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Tárgy: Polgáľmesteri tájékoztató a lejárt hatáľidejĺĺ testiileti határozatok végrehajtásárőI., az
előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a je|entősebb eseményekrő| és az önkoľmányzati
pénzeszköztik átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci je|legíĺ lektitésérő|
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JEGYZO

Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi tr
Emberi Eľőfoľľás Bízottság véleményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizotíság számźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesrtés mestársv a|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabá|yzatźróI szóló 36/20|4. (XI.06.) szźmu
önkormányzati rende|et 17. $ (1) bekezdése a|apján,'Minden hónap ľendes ĺilésének állanđó napiľendi
pontja a polgármesteľ íľásos tź!ékoztatőja a |ejárt hatĺáridejű testiileti hatźtrozatok végrehajtásárő|, az
e|őző képviselő-testtileti Ĺilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekró| és az
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

Kérem a táĄékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20l5. június l5.
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P o l gá ľm est eri tájékoztatő

af015.június 25-ei
képviselő-testületi

üIésľe

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgáľmester írásos tź!ékoztatőja a|ejárt
határidejű testületi határozatok végrehajtásárő|, az e|őző képviselő-testületi Ĺilés óta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľő| és az önkoľmányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegiĺ lekĺ;téséľől.''

(az SZMSZ I7. s (]) bekezdése alapján)



T ź| ékoztatő a |ej árt h atári dej ű képv i s e I o -te stĺ'i l eti határ o zatok
végľehajtásáró|

Tiszte|t Képviselő-testület!

A lejárt hatáľidejű képviselő-testĺileti határozatokvégrehajtásáłrő| az alábbi
jelentést adom:

Jav as I at h dzi gy e rme k o rv o s i fe ladato k e l I átds úna k b izto s ítds ár a

ĺ80l20|4.(vilI.27.)
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

l. a46. számű területi ellátáSi kötelezettséggel rendelkező orvosi korzet egészségĺigyife|adataitf0I4.
szeptembeľ 08. napjától továbbra is a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat|átja e|.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 14. augusztus 27 .

f' felkéri a polgármesteľt, hogy a 46. számú terüIeti ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
köľzet feladat e||tttsának j<ivőbeni binosítására vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-
testület f015. március havi rendes tilésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. március havi rendes ülése

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv Humánkapcsolati Iľoda és a Józsefuárosi Egészségiigvi
Szoleálat tájékoztatálsa alapján: a 46. számű házi gyermekorľosi kiiľzet oľvosi feladatainak
e||átását a Képviselő-testület l48/20I5. (vI.04.) számú határozatában foglaltak alapján a
Józsefváľosi Egészségiigyĺ Szolgálat biztosítja 2015. június 05. napjától.

Javaslat a Budapest VIII.' orczy út 3-5. szdm alatti ingatlan vételdrhdtralékdnak
ré s zletJizetés s el tijrté nő r endezés ére

102/20rs. Gv.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.) hozzźĘárul ahhoz, hogy az Avicenna InternationalCollege Kft. a Budapest VIII., orcry ift3-5. szám

a|atti, 3602913 hrsz-tl ingatlanra kötött adásvételi szerződése a|apján fennálló (a hatétrozathozata|
időpontjában272.017.524,-Ft tőke, és 2.345.987,- Ft késedelmi kamat, összesen: f74.363.51|,-Ft
ö s sze giĺ) v éte|árhátr alékát ré s zl etekb en te lj e s ítse az a|ábbiak szerint :

a.) a rész|etťlzetés időtartama: 3 év,
b.) a kamat mértéke: azadésvéte|i szerződésben foglalt 5,75 oÁ-os kamat,
c.) a ľészletfizetés ütemezése: három havonta, minden esedékes utolsó napjáig, első ľészlet

esedékessége 20|5. október 3 l.
d.) a kamat és a havi törleszto részletek mértéke a futamidő a|aítvá|tozat|an,
e.) adós arész|eÍflzetési megállapodást köteles a megállapodás a|áírásźtt követő 5 napon beltil saját

költségére közjegyzői okiratba foglalt egyoldalri kötelezettségvállaló nyi|atkozattal kiegészíteni.
A rész|etfizetési megállapodás hatá|yba|épésének feltétele a kĺizjegyzői okirat onkormányzat
r észére töľténő átadása.

f.) a részletfizetési megállapodás megkĺitésének a legvégső időpontja: 2015. május 31.
g.) amennyiben az adós a két egymást követő ľészlet megfizetésével 30 napos késedelembe esik,

t,gy a teljes taľtozás egyĺisszegben válik esedékessé. Az első elmaradt rész|et 15 napos
késedelme után felek kötelesek egymással ahátra|ékrendezésérő| egyeztetni.



Fe|elos: Kisfalu Kft' ugyvezetó igazgatőja
Határidő: a megállapodás a|áírását követően 3 év.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t az 1.) pontban foglalt tartalmi elemeket magában foglaló megállapodás
me gkötésére, a közjegy zo i okirat átvételére és me gőľzésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. május 31.

A Kisfalu Kft. tíjékoztatálsa alapján: a megál|apodás 2015. május ff-én a|áírásra, a kőzjegyzői
okiľat benyújtásľa keľült.

