
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október
20-án (csütörtök) 9.00 órától a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 
300-as tárgyalójában megtartott 9. rendes üléséről.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2022. (X. 20.) számú határozata

(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Pikó András polgármester javaslatát, mely 
szerint az alábbi sürgősségi indítványt napirendre veszi 1. napirendi pontként:

„Javaslat képviselő-testületi bizottsági tagjának megválasztásáról szóló döntés 
meghozatalára ”
(írásbeli előterjesztés) SÜRGŐSSÉGI
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
249/2022. (X. 20.) számú határozata

(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Pikó András polgármester javaslatát, mely 
szerint az alábbi sürgősségi indítványt napirendre veszi 12. napirendi pontként:

„Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig terjedő 
időszakra történő meghatározására”
(írásbeli előterjesztés) SÜRGŐSSÉGI
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
250/2022. (X. 20.) számú határozata

(18 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 képviselő-testületi bizottság tagjának megválasztásáról szóló döntés 
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés) SÜRGŐSSÉGI
Előterjesztő: Pikó András polgármester

1



2. Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására 
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

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

4. Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

5. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

6. Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. 
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti 
otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi 
fedezet biztosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

8. Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

9. Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet 
biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester
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10. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának meghatározására, valamint az alapító okiratának 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

11. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök 
egységes szabályozása érdekében
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

12. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig 
terjedő időszakra történő meghatározására
(írásbeli előterjesztés) SÜRGŐSSÉGI
Előterjesztő: Pikó András polgármester

13. Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának 
kezdeményezéséről szóló döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

14. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási 
Szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Lágler Péter JKN Zrt. vezérigazgató

15. Javaslat emléktáblák kihelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

16. Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai 
tárgyú pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

17. Javaslat a Józsefvárosi Óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolójának 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

18. Javaslat a Józsefvárosi Óvodákban fűtés útján biztosítandó léghőmérséklet 
meghatározására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester
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19. Javaslat a menstruációs szabadságra vonatkozó döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Könczöl Dávid, Szarvas Koppány 
Bendegúz, Hermann György, Sátly Balázs önkormányzati képviselők

20. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint 
a Menhely Alapítvánnyal történő együttműködésre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

21. Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

22. 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

Napirend 1. pontja:
Javaslat képviselő-testületi bizottság tagjának megválasztásáról szóló döntés 
meghozatalára SÜRGŐSSÉGI
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
251/2022. (X. 20.) számú határozata

a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága tagjának megválasztásáról

(18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága tagjának, Németh Ders 
bizottsági tagnak 2022. október 17. napján benyújtott 2022. október 18. napjával történő 
lemondását tudomásul veszi;

2. 2022. október 21. napjától a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
tagjává Csordás Annamária Anettet ( ! megválasztja;

Felelős: polgármester,
Határidő: 2022. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi és Szervezési Ügyosztály Szervezési 
Iroda
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Napirend 2. pontja
Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
252/2022. (X. 20.) számú határozata

(11 igen, 4 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Veres 
Gábor frakcióvezető képviselő ügyrendi javaslatát a kérdések körének lezárására és a vitára 
történő áttérésre.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
253/2022. (X. 20.) számú határozata

(10 igen, 7 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Józsefváros Jövőjéért frakció nevében Veres Gábor frakcióvezető határozati javaslatát, mely 
szerint a Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2022. október 20. napján elfogadott adóváltozások okozta, a 
józsefvárosi polgárokat és vállalkozókat érintő, adónövekedés hatásának enyhítése céljából - 
a rendeletben meghatározott adóváltozások életbe lépése előtt - terjesszen a képviselő-testület 
elé olyan javaslat-csomagot, amely lehetővé teszi, hogy a nehéz helyzetben lévő józsefvárosi 
lakosok és vállalkozások lehetőséget kapjanak arra, hogy a rendeletben meghatározott, a 
jelenlegi szinthez mért többlet adófizetési kötelezettségüket támogatás formájában 
visszaigényelhessék az Önkormányzattól.

