
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. szeptember 22-én (csütörtök) 9.00 órától

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

210/2022. (IX. 22.) számú határozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

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

Napirend:

1. Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének 
kinevezésének véleményezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

2. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a „közterületi térfigyelő rendszer 
üzemeltetése” tárgyában kötött megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

3. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet II. módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

4. Javaslat a 2022. évi részvételi költségvetéshez kapcsolódó döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

5. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet és a szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére 
vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

6. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester
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7. Javaslat a kerületi parkolási rendszerrel kapcsolatos változtatások bevezetésére és 
a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló rendelet 
megalkotására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

8. Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről 
szóló 18/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester

9. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges döntések elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, Hermann 
György önkormányzati képviselő

10. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

11. Javaslat ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének a megállapítására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Veres Gábor a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság elnöke

12. Javaslat "European City Facility - Városokkal a városokért - helyi fenntartható 
energetikai beruházások támogatása" című felhívásra pályázat benyújtására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

13. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Antikorrupciós Cselekvési Programjának 
(2022-2024) és Intézkedési Tervének (2020-2021) megvalósulásáról szóló beszámoló 
és a 2023. évi antikorrupciós intézkedési terv elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

14. Javaslat „a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak 
Munkavállalói Napjára” vonatkozó döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Kovács Ottó igazgatósági elnök, Lágler Péter 
Károly vezérigazgató és Sárkány Csilla vezérigazgató

15. Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának 
elkészítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester
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16. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra és pályázat kiírására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Szili-Darák Ildikó alpolgármester

17. Javaslat 2023. és 2024. évet érintő költségvetési döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester

18. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ módosított szervezeti 
és működési szabályzatának, valamint térítési szabályzatának jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

19. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító 
okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

20. Javaslat alapítvány egyedi támogatására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

21. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák új Szervezeti és Működési Szabályzatával, 
valamint új Pedagógiai Programjával történő egyetértéssel kapcsolatos döntés 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

22. Javaslat a 2022. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára PÓTKÉZBESÍTÉS, ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Czeglédy Adám képviselő, Hermann György 
képviselő

23. Javaslat közművelődési megállapodás módosítására és támogatási szerződés 
megkötésére a Roma Parlament-Polgárjogi Mozgalommal 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

24. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal között ingatlan
hasznosítási szerződés módosításáról, és a Magyar Pünkösdi Egyház közérdekű 
kötelezettségvállalásának elfogadásáról, valamint az ipari mosogatógép beszerzéséhez 
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról PÓTKÉZBESÍTÉS
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester
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25. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

211/2022. (IX. 22.) számú határozata

(5 igen, 10 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja 
el Vörös Tamás képviselő napirend tárgyalási sorrendjének változtatására vonatkozó 
ügyrendi javaslatát.

Napirend 1. pontja
Javaslat a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének 
kinevezésének véleményezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

212/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság-vezetője 
kinevezésének véleményezéséről

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatja Seres Ernő rendőrezredes BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői kinevezését,

2. felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az országos 
rendőrfőkapitányt.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. szeptember 22.

2. pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda
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Napirend 2« pontja
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a „közterületi térfigyelő rendszer 
üzemeltetése” tárgyában kötött megállapodás módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

213/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a „közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése” 
tárgyában kötött megállapodás módosításának elfogadásáról

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1. a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 

Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önk. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. 
melléklet 1.1.1. pontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával 
módosítja a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 2022. január 18. napján kötött 
megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás 
módosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. szeptember 22., 2. pont esetében: 2022. szeptember 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Napirend 3. pontja
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet II. módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

214/2022. (IX. 22.) számú határozata

(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Veres 
Gábor képviselő vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatát.
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BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 17 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2022. (IX. 22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 2022. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 6/2022. (11.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

215/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási 
szerződéseinek II. módosításáról

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1 .) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
a.) az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - 
vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló,
b.) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról szóló,
c.) az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló, 
d.) az intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 
ellátásáról szóló, és
e.) a józsefvárosi és a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek 
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
2022. évi közszolgáltatási szerződések II. számú módosítását az előterjesztés 4-9. számú 
mellékletei szerinti tartalommal.

2 .) felkéri a polgármestert az előterjesztés 4-8. számú mellékleteit képező éves 
közszolgáltatási szerződések II. számú módosításainak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 
Kerület gazdálkodási Ügyosztály
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

216/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. részére biztosított gáz és áram 
áremelkedések miatti többletfinanszírozásról

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1 .) 34.089.159 Ft összegben kiegészítő pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Kft. részére a megemelkedett gáz és áram kiadások ellentételezésére.

2 .) felkéri a polgármestert a Képviselő-testület októberi ülésére terjessze elő a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Kft. 2022. évi Közszolgáltatási Szerződésének módosítását.

3 .) a működés biztonsága érdekében engedélyezi, hogy a közüzemi díjakra a határozat 1.) 
pontja szerint biztosított bruttó 34.089.159 Ft összeg alapján az október-november-december 
havi kompenzációs összeg bruttó 11.363.053 Ft/hó összeggel megemelésre és átutalásra 
kerüljön a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. részére.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1.) pontja esetében: 2022. szeptember 22., a határozat 2.) pontja 
esetében: 2022. október 20., a határozat 3.) pontja esetében: 2022. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., 
Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

217/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Google rendszer levelezőjének 2023. évi használatához 
pénzügyi fedezet biztosításáról a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ részére

(11 igen, 0 nem, 6 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1 .) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére a 2023. évi 
költségvetésben a Google levelezőrendszer használatához mindösszesen bruttó 2.147.990 Ft 
pénzügyi fedezetet biztosít.

