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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáý Emberi Erőforľás Bizottsźłgjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés meetársv a|źsźt.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testüIet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) szamú
önkormányzati rendelet l7. $ (l) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ülésének állandó napiľendi
pontja a polgármester írásos tźĺjékoztatőja a |ejárt határideju testtileti határozatok végrehajtasáről, az
e|őzó képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekľőI, a jelentősebb eseményekľó| és az
önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.
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Polgármesteľi tájékoztatő

a 2015. oktőber 22-i
képviselő.testĺileti

iilésre

,,(l) Minden hónap rendes ülésének állandó napiľendi pontja a polgáľmester írásos tájékońatőja a|ejárt
határidejiĺ testületi határozatok végľehajtásárő|, az előző képviselő-testtileti ülés őta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekrő| és az önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (I) bekezdése aĺapján)



Tájékoztatőalejárthatáridejűképviselő-testtilętihatźrozatok
végrehaj tź.sárőI

Tisztelt Képviselő-testĺi let!

A lejárt hatáľÍdejiÍ képviselő-testůileti határozatokvégľehajtásáról aza|ábbi
jelentést adom:

Fedezet biztosítlźsa és sziikséges döntések meghozatala az ovodai kapacitúsbővítést célzó
b e r u h d zds o k tómo g at ús dr a kií rt p ó ly ázat b e ny új tús ó h o z

7flf0ts. (m.19.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a nęmzetgazdasźryi miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben - á|ta| meghirdetett ovodai kapacitásbővítést cé|ző beruházások támogatására
kiírt pá|yéLzaton indul a Pitypang Napközi otthonos ovoda férőhelyeinek bővítése cé|jábó| az e)

pźůyźuati alcél - új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel -
vonatkozásában bruttó 317 500 000 Ft beruházási összköltséggel, mely az építésre terjed ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. máľcius 19.

2. a) az ovodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatásźta kiírt pá|yázat benyújtásához
<isszesen bruttó 187 500 000 Ft saját fonást bizosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás i1i07-01 cím műkĺjdési cél és

általános tartalékon belüI az általános tarta|ék - kotelező feladat - e|őirźtnyzatźtbő| 126.554,0 e
Ft-ot záro| és a 11107-02 cím felhalmozźsi cé|tartalék - önként vállalt feladat _ záro|t
e|óir ány zatát fe l o I dj a.

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzatkiadás |||07-02 cím felhalmozási céltaľtalék
- önként vállalt fe|adat - e|őirányzatárő| |56.338,0 e Ft-ot, a 11107-0l cím mĹĺkodési cél és
általános taľtalék e|óirányzatánbe|a| az általános tartalék - kötelező feladat _ e|óirányzatźró|
3I.|6f,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1160l cím - ö'nként vállalt feladat - beruháási
e|őirźnyzatźtra.

d) felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről.szóló rendelet következő módosításánźi az a)-
c) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) _c) pont esetén f0|5 . március 19.; d) pont esetén 201 5. május 3 1 .

3. eredményes ptiyázat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósu|ő beruhźnást a beruházás
megvalósításźltő| számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően használja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március l9.

4. a hattrozat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a polgármesteľt a ptiyázathoz szükséges
dokumentumok a|áirására és a Magyar Allamkincstáľ Budapesti és Pest Megyei lgazgatősága
felé történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2075. március 23.

5. felkéri a polgármesteft, hogy sikeľes pźiyázat esetén a további költségekľől tájékozassa a
Képviselő-testĺiletet és tegyen javaslatot a koltségvetési fedezetére.



Felelős: polgánnester
Hatáľidő: f015. szeptember 30.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a Pitypang Napközi Otthonos
Ovoda féľőhelybővítéséhez kapcsolódó pźilyázat a határidőig benyújtásľa és a kiÍľó részérő|
befogadásra került. A Nemzetgazdasági Minisztéľium 2015. május 29-én megkiildiitt miniszteri
dtintésében aľľól tájékoztatta az Onkoľmányzatot, hogy a benyújtott páiyázat forľáshiány miatt
taľtalék listáľa keľült.

