen kell elidegenitem 

2020. 

szeptember 

30. 

  

októbe 

M  KT 

     

Javasl at  
közszolgálati célú 

Önkormányzati 
lakás 

 

At  oronavirus ellen. rédetezesróln(*)  2020  évi XII torveny  3  (Illés  (3)  bekezdése 
ertelmében, valamint a veszélylkelyzet kilurdetéserel  smiler 40/2020  <III 1  I.) Korm rendelet 
I §-a ertelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tomeges megbetegedést okozo 

hurnánjámány következmenyeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egészségének  es 
derenek ITIOE:g15 \ ta erdckeben Magyarország egész terilletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselőttestület hatasköre a Magyarorszag  helm  onkormanyzatainal szóló  2011  evi 

CI.XXXIX. törvény  59. 0  CB bekezdesen. valamint az SZMSZ  11. 0  II ) bekezdésén alaput 
A  katasztrtifavedeleinrol  es  a hozzá kapesolocló egyes  tom  enyek módosításáról szálo  2011 
évi CXXVIII. törveny  46.  §  60  bekezdésének felltatalmazása alapjan veszelyhelyzetben a 

telepulesi dikkormanyzat képktmelitittettuletenek feladat- és hataskorét a polgarmester 
ayakorelja. 

E rendelkezések alapjan a loaservarom Onkormányzat  KO,.  iselditestületének feladat. és 
hat:Mkt:51M gyakorolva  Pike Andras  polgánnester egy döntök. hogy 

line  'város 

t 

Gazdálkod 

iiSi 

      



Z 

7 

Il/
es/vagy 

VESZÉLYHEIA ZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

f•  MU/A 

Döntés 

véreb  
Központ 

/rt.  

vagyangal 

dálkodási 

igazgatója 

végreh. 

Hati  H&j. 

Végrehajtás 

tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása 

és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

Vgreh.  é 

elmar. oka 

„1  

fiesta 

in. 

,‘10(10S110/V1 

sszayonó 

határozat 

205 2020 V.20. 
 •.e « 

BRFK VIII. 
kerületi 

Rendärkanitánysä 

g dolgozója 

részére I 

a  Budapest  lozsefverosi Onkonntinyzat tulajdonában álló lakások bérbeadasának 
felteteletrelt valanunt a lakber mertekéről  sale) 16/2010  (III  08.)  onkormányzatt rendelet 
It  §-a alapon hozzájárulok a  35062:A(13  brsz-g  Budapest  VIII. kerület. Nagy Finóros a. 

12 1 emelet  12  sztam  alai 31,90  ra alapteruletig  soy  szobás. komfortos 

komfortfokozalú közszolgálati lakás bérbeadásához a BRIX VIII. kertileti 
Rendärkapitanyság dolgozoja,Baratla  Norbert  Krisztian részere — a lakber alapjat képező 
sore lb es  csökkentő tényezőket is figyelembe véve — jelenleg  14 1  I S.- Ft/lat kolNégela 

bode!,  Aj fizetési kotelezettseggel, haterozott időre, a  Gala,  bérlőnek a BRIX VIII 
kerülett Rendörkaatánysignál fennála foglalkoztatásr jogaszonyanak  vegan.  valamint a 
lakbér-- csokkentö  es  növelő tényező nelküli -- kétszeresének megfelelő ovadanzetesi 

kötelezettséggel 

2020.  in5jus 

20 

 

A  bérleti szerződés megkötésre 

került. Az ingatlan birtokba 

adása  2020.06.10-én 

megtörtént. 

 

2020. 

Junius 

25. 

 

2. 
felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrtét a határozat I) pontja nti bérlett 

szerződés megkotés 
2020.  június 

30. 

  

2020. 

július 

16. 

       

A  koronavirus elleni védekezésrül szóló  2020 ea  XII torvény  3 Illés8 (3)  bekezdése 
értelmében. valamint a veszelyhelyzet lohirdetéseriil szóló  40/2020. all Ill Korn.  rendelet 
L §-a értelmében az élet-  es  vagyonbiztonsagot veszélyeztető romeges megbetegedést okozó 

humánján:ány következményeinek elháritása. a tnagyar állampolgárok egeszségének  es 
életé nek megóvása érdekében Magyarmszág egész területére veszélyhelyzetet Mrdetett G. 
A  Kepriseló-testuIet hatáskore a Alagyarorszag helyi ortkormányzatairól szóló  2011. at 

CLXXXIX. tön:ény  59. *13)  bekezdesen. valatoint a SZMSZ  31.  *II) bekezdesen alapul. 
A  katasztrófavédelemal is a hozza kapcsolódó egyes törvények módositasaról  sank) 2011. 

en  CXXVISLMLánY  46.  S  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települést önkormányzat képaselödestuletének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Kepaselatestuletének feladat- és 
hatásköret gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester  ay  donna.  bogy: 

       



A-

 

N 

Y/ 

L 

N 
y  

VESZÉLYHELY  LEIDEN  MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

t C10105 

és/vagy 

Döntés 

vó  reh 

Józsefváros 

j 

Gazdálkod 

ási 

Központ 

Zn. 

vagYengaz 

dálkodási 

igazgatója 

Határozat 

végreh. 