2 .) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában meghatározott pénzügyi fedezetet 
építse be az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletébe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

218/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Polgármesteri Hivatal létszámváltozásáról

(11 igen, 5 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1 .) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban engedélyezett költségvetési létszámkeretet 2022. 
szeptember 01-töl 306,5 álláshelyről 310,5 álláshelyre emeli.

2 .) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontja szerinti létszámváltozásnak a 2022. évi 
költségvetési rendeletén való átvezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozati.) pontja esetében 2022. szeptember 22., a határozat 2.) pontja esetében 
2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 4. pontja
Javaslat a 2022. évi részvételi költségvetéshez kapcsolódó döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

219/2022. (IX. 22.) számú határozata

a 2022. évi részvételi költségvetés megvalósításához kiegészítő fedezet biztosításáról

(10 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .) a 2022. évi részvételi költségvetés megvalósításához a „Részvételi költségvetés 
céltartalék” előirányzaton rendelkezésre álló 120 millió Ft összegű pénzügyi keretet 
megemeli 2.600.000 Ft összeggel a 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Általános tartalék terhére.

2 .) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt előirányzat átcsoportosítás 
végrehajtására, és felkéri a változásoknak a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 
(11.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron 
következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

220/2022. (IX. 22.) számú határozata

a 2022. évi részvételi költségvetés eredményének megállapításáról

(11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .) az Önkormányzat 2022. évi részvételi költségvetés közönségszavazásának eredménye 
alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerint terveket valósítja meg.

2 .) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti feladatok 
költségvetési sorokra történő átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változások 2022. 
évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron következő 
módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont 2022. szeptember 22., 2.pont: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 
(11.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 1. pont tekintetében: a felelős szervezeti 
egységek, gazdasági társaságok, a 2. pont tekintetében a Költségvetési és Pénzügy Ügyosztály

Napirend 5. pontja
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (HL 01.) 
önkormányzati rendelet és a szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére 
vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

221/2022. (IX. 22.) számú határozata

(9 igen, 6 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Czeglédy 
Ádám képviselő vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatát.
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BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 17 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2022. (IX. 22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A PÉNZBELI ÉS 
TERMÉSZETBENI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 
SZÓLÓ 10/2015. (III. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉS A SZÉNMONOXID 
ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉS IGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEKRŐL 
SZÓLÓ 32/2019. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Napirend 6. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

222/2022. (IX. 22.) számú határozata

(6 igen, 8 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el 
Vörös Tamás képviselő 26/2022. (IX. 22.) sz. Önkormányzati rendelethez benyújtott alábbi 
módosító indítványát:

„Budapest Józsejvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (......) önkormányzati rendelete

a Józsejvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsejvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1. § A Rendelet 22. § szakasz a következő (4) bekezdéssel egészül ki: ,, (4)A (2) eltérően egyéni vállalkozó vagy 
gazdálkodó szervezet a nem parkoló sávban elhelyezni kívánt vendéglátó terasz céljából igényelt közterület
használat egy parkolóhely nagyság (10 m2) erejéig az e rendelet 1. melléklete szerinti közterület-használati díj 
fizetése alól mentesül. Az egy parkolóhely nagyságot (10m2) meghaladó közterület-használatra az e rendelet 1. 
melléklet szerinti közterület-használati díj fizetésére. ”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a Rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2022. szeptember „
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dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pikó András 
polgármester

1. melléklet a../2022. (.... ) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 4/2020. (11. 27.) önkormányzati rendelethez

DÍJTÁBLÁZAT

Közterület-használati díjak (az alábbi díjak nettó összegek, a dijak a mindenkor hatályos ÁFA nélkül értendők)
sorszám közterület-használat célja régi dijak új díjak

1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek

I.a.
kioszk, nyílt szerkezetű pult (Ft/m'/hó) 5.450 5.450
kioszk, nyílt szerkezetű pult - rendezvényhez 
kapcsolódóan - (Ft/m'/nap)

- -

l.b. idény jellegű asztali árusítás (Ft/m'/nap) 
legfeljebb 2 m2 1.500 1.500

l.c fenyőfa árusítás (Ft/m'/nap) 850 850
I.d. közterületi árusítás (Ft/m2/nap) legfeljebb 2 m' 1.000 1.000
l.e. mozgóbolt (Ft/m'/nap) 1.000 1.000

If
sportpályánál történő árusítás 
(Ft/m2/nap) legfeljebb 2 m' 3.800 3.800

l.g. árubemutató (Ft/ m'/nap) 1.000 1.000

l.h.

vendéglátó terasz szezonban 10m2 
területnagyságig*(Ft/m2/hó) - 0

vendéglátó terasz szezonban I0m2
területnagyságot meghaladó 
területre* (Ft/m'/hó)

2.750 2.750

vendéglátó terasz szezonon kívül 10m2 
területnagyságig* * (Ft/ m2/hó)

- 0

vendéglátó terasz szezonon kívül 10m2
területnagyságot meghaladó területre* *
(Ft/m2/hó)