Javaslat a Jóaefvdrosi Intézménymííködtető Központ dltül ellĺźtottfeladatok átszervezésére

10s/201s. Gv.16)
A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. kifejezi azon szándékát, hogy a Jőzsefvttrosi Intézményműkodtető Kozpont á|ta| végzett
műszaki (karbantaľtói) működtetői, üzemeltetoi feladatokat2015.jrinius 15. napjától a Kisfalu Kft. útján
|átja e|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. ápľilis l6.

2. felkéri a polgármestert, hogy vizsgá|ja meg a határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtásához
szükséges szeméIyi, tźtrgyi, pénzügyi feltételeket, és erľe vonatkozó javas|atát terjessze be a Képviselő-
testület 2015. május havi ülésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testĹilet 2015. május havi i.ilése

A Gazdálkodási Ügyosztálv tájékoztatátsa alapján: a határozat 2. pontja szeľinti feltételekľe
vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testüIet 2015. május 14-ĺ ülésén tárgya|ta, és a t26ĺ2015.
(v.14.) számú határozat 7. pontjában a Kisfalu Kft. áItaI ellátandó feladatok meghatáľozásľa
keľültek. Ezt követően a Képviselő-testĺilet a t34/2015. (vI.04.) számű határozat 13.2. pontjában
elfogadta a Kisfalu Kft. feladat-e||átására vonatkozó kiizszolgáltatási keľetszerződést és az Eves
Szeľződést.

A Pénziigvi Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testüIet 103/2015. (N.16.) számú
határozatában foglaltak esetében a 2015. június 4-i képviselő-testiileti ülésľe az iigyosztá|y
elkészítette a Józsefváľosi IntézménymÍÍkiidtető Központ kiiltségvetésének módosításáľa
vonatkozó javas|atot.

J av as l at felle b b ezé s e lb ír áIds dr a s z.o c ióI is t dmo g at ds ĺigy b e n
ZART ULES

tt2lf01.s. (v.14.)
A Képviselő-testtilet úry dönt, hogy B. A. tigyében a04-f197l2015. számri,akozgyőgyellátás iránti
kérelem elutasítása tźrgyźlban hozott I. fokú hattrozatot az e|őterjesztés melléklete szerinti taľtalommal
helybenhagyja.

Felelós: polgármester
Határidő: 20|5. mtĄus 14.



A HumánszolgáItatási ÜgYosztáIy Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a képviselő-
testületi dtintés hatósági hztározatba foglalása és postázásaaziigyfélrészére megtiirtént.

A rózsefvttrosi onkormdnyzat 2014. évi költségvetésének végrehajtdsárlíI szóIó beszdmolója és a
zdr s zómadds i r e nde let-te rv e zete

rtstf01.s. (v.14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. e|fogadja az onkormányzat f0I4. évi kö|tségvetésének végrehajtásáról szó|ő szciveges

beszámolót az e|őteľjesztés l. számú melléklete szerint'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 14.

f. elfogadja az Önkormányzatbehajthatat|an követelések hitelezési veszteségként való |eírásźlt az
eloterjesztés f . számű melléklete szeľint.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

3. jőváhagyja a f0|4. évi ĺisszefoglaló éves ellenorzési jelentést az előterjesztés 3. számtl
melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 14.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatátsa a|apján: a Képviselő-testület t13/2015. (v.14.) számrĺ
határozatában fo glaltak továb bi intézked ést nem igénye| nek.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósítósdlloz szükséges döntések meghozataldra

1t4t20rs. (v.14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. aT3/f Szomszédsági rendőľ progÍam f0|5. évi XLII' törvénnyel összefüggésben 2015. július l-jei

illetményemelés alapján felmeľtilő 3.94f ezer forint tĺjbbletköltség fedezetének biztosítása

érdekében módosítja a 9412015. (N.16.) sz. képviselő-testiileti hatźtrozat 1. pontját az a|ttbbiak

szerint, és dönt a KMoP-5.1.|lB-If-k-f0I2.000I azonosító számű, a Budapest-Józsefuáros

Magdolna Negyed Program III. pľojekt költségvetésében az,,onállóan nem támogathatő szoft' l
Társadalmi, kozösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási progľamok''

megvalósítása soľán fel nem hasznźit támogatás (maľadvány) és az önkormányzati saját forrás

felhasználásáról a következők szerint:

Tĺźrs adalmi, kö zii ss ég i, szocidlis és b íÍnmeg előzés i alpro gram 05.31-
08.s0

08.31-
12.31

Osszesen

T1 Epĺilet felűjításhoz kapcsolódó, a |akosság bevonását
sesítő pľogľamok I 1s6 9 037 17 193

i fő szakmai koordinátor + 4 fő szociális munkás bér- és
iárulékköltsése

4 573 6 097 I0 670

3 fő szomszédsáei házfelügyelő bér- és iáľulékköltsége f 205 f 940 5 145

T általános proj ektasszisztens 1 378 0 | 378

T2 Keszty űgy átľ Köziisségi Ház szo|gá|tatás-bővítés 6 1s0 740 6 890



Tflr Kesúy ugy ttr Közo s sé gi Hźn pr o gr amj ai 5 595 0 s 595

Kesńy ugy ár Kcĺzosségi Ház eszkozok kö ltsége 555 740 I f95

T3 Bűnmegelőzési pľogľamok 8 091
11

664
19 755

T3ĺf Szomszédsági rendőr program 8 091
ll

664
19 755

BRFK jáľőrök megbízási díja 7 s90
10

96f t8 55f

BRFK-s szakmai koordinátor díia f95 Á)1 722

kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális ismeretek,
tréning szo|gá|tatźs