Határidö. 

Végrehajtás 

tényleges 

idopontja 

Elvégzett feladat riiyid leirása 

és végrehajtás 

megtörtént/folyamathan 

Végreh. 

eltriar. oka 

K  I 

Besza 

na. 
‚Ion' 

,V100(INIIII/ VI 

sszavonti 

határozat 
'  m 1 - I'.. 

206 2020 2 V.0.  

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Rákóczi 

fit 27/A,  szám 

alatti, hasznosított 

nem lakás 

céljára szolgáló 

helyiség 

felújítására 

vonatkozó 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására 

 

a Szerencsejätek  Zit (1015 Budapest.  Csalogány utca  30-32.,  cégjogyzékszány  01 10 041628, 
adószám,  10580204-2-44.  keviscli  Muller Peter Tames Os  Guboláne Erdő  Erika)  által bérelt 

Budapest  VIII. kent  let. Rake' at 27 A.  szám alatti  3643732,A:5. 364372-Ab.  a 
36437:2A.7  és a 364.37:2.AE hisz-á. tulajdoni  !anon 47 m2  +  26 m2 4-20 m2 z 35 m2 
alapterülek hasznositott. uttat bejaratir teldszutti nem lakás celjára szolgálo helyttegek 
Szerencsejáték Zrk által, saját koltségen  torten()  átalakásához hozzajärulok az alabbiak 

szerint: 
a Épitest munkálatok kozül a  bete  munkálatok bontást munkálatathoz, azon helul 
a beépített  bitter&  bontásához. vagyonvédelmi eszközök bontásához, válaszDlak 

bontásához Oégla anyagú válaszfalak, uvegtégla, giptzkarion vonatkozásában). belső 
hurkolatok bontasahoz (falburkolatok, padleurkolatok vonatkozásában), belsó 

nyilászerök bontásához (ajtók vonatkozásábant. fa dobogó bontasalioz. álmcnnyezet 
bentásáh itt oz. nyilasok helyenek kibontásához. 

b  Epitési munkálatok közül a belső munkálatotépitesi munkálataihoz, azon belul 
aljzatok készítese ez, beton  dobogó készi tésehez. gi pszkatton választ alak  es 

elötétfalak keszi tévéhez, falak és mennyezet télaletkezelénéhez és festéséhez,  bete 
burkolatok elkésziteséhez (padloburkolatok, falburkolatok vonatkozasaban), belső nyilászárók elhelyezese 

álmennyezet készítéséhez. fal-  as  mennyezettnatricák 
elhelyezéséhez. beépített bútorok elhelyezéséhez. berendezési tárgyak elhelyezéséhez. 

c  Épitett munkalatok kozul a kulsö mankó tatok építési munkálataihoz, azon betel a 
megléve reklámelemek elbontásához. vakolatok javitásához, kö homlokzatburkolat 

megtisztitásához, kijelölt nyílászárok bontásához. 
d. kites'  munkáltatok kozul a kulső munkálatok építési munkálataihoz, azon  beef 

a meglévä. megmaradó nyilászárók átfestesehez  Denims  zöld szinre, meglevő. 
megmaradó keretek és szellőzőrácsok átfestéséhez arculatos szurke szinrc. meglévő. 

megmaradó porkilablakok egyszeres uvegezésenek feletásához lhosztgctelo 
()vogues  készítése). új nyitászárók licepitéséhez. új arculatot homlokzati 

reklámelemek elhelyezésehez utólagos homlokzati javításokhoz. 
e. A  gegészen munkálatok bontási munkalataihoz, azon halat meglévő radiátorok 

elbontásahoz, meglévő multi  split  klirnák leszettléséhez,  viz- es  csatorna 
csöklázatanak bontásához. 

P A  gepészed munkálatok építési munkákoz. azon  balk  az  en fittest  rendszer 
kiepitesehez, a ineglévölka csatlakoztatva, kalorikus  et  cseppvizcsovezes 

kialakításához, meglévő multi  split  klimak visszahelyezéséhez, teljes  viz-  és 
csatornahálozat felujitásahoz,  gent  szeltözőrendszerek elhelyezéséhe 
Az elektromos munkálatok bontási munkáihoz, azon belül a meglevel 

villamosberendezesek visszabontásához. 
. Az elektromos munkálatok eitesi munkáihoz. azon belül a villamos vezetékhálozat 

felujitasához. bérleményelosztó kialakításához.  LED-es  világitötestek elhelyezetehez. 
on-  agítas elhelyezéséhez, kulteri világitoberendezések elhelyezéséhez 

2020.  május 

20., 

   

2020. 

június 

25. 

  

Az ügyfél részére a 

hozzájárulás  2020.  május  2I -én 

megküldésre került. 

július. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
felkérem a Józsetrároti Gazdálkodasi Központ Zrtyt a határozat I.) ponti a nzerinli 

hozzáiánalén kiállítására az  1.1  számo melleklet alapján. 
2020.  június 

30 

  

2020. 

le. 