Felelős: polgármester,
Határidő: 2022. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
Adóügyi Iroda

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TESTÜLETE 10 
IGEN, 7 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
30/2022. (X. 20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT EGYES
ÖNKORMÁNYZATI ADÓRENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
Adóügyi Iroda
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Napirend 3. pontja
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darák Ildikó alpolgármester, Hermann 
György önkormányzati képviselő

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 10
IGEN, 6 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
31/2022. (X. 20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT 
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRÓL

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Napirend 4. pontja
Javaslat a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 16 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2022. (X. 20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A TELEPÜLÉSTERV, A 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 
HELYI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Napirend 5. pontja
Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 17 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2022. (X. 20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSI 
TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 28/2014. (VII. 01.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály
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Napirend 6. pontja
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
254/2022. (X. 20.) számú határozata

(7 igen, 7 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsejvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. 
Szilágyi Demeter képviselő módosító indítványát, mely szerint az anyakönyvvezető kollégák 
díjazásának megemelése ne a házasulandókat terhelje, hanem az eddig pluszként megjelent 
1.900.000 Ft-ból kerüljön kompenzálásra.

BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 10 
IGEN, 6 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
34/2022. (X. 20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT AZ EGYES 
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 
18/2018. (VII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály

Napirend 7. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti 
otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi 
fedezet biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
255/2022. (X. 20.) számú határozata

(6 igen, 1 nem, 9 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsejvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. 
Szilágyi Demeter képviselő módosító indítványát, mely szerint a normadíjak szükségszerű 
megemelése miatt a szülőknek ne kelljen többet fizetniük, ezért az Önkormányzat tekintsen el 
az 5,5 millió Ft-os bevételtől, és saját költségvetéséből finanszírozza ezt a többlet költséget.
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BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 10 
IGEN, 6 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
35/2022. (X. 20.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A SZEMÉLYES 
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 56/2017. 
(XII. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2022. (X. 20.) számú határozata

az időskorúak átmeneti otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának 
emeléséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1 .) a 76/2017. (III.09.) Képviselő-testületi határozat 4. pontjának a) alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Időskorúak Átmeneti Otthona 
(Ezüstfenyő Gondozóház) ellátottjainak élelmezési nyersanyagnormáját 2022. november 1. 
napjától nettó 1.300 Ft/fő/nap, bruttó 1.651 Ft/fő/nap összegben határozza meg. ”

2 .) a határozat 1.) pontjában foglaltak miatt az időskorúak átmeneti otthonában biztosított 
étkeztetés nyersanyagnormájának éves pénzügyi fedezetét a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ költségvetésében nettó 454.909 Ft + ÁFA összeggel megemeli, a 
2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános 
tartalék terhére történő átcsoportosítással, így ezen kiadásokat mindösszesen: 7.697.414 Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 9.775.716 Ft összegben biztosítja;

3 .) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 
(11.24.) önkormányzati rendelet következő módosításánál, valamint a következő évek 
költségvetésének tervezésénél a határozat 2. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a határozat 1-2. pontjai esetében: 2022. október 20., a határozat 3. pontja

esetében az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosítása, valamint az 
Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletéinek megalkotása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend 8. pontja
Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
257/2022. (X. 20.) határozata

földgázbeszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntés meghozataláról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. pénzügyi fedezetet biztosít nettó 124.520.000 forint összegben földgázbeszerzésre;

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. határozati pont szerinti összeg betervezéséről 
gondoskodjon Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, 
az intézmények, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. költségvetésében tervezve.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. határozati pontra: 2022.10.20., a 2. pontra: a 2023. évi költségvetés

elfogadása

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
258/2022. (X. 20.) határozata

a Losonci tér közterületi megújításával kapcsolatos költségvetési döntés meghozataláról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. pénzügyi fedezetet biztosít bruttó 95.000.000 forint összegben a Losonci tér 
közterületi megújítására;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. határozati pont szerinti összeg 
betervezéséről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. határozati pontra: 2022.10.20., a 2. pontra: a 2023. évi költségvetés

elfogadása

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2022. (X. 20.) határozata

lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére kapcsolatos költségvetési 
döntések meghozataláról szóló 131/2022 (V.26.) számú határozat módosításáról

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 131/2022 (V.26.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi fedezetet 
biztosít a lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítésére az Önkormányzat 
2023. évi költségvetésében bruttó 43.000.000 Ft összegben.”

Felelős: polgármester
Határidő: a 2023. évi költségvetés elfogadása

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 9. pontja
Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet 
biztosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
260/2022. (X. 20.) számú határozata

a 2023. évi részvételi költségvetés pénzügyi fedezetének biztosítására

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében a részvételi költségvetés fedezetére 180 millió forint összeget 
biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében, továbbá a részvételi 
költségvetés lebonyolításával kapcsolatos működési jellegű kiadásokra mindösszesen 
5.000.000 Ft fedezetet biztosít az előterjesztés 1. számú mellékletének részletezése 
szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében.