A Pénzügvi tigvosztálv tájékoztatálsa a|apján: a Képviselő-testület 72ĺ2015. (m.19.) száműl
határozatának 2. pontjában foglalt költségvetés módosítása a 2015. évi ktiltségvetésrő| szóló
6/2015. (II.20.) önkoľmányzati ľendelet módosításárő| sző|ő 2fl2015. (v.18.) iinkoľmányzati
ľendeletben végrehaj tásľa keľült.

Javaslat a Galéria negyeddel kapcsolatos dijntések meghozatalára

9u20rs. (IV.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés l. számű mellékletét képező ,,Kortáľs Galéria Negyed szakmai
koncepciój a,, tár gyű dokumentumot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. ápri|is 1 6.

2. 2075. mtýus 1-jei hatá|yba lépéssel módosítja a 248/f0|3. (VI. l9.) szźtmű képviselo-testületi
határozat 5. és 15 pontját aza|ábbiak szerint:

a) Az 5. pont a következő u) és v) ponttal egészül ki:

u) Városľehabilitációs Beavatkozási Terület: a Képvise|ő-testtilet f74/2013. (VII.17.) számtl
határozaténak 2a) pontjában elfogadott Szakmai mega|apoző tanulmányban meghatározott
terület.

v) kortárs galériaazalábbi együttes kľitériumoknak felel meg:
tobbségében kortárs művészeti profilú (a képviselt művészek nagyobb része kortáľs
művész),

- sajźtt, állandó mrĺvészkörrel rendelkezik,
- minimum 6-8 művészt képvisel (menedzsel), ideális esetben inkább I2-I5 múvészt,
- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, ahol kiztlró|agkortárs művészetet mutat be (tehát nem

kombinálja antikvitással, gasztronómiával, ajándéktárgyakkal stb. akiná|atát),
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez (nyilvános megnyitó eseményekkel),
- a hét minimum 3 napjźnnyitva taľt (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd-szombat),
- ingyenes látogatható a kiá||ítőtere,
- szakalkalmazottat foglalkoztat (vagy a tulajdonosiigazgatő művészettöľténész vagy

esztéta végzettségű).

b) A l5. pont az alábbiak szerint módosul:

a; Új berbeadás esetén, a|2. és 13. pont szeľinti bérbeadástkivéve, amennyiben akére|mezó
nyilvános, bárki számára eléľhető Önkormányzat áita| indított vállalkozói progľamban vett
részt, széIďlelye a Józsefuárosban ta|á,|hatő és határozott idejű, minimum 60 hónapľa szóló
bérleti szerződést kot, a ťlzetendő bérleti díj ménékét az e|ső 24 hőnapban a mindenkori közös
költség I0 %o-ka| növelt értékének megfelelő összegben kell meghatározni, majd ezt kovetően
a bérleti díj météke a7. és 8. pont a|apján szźľmított bérleti díjra emelkedik.



b) Uj bérbeadás esetén, amennyiben a kérelmező nyilvános, bárki számára elérheto
Önkoľmányzat á|ta| a VárosrehabilitációS Beavatkozási Terĺileten kortárs ga|éria
műkodtetésére kiíft pźtlryázaton nyert, és 60 hónapra szóló bérleti szeľződést köt, a fizetendo
bérleti díj mértékét az első 36 hónapban a helyiség bekoltĺjzhető forgalmi értékének a3oÁ-án, a
37. hőnaptől a 60. hónapig a helyiség beköltözhető forga|mi éltékének a 4oÁ-án ke||

meghatározni. Ebben az esetben a bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti
jogviszony időtatama alatt és aú, kovetően nem ólhct bćrbcszámítással, és az esetleges
felújítáSi költségeit semmilyen jogcímen nem követelheti azonkormányzattő|.

Felelős: polgármester
Határidő: 20ĺ5. május 01.

3. felkéri aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot af . pont szerinti koľtárs galéria béľbevételére
i rányu l ó p á|y tnati felhívás e I fo gadás ár a és a p á|y ázat leb o ny o l í tás źr a.

Felelós: polgármester
Hatáľidő: 20l5. szeptembęr 30.

Á. Váľosfeilesztési és Főépítészĺ Ügyosztá|v, a-šś-Zj!, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont
Zrt. táiékoztatása alapján: a páiyánat előkészítése zajlik. A helyĺségek felújításával, a pá|yázatta|
kapcsolatos VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság dłintéseinek meghozatalára addĺg nincs
lehetőség, amíg a Fővárosi Kiizgyĺĺlés nem dönt a támogatálsi szeľződés módosításáľól, i|Ietve amíg
az a|áír ásr a nem keľiil.