 



N 

Y/ 

Z 

VESZÉLVIIELVZrFBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

Y  CMOS 

és/vagy 

Döntés 
vi.oreh 

Határozat 

végreh. 
Hag/II-kW. 

VC'grehajtás 

tényleges 
idöpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása 

és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

Végreh. 

elmar. oka 

145 

Beszá 

m. 
I I" 

.81000S110/VI 
sszavonú r 
határozat ‘  

',Arnie° 

N 
y  

213 2020 V.20. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Nagy 

Fuvaros utca  2/B. 

szám alatti üres, 

nem 

lakás céljára 

szolgáló helyiség 

bérbeadására 

 

A  koronavirus ellem védekezesröl szoló  2020 es c  XII torveny  3 §11) /s13)  bekezdese 
értelmeben. valannnt a vesselyhelyzet Idurdetesérot az/la  40/2020  (III I I ) Korm rendelez 
I §-a értelineben az  der- es  vagyanbistonságot veszélyezteta lanieges megbetegedést okozo 

humánjánány következményeinek elhäntasa. a magyar állainpolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelybelyzetet hirdetett ki. 
A  Kepvnielódestulet hataskom a Magyarorszag  /Idyl  onkormányntairól szóló  2011.  evi 

CI-XXXIX. töltény  50. §(3)  bekezdésen. valamint az SZMSZ  31. 011)  bekezdés/a, alapul. 
A  katasztrófavédelemrol és a hozzá kapcsolódó egyes torvenyek modositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. törveny  46. 0(4)  bekezdés/nek felhatalmazäsa alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési önkormánysat képviseljátestuletenek feladat- és hataskorét a polgármesier 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárost Onkormanyzat Képv iselei-testuletenek feladat-  es 

hatásköret gyakorol. a Pikó  Andras  polgánnester ügy döntök. hogy: 

Józsefváros 

i 

Gazdálkod 

ási 

Kozpont 

irt , 

vaKY°11Kaz 
dálkodási 

igazh8atój a 

      

I 

hozzájárulok a  Budapest  VIII. kenilet Nagy Rivaros cica  2/B.  szára alatti 
33057/0/A/6  hrsz  -ii,  tulajdoni lapon  13  m  2  alapteruletii,  ems,  utcai bejaratú. fel /oars  

non lakás céljára szolgáló helyiség, berbeadásához a Szabó és Meidli Bt. (szekhe(y:1073 
13udapest. Akácfa  u. 63s  cégjegyzékszám:  01 06 213540.  adószámi  28343479-2-42 

képviselöje-  Szabó József  Bela  agyvezető) reszere határozatlan  dare, 30  napos 
felmondási adó kikatésével  mode,  tevékenységre,  23 000.-  Ft/ho + ÁFA berleti  di.;  t 

közüzeini is különszolgáltatási  /Oak  megfizetesevel. 

az I.) 

esetében 

2020.  május 

20., 

 

A  szerződés előkészítés alatt, 

az ügyfél az óvadékot  2020. 

május 28-án megfizette. Ügyfél 

részéről történő aláírásra 

várunk. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zilyt a határozat I.) pontja szerinti 
bérleti szerzödes megkotésere. anielynek feltetele. Fogy az Onkormányzat tulajdonában 
alto  nem lakás céljára szolgáló helyisegek bérbeadasenak felteteleiröl szóló  35/2013. 

(VI.  20.)  önkonnányzati rendelet  It  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi brunó bérleti dijnak 
megfelelo ova//k megfizeteset, velar's's, a  17.  §  (4)  bekezdése alapján közjegyzö  elite 

egyoldalu kötelezeusegvállalási nyilatkozat aláirását vállaha a leeridö berlás 

2.)  pont 

eseteben 
2020.  június 

30 

 

Ügyfél 

nem írta 

még alá. 

2020. 

július 

16. 

 

N 

Y 
218 2020 V25 ..  

Javaslat a 

közétkeztetési 
szerződéssel 

kapcsolatos 

döntések 

meghozatalära 

 

felkerem a Józsefvárosi Egyesitett Bole/a/ék intézm - aid.  hogy a kozetkeztetesi 
feladatok ellátását bistositsa határozott  2020.  május  26 pjától  2020.  jónius  01.  napjáig 

terjedó idöszakban 

poluamest 2020.  május 

25 

2020.  május 
_ „ 
26. es  majus 

25. 

Polgármester Ür aláírta az 

Ens-eat  Etteremüzemeltető Kft. 

szolgáltatási szerzodest,  es 
felkérte a közbeszerzési iroda 

vezetőjét, hogy a közbeszerzési 

hatóságot haladéktalanul 

értesítse. 

 

2020. 

június 

25. 

 

3. 

a Közetkeztetesi feladatok  2020.  június  02.  napjátol terténet a közbeszerzési eljánis 
eredményének megallapitásáig tartó idöszakra vonatkozóan acelöterjesztes meilekietét 

kepezö Eurest Etteremuzemeltetó  KB  szolgaltatási szersödést alairom, és haladektaland 
tájekoztatorn a közbeszerzési hatóságot. 

 

2020. 
 június 

25. 