2 .) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe a határozati 
javaslat 1.) pontja szerinti előirányzatokat terveztesse be.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
az 1) pont tekintetében 2022. október 20., a 2.) pont tekintetében az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: az 1.) és 2.) pont tekintetében a 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 10. pontja
Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának meghatározására, valamint az alapító okiratának 
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
261/2022. (X. 20.) számú határozata

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
tagozódásának meghatározásáról, valamint az alapító okiratának módosításáról

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 
tagozódását 2023. január 1. napjától kezdődően az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint határozza meg.

2. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát, az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, melyek a Magyar 
Államkincstár által a 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 - helyreigazítási kérdésben nem minősülő 
- kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: 1. pont esetében: polgármester, jegyző, 2-3. pont esetében: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2023. január 1., a 2-3. pont esetében 2022. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 1. pont esetében: Jegyzői Referatúra, a 2-3. 
pont esetében: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend 11. pontja
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök 
egységes szabályozása érdekében
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2022. (X. 20.) számú határozata

együttműködési megállapodás megkötéséről a mikromobilitási eszközök 
egységes szabályozása érdekében 

(11 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 .) a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság és a 
Városüzemeltetési Bizottság hatásköreinek magához vonásával megállapodást köt a 
mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében az előterjesztés 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal,

2 .) felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti együttműködési 
megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.) pont esetében 2022. október 20., a 2.) pont esetében: 2022. október 31.

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

Napirend 12. pontja:
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig terjedő 
időszakra történő meghatározására
(írásbeli előterjesztés) SÜRGŐSSÉGI
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
263/2022. (X. 20.) számú határozata 

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének 2022. november 1. napjától 2023. május 15. napjáig történő 

meghatározásáról 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét 2022. november 1. 
napjától 2023. május 15. napjáig az alábbiak szerint határozza meg:

a) A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.15-11.30 óráig és 13.30-18.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig
A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda újszülött anyakönyvezése, valamint 
haláleset anyakönyvezése esetén hétfőtől csütörtökig munkaidőben az általános 
ügyfélfogadási renden kívül is fogadhat ügyfeleket.

b) TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 08.15-18.00 óráig
kedd: 08.15-16.00 óráig
szerda: 08.15-16.30 óráig
csütörtök: 08.15-16.00 óráig

c) Közterület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:
munkanapokon: 08.00-16.00 óráig

d) Pénztár ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 9.00-12.00 óráig
szerda: 9.00-12.00 óráig

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 20.

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

Napirend 13. pontja
Javaslat a 17/2022. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításának 
kezdeményezéséről szóló döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
264/2022.(X. 20.) 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 szóló 

döntések meghozataláról

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. visszavonja a 235/2022. (IX. 22.) számú határozatát;
2. 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;

3. 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;

4. elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező feljegyzést.

Felelős: polgármester
Határidő: 1, 2. és 4. pont esetében 2022. október 20, 3. pont esetében 2022. október 27.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Napirend 14. pontja
Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött Közszolgáltatási 
Szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS
Előterjesztő: Lágler Péter JKN Zrt. vezérigazgató

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2022.(X. 20.) számú határozata

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) 42.275.650 Ft működési többlettámogatást biztosít a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: JKN Zrt.) 2022. évi 
kompenzációjának megemelésére, melyet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 
24.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő Felhalmozási célú szabad 
maradvány céltartalék terhére átcsoportosítással biztosít és felhatalmazza a 
polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, és felkéri, hogy az előirányzat
változásokat a 2022. évi költségvetés soron következő módosításában vezesse át.
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2 .) az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján a JKN Zrt. 2022. évi 
677.633.891 Ft összegű kompenzációját mindösszesen bruttó 76.364.809 Ft összeggel 
megnöveli, így a 2022. évben összesen 753.998.700 Ft összegű kompenzációt biztosít, 
melyből 740.138.700 Ft működési célú és 13.860.000 Ft felhalmozási célú 
kompenzáció.

3 .) az előteijesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a JKN Zrt. Közszolgáltatási Szerződését és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont esetében az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022.

(II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása, a 2-3. pontok 
esetében 2022. november 10.