206 275 481

Rév8 Zrt. ''))-es busz kísérleti projekt'' és ''Bűnmegelőzési
stratégią cselekvési terv (viktimizáciős suľVey' antiszoc.
Teammunka)"

0 0 0

T4 Szociális pľogľamok 7 797 7 539 15 336

T4lf Intenzív c s a l ádme gtart ő szo| gźitatás o k, m ot ivác i o s

csomagok biztosítása
I 578 0 | 578

1 fü szakmai vezető + l fő szociális munkás + f fő
háttérmunkás béľ- és iáľulékköltsése

I 578 0 1 578

T4l3
C s al ádfej l e s ztési szo|gáltatás, m otivác i ó s c s oma go k
biztosítása

4 166 5 555 9 72r

1 fő szakmai koordinátor + 3 fó szociális munkás + 3 fó
háttérmunkás bér- és iárulékköltsése

4 Í66 5 555 9 121

T4/4 Tehetséggondozás 2 053 | 984 4 031

Szakmai koordinátor 110 0 110

Nonprofi t szerv ezet szolgáltatás beszerzés r 943 f s90 4 s33

T5 Ktiziisségfejlesztés t0 687
lf

7f4 f3 41,1

T5t1
A Fiumei ílt és Dobozi utca közötti területek FiDo
mesúiításához kapcsolódó szociális program 7 f04 9 60s 16 809

1 fó szakmaivezetó + 5 fő teljes munkaidos szociális
munkás + 4 fő részmunkaidős szociális munkás

7 f04 9 605 16 809

Tslf A Ká|v ár ia tér me gtlj ításáho z kap c s o l ó dó szo ciál i s p ľo gram 3 483 3 119 6 602

Nonpľofit szerv ezet szo|gá|tatás beszerzés 3 483 3 119 6 60f
Szupeľvízió 1 595 f Íf7 3 722

Osszesen 4f 476
43

831
86 307

G1 Képzési pľogľamok I417 0 1 417

GI
A Keszýiĺgyár KozösségiHtLzG| progľamjai (ezen beltil:
készségfej lesztő képzések, 1 0 osztály o s fe|zÁrkőnatő
kéozés)

t4I7 0 I 417

G2 Foglalkoztatási pľogľamok 6 706 5 050 r1 756

Gf
A Keszt5nígyár Közossé g i HźLz G2 progľamj ai ö sszesen
(ezen belül: álláskeľeso klub, ''Üdv a klubban'', Noi csoport,
Alacsony iskolai végzettségýek stratégiái)

931 0 931

GŻt4 Karrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás 1 625 l 6f5 3 f50

G2/s
Köz(össégi)-hely szociáIis mosoda 1 fü szakmai vezetó + 2
fő szociális munkás bér- és járulékköltsége f s69 3 4f5 s 994

Gfl6 Társadalomból kiľekesztett nők foslalkoztatása és
rehabilitációia

I 581 0 I 581



Osszesen I 123 5 050 13 173

Egyéb ktiltségek
EU

támogatás
Saját
foľľás Osszesen

Nonpľofi t szo|gá|tatő irodák üzeme |tetés i ko ltsége 0
11

f94 tl f94

MÍndłisszesen s0 s99 60
175

110 774

KT által f014.04.|6-án elfosadott összesen 49 7f6 60
175

109 901

Eltérés +873 0 +873
*Keszýűgyár programjai esetében a béľfinanszírozást a Kft. támogatásatarta|mazza.

FeleIős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. május 14.

2. a) kezdeményezi a KMoP-5.1.1/B-If-k-20l2-000l projekt költségvetésének módosítását a

2015.05.3l-2015.08.30. közötti időszakban felmerülő 873 ezer forint fedezet bizosítása érdekében

a ,,Nonprofit szo|gźitatő irodák bútorbeszerzés'' sorról aT312 Szomszédsági rendőr program'' sorra

torténő átcsopoľtosít ás tár gy áb an.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti Támogatási Szerződés módosítási kérelem
benyújtásáľa a Közreműk<jdő Szervezet felé és a Támogatási Szerződés módosítás a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 14.

c) az tnkormányzat kiadás |1604 címen belül _ önként vá||a|t feladat -beruhźzźsok _ bútorok
beszerzése - e|őirźtnyzatárő| 873,0 e Ft-ot, a do|ogi - G2 foglalkoztatási progĺamok -
e|őirźtnyzatárő| 441,0 e Ft-ot, a dologi _ szo|gá|tatások - e|őirźlnyzatárő| - 2.6f8,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít az egyéb működési célú kiadás _ működési célú támogatások éi|amhánatáson
be lülľe _ e|őir ány zatźr a.