 

4. 
felkérein a Jússeltárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyerniekjóléti Központ  tote Eve itil tie  - 

}logy  az átmeneti idöszakra vonatkozóan a kozetkeztetes Eztositás dekeb 
Edson  szerzadest a Józsefvárosi Egyesilett Bolcsödék intézm 

Józsefváros 

i  Szociális 

Szolgáltató 

és 

Gyennekjö 

leti 

Központ 

intezményv 

ezetä-

 

helyettese. 

2020.  május 

26.. 
2020.05.26 

A  szerződést megkötöttük a 
JEB-el.  A  megrendelt meleg 

ételek pontosan leszállítása 

megtörtént. 

 

2020. 

Junius 

25. 

 



N 
Y/ 

Z 
VESZI LYHELYZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

a  elms 

s/vag éy  
Döntés 

vi.orai 

Határozat 

végreh. 

Határidő. 

Végrehajtás 

tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid  Nitta 

es  végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

Végreh. 

elmar. oka 

tsi 
Beszli 

rn. 
BIM) 

131000SItOM 
sszavonó 

határozat  r 
moeirtAlne.A 

    

5. 

felkerem a Költségvetési  es  Penzünyi Bizottságot. Fogy a nevensioldatesi 
intézményekben óvoda. általános  es  középiskolai az imezményi  es  a sninidei 

gyerrnekétkeztetés, a gyermekek átmenen otthona  ban,  a nepkonyhán, az idősek. a 
fogymékkal élők S a szenvedélybeteg személyek nappali intézmenymben . etkeztetes. 

valamint aszociális etkeztetés feladatainak  Snook  szol.ltatassal  tone.  ellatasa 
érdekében készítse elé a közbeszerzési eljárast a kozetkeztetesi feladat zokkenionentes 

biztositasa  es  iti küzetkeztetes; szerződés megkötése céljából. határozott  2  éves 
idotartamm szolóan 

Jegyzői 

Kabinet 

Jogi  Iroda. 

Közbeszerz 

esi Iroda, 

Humánkap 

csolati 

Iroda, 

Józsefváros 

i  Egyesített 

Bölcsödek. 

2020.  június 

30.. 

 

A  határozat végrehajtása a 
Közbeszerzési Iroda is a .logi 

Iroda részéről további 

intezkedést nem igényel. Az 

étkeztetés rendben lezajlott, a 
szerződés lejártának napjáig, 

Alibis  30-ig. 

 

2020. 

jialitn 

16. 

N 

Y 
219 2020 V.28 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Gyula' 

Pal  utca  8.  szám 

alatti helyiségek 

bérleti 

szerződésének 
módosítására 

 

A  koronavirus ellen védekezesred szóló  2020  évi XII torvény  3 Illésa (3) bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kibirdetéseról szolo  40/2020  (III 11.}  Korm. rendelet 
I §-a értelmében az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztent tomeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elliárítása. a magyar állampolgárok egészségénekén 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képvisenmestulet hataskóre a Magyarország helyi onkormányzaimról szóló  2011.  évi 

CUCXXIX.  Mono 59. 4(3)  bekezdésén. val.). az SZNISZ  31.  § ( I ) bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavedelemről S a hozzá kapcsolódó egyes torvények módositaserol szolo  2011 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési Onkormányzat képviselógestületének feladat-  es  haraskoret a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkensek alapján a Józsefváros; nkormányzat Képviselögestuletének feladat- és 
hatásköret gyakorolva Pikó  Andras  polgármester  toy  döntőt- hogy: 

        

a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási s Közterület-hasznosítási Bizottság  110/2019. 
(XII.  OA)  száme határozatát visszavonot 

Józsefváros 

i 
Gazdálkod 

451 

Központ 

Zn. 

2020.  május 

28 

ú
.

nius 

  

0 202 
j 

25 

 

2. 

. 
hozzájárulok a  Sm..  és Filmművészest Egyetem (szekhely.  1088 Budapest,  Vas 
iitca  270:  statisztikai 52.dB:15308964-S542-321-01: adószám:  15308964-2-42: 

kern.:  dr. Vondervnzt Lajos kancellár) által  berets Budapest  VIII. kerület. Gyulai 
Pál utca S. szám alatti.  36453/0/A/4  és 36453/0/AA hrsz. mindösszesen  381 m2 
alameruntii, onkornanyzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyisegcsoponra 

szóló  Wen  szerzödés modositasahoz akkeng  bogy  a bérlen logoszenn a retek  2020 
(chimer P.  napjával a  36453/0/A/4  Insz.-ö helyiség tekintetében megszüntetik. a 

36453(0/K5  hrszeú helyiség tekintetében fenntartják.  (my  hogy ez utóbbi helyiségre 
a  bide  bérleti dij eloirase  152300.-  Ft/ho  4 MIA  + közüzemi és kulonszolgáltatasi 

d(ak agy dontok, hos a szerzödés konegyzób okdatba történő foglalasától eltekintek 

 

Az ügyfelet a Józsgvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 
2020.  június 2-án kiértesítette, a 

szerződés még nem került 

megkötésre. 

 

2020. 

június 

25. 