550 550

téliesített vendéglátó terasz*** (Ft/m'/hó) 1.500 0
vendéglátó terasz kiemelt övezetben 
(Ft/m2/hó) szezonban 10m2 területnagyságig* - 0

vendéglátó terasz kiemelt övezetben (Ft/m'/hó) 
szezonban 10m2 területnagyságot meghaladó 
területre *

4.400 4.400

vendéglátó terasz kiemelt övezetben 
(Ft/m2/hó) szezonon kívül 10m2 
területnagyságig **

- 0

vendéglátó terasz szezonon kívül 10m2
területnagyságot meghaladó területre **

1.100 1.100

téliesített-vendéglátó terasz
kiemelt övezetben--*  ̂ **■* 2^00 Q

TV, projektor elhelyezése, gépi 
zeneszolgáltatás, hősugárzó (Ft/db/hó) 8.000 8.000

l.i. audiovizuális alkotások, forgatások (Ft/mfnap) 1.200 1.200
If portrérajzolás (Ft/ fő /nap) 5.000 5.000
l.k. termelői jellegű piac (Ft/m'/nap) 900 900

2. építési beruházások, szerelési munkák

2.a.
építési munkaterület, állványozás építőanyag és 
törmelék tárolás, daruzás, betonpumpa 
(Ft/m'/nap)

520 520

2.b.
építési konténer (Ft/db/nap) 3.300 3.300
Palotanegyed területén 
építési konténer (Ft/db/nap) 4.157 4.157

3. reklámhordozók
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3.a. hirdetőtábla, reklám molinó, citylight poszter 
(Ft/m2/hó) 5.000 5.000

3.b. cégér, cégtábla, (Ft/m'/hó) 5.000 5.000

3.c.
utcabútoron, közterületi berendezésen, 
tömegközlekedési megállóban lévő 
reklámhordozó, vetítő berendezés (Ft/m2/nap)

1.000 1.000

3.d.
reklám célú rendezvény, 
promóciós tevékenység, installáció, 
szórólaposztás (Ft/m'/nap)

2.200 2.200

4. sport és kulturális eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok

4.a. ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, 
egyéb elkerített terület (Ft/m'/nap) 320 320

4.b. ideiglenes színpad (Ft/m'/nap) 500 500
4.c. mutatványos (Ft/m'/nap) 500 500

4.d. karitatív rendezvény, közérdekű díjmentes 
szolgáltatás 0 0

5. közterületi berendezés, virágláda kivételével 
(Ft/m2/hó) 820 820

6. napernyő, védőtető, előtető, ernyőszerkezei 
(Ft/m2/hó) 820 820

7. üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával 
göngyölegek elhelyezése, árukiadás (Ft/m'/nap) 760 760

8. üzemképtelen járművek tárolása legfeljebb 60 
napig (Ft/db/hó) 20.000 20.000

9. üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat 
jelző berendezés (Ft/m2/hó) 1.200 5.000

10.
közlekedési szolgáltatással kapcsolatos 
megállóhelyeken létesített fülke, 
várakozóhelyiség, elektromos töltőállomás

0 0

11. rámpák, kerekesszék emelő szerkezet 0 0

12. köztisztasággal kapcsolatos építmények és 
berendezések 0 0

13. utcazenélés, egyéb közterületi zeneszolgáltatás 
(Ft/m'/nap) 1000 0

14. virágláda (Ft/m2/hó) 0 0

15. fák, zöldterületek védelmét szolgáló berendezés 0 0

16. ételosztás, civil és egyéb szervezetek érdekében 
végzett adománygyűjtés 0 0

17.
művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, 
művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, 
kulturális, történelmi szimbólum, emléktábla

0 0

18. mikromobilitási pontok 
használata

1. zóna**** 800 Ft* mikromobilitási eszköz*hó*3
2. zóna***** 800 Ft*mikromobilitási eszköz*hó*3

* A szezon április 01-től október 3l-ig tart.
** A szezonon kívüli időszak november 1-től március 31-ig tart.
*** A téliesített terasz október 31-től március 1.-ig létesíthető.
**** Palota negyedÿ Losonci-, Orczy-, Csarnok-, Magdolna-, Népszínház- és, Corvin negyed

INDOKOLÁS

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendeletéhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § l. 
pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a rendeletalkotás. Az Mötv. 23. § (5) 
bekezdés 2. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a tulajdonában álló közterületek 
használatára vonatkozó szabályok és dijak megállapítása. Az Önkormányzati célok megvalósulását és a 
feladatellátás biztonságát nagyban befolyásolják az önkormányzat saját bevételei. A jelen pénzügyi-gazdasági 
helyzetben különösen indokolt a pénzügyi-gazdasági mutatók javítása, aminek érdekében szükséges az 
önkormányzati tulajdonú közterületek használatának, hasznosításának feltételeit áttekinteni és a pénzügyi 
stabilizáció érdekében módosítani.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

L §-hoz

Az egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok vendéglátó terasz célú közterület-használatának kedvezményes 
feltételeit szabályozza, azzal, hogy a nem parkolósávban elhelyezni kívánt vendéglátóterasz esetén az egy 
parkolóhely nagyságú közterület-használat erejéig mentesül az igénylő a közterület-használati díjfizetés alól. Az 
egy parkolóhelynél nagyobb közterület-használat esetén az övezeti besorolás alapján alkalmazandó „vendéglátó 
terasz" díjtételt kell megfizetni.