3. elfogadja a Programalap költségvetésének módosítását az a|ábbiak szerint, és felkéri a
polgármesteľt a Műkodési Kézikönyv módosítására

P ályázati felhívás témój a, kódj a Keretösszeg
Tómogatdsi

ięénv
Atcsoportosítas

PA-o1 K<izössési Akciók 2s 003 090 31 695 587 6 692 497

PA-02 Bűnmeselőzési Akciók l2 000 000 8 949 930 -3 050 070

PA-03
Spoľt, szabadidő, egyéb
lakossági pľogramok 10 000 000 6357 573 -3 642 427

PA-06
Szociális Lakhatási
Technikai Segítségnyúitĺás

f 996 910 f 996 9r0 0

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

4. az MNP-III PA/01 kódszámmal, ,,Közosségi Akciók'' címmel kiírt mini-proje|<tpźůyázati felhívás
tźtrgyźban a

o Maryaľországi Roma Galéria Eryesület
o Mozgás sa| az egészséges jövőélt Egyesület
. Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet

. o|ajág otthonok



5.

6.

7.

8.

o Jőzsefuárosi Kozbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavéde|mi onkéntes Tűzo|tó Egyesület

o Dankó u. 36. társasház

o Dankó u.3f.társasház
. Dobozi u. 43. társasház á'Ita| benyújtott pá|yázatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 14.

az MNP-III_PAi0l kódszámmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiít mini-projekt pá|yázati eljárást
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. május l4.

az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadidő, egyéb lakossági programok'' címmel kiírt
mini-pľojekt pá|yázati felhívás tárgyában a

o Józsefvárosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.

által benyújtott 6 db ptiyázaÍ" éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 l 5. május l 4.

az MNP-III-PAi03 kódszámmal, ,,Sport, szabadido, eryéb lakossági programok'' címmel kiín
mini-proj ekt páIyázati eljárást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 14.

ahatározat 4., 6. pontja alapján támogatási szerződést köt a

1' Magyarországi Roma Galéľia Egyestilettel (székhely: 105l Budapest, Magyar utca 3., adőszám:

t8180633-1-4l), mely a|Ąán a ,,Művészkert-színęzd újra'' című mini-projekt megvalósítására

3 .000. 000,- Ft vissza nem térítend ő támogatásban részesül.

2. Mozgással az egészséges jövőért Egyestilettel (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 8.,

adószám: |8726390-1-41), mely a|apjátn a ,,EP testben _ ép lélek'' című mini-projekt
megvalósításáraf .983.855,- Ft vissza nem térítendó támogatásban ľészesül.

3. Ú3 vĺag Egyesülettel (székhely: 1039 Budapest, Hollós Koľvin Lajos utca 4., adőszám
18701146-l-41), mely a|apjźn a ,,Disputa Köľ-Csellengő csevegők a Magdolna negyedben''

című minĹprojekt megvalósításźtra I'329.|00,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

4. Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezettel (székhely: 1086 Budapest, Karácsony Sándor

utca7-|I., adőszám: |0|24048-Í-4f), me|y alapján a ,,Társasházi uďvar parkosítása'' című minĹ
projekt megvalósítására |.7 97,67 9,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

5. OLAJÁG oTTHoNoK ĺjnálló egyháziintézménnyel (székhely: |154 Budapest, Bánkút utca67-
69., nyilvántartási szám: 0005/f01f-00l, adószám: I8f90079-f-4f),me|y a|apjtn a,,Szabadtéri
színpad', című minĹprojekt megvalósítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban

részesül.

6, Józsefuárosi Kozbiztonsági Polgárőľség és Kataszľrófavédelmi tnkéntes Tűzoltó Egyesülettel
(székhely: 1082 Budapes! Baross utca 63-67., adőszám.. |8398562-|-42), me|y a|apján a

,,Kozösségi kertben szabadidő hely kialakítása'' című mini-projekt megvalósítására2.945.95f,-
Ft vissza nem térítendő támosatásban részesül.
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7. Budapest VIII. keľület, Dankó utca36. társashźzza| (székhely: 1082 Budapest, Dankó utca36.,
adőszám: 2888993|-1-42), mely alapján a ,,Társasházi lépcsőház festés'' című mini-projekt
megvalósítására 55l.090,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

8. Budapest VIII. kerület, Dankó utca3f. társasházza| (székhely: l082 Budapest, Dankó utca36.,
adőszám: f8894894-|-42), me|y a|apján a ,,Társasházi |épcsőház festés'' címíĺ mini-projekt
megvalósítására 59|.5f2,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részestil

9. Budapest VII[. keľület, Dobozi utca 43. társasházza| (székhely: Dobozi lltca 43, adőszźm:

2890664I-1-42), mely a|apjźtn a ,,Társasházi udvar parkosítás'' című mini-projekt
megvalósítására 930.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészesül.

l0. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal (székhely: 108l Budapest,

Népszínház utca ff., adőszttm |57g1454-2-4f), me|y alapjtn a ,,LÉLEK-udvar'' című mini-
projekt megvalósítására 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

ll. Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér l5.,
cégjegyzékszám: 0|-09-9426ff, adőszźlm: f2766l|7-2-4f), mely alapján a ,,Tréfás sportok

kavalkádjď' című minĹprojekt megvalósítására 299'765,- Ft vissza nem térítendő támogatásban

részesül.

|f. Jőzsetvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér l5.,
cégegyzékszám: 0I-09-942622, adősztlm: f2766||7-2-42), mely alapján a ,,Fakanál forgató

mulatság'' című mini-pľojekt megvalósítására |77.972,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban

részesül.

|3. Jőzsefvárosi Közösségi Házak NonproÍit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Máýás tér 15.,

cégsegyzékszátm: 07-09-94262f, adősztlm: f2766||7-2-4f), mely alapján a ,,Pá|yaorientációs
nap a KeszLyugyźtľ Közösségi Házban,, című minĹprojekt megvalósítására 283.881,- Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesül.

|4. Jőzsefvárosi Közĺjsségi Házĺ;k Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15',

cégjegyzékszźtm: 0I-09-9426f2, adôszäm: 2f766I|7-2-42), me|y a|apján a ,,Zeneszoba'' című
mini-projekt megvalósítására299.531,- Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészestil.

15. Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest' Mátyás tér |5.,

cégjegyzékszám: 0|-09-9426ff, adőszźtm:22766117-f-42), mely alapján a ,,Magdolna negyed

Helyismereti vetélkedő'' című mini-projekt megvalósítására 299.563,- Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesül.

16. Józsefvárosi Köz<isségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,

cégjegyzékszám: 0|-09-94f622, adőszám: 22766117-f-42), mely alapján a ,'Tudomány a

Házban,, című mini-projekt megvalósításźra f99.356,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban

részesül.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 14.

9' ahatározat 8. pontja alapján felkéri a polgármesteľt a támogatźsi szeruődések aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. május 14.

10. a 8. pontban foglaltak miatt:

a') az onkormányzatkiadás ||604 címen belĺil - önként vállalt feladat _ dologi e|óirányzatárő| -

Program a|ap - 16.789,3 eFt-ot átcsopoľtosít az egyéb mríkodési célú kiadás _ működési célú
támogatások źi|amhánartáson kívi'ilre - előiľányzatára 16.089,3 eFt-ot, a ťlnanszírozási



felhalmozási kiadásokon be|u| az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -
önként vállalt feladat - e|őirányzatára700,0 eFt-ot.

b.) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont 40l03 cím _ önként vá||alt
feladat - felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szám|án tońénő jóváirása e|őirányzatát és a kiadás beruházások előirányzatát
700,0 eFt-tal megemeli.

c.) felkéri a polgármestert, hogy a kciltségvetésľől szóIó rendelet következő módosításánál a

határ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) és b) pontok esetében 2015. május 14', c) pont esetében a költségvetésről szóló rendelet
következó módosítása

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a költségátcsoportosításról szóIó Támogatási Szerződés
módosítása folyamatban van' a progľamalap módosított Működési Kézikönyve elfogadásľa
került. A pľogľamalap keľetében nyeľtes minĹpľojektek megvalósításáľó| szóló TámogaĹási
Szerződések aláírásra keľültek.

A Józsefuáľosi Váľosiizemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatása alapján: a határozat t. pontjában
foglaltakka| kapcso|atban, mint progľam megvalósító szewezet eljártak' melynek soľán 2015.
május 18-án küldték meg a BRFK VIII. keľiileti Rendőľkapitányság vezetőjén keresztül a
Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal ktitendő - 2013.04.11. napján a ,,Budapest-Józsefoáros,
Magdolna Negyed Pľogľam III." (azonosító szám: KMOP-S.1.IĺB-12-k-2012-0001)
megvalósításához kapcsolódóan köttitt szeľződés - 2. számű módosítását Budapest Rendőr-
főkapitánya részére.

Á PénziieYi Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 114ĺ201,5. (v.14.) számú
határozatában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a Képviselő-testĺi|et 2015. évi júniusi
üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendeletben keľiil átvezetésľe.

Javaslat a Coľvin Sétdny Program megvalósítdsdval kapcsolatos dijntések meghozatalára

rtstf0ls. (v.14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eloterjesztés mellékletétképző, Corvin Zrt. á|ta| tett közcélú felajánlását Coľvin
Sétány Program közmű és kozterület felújítás kiviteli és engedé|yezési teľveinek és jogerős
engedélyeinek beszerzéséľől.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 14.

2' elviekben hozzájáru| a Budapest VIII. Szigony utca Práter utca és Tĺjmő utca kĺjzötti szakasza
kétiránýsítasához és a Budapest VIII. Bókay János utca Práter utca és Tömő utca közötti szakaszának
forgalomcsillapított kialakításához.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 l 5. május 14.

3 ' felkéri a polgáľmestert' hogy kezdjen táľgyalásokat a Corvin Zľt. képviselőivel a Coľvin Sétány
Progľam Közmű és Közterĺilet Programjának módositásáva| kapcsolatban azza| a feltétellel, hogy a
megvalósítás véghatárideje és a megvalósításľa biaosított önkormányzati fedezet nem változhat.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. május 14.
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4. felkéri a polgármesteľt, hogy a 3. pont szerinti tárgyalások eľedményeként a Corvin Sétány
Pľogľam Kozmu és KözterĹilet Programjára vonatkozó módosítási javaslatot legkésobb a Képviselo-
testĺilet júniusi tilésére terjessze elo.

Felelos: polgáľmester
Határido: a Képviselő-testĺ'ilet 201 5. júniusi ti|ése

A Rév8 Zľt. tájékoztatátsa a|apján: a Corvin Zrt. a fe|ajánlás szeľinti terveket készíti' a Corvin
Sétĺíny Progľam Kiizmű ós Kłiztoriilet Pľogľamjának módosításár,al kapcso|atos egJlcztetések
folyamatban vannak.