 

3 

felkérem a Jozsefoárosi Gazdálkodási Központ  Zn--se határozat  2.)  pontja szerinti bér eti 
szerzödes side...a vonatkozó megállapodás aláírására  A beds  szersides 

megkötesenek feltétele.  bogy  a bérli)  33(2013  (VI  20  )szá mú onkorrnanyzati rendelet 
14. §(2)  bekezdése alapján  as  ovadektbltöltest megfizesse. 

.
h. 

2020.  június 
30. 

 

Ügyfél 

még nem 
fizetett 

ovadékot. 

2020. 

j u 555
 

16. 
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Végrehajtás 

tényleges 

idüpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása 

is végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

1'égreh. 

dinar.  oka 

11.1 

Beszá 

m. 

Idrin 

IVIOCIOSItO/V1 

sszavomi 

határozat 

>rliiii‘ce 

L  222 2020 V.28. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 
kerület, Künn  U. 

37.  szám alatti 

gépkocsi beálló 

bérbeadására 

 

A  koronas  'sus  ellem sédekezésról szab 2020  évt XII tömény  3  § (  1  ) és  13)  bekezdése 
ertelmében. s alamint a veszélyhelyzet kabirdetéseräl  sun 40/2020  IIII III  Knott  rendelet 
1.  §-a önehreben az etet-  es  vagyonnztonsagot seszelyeztetö tomeges megbetegedest okou 

humánjámány következményeinek ellikitasa. a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarorszeg egész területére veszelylielyretel hirdetett ki. 

A  Képviselés-restulet hatáskore a Magyarorszag  help  onkormanyzatairol szóló  2011  evt 
CDOOCIX. tönöny  59.  §  (31  bekezdésen. valamint az SZMSZ  31.  III) bekezdésén alapul. 
A  katasetrofavedelemrid  es  a hozzá kapcsolódó egyes torsönyek modositasaról szóló  2011 
évi CXXVIII.  dusty 46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormanyzat knnseliátestületenek  Medal-  és hatáskorét a polgarmester 

gyakorolja. 
E rendelkezesek alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képvisen-testuletének feladat-  In 

hatásköret gyakorolva  Pike,  Andras  polgánnester ügy döntök.  Logy: Józselkáros 

i 
Gazdálkod 

ási 

Központ 

Zrt. 

     

s.- 

I. 

honajárulok a  Budapest  VIII kerület,  Korn  utca  37  szam alani,  35963  hrsz-6 
ingatlan  ad'-arán kialakitort  1.  szatnú gépkocsi-beálló berbeadásához  Garda Laszlo 

maganszemely részére. határozatlanidäre  30  napos felmondási idővel.  10885,-  Ftdió - 
ÁFA bérleti dij összeg megállapítása mellett. 

2020.  május 

28 

 

Az ügyfelet a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

a szerződés még nem került 

megkötésre. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrtyt a  halal-net  I.  gonna  szerinti bérleti 
szerzödés megkötesére, amelynek feltetele, hogy az Onkormányzat tulardonában  alto  üres 

telkek. felépítményes ingatlanok. gépkocsi-beállók  es  dologbérlet bérbeadásának 
feltételeiről szóló  59/2011 (XI 071  önkormányzati rendelet13 9)2)  bekezdése alapján 

3 Iran  bérlbérlet,Jinn megfelelő óvadék megfintéset vallalja a  teen  dó  bend  Az 
Önkonnányzat tulajdonában álló  riles  telkek, felépítményes ingatlanok. gépkocsi-beatlók 

és dologbérlet berbeadasanak feltételerról szóló  59/2011. (XI. 07.)  onkormanyzati rendelet 
IS.  §  (4)  bekezdés a)  pomp  alapJán a  burn  mentesül a bérleti szemödés kozjegyzoi 

okiratba foglalt kötelezettségvállaki nyilatkozat megtétele alól, tekintettel add  hods(  a 
bérleti dij ÁFA nélküli összege nem ért el a  20.000.-  Ft-ot. 

2020.  június 

30. 

2020.  május 29-én kiértesítette, 
Ügyfél 

még nem 

fizetett 

óvadékot. 

2(00) 

us 

16. 

 

L. 223 2020 V.28. 

Javaslat Otthon- 

felújítási 
pályázathoz 

kapcsolódó 

támogatási 

szerzödések 

teljesítési 

határidejének 

hosszabbitására 

 

A  koronavirtis elleni védekezésrial  sidle, 2020  évi X/]. torvény  3.  (Illés  (31  bekezdése 
éraelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéserol szóló  40/2020  (III I I .) Korm. rendelet 
I. §-a értelméb  en  se élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egeszségének  es 
életének megóvása érdekében Magyarország egész teniletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviseleidestület hatasköre a Magyarország helyt onkormányaatairül szóló  2011 en 

CF/CXXJX. törvény  55. ((31  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.811)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófasedelemrül és a hozzá kapcsolodö egyes torvények rniadositásáról szóló  2011 
evi CXXV111. törvény  46. 8(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatásköret a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Jozservarosc  On  kormányzat Képviselo-testuletenek feladat-és 

hatáskörét gyakorolva  Pik. Andras.  a  Budapest  Józsefvárosi Orikományzat polgánnestere 
úgy döntök. hogy 

Józsefváros 

i 
Gazdálkod 

'Lei 

Központ 

Zrt. 

vagyonuaz 

      

I  

Id  hozzajándok a  Budapest  VIII. kerület. Népszinház  u. 53. IL omelet 3.  szám alathi. 
60 m2  alaptendetri, onkaimányzair tulaidonú  lakes  berkájével. Gyenesné  Farago  Mártával 
2019  szeptember 24-en kotott Támogatást  net-Aides  teljesitesi hatándejének  90 n 

lortérto meghosszabbitásahoz. a Támogatási surer:ides modositasához. 

dálkodási 

igazgatója 
2020.  május 

28... 