2. §-hoz

A módosított és az újonnan bevezetett díjtételeket tartalmazó Díjtáblát illeszti be a R. megfelelő melléklete 
helyére.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. ”

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11 
IGEN, 6 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
26/2022. (IX. 22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 4/2020. (II. 27.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda
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Napirend 7. pontja
Javaslat a kerületi parkolási rendszerrel kapcsolatos változtatások bevezetésére és 
a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítéséről szóló rendelet 
megalkotására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

223/2022. (IX. 22.) számú határozata

(4 igen, 1 nem, 10 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Egry 
Attila képviselő ügyrendi javaslatát Szarvas Koppány Bendegúz képviselő örökös előterjesztői 
jogosultságot kapjon.

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 11 
IGEN, 5 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2022. (IX. 22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A KEDVEZMÉNYES 
VÁRAKOZÁSRA JOGOSULTAK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

224/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Parkolási Stratégia elfogadásáról

(11 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

elfogadja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Józsefvárosi 
Parkolási Stratégiáját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
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Napirend 8. pontja
Javaslat a személygépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítéséről 
szóló 18/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 10 
IGEN, 4 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
28/2022. (IX. 22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 
SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ- ÉS KERÉKPÁRELHELYEZÉSI KÖTELEZETTSÉG 
TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 18/2022. (V. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Napirend 9. pontja
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges döntések elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darák Ildikó alpolgármester, 

Hermann György önkormányzati képviselő

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

225/2022. (IX. 22.) számú határozata

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásához szükséges döntések elfogadásáról

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

elfogadja tervezetként az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 
rendeletet az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert, 
hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a 
véleményezési eljárás lefolytatása érdekében gondoskodjon a rendelettervezet hirdetmény 
útján történő közzétételéről az Önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
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Napirend 10. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi 
döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

226/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések 
meghozataláról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. munkáját megköszönve tudomásul veszi Nováczki Eleonórának a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági tagjának lemondását, és az igazgatósági tagi 
tisztség ellátása tárgyában Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal 
2019. november 15. napján kötött megbízási szerződését 2022. szeptember 22. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti, továbbá felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására;

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági tagjának dr. Szirti Tibort bízza meg 
2022. szeptember 23. napjától határozott időre, 2024. november 07. napjáig, és az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal megbízási szerződést köt dr. Szirti 
Tiborral továbbá felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására;

3. az 1. és 2. pontban meghatározottak szerinti személyi változás miatt a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. alapszabályának 8.3. pontjának vonatkozó rendelkezését 
2022. szeptember 23. napjától az alábbiak szerint módosítja:

„ 8.3. Az igazgatóság tagjai:

Az Igazgatóság tagja:
Név: dr. Szirti Tibor
Lakcím: 1144 Budapest, Füredi u. 9/D. IV/18.
A megbízatás kezdő' időpontja: 2022. szeptember 23.
A megbízatás lejárta: 2024. november 7. ”
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4. az 1. és 2. pontok szerinti személyi változásra tekintettel a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. Alapszabályának 9.2. pontjának vonatkozó rendelkezését 2022. szeptember 
23. napjától az alábbiak szerint módosítja:

„9.2. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: dr. Szirti Tibor ”

5. elfogadja Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 3. és 4. pontokban meghatározott 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: valamennyi határozati pontra 2022.09.22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 11. pontja
Javaslat ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének a megállapítására
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Veres Gábor a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság elnöke

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

227/2022. (IX. 22.) számú határozata

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Pikó 
András polgármester a zárt napirendi pontok egymás után tárgyalására vonatkozó ügyrendi 
javaslatát.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

228/2022. (IX. 22.) számú határozata

ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2022. (VI. 23.) számú határozatával a Budapest VIII. kerület, 145-ös tömb 
ingatlanainak értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
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2 .) megállapítja, hogy a pályázat nyertese a Semmelweis Egyetem (statisztikai számjele: 
19308674 8542 563 01, székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.), a nyertes vételárat 
2.899.219.000 Ft összegben állapítja meg, és a pályázat nyertesével a pályázati eljárás 
részét képező adásvételi szerződést megköti azzal, hogy a pályázó adásvételi szerződésre 
tett módosítási javaslatának 3. és 4. pontjában foglaltakat nem fogadja el, az 5. és 6. 
ponthoz tett módosítási javaslatait elfogadja.

3 .) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat meghatalmazásából 
és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) és 2.) 
pontja alapján az adásvételi szerződések aláírására,

4 .) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat meghatalmazásából 
és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az adásvételi 
szerződés aláírása után a 36071 hrsz.-ú, természetben a Budapest, VIII. kerület Kőris u. 
11., a 36064 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület Kálvária utca 22., a 36057 
hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület Dugonics u. 14., a 36056 hrsz.- ú, 
természetben a Budapest VIII. kerület Dugonics u. 16. szám alatti ingatlanok 
kiürítéséről gondoskodjon.

5 .) a VEKOP keretében a Budapest VIII., Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti 
ingatlanok bontására kapott 55.345.025 Ft összegű támogatás visszafizetésének 
fedezeteként a jelen határozat 2.) pontjában rögzített pályázaton értékesített ingatlanok 
vételárát jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) és 2.) pontok esetében 2022. szeptember 22., az 3.) pont esetében 2022. 
október 31., az 4.) pont esetében nem lakóingatlanok 2022. december 31., lakóingatlanok 
2024. február 28., 5.) pont esetében a vételár beérkezését követő 30. nap

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 12. pontja
Javaslat a 2022. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára PÓTKÉZBESÍTÉS, ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Czeglédy Adám képviselő, 

Hermann György képviselő

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

229/2022. (IX. 22.) számú határozata

a 2022. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

2.1. a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést 2022. évben az alábbi személynek 
adományozza:

Oberth József (posztumusz)
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Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 22.