Iavaslat a JOKESZ módosításdra

116tf01s. (v.14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Kerĺileti Építési Szabá|yzatáról szóló 6612007. (Xil.12.) önkormányzati rendelet a
116ĺA, a IfZlA és a 122/b tombökľe vonatkozó módosítása érdekében a szükséges egyeztetési
eljárást lefolyatja.

FeleIős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 14.

f. az 1. pont tekintetében településľendezési szerződést kĺjt a GLD Invest Grouppal és aCorvin Zrt-
vel.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l5. május 14.

3. felkéri a polgármestert a2. pont szerinti településrendezési szerzódés a|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jrinius 15.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: az egyeztetések eľedményeként
a 116/A tömbľe készül el 2015. utolsó negyedévében a szabáiyozási terv módosítása. Áz
előkészített szerzÍídés is ennek alapján keľüI iisszeállításra.

J av as lat dö nté s e k meg h o zataldr a a S zes zgy dr utc a meg h o s s za b bít ds dv al k ap c s o I at b an

120t201s. (v.14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

i. elfogadja a Dió 8Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. kozérdekű kötelezettségvá||a|ása irányuló,
aZ előterjesztés 1. mellékletét képező felajánlásában foglaltakat a Szeszgyir utca
meghosszabbításának (3590412 hľsz) kiépítéséľe vonatkozóan'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14., folyamatos

f. felkéľi a polgármestert, hogy az 1. pont szerint kiépítésľe kerülő utcaszakasz engedélyeinek
beszęrzéséhez szÍikséges dokumentumokat írja a|á.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.
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A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztály és a JegYzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: a
Szeszgyár utca meghosszabbításával kapcsolatos jogi |épések (engedélyeztetés, szerződéskiités
előkészítése, végrehajtási eljáľás) folyamatban vannak.

ravaslattĺltelfunkciondlis megújuldsra a Józsefvdrosi pdlyaudvar teriiletén

1fu201.5. (V.14.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek, hogy kezdeményezzen egyeztetó tárgyalásokat a Kormány illetékes
tagjaival, annak érdekében, hogy a Józsefuárosi pályaudvaľ teľiiletén mihamarabbi funkcionális
megújulást eredményező, elsősorban kulturális étékeket teremtő beruházás - akár aLiget Múzeum
Projekt alternatívája vagy annak egy része - valósulhasson meg

f. felkéľi a polgármestert, hogy az egyeztetések folyamán a következő onkormányzati éľdekeket
vegye figyelembe:

a) a Józsefuárosi pályaudvar teľĺiletének mielőbbi hasznosítása kertiletünk éľdeke,
b) Józsefuáľos elkĺjtelezett a Ganz-, Orcry- és Magdolna negyedek fejlesztésében, melyhez

tökéletesen illeszkedne a területen kulturális funkciók megtelepítése,
c) a Józsefuárosi pályaudvaľ a belvároshoz legközelebbi jelentős kiterjedésű (f6ha) MAv zrt.

és állami tulajdonú fejlesztheto teľület,
d) a terĺileten a zöldfelület növelése és minőségi fejlesztése szükséges.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testĹiletet atárgya|ások eredményéről.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: l., 2. pontok esetében: 2015. május 14.

3. pont esetében: 2015.júliusi rendes testületi ülés

A Városfeilesztési és Főépítészi Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: a Jőzsefvárosi pályaudvaľ
terüIetének funkcionális megújulását elősegítő egyeztető táľgyalások érdekében a
kapcsolatfelvéte| megtö rtént az ü gyben illetékes szervezetekke|.

Javaslat megúllapodás megkiitésére sporttevékenységgel kapcsolatban

122/2015. (V.14.)
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat l. sz. mellékletét képező, aMagyar Testgyakorlók Köre Budapesttel és a
Magyar Testgyakorlók Kĺjre HtINGÁzuA Football Clubbal kötendő együttmiĺködési megállapodást.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

2' e|fogadja ahatározat 2. sz. mellék|etétképező, aWagyar Testgyakorlók Köre HIINGÁRIA Football
Clubbal kotendő 3 millió forint osszegu támogatási szerződést a női labdarúgó szakosztźůy
támo gatása, sp orts zakmai fe I adatainak e||átźsa cé lj áb ó l.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május i4.

3. felkéri a polgármestert ahatározat |. és 2. pontja szeľinti szerződések a|áírásźtra
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Fele|ős: polgáľmester
Határido: 201 5. máius 3 1.

4' felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 1. pontja szerinti egyiittműkodés keretében felajánlott
térítésm entes j egyek i génybevéte lének ren dsz er ét dolgozza ki.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 3 1.

5. a 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás ll107-0l cím mtĺködési cél és általános
taltalékon bę|u| az általános tartalék - kötelező feladat _ előirźtnyzatáró| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11l05 cím _ önként vállalt feladat - műkĺjdési célú támogatások államháztartáson kívülre
e|oiránvzatźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. mźĄus |4.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy af0I5. évi koltségvetésről szóló rendelet kovetkező módosításáná| a
határ ozatb an fo gl altakat v e gye fi gye l embe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: af0|5. évi költségvetés következő módosítása

A lĺumánszolgáltatási tigvosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: az
Egyiittmííkłidési Megállapodás és a TámogatásiSzerződés 2015. jűnius 2-än a|áírátsľa keľtiltek.