 

A  Timogatási szerződés 

módosítása elkészült, aláíratása 

megtörtént. 

június
 

2020. 

25. 

 

2. 
felkérein a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn-t I.) pont szertnti . og • . 

szerzodes modosaás polgárniesten alarras erdekében  torten() been rasa 
2020.  június 

30. 

  

2020. 

július 

16. 
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Javaslat Otthon- 

felújítási 
pályázathoz 

kapcsolódó 

támogatási 

szerződések 

teljesítési 

határidejének 

hosszabbitására 

 

A  koronaGrus dekezésoil szó l6  2020.  évi XII.  'moony 3  élt)  es (3)  bekezdese 
értelmeben, valamint a s szelyhelyzet kiliirdetesérol  sae, 40,2020  (III I I )Korm. rendelet 
I. §-a énelmöben az elet-  es  vagyonbiztonsagot veszelyeztete  nineties  megbetegedést okozó 

hurnárjázány következményeinek elháritása. a magyar állampolgarok egészségének  es 
életének megóvása érdekében Magyarország egesz területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Kepviselii-testütet hatáskore a Magyarország helyi onkormányzatairól szólo  2011 'Xi 
CDOOGX. törveny  59. §(3)  bekezdesen. valamint az SZMSZ  31.  élt) bekezdesen alapul. 
A  katasztrófasidelecnrol és a hozza kapesolodo egyes iörvények modositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdesének relhatalinazása alapján veszélyhelyzetben a 

települesr önkermanyzat kepviselodestületének feladat- és hatáskorét a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alappin a lozservarosi önkormányzat Képviselödesiuletének feladat-és 

hatáskörét gyakorolva Piko András. a  Budapest  JózseEirosi Önkonnányzat polgännestere 

ügy döntök. hogy 

LÖZSekár08 

i 

Gazdálkód 

884 

Központ 

Zrt. 

vagyongaz 

dalkodasi 

igazgatója 

     

I 

ájánilok a  Budapest  VIII. kerület. Lovassy László utca  6.  fszt. I I. szein alatti. 
26 m2  alapterületű, önkormányzaii tulajdonú lakás berlőjével, Szenássy Tiboméval  2019 

szeptember 24-én  )(moo  Táinceatási szerzodés teljesitési határidejét  90  nappal torténis 
meghosszabbitásához. a szerzodes rnódositásához 

2020.  május 

23., 

 

.4  Támogatási szerződés 

modositása elkészült, aláírása 

megtörtént. Az ügyfél a 

munkálatokat elvégezte, 

amelynek elszámolása 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
felkérem a lozservárosi Gazdalkodási Központ Zilát I.) pont szer Fárnogatást 

szerződés módositás polgármosten aláirás érdekében tonénri be jtá Ma 

2020.  júni us 

30. 

  

2020. 

júlitIS 

16. 
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Javaslat Otthon- 

felújítási 

pályázathoz 

kapcsolódó 

támogatási 

szerződések 

teljesitési 

határidejének 

hosszabbitására 

 

A  koronavirus ellent védekezésräl szólo  2020.  ért XII torvény  3  §  0  )  es (3)  bekezdése 
értelmeben, valamint a veszélyhelyzei kihirdetésérol szótó  40(2020  (III. I I )  Korn.  rendelet 
I §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetű tömeget megbetegedés( okozó 

humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének  es 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területere veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képsiselé-testület hatasköre a Magyarország  help  önkormányzatairól szoló  2011 évi 
CDOODX.  ton  ény  59.  §  (3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  §( D bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavédelemröI és a hozzi kapcsolódó egyes törvények modositásárol szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46. *94)  bekezdésének fe/hatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat kémiselo-testületének feladat-  es  hatáskoret a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józservarosi önkormanyzat Képviselo-testületének feladat- és 
hatásköret gyakorolva  Pik)  András. a  Budapest  Józsefvárosi Önkonnányzat polgánnestere 

úgy döntök. hogy 

Józsefváros 

i 

Gazdálkod 

äai 

Központ 

Zit 

VagyOniaz 

dálkodási 

igazgatója 

      

1 

hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület. Tisztes utcai.  kg_ 490.  számalatti.  35  in2 
alapeeruledi. onkormányzati tulajdonú  lakes  berlinjével, Váradi Lajossal a  2019. 

szeptember 12-én kötött Támogatási szerzödés teljesitési hataridejének  180  nappal 
toned,  meghosszabbirásiihoz, a szerzödés modoshasához 

, 0, 11  rflähis 

28., 

 

A  Tá mogatási szerződés 

módosítása elkészült, aláírása 

megtörtént. 