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

230/2022. (IX. 22.) számú határozata

a 2022. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

2.2.
a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést 2022. évben az alábbi személynek adományozza:

Bolha Márta és a Mandák Ház

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 22.

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

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

231/2022. (IX. 22.) számú határozata

a 2022. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. a Díszpolgári Címet 2022. évben az alábbi személyeknek adományozza:

- Ságiné Rejtő Ildikó
Alföldi György

3. a Józsefvárosért kitüntetést 2022. évben az alábbi személyeknek adományozza:

- Csabainé Lampert Ágnes
Lantos László, Falcsik Mari és a MERSZ Klub
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4. a Józsefvárosi Közösségekért kitüntetést 2022. évben az alábbi személynek, 
szervezetnek/informális közösségnek adományozza:

Józsefvárosi Óvodák Közössége
Pólyán József és a JGK kertészeti munkatársai

5. a Józseivárosi Kultúráért kitüntetést 2022. évben az alábbi személyeknek, 
közösségnek adományozza:

Vörös István
Vasas Művészegyüttes
Oltai Kata

6. a Guricsné Pásztor Erzsébet-díj kitüntetést 2022. évben az alábbi személyeknek 
adományozza:

Vogel Soma 
Horváth Imre

7. a Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetést 2022. évben az alábbi személynek, 
szervezeteknek adományozza:

Fogarasi Lucia
Teljes-Tejes Bt.
CSIBE Kereskedelmi Bt.
NÁNDORFI-GASTRO Vendéglátóipari Kft.
Virágbolt - Helmi Abdelsalam Ali Mohamed

8. a határozat 1-7. pontja szerinti Díszpolgári Címet és kitüntetéseket Pikó András 
polgármester adja át.

9. a 2022. évi Díszpolgári Cím és a kitüntetések átadására 2022. november 7. napján a 
Budapest Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emeleti Dísztermében kerül sor.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1., 3-7. pontok esetében: 2022. szeptember 22., 9. pont esetében: 2022. november 
7.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
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Napirend 13. pontja
Javaslat ’’European City Facility - Városokkal a városokért - helyi fenntartható 
energetikai beruházások támogatása" című felhívásra pályázat benyújtására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

232/2022. (IX. 22.) számú határozata

az „EUCF - European Facility - Városokkal a városokért - helyi fenntartható 
energetikai beruházások támogatása” című felhívásra pályázat benyújtásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat az „EUCF - European 
Facility - Városokkal a városokért - helyi fenntartható energetikai beruházások 
támogatása " című felhívásra pályázatot nyújt be;

2. elfogadja a pályázat benyújtásához szükséges, az előterjesztés 1-2. számú melléklete 
szerinti dokumentumokat;

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1-2. melléklete szerinti dokumentumok 
aláírására és benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1., 2., pont esetén 2022. szeptember 22., 3. pont esetén 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 14. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat Antikorrupciós Cselekvési Programjának 
(2022-2024) és Intézkedési Tervének (2020-2021) megvalósulásáról szóló beszámoló 
és a 2023. évi antikorrupciós intézkedési terv elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

233/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Önkormányzat Antikorrupciós Cselekvési Programjának (2022-2024) és
Intézkedési Tervének (2020-2021) megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról és 

2023. évi Antikorrupciós Intézkedési Tervéről

(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Antikorrupciós Cselekvési Programjának 
(2022-2024) és Intézkedési Tervének (2020-2021) megvalósulásáról szóló beszámolót 
és 2023. évi Antikorrupciós Intézkedési Tervét;

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés tervezésekor a 2023. évi 
Antikorrupciós Intézkedési Tervben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén: 2022. szeptember 22., 2. pont esetén: 2023. évi költségvetés 
tervezése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 15. pontja
Javaslat „a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak 
Munkavállalói Napjára” vonatkozó döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Kovács Ottó igazgatósági elnök, Lágler Péter 
Károly vezérigazgató és Sárkány Csilla vezérigazgató

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TESTÜLETE 14 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
29/2022. (IX. 22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSBAN 
ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEKRŐL SZÓLÓ 40/2020. (VII. 16.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

234/2022. (IX. 22.) számú határozata

a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági 
Társaságainak Munkavállalói Napja” bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .javasolja, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., és a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. munkavállalói minden év szeptember 30. napján, „Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napjaként” - 
munkájuk elismeréseként, tevékenységük hangsúlyozásaként - munkaszüneti napnak 
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megfelelően mentesüljenek a munkavégzés alól és ezáltal az adott napon az érintett 
gazdasági társaságoknál az ügyfélfogadás is szüneteljen, egyúttal felkéri a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt., és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. ügyvezetését, 
hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg;

2 .)felkéri a polgármestert, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatójának a munkaszerződését a határozat 1.) pontja szerint módosítsa,