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

Napirend 15. pontja
Javaslat emléktáblák kihelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2022. (X. 20.) számú határozata

a Mednyánszky László emléktábla elhelyezéséről

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Mednyánszky László emléktábláját elhelyezi az előterjesztés 3. és 5. mellékleteiben 

foglaltak szerint a Budapest, VIII. kerület Práter utca 9. szám alatti lakóház 
homlokzatán.

2. megköti az 1. pont szerinti emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó, az 
előterjesztés 14. melléklete szerinti szerződést a 4. mellékletben foglalt bruttó 
1.003.000 Ft árajánlat szerint.

3. felhatalmazza a polgármestert az 2. pont szerinti szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont esetében: 2023. február 20.

a 2. pont esetében: 2022. október 27.

A döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
267/2022. (X. 20.) számú határozata

a Sir Frederick Banting emléktábla elhelyezéséről

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul Sir Frederick Banting emléktáblájának elhelyezéséhez az előterjesztés 8. és 
9. mellékleteiben foglaltak szerint a Budapest, VIII. kerület Bókay János 56. szám 
alatti társasház homlokzatán.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 20.

A döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
268/2022. (X. 20.) számú határozata

a Kádár Béla emléktábla elhelyezéséről

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. amennyiben a társasház hozzájárul, Kádár Béla emléktábláját pótolja a VIII. kerület 

Bródy Sándor utca 17. szám alatti társasház homlokzatán.
2. megköti az 1. pont szerinti emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó, az 

előterjesztés 14. melléklete szerinti szerződést az eredeti emléktábla művészének 
leszármazottjaival a 14. mellékletben foglalt bruttó 1.370.700 árajánlat szerint.

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződés aláírására.
4. a Kádár Béla emléktábla replikájának elkészítésére és kihelyezésére többletfedezetet 

biztosít bruttó 1.365.075 Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 
24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet „Felhalmozási célú szabad maradvány” 
céltartalék terhére történő átcsoportosítással. Felkéri a polgármestert az átcsoportosítás 
végrehajtására és az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletén történő 
átvezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont esetében: a társasház hozzájáruló nyilatkozatának dátuma

a 2. és 3. pont esetében: 2022. november 30.
a 4. pont esetében: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda
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Napirend 16. pontja
Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai tárgyú 
pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2022. (X. 20.) határozata

az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-RENOPUB pályázati 
felhívásán való indulásról

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. egyetért azzal, hogy a LIFE-2022-CET-RENOPUB felhívásra benyújtásra kerülő 
pályázatban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi 
tagként részt vesz;

2. az 1. határozati pont szerinti pályázat megvalósításához szükséges önrészre 2023. évben 
6.400.000 Ft-ot biztosít;

3. az 1. határozati pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022. október 20., a 2. pontra: a 2023. évi költségvetési rendelet

elkészítésekor, a 3. pontra 2022. november 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2022. (X. 20.) határozata

az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2022-CET-ENERPOV pályázati 
felhívásán való indulásról

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. egyetért azzal, hogy a LIFE-2022-CET-ENERPOV felhívásra benyújtásra kerülő 
pályázatban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi 
tagként részt vesz;
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2. az 1. határozati pont szerinti pályázat megvalósításához szükséges önrészre 2023. évben 
3.400.000 Ft-ot biztosít;

3. az 1. határozati pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022. október 20., a 2. pontra: a 2023. évi költségvetési rendelet

elkészítésekor, a 3. pontra 2022. november 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2022. (X. 20.) határozata

az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE-2O22-CET-ENER.COM pályázati 
felhívásán való indulásról

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. egyetért azzal, hogy a LIFE-2O22-CET-  felhívásra benyújtásra kerülő 
pályázatban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi 
tagként részt vesz;

ENER.COM

2. az 1. határozati pont szerinti pályázat megvalósításához szükséges önrészre 2023. évben 
4.300.000 Ft-ot biztosít;

3. az 1. határozati pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pontra: 2022. október 20., a 2. pontra: a 2023. évi költségvetési rendelet

elkészítésekor, a 3. pontra 2022. november 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend 17. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolójának 
elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
272/2022. (X. 20.) számú határozata

a Józsefvárosi Óvodák 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadásáról

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Józsefvárosi Óvodák - intézményvezetője által benyújtott - 2021/2022. nevelési évről szóló, 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda

Napirend 18. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Óvodákban fűtés útján biztosítandó léghőmérséklet 
meghatározására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
273/2022. (X. 20.) számú határozata

a Józsefvárosi Óvodákban fűtés útján biztosítandó léghőmérséklet meghatározásáról