 

2020. 

i jtinus  

25. 

 

2. 
11(érent a lózservárosi Gazdálkodási  Keelson,  Znyt LI pont seerind Támouatási 

szerzodés mádositás polgármestert aleiras erdekeben tortino benyújtására 
2020.  június 

30. 

  

2020. 

júlitr8 

I  6. 
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310(10S1W/VI 
sszavonó 
határozat 

Z 226 2020 V.28. 

Javaslat Otthon- 
felújítási 

pályázathoz 
kapcsolódo 
tämogatási 
szerződések 

teljesítési 
határidejének 

hosszabbitására 

 

A  koronavirus ellen d tol szólo  2020 Go  XII toGény  3  * ( I ) dese 
énelnieben. valamim a ves el, yoet kilurdeteseról szolo  40/2020  (III. o d 
1 §-a ertelmeben az elet- és vagyonbiztonságot veszélyezteto tomeges  ',mg kozo 

humenjen any  kii)etkezményeinek ether/test a magyar állampolgárok egészsiT 
életének megávasa erdekében Magyarország egész to-Betel:6 veszélyhelyzetet hirdeteu ki. 
A  Képviseliviestulet hatasktire a Magyarország helyi onkormányzatmrol szólo  2011 G.  p 

CLXXXIX. törvény  59. *13)  bekezdésen. valarnint az SZMSZ  31.  § ( I ) bekezdésen alapul. 
A  kataszttófavédelenoól  es  a hozGi kapcsolódó egyes törvenyek modositáGról szóló  2011 
évi CXXVII/. Mrvény  46 5(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepuléo önkormányzói kepy iselő-testületenek feladat- és hatasköret a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések  Gawk,  a Józsefvarosi Onkormanyzat Képviselő-tesuiletenek feladat- és 
hatáskoret gyakorolva  MKS Andras.  a  Budapest  lózseaiárosi Onkorrnányzat polgánnestere 

ügy donta.  bogy 

Józsefváros 

i 
Gazdálkod 

äSi 

Központ 

Zn. 
vagyongaz 

dálkoditsi 

igazgatója 

     

mpaielkilb 

I 

hozzajándok a  Budapest  VIII. kerület, Maudolna utca  6/A. fern. 6.  szánn alatti,  63  zn2 
alapterőleiri, onkornianyzati tulajdonU lakás berlőjével.  Unger  Csabával  2019  szeptember 

I 7-en kötött Tamogatási szerződés teljesitesi harandoenek  90  nappal  torten() 
ineghosszabbitasahoz, a szerzedes módositasehoz. 

2020.  május 

 

A  Támogatäsi szerződés 
modosítása elkészült, aláírása 

megtortént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
felkérein a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ  ZU-t  1.1  pont szetinti Támogatási 

szerzödés módositis polgarmesteri aláirás erdekeben tonenö benyüjtasára 
2020. Junius 

30. 

  

2020. 

júlias 
16. 
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”Szolgáltatási 
szerzödés 

keretében emelt 
stintű mérnök 
informatikal 

szolgáltatás 
nyújtása" tárgyú, 

közbeszerzési 

értékhatárt el nem 

ern  beszerzési 
eljárásban 
eredmény 

megállanitására 

 

A  koronavirus elleni vedekezésről szóló  2020  evi XII törvény  3  §  (1) es (3)  bekezdése értelmében, 
valanunt a veszglyhelyzet kihirdetéséról szóló  40/2020  (III.  1 1  )Korm. rendelet 

I *-a enelmében az elet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztet8 tömeges megbetegedest okozó 
humánjániány következményeinek ell/fa-base. a magyar állampolgárok egészségének és életenek 

megóvása érdekében magYarerszág egdsz területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Kepriselö-testulet hatáskäre a Magyarország helyt önkormanyzatairol szóló  2011 CO 

Cb0 E000X- törvény  56.  *  (3)  bekezdésén. vaiamint az SZMSZ  31. 50  ) bekezdésén alapul. 
A  katasztmfavédelemröl  es  a  Ilona  kapcsolodá egyes toGények mádositásarol száló  2011 
évi CXXVIII. tözvény  46.  §  (4)  bekezdésenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormányzat képviselő-testületenek feladat- és hatáskóret a polgármester gyakorolja 
E rendelkezesek alapjan a hazsefverosi Onkormányzat KeposelöTestülmenek feladat-  es 

hatáskörét jookorolva Pikó  Andras  polgármester úgy döntökilogy. 

leg/yid' 

Kabinet 

Belső 

Ellát äsi 

Iroda 

2020.  június 

30. 

   

2020. 

lúlitiS 

16. 

  

A  ,.Szolgáltatási szerzädes keretében / nök orm / olga yüjtasa" 
rgya közbeszerzési enekhatárt el ii b an's . ánitom 

 

A  villalkozási szerződés 
megkötésre került  2020.  június 

15-én. 

 

2020. 

július 

16. 