3 .)javasolja, hogy a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. munkavállalói 
minden év szeptember 30. napján, „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági 
Társaságainak Munkavállalói Napjaként” - munkájuk elismeréseként, tevékenységük 
hangsúlyozásaként - mentesüljenek a munkavégzés alól és ezáltal az adott napon a 
gazdasági társaságnál az ügyfélfogadás is szüneteljen, az adott naphoz kapcsolódó 
kitüntetés pénzügyi fedezetét a cég 2022. évben a bérmaradvány terhére biztosítsa, továbbá 
a társaság munkavállalóinak (beleértve a társaság vezérigazgatóját is) munkaszerződése 
ennek érdekében módosításra kerüljön, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a társaság 
közgyűlésén tulajdonosi álláspontként a határozat e pontjában foglaltakat képviselje és a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye;

4 .) engedélyezi, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2022. évben a bérmaradványa terhére biztosítsa a “Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói 
Napjához” kapcsolódó kitüntetések pénzügyi fedezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1 )-2) és 4.) pontjai esetében 2022. szeptember 29., a határozat 3) pontja 
esetében a Rév8 Zrt. következő közgyűlése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Személyügyi Iroda, Kerületgazdálkodási 
Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt., Rév8Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt., Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda.
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Napirend 16. pontja
Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának 
elkészítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

235/2022. (IX. 22.) számú határozata

a József körút - Népszínház utca - Teleki László tér - Fiumei út - Orczy tér - Orczy út - 
Nagyvárad tér - Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, 

Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 17/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. megindítja a József körút - Népszínház utca - Teleki László tér - Fiumei út - Orczy tér - 
Orczy út - Nagyvárad tér - Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, 
Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 17/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet jelmagyarázata, övezeti előírása, rajzi 
melléklete módosítására irányuló eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69. §-a szerinti rövid eljárás keretében;

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. határozati pontra tekintettel kezdeményezze a József 
körút - Népszínház utca - Teleki László tér - Fiumei út - Orczy tér - Orczy út - Nagyvárad 
tér - Üllői út által határolt terület (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, 
Orczy negyed és Losonci negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2022. (V. 26.) 
önkormányzati rendelet jelmagyarázata, övezeti előírása, rajzi melléklete módosítására 
irányuló rövid eljárás lefolytatását.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2022. szeptember 22., 2. pont esetében 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda
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Napirend 17. pont ja
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra és pályázat kiírására
(írásbeii előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

236/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról és pályázat kiírásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti csatlakozáshoz szükséges 5. melléklet 
szerinti csatlakozási nyilatkozat aláírására.

3. Kiírja az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képező A típusú és B típusú Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 2022. október 3-tól 2022. 
november 3.-ig.

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

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

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

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

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

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

5. az önkormányzat önként vállalt feladatként kötelezettséget vállal a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához 5.000.000 Ft 
összegben. A támogatás minimum összegének 10.000 Ft/fő/hó, maximum összegének 
15.000 Ft/fő/hó összeget határoz meg azzal, hogy a rendelkezésre álló fedezet erejéig az 
érvényesen pályázók a maximum támogatás összegében részesülnek.

6. önként vállalt feladatként a határozati javaslat 5. pontja alapján a korábbi döntéseken felül 
további előzetes kötelezettséget vállal a 2024. évi költségvetés terhére, 300 ezer Ft 
összegben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pénzügyi 
fedezetének biztosítása érdekében.

7. önként vállalt feladatként a határozati javaslat 5. pontja alapján a korábbi döntéseken felül 
további előzetes kötelezettséget vállal a 2025-2026 évi költségvetései terhére 500-500ezer 
Ft/év összegben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

8. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 5., 6. és 7. pontjában foglaltakat az önkormányzat 
2023., 2024., 2025. és 2026. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1., pont esetében: 2022. szeptember 30., a 2. és 5. pontok esetében: 2022. 
szeptember 22., a 3. pont esetében: 2022. október 3., a 4. pont esetében: 2022. december 5., a 
6., 7, és 8. pont esetében: az önkormányzat 2023., 2024., 2025., illetve 2026. évi 
költségvetéseinek jóváhagyása.

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

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Családtámogatási Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend 18. pontja
Javaslat 2023. és 2024. évet érintő költségvetési döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

237/2022. (IX. 22.) számú határozata

az EUREST Étteremüzemeltető Kft.-vel és a FoodHost Catering Kft.-vel megkötött 
szolgáltatási szerződések időtartamának meghosszabbításáról és a szükséges pénzügyi 

fedezet biztosításáról

(10 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI. 06.) önk. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.1.1. pontjában 
foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja az intézményi 
gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális 
intézményekben a közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben" tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második rész, uniós értékhatárt elérő 
értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával lefolytatott 
közbeszerzési eljárás 2-es részében az EUREST Étteremüzemeltetö Kft.-vel 2021. április 
6-án megkötött szolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal;

2) a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság SZMSZ 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglalt 
hatásköre gyakorlásának magához vonásával módosítja az intézményi gyermekétkeztetési 
feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben a 
közétkeztetés biztosítása 3 részajánlati körben” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 81. § (1) bekezdés 
szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával lefolytatott közbeszerzési eljárás 1-es 
és 3-as részében a FoodHost Catering Kft.-vel 2021. április 6-án megkötött szolgáltatási 
szerződéseket az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal;