A PénzügYi Ügvosztátv tíjékoztatálsa alapján: a Képviselő-testiilet 122ĺ2015. (v.14.) számú
határozatálban foglaltak esetében a kiiltségvetés módosítása a Képviselő-testiĺlet 2015. évi június
25-i iiléséľe készítendő köItségvetési rendeletben kerül átvezetésľe.

rav as lat a Min ds ze nty e mlé kh e ly t ámo g atós óv al k ap cs o laÍo s dtj ntés e k meg h o zatal dr a

133/201s. CW.04.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. tźtmogatja és tulajdonosi hozzźýárulását adja a Mindszenty József téren (34948/f hrsz) az
előterjesztés 1 ' melléklete szerinti, Mindszenty József bíborost ábrazoló szobor elhelyezéséhez.

. Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jlinius 4.

f. felkéri a polgármestert az előterjesztés 3. mellékletét képezó, a Magyarorszźryi Mindszenty
Alapífuány źúta|, a Nemzeti Kultuľális Alaphoz benyujtandó pá|yázathoz szükséges tulajdonosi
nyi latkozat a|áír ásár a.

i Felelős: polgármester
i Határidő: 2015. június 4.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi iieYosztálv tájékoztatálsa alapján: a nyilatkozatot az Alapítvány
megkapta és benyújtotta a pá|yázathoz.

Javaslat ű nem lakds céIú ingatlanok bérleti díjóról szóló képviselő-testületi hatdrozat módosítdsdra

143t201s. (vr.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hory 2015. június 5. napjától
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1.) Képviselő-testület f48l2013. (VI. 1 9.) szám,il

szerint módosítja:
c.) Gépkocsi-beálló bérleti dija: 2015. évben
évente az jnfláciő mértékével növelni kell.

hatźtrozat 8. pont c.) alpontjának szĺivegét az a|ábbiak

nettó 10'000,- Ft/hó, majd ezt követően 2016. évtő|

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l5. június 5.

2.) Képviselő-testtiletf48l20|3' (VI. 19.) száműhatźlrozat l5.ponta.)a|pontjánakszövegét aza|źlbbiak
szerint módosítja:

15. a) Új béľbeadás esetén, a 7f . és 13. pont szerinti bérbeadást kivéve, amennyiben a kérelmezó
nyilvános, bárki számáľa elérhető onkoľmányzat á|ta| indított vállalkozói pľogramban vett részt,
székhelye a Jőzsefvárosban találhatő és határozott idejű, 60 hónapra szóló bérleti szerzodést köt' a
fizetendo bérleti díi mértékét

i, az első f4hőnapban a mindenkori k<jzös költség I0 %,-ka| növelt értékének
Ĺi. af5-36. hónapok közötti időszakban azingat|an bekoltözhető forgalmi éľtékének 3 o/o-ának

iii. a37-48. hónapok közötti időszakban azingat|an bekoltözhető forgalmi értékének 4,5 %o-ának

iv . a 49-60. hónapok kĺjzötti idoszakban az ingat|an beköItözhető forgalmi értékének 6 %o-ának

megfelelő összegben kell meghat ározni.

a.a.) Amennyiben a kozös k<iltség |0 %-ka| növelt összege magasabb, mint jelen pont ii.)-iv.) pontja
szerinti bérleti díj, úgy a bérleti díjat a jelen pont i.) pontja szerint kell megállapítani.

a.b.) Amennyiben a bérlő bérleti szerződése a 60. hónapot követően meghosszabbításľa kerül, a
béľleti dijat a további időszakokľa a jelen hatźĺrozat 7. és 8. pont alapján számított összegen
kell meghatározni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 5.

3') A jelen határozat I.) és f .) pontja szerinti módosításokat a határozat hatá|yba|épését követően
benyrij tott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 5.

A Kisfalu Kft. tájékoztatálsa alapján: a képviselő-testüIeti határozat módosítása értelmében a
továbbiakban helyiség-béľbeadási és gépkocsĹbeálló bérbeadási ĺigyeknél az abbzn fogla|tak
alapján jáľnak eI.

Javaslat az ,,onkormdnyzatifeladatelldtást szolgdló fejlesztések tdmogatósára, tárgyú pólydzat
benyújtĺźsdra

144/20rs. (Vr.04.)
A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. a helyi önkormányzatokéľt felelős miniszter á|ta| az á|lamhánartáséľt felelős miniszterrel
k<izösen meghirdetett onkormányzati fe|adatelláĹást szo|gźúó fejlesztések tźtmogatźsára kiírt
pá|yázaton indul a Trefort utca 3-5. szám alatti háziorvosi rendelo megfelelő kortilményekkozé,
a Gutenbeľg tér 3. és a Rokk Szilárd u. 3' szźtm alatti helyiségekbe töľténő elhelyezése
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érdekében, az épületek fejlesztése cé|jźtbő| az ac) pźńyázati alcél - egészségügyi alape|látást
szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szo|gá|at) épü|et vagy helyiség
fejlesztése, felújítása -vonatkozásában bruttó 1l0.000.000 Ft beruházási összköltséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jlinius 4.

f . az Onkormányzati fe|adate||átást szolgáIó fejlesztések támogatására kiín pźúyźzat benyújtásához
összesen bruttó 80.000.000 Ft saját foľrás biztosított az onkormányzat |160| cím beruházási-
fel új ítás i e|őir ány zatán.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 5. június 4.