Javaslat a Budapest Jóaefvdrosi onkormdnyzat 2014. évi gyermekjólétí és gyermekvédelmi

fe l adat ain a k e ll dt ás ú r ó I s zó ló útfo g ó é rté ke l é s e lfo g adús dr a

|23ĺ20|5. (v.14.)
A Képviselő-testĺilet úgy dont, hogy

1. elfogadja Budapest Józsefuáľosi onkormányzat f0I4. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
felladatai ellátásáról szó|ő źftfogő értékelést, me|y az előterjesĺés mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. május 14.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy az átfogő értékelést küldje meg a Budapest Főváros Kormányhivatal
Szociá| is és Gyámhiv ata|a részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 29'

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy készítsen javaslatot a Családok Átmeneti otthona Józsęfuárosban
töľténő megvalósítására.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. szeptemberi képviselő-testi'ileti Ĺilés

A Humánszolgáltatási tÍgvosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: |-2. pontz Az
átÍogő éľtékelés megküldésľe keľült 2015. május 28-án a Kormányhivatal részére.
3. pont: Jogszabályi váItozások miatt felĺil kell vizsgálni a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját.



J av as l at a J ó u efv dr o s b an a d o má ny o zh at ó kit iint et é s e k r ől s zli ló
1 I /2 0 0 6. (I il. 1 0.) ö n ko rmdny zati re nde let mlj do s ítás úra

189ĺ20t5. (vI.25.)
A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

l. a Józsefuĺĺrosban adományozható lĺitüntetésekľől szóló |1lf006. (III.10.) önkormányzati
rendeletének módosítása miatt az önkormányzat kiadás 1 l107-0l-es cím műkĺjdési céI és általános
tartalékon belül az általános tartalék - kotelezo feladat - e|őirányzatárő| 96,9 e forintot átcsopoľtosít
_ onként vállalt feladat - a 11104 cím személyi juttatás eloirányzatára76,3 e Ft-ot, a munkaadót
teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatáraf0,6 e Ft-ot a polgárőľ egyesület tagjai
részére adományozhatő ,,Az Ev Józsefuáros Rendvédelmi Munkatársa'' elismero szakmai kitüntetés
miatt.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozatban foglaltakat af0|5. évi költségvetésről szóló rendelet
módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: af075. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A Pénzügvi Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület 1892015. (vI.25.) számú
határozatáłban foglalt kiiltségvetés módosítás a 2015. évi költségvetésről sző|ő 6/f0|5. (II.20.)

önkormányzati ľendelet módosításáľó| szóló 3512015. (x.18.) önkoľmányzati ľendeletben
végľehajtásľa keľiilt.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III megvalósításlÍhoz kapcsolódó döntések
meghozataldra

r9s/2015. (rx.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) kezdeményezi az MNPIII projekt keretében a ,,KöZterület-rehabilitáció'' pľojektelemen a

Kivitelezés tétel, ,,Epítés, felújítás' bővítés l If4. Egyéb építmények'' kĺiltségsoľon Budapest
Főváros tnkoľmányzat költségvetési előirányzatán keletkezett 7.600,0 ezer Forint maradvtlny
átcsopoľtosítását a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat sztlmára.
b) kezdeményezi azMNPIII Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítását.
c) a határozat a.b) pontja alapján kezdeményezi a KMoP-5.I.|ĺB-If-k-f0|2-0001 azonosító
számű, a Budapest-Józsefráľos Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási Szerződésének
módosítását.
d) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosításához szükséges dokumentáció
összeállítására, a Fővárosi Közgyiĺlés elé történő beterjesztése érdekében Budapest Főváros
Önkoľmányzat Főpolgármesteľi Hivatallal tĺjrténő egyeztetésére, valamint a sziikséges
dokumentáció Kĺjzremiĺködő Szerve zet fę|é történő benyrijtásrára.

e) felkéri a polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumenfum
a|áirásfua és Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. részére torténo benyrijtására.