3) a határozat 1-2) pontjaiban foglaltak alapján az intézményi gyermekétkeztetésre biztosítja 
a pénzügyi fedezetet 2023. évre összesen bruttó 105.051.203 Ft (82.717.482 Ft + ÁFA) 
Összegben, 2024. évre április 06. napjáig összesen bruttó 27.517.470 Ft (21.667.299 Ft + 
ÁFA) összegben (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
költségvetésében az étkezési kiadások előirányzatát 2023. évben a kötelező feladatra 
bruttó 79.548.196 Ft összegben, az önként vállalt feladatra bruttó 23.369.907 Ft 
összegben, szünidei gyermekétkeztetésre bruttó 2.133.100 Ft összegben; 2024. év április 
06. napjáig a kötelező feladatra bruttó 21.674.993 Ft összegben, az önként vállalt feladatra 
bruttó 5.842.477 Ft összegben biztosítja), ezzel egyidejűleg a 89/2019. (IV. 30.) Kt. 
határozat 4-5. pontjait visszavonja;

4) felkéri a polgármestert a határozat 1-2) pontja szerinti szolgáltatási szerződésmódosítások 
aláírására;
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5) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 3) pontjában meghatározott 
előirányzatok betervezéséről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2023-2024. évi költségvetéseiben, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ költségvetésébe tervezetten.

Felelős: polgármester
Határidő: az l)-3) pontok esetében: 2022. szeptember 22., a 4) pont esetében: 2022. október 
7., az 5) pont esetében az Önkormányzat 2023. évi és 2024. évi költségvetéseinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, Közbeszerzési és 
Pályázati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

238/2022. (IX. 22.) számú határozata

óvodai felújításokkal kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Napvirág Tagóvoda (1083 Budapest, Baross utca 111/b.) új bejárati épületének 
kialakítására és a belső átalakításokra bruttó 125.000.000 forint összegben a 
Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít;

2. a Százszorszép Tagóvoda (1086 Budapest, Szűz utca 2.) udvarának felújítására bruttó 
135.000.000 forint, az új bejáratának kialakítására bruttó 130.000.000 forint összegben 
a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít;

3. a Várunk Rád Tagóvoda (1086 Budapest, Csobánc utca 5.) gondnoklakásának 
felújítására bruttó 45.000.000 forint, a külső homlokzat felújítására bruttó 10.000.000 
forint összegben a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet 
biztosít;

4. a Tündérkert Tagóvoda (1081 Budapest, Kun utca 3.) bejáratának és a külső 
homlokzat felújítására bruttó 40.000.000 forint összegben a Józsefvárosi Óvodák 
2023. évi költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

239/2022. (IX. 22.) számú határozata

Otthon-felújítási pályázattal kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 257/2017. (XII. 19.) számú határozatával 
bevezetett Otthon-felújítási támogatás pályázatra bruttó 25.000.000 forint összegben Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében pénzügyi 
fedezetet biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 19. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ módosított szervezeti 
és működési szabályzatának, valamint térítési szabályzatának jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

240/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .) jóváhagyja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ - intézmény vezetője által 
benyújtott - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési 
szabályzatát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, mely 2022. 
október 1. napjától lép hatályba;

2 .) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1. pont tekintetében: 2022. szeptember 22., a határozat 2. pont 
tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
241/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ térítési szabályzatának 
jóváhagyásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .) jóváhagyja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ - intézményvezetője 
által benyújtott - térítési szabályzatot az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt 
tartalommal, mely 2022. október 1. napjától lép hatályba;

2 .) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1.) pontja tekintetében: 2022. szeptember 22., a határozat 2. pontja 
tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Napirend 20. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító 
okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

242/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ új telephelyének 
kijelöléséről, továbbá alapító okiratának módosításáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .)a Budapest VIII. kerület, belterület 35477. hrsz.-ú, természetben a 1086 Budapest, Dankó 
utca 40. földszinti ingatlanból 48 m2 alapterületű részt telephelyként kijelöli a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére műszaki (energetikai, technikai és 
karbantartási) koordinációs feladatainak ellátásához,

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

3 .)felhatalmazza a polgármestert a határozat 2.) pontjában meghatározott Alapító okiratot 
módosító dokumentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási 
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 
lehet ellentétes és az Alapító okiratot lényegi - helyreigazítás! kérdésnek nem minősülő - 
kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében: 2022. szeptember 22., 3. pont esetében: 2022. október 7.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

243/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) jóváhagyja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ - 
intézményvezetője által benyújtott - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt 
tartalommal, mely a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2022. (IX. 22.) számú 
határozatával elfogadott alapító okirat módosításai Magyar Államkincstár által a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének napján lép hatályba;

2 .) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében: 2022. szeptember 22., a 2. pont tekintetében: 2022. október 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
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Napirend 21. pontja
Javaslat alapítvány egyedi támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

244/2022. (IX. 22.) számú határozata

alapítvány egyedi támogatásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1. támogatási szerződést köt a Moravcsik Alapítvánnyal (székhelye: 1083 Budapest, Balassa 

utca 6.; képviselő: dr. Simon Lajos elnök; adószám: 19669072-1-42) 300.000,- Ft 
összegben az „Országos Ki mit tud?” esemény határon túli résztvevőinek utazási, szállás és 
ellátási költségeinek utólagos támogatása érdekében.