3. eredményes pá|yźnat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósu|ő beruházźtst a beruházás
megvalósításától számított 1 0 évig eredeti rendeltetésének megfelelően használja.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. iúnius 4.

4. a határozat 1. pontja a|apjźn felhata|mazza a polgármestert a pźĺ|yázathoz szĺ'ikséges
dokumentumok a|áirásźtra és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatősága
felé történő benyújtására.

Felelős: po|gármester
Hatźtridő: 20 1 5. június 4.

Á. Polgáľmesteri Kabinet és a Váľosfeilesztési és Főépítészĺ ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a
Tľefort utca 3-5. szám alatti háziorvosi ľendelő megfelelő körĺi|mények kiizé, a Gutenbeľg téľ 3.
és a Rtikk Sziláľd u. 3. szám alatti helyiségekbe tłirténő elhelyezése éľdekében elkészített
pá|yázathoz szükséges dokumentumok aláíľásra keľültek, a pá|yáłzat a kiíľásban ismertetett
határidőig (2015. június 10.) benyújtásľa kerü|t.

A Pénzügvi ÜgYosztáIy tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet t44/2015. (v.14.) számú
határozatátnak 2. pontjában fog|altak esetében a 2015. évi kiiltségvetésrő| sző|ő 612015. (II.20.)
iinkoľmányzati ľendeletben a 11601 címen atámogatásľa kiírt pá|yázat benyújtásához szükséges
foľľás biztosított.

A beszámolő |ezárva:2015. iúnius 15-én'
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Beszźmoló a két ülés kozötti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A két ülés kiĺziitti fontosabb önkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
aduľr:

15. május 8-12.

i

Józsefu áľosi tinkoľm ányzati delegácĺó testvérvárosi látogatása i

az o|asz Pescina városban. i

i*-*--t
Áttásbtirze és kaľrĺerpiac a Kesztyűgyárban,, amelyet Sára i

15. május 28. jBotond alpolgármester úr nyitott meg.

2015. május 29.

i

ivl. ovĺĺmpia a Losonci téri Általános Iskolában, amelyet
!Vtirtis Tamás képviselő rĺr nyitott meg.

20|5. május 30.
i

iMagyar.Koľeai Pĺknĺk az orczy-Paľkban, az eseményen ľészt
ivett Egry Attila alpolgármesteľ úr.

20

20

20|5. május 31.
Magyaľ ortikség-díjas
eseményen részt vett Sántha

Tal'á|koző Feľencváľosbano az
Péterné alpolgármester asszony.

Az olasz Kiiztáľsaság Nemzeti Ünnepi fogadása a
Olasz Kultúrinté zetb en.

:

Budapesti !20t5.június 2.

20|.5.június 2-3.
ielnevezésű

Komássy Ákos képvisető űr részt vett - a nÉvs Zrt. kéti
munkatársával _ a briissze|i ,,2nd European Cities Forum'':
elnevezésiĺ városfejlesztési konfeľencián, amelyen bemutatásľa i

került a Magdolna Negyed Pľogľam. 
i*" _.....-i

Nemzeti osszetaľtozás Napja az ú)pítész Udvarban g azi
eseményen beszédet mondott Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ;

rmunka

!került a Magdolna Negyed Pľogľam.

asszony. 
i
i

ź

Kerületi gyerekeknek szóló díjátadĺí, esemény - országos és i
budapesti veľsenyeken eléľt 1. helyezéséľt -, az ajándékokat !

Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony adta át.



2015.június 9.

2015. június 10.

Z0Ĺs.június 12-15.

:Pedagrígusnap a Budapesti Olasz
: eseményen köszöntőt mondott Sántha
: asszony.

Kultúľintézetben. Az
Péteľné alpolgármesteľ

,,100 éves a Yédőnői Szolgálat'' díjátadó esemény a Hl3-ban,
amelyen ktiszöntőt mondott Sántha Péterné alpolgármester
asszonv.

Néhai Sik|ódi Lőľinc, Józsefvárosban alkotó szobrászmiivészi
kopjafa avatő ünnepsége a székelyÍiildi Ditró kiizségben. Azi
Onkoľmányzatot Sántha Péterné alpolgáľmester asszony és i
Gondos Judit képviselő asszony képviselte. i



2015. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2015.05.22-06.15.időszakban

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata Osszeg

Sberbank 61 nap 2015.05.29 2015.07.29 200 000 000

Sberbank 35 nap 2015.05.27 2015.07.01 200 000 000

Sberbank 42 nap 2015.05.27 20'15.07.08 200 000 000

Sberbank 49 nap 2015.05.27 2015.07.15 250 000 00c

Sberbank 56 nap 2015.05.27 2015.07.22 150 000 00c

Sberbank 61 nap 2015.05.29 2015.07.29 200 000 00c

Sberbank 70 nap 2015.06.10 2015.08.19 400 000 00c

|ekttve Összesen 2015.06' 15' Sberbank (vo|t Vo|ksbank) I 900 000 000

á||ami hozzéi;á ru |á so k fo |yószá m ĺa S be rba n k (vo |t Vo l ks ba n k) 354740',129

hivatal fo|yószám|a egyen|eg Sberbank (vo|t VoIksbank) 77 220 771

<t|tségvetési számla egyen|ege Sberbank (vo|t Volksbank) I 164 509 549