 

N 

M 

   

Javaslat  37 

 

A  koronavirus ellent védekezesről szóló  2020  évi XII torvény  3  § (I)  es (3)  bekezdése enelmében, 
valamint a veszélyhelyzet kihirdetésenit szolo  40/2020 OIL 11.)  Kortn rendelet 

I §-a ertelmében az elo-  es  vagyonbizIonsanot veszélyeztetö tömeges megbetegedést  Ouzo 
humánjárviny kövotkezinényeinek elháritása, a magyar állampolgerok egészségének és életének 

megóvása erdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képoselemestir  let  hatásköre a Magyalorszag helyi önkormanyzatairolszolo  2011.  evi 

CTXXXIX. törveny  59.  §  (3)  bekezdésenmalamint az SZMSZ  31. (it 1 1 bekezdésén alarm'. 
A  katasztrófavidelernről és a hozza kapcsolódó egyes tonenyek mádositaserol szöM  2011 
dot  CXXVIII. törvény a li  (4)  bekezdésenek felhatalmazisa alapján veszélyhelyzetben a 

teiepülest onkorntányzat képviselUtestuletenek feladat- és hatáskorét a polgármester gyakorolja. 
E rendelkezések alapjan a Józservárost Onkorinanyzat KépviselöTestuletének feladat- és 

hatáskörét gyakorolvo PikO  Andras  polgannester  Soy  dontok, hogy: 

Pain/tin-lest 
et/  Jegyzol 

Kabinet 
Belso 

      



N 

Y/ 
Z 

N 

Y 

VESZELYHELYZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

I'  comes 

y' 

éDön

s/vag 

tés 
vficireh 
Ellálási 

Iroda 

Határozat 

végreit 
Határidő, 

Végrehajtás 

tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírá sa 

is végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

, 
Vegreh. 

elmar. oka 

K I 

Beszá 

m. határozat
 

im onositoiel 
sszavonó 

254 2020 VI.10. 

„Informtietúbizton 

set  Felelős  «BE) 

szolgáltatás 

ellátása" tárgyú, 

közbeszerzési 

értékhatárt el nem 

Oh  beszerzési 

eljárásban 

eredmény 

megállapítására 

1. 
az „Inform:n:1ot tonsam Felelős (IBF) szolgáltatas eh]tiásc largys közbeszerzési ertekbatart 

rä  beszerzési elfá rás eredmenye ed y . to 

2020.  június 

30 . 

 

A  megbízási szerződés  2020. 

június  I5-én aláírásra került.  A 
szerződés postai kézbesitése az 

érdekeltek részére megtörtént. 

 

2020. 

_ jú  li  us 

16. 

2. 

az ainformaecobiztonsam Felelős  UHF)  szolgaltatás ellátása" tárgyú kozbeszerzesi enekhatart 
el nem erő beszerzési ebárasban a leiralacsonyabb asszegű ellenszolgöltazást tartalmazó. 
ervényes ajánlatot adó Közinfonnatika Nonprofit Kft.  (1043 Budapest.  Csányi László 

inca  34 1  ajánlailevii az eljáras nyertese Az elfogadott ajánlati ár nettó  2.400.000,- R  + 
ÁFA. azaz bontó  7 048.000.-  Ftiev. 

 

2020.  június 

30. 

  

2020. 
július 

16. 

 

3. telhatalmazo g előterjesztés  3  számú éklet n áfid _limes 

 

2020.  június 

30. 

  

2020. 

július 

16. 

 



Fontosabb intézkedésekről. önkormányzati eseményekről tájékoztató 3.  sz. melléklet 

Időpont Helyszín Résztvevők Megjegyzés 

2020.07.02 Budapesti Rendőr-főkapitányság Pikó András Polgármester 
Egyeztetés  Budapest  rendőr-főkapitányával a józsefvárosi 
közbiztonságról 

2020.07.03 Polgármesteri Hivatal 
Pikó András Polgármester 
Rádai Dániel Alpolgármester 

Egyeztetés Vitézy Dáviddal az új Közlekedési Múzeumról  es  a 
kapcsolódó beruházásokról 

2020.07.03 Horváth Mihály  ter Rádai Dániel Apolgármester Egyeztetés a Horváth Mihály tér felújításáról 
2020.07.03 Emberi Erőforrások Minisztériuma Rádai Dániel Apolgármester Egyeztetés Káptalanfiiredi tábor felújításáról 
2020.07.03 Főpolgármesteri Hivatal Rádai Dániel Apolgármester Egyeztetés a fővárosi parkolási koncepcióról 

                            



\cr_21 1 
4.  sz. melléklet  

2020.  év átmenetileg szabad pénzeszköz állomány  -2020.07.06.-i  állapot szerint 

Bank futamidő 
Lekötés 

értéknapja 
Lekötés lejárata Összeg 

  

OTP Értékpapír számla 

      

0 
Magyar  Államkincstár államkötvény 

 

2018.10.02 2021.09.22 6 000 000 000 
Állami hozzájárulások folyószámla egyenleg OTP bank 

   

0 
Hivatal fizetési számla egyenleg OTP bank 

 

262 445 621 
Önkormányzat Fizetési számla egyenlege OTP bank 3 202 916 036 
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