2. a határozati javaslat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 300.000 Ft 
összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az 
átcsoportosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

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

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. szeptember 22., 2. pont esetében: az Önkormányzat 2022. 
évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önk. rendelet soron következő módosítása 
3. pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a pénzügyi fedezet biztosítása 
tekintetében)
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Napirend 22. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Óvodák új Szervezeti és Működési Szabályzatával, 
valamint új Pedagógiai Programjával történő egyetértéssel kapcsolatos döntés 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

245/2022. (IX. 22.) számú határozata

a Józsefvárosi Óvodák új Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint új 
Pedagógiai Programjával történő egyetértésről

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .) egyetért a Józsefvárosi Óvodák - intézményvezetője által benyújtott - új Szervezeti és 
Működési Szabályzatával az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalom szerint, 
mely 2022. október 01. napjától lép hatályba,

2 .) egyetért a Józsefvárosi Óvodák - intézményvezetője által benyújtott - új Pedagógiai 
Programjával az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalom szerint, mely 2022. 
október 01. napjától lép hatályba,

3 .) felkéri a polgármestert a határozat 1-2.) pontjaiban meghatározott dokumentumok 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-2. pontok tekintetében: 2022. szeptember 22., 3. pont esetében: 2022. szeptember 
30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda
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Napirend 23. pontja
Javaslat közművelődési megállapodás módosítására és támogatási szerződés 
megkötésére a Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalommal
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

246/2022. (IX. 22.) számú határozata

közművelődési megállapodás módosításáról és támogatási szerződés megkötéséről a 
Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalommal

(10 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám alatti 36338 helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú épületben lévő 100 m2 alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget a Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom (székhely: 1086 Budapest, 
Dankó u. 15.; adószám: 19657655-1-42.; nyilvántartási szám: 01-02-0003385, képviseli: 
Horváth Aladár elnök) ingyenes használatába adja;

2. a határozat 1. pontja alapján a Roma Parlament - Polgáijogi Mozgalommal 2021. 
szeptember 30. napján kötött közművelődési megállapodást az előterjesztés 5. számú 
mellékletében foglaltak szerint módosítja;

3. a polgármesternek a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 
15.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) 
bekezdése szerint magához vonja és 1.000.000 Ft összegben működési célú támogatást 
nyújt a Bura Károly Galéria 2022. évi működtetése érdekében.

4. jóváhagyja a Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalommal kötendő támogatási szerződés 
tervezetet az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal;

5. a határozati javaslat 3. pontja szerinti 1.000.000 Ft támogatási összeg pénzügyi fedezetét 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 
9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a 
polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri, hogy az átcsoportosítást a 
költségvetési rendelet soron következő módosításában vezesse át.

6. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti közművelődési megállapodás
módosítás, valamint a 4. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-4. pont esetében: 2022. szeptember 22., 5. pont esetében: az Önkormányzat 2022. 
évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önk. rendelet soron következő módosítása, 6. pont 
esetében: 2022. október 3.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. az 
1. pont tekintetében; Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda; Költségvetési és 
Pénzügyi Ügyosztály (a pénzügyi fedezet biztosítása tekintetében)
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Napirend 24. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kötött 
ingatlan-használati szerződés módosításáról, és a Magyar Pünkösdi Egyház 
közérdekű kötelezettségvállalásának elfogadásáról, valamint az ipari mosogatógép 
beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról POTKEZBESÍTES 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

247/2022. (IX. 22.) számú határozata

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal megkötött ingatlan
használati szerződés módosításáról, a Magyar Pünkösdi Egyház közérdekű 

kötelezettségvállalásának elfogadásáról, továbbá az ipari mosogatógép beszerzéséhez 
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. módosítja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal 2021. 
december 8. napján megkötött ingatlan-használati szerződést az előterjesztés 2. számú 
mellékletében foglalt tartalom szerint;

2. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ingatlan
használati szerződésmódosítás aláírására;

3. elfogadja a Magyar Pünkösdi Egyház bruttó 1.000.000 Ft összegű vagyoni szolgáltatásának 
közérdekű kötelezettségvállalásként történő teljesítését az intézményi gyermekétkeztetés 
biztosításához szükséges ipari mosogatógép Önkormányzat általi beszerzésére, és az erre 
vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal megköti;

4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás 
aláírására;

5. a határozat 3. pontja szerinti ipari mosogatógép beszerzéséhez bruttó 1.500.000 Ft összegű 
pénzügyi fedezetet biztosít a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
költségvetésében (a 41204 „Köznevelési intézmények étkeztetése” címre), a 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási célú 
szabad maradvány céltartalék terhére történő átcsoportosítással;

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 5. pontjában foglalt átcsoportosítást az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron 
következő módosításában vezesse át.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1. pontja esetében: 2022. szeptember 22., a határozat 2. pontja esetében: 
2022. szeptember 28., a határozat 3. pontja esetében: 2022. szeptember 22., a határozat 4. 
pontja esetében: 2022. szeptember 28.; a határozat 5. pontja esetében: 2022. szeptember 30., a 
határozat 6. pontja esetében: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosítása
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Napirend 25. pontja
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

K Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

K.m.f.

dr. Sajtos Csilla s.k. 
jegyző

Pikó András s.k, 
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:' 

------ ,--------- $---- —
Czira Eva Mandula í..

Jogi és Szervezési Ügyosztály , c
Szervezési Iroda 

irodavezető

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

A
Kerekesné Fűzi Zsuzsanna

Jogi és Szervezési Ügyosztály 
Szervezési Iroda 

ügyintézője

Szalai Nikolett Laura
Jogi és Szervezési Ügyosztály

Szervezési Iroda 
ügyintézője
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