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Józsefvárosi 
Óvodák székhelyóvodája és - a Józsefvárosi Óvodák Csodasziget Tagóvodája, a Józsefvárosi 
Óvodák Virágkoszorú Tagóvodája, valamint a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodája 
kivételével - valamennyi tagóvodája tekintetében a Józsefvárosi Óvodák 
intézményvezetőjének javaslata alapján, egységesen, a nyitva tartásuk ideje alatt, 7.00 - 17.00 
óra között a csoportszobákban 22 Celsius-fokos, a tornatermekben 20 Celsius-fokos, a zárva 
tartásuk ideje alatt (a nevelési napokon 17.01-tői 6.59-ig tartó időszakban, továbbá 
pihenőnapokon, munkaszüneti napokon és a téli zárva tartásuk időszakában) pedig a 
csoportszobákban 18 Celsius-fokos, a tornatermekben 16 Celsius-fokos - futés útján 
biztosítandó - léghőmérsékletet határoz meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 20.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Óvodák

Napirend 19. pontja
Javaslat a menstruációs szabadságra vonatkozó döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Könczöl Dávid, Szarvas Koppány 
Bendegúz, Hermann György, Sátly Balázs önkormányzati képviselők

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
274/2022. (X. 20.) számú határozata

a menstruációs szabadság bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) javasolja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a menstruációs szabadság bevezetését, és azt, 
hogy társaságaik vonatkozásában dolgozzák ki és vezessék be a menstruációs szabadság 
alkalmazásának feltételrendszerét (figyelemmel a személyes adatok védelmére), valamint 
módosítsák a munkavállalók munkaszerződését az alábbiak szerint:
a) havonta 1 munkanap pótszabadságra legyen jogosult az érintett női munkavállaló, 

amelyet kizárólag a menstruációs időszaka alatt vehet igénybe (ezek nem vonhatók 
össze egymással),

b) a szabadság nem alanyi jogon jár, megállapításának és kiadásának feltétele orvosi 
igazolás arról, hogy a menstruációs időszak alatt a normál, enyhe lefolyású 
fájdalomnál nagyobb mértékű, erősebb fájdalmakat kell átélnie a munkavállalónak,

c) a menstruációs szabadságra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni és orvosi 
igazolással alá kell támasztani.

2 .) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított felhatalmazás alapján 
kezdeményezi a technológiai és ipari miniszternél, hogy kezdeményezze a 
foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy 
valamennyi foglalkoztatott esetében meghatározásra kerüljön külön nevesített 
szabadságformaként a menstruációs szabadság.

3 .) felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti kezdeményezés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1.) pontja esetében 2022. október 20., a 2.) és 3.) pontja esetében

2022. november 11.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: a határozat 1.) pontja tekintetében 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rév8 Józsefvárosi 
Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 3.) pont esetében Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda

Napirend 20. pontja
Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a 
Menhely Alapítvánnyal történő együttműködésre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2022. (X. 20.) számú határozata

a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely 
Alapítvánnyal történő együttműködésre

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) az Életmentő Pontot 2022. december 15-től 2023. március 15-ig tartó időszakban a 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei - 1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 84. sz. alatti - Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő épületének 
jelenleg használaton kívüli, 170 m2 nagyságú helyiségében üzemelteti, melynek 
érdekében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat együttműködési 
megállapodást köt a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, 
valamint a Menhely Alapítvánnyal az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal;

2 .) felhatalmazza a polgármestert az előteijesztés melléklete szerinti megállapodás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1. pontja esetében: 2022. október 20., a határozat 2. pontja

esetében: 2022. november 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda
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Napirend 21. pontja
Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
276/2022. (X. 20.) számú határozata

fellebbezés elbírálásáról rendkívüli települési támogatási eljárásban

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
számú rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott elsőfokú 
határozatot jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal helybenhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási Iroda

Napirend 22. 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

A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

K.m.f.
dr. Sajtos Csilla s.k. 

jegyző

A jegyzőkönyvi.;kivonat hítéfegS 
/ \
f A . Q

Czirâ Ëva Mandula .
Jogi és Szefy^si Ügyosztály 
Szervezési hPda^toJ^ezető

Pikó András s.k. 
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

Jogi és Szervezési Ügyosztály 
Szervezési Iroda - ügyintéző

Kerekesné Fűzi Zsuzsanna"
Jogi és Szervezési Ügyosztály 
Szervezési Iroda - ügyintéző
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