Felelős: a), b), c), e) pont esetén polgármester, d) pont esetén Rév8 Zrt.
Határidő: 20|5. szeptember l7.

f) az a) pontban foglaltak miatt a Fővárosi onkormányzat tulajdonźhan á||ő közterületek felújítási
költség csökkenésének összegével az onkormányzat kiadás |1604 cím _ önként vállalt feladat -
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felújítások e|őirányzatán be|ül a ,,Baross u. szervizut felújítása'' e|oirányzatot 6.600,0 ezer
forintta|, a ,,Fiumei íst szervizűt felújítása'' előirtnyzatot l.000,0 ezer forinttal és a bevétel
felhalmozási célú támogatások á||amhánartáson belülrő| e|őirányzatát 7 .600,0 e Ft-tal megemeli,
tekintettel ana,hogy a támogatás összege csokken a kivitelezési költségek csökkenése miatt.

f . a) megbizza a Józsefrlárosi Gazdálkodási KözponÍ' Zrt-t a Máýás térre vonatkozőan a közösségi
tervezés a|apjźn kialakított műszaki tartalom és eg1éb közösségi ZoldítéSi fe|adatok
megvalósítására.
b) Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zĺt. a hattrozat a) pontjában rész|etezett feladatok
e||átásáért bruttó 7 .600,0 ezer forint dijazásban részesül.
c) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnökét a megbízási
szerződés elkészítéséľe és felkéri a polgármestert annak a|áírására.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester' c) pont esetén Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
I gazgatő s ágának e lnö ke
Határidő: 20|5. szeptember l7.

3. a f . pontban foglaltak miatt az onkoľmány zat kiadźĺs l 1604 címen, - onként vá||a|t feladat - a
felújítások e|oirtnyzatán belül a ,,Baross u. szervjziÍ felújításď' e|oirźtnyzatrő| 6,600,0 ezer
foľintot' a ',Fiumei út szervizút fe|újítása'' e|őirányzatról l.000,0 ezer forintot átcsopoľtosít a

,,Mátyás tér felúj ítása,, előir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Hatálrjdő: f0|5. szeptember l7.

4. a) megbizza Rév8 Zľt-t a 20|5. október 15-i hatáľidőig tartő projektidőszakra a ,,T3ĺ4 99-es busz
kísérleti projekt'' és ,,T3l3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs suľvey,
antiszoc. teammunka)'' projektelemek fennmaradó komplex feladatainak teljes körű ellátásáva| a
következők szerint éshozzájárul az onkormtnyzat és Rév8 Zrt.kozött a feladatainake||átására
megkötĺitt megbizási szerződés 4. számű módosításához:
T3l4 99-es busz kísérleti projekt
- 4 db megállóhely utasbarát, bizonsági szempontokat figyelembe vevő, rendezvénnyel
e gybekötött áta| akítása,
b) Rév8 Zrt. ahatározat a) pontjźtban részletezett feladatok e||átźLsźLéÍt a ,,T3l4 99-es busz kísérleti
projekt'' esetében bruttó 5'000,0 e Ft díjazásban részesül.
c) felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szerződés módosításának elkészítésére és fe|kéri a
po lgármesteľt annak a|áír ásźr a.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármesteľ, c) pont esetén Rév8 Zrt.
Határidő: 2015. szeptember 17.

5. a 4. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadäs 11604 címen beltil _ ĺjnként vállalt feladat _
G2 Foglalkortatási programok do|ogi e|őirźlnyzatźtról 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi - T3
Bűnmegelőzési programok - előiľányzatra a Rév8 Zrt. dijazása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember l7.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál a
határ o zatban fo glaltakat ve gye f i gye l embe.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: a költségvetésrő| szóló ľendelet következő módosítása

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a kiizteľiilet pľogľamelemmel kapcsolatos
kiiltségátcsoportosítást is éľintő Konzorciumi Megá||apodás módosítását a Főváľosi Kłizgyűlés
2015. szeptember 30-án tartott iilésén elfogadta.



A Rév8 Zrt. megbízási szerződése módosításľa keľült, a ,,T3/4 99-es busz kísérleti pľojekt''-hez
kapcsolódó ľendezvény 2015. októbeľ 9-10-én megľendezésľe keriilt.

A PénziigYi Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képvisető-testület Í9sĺ20l5. (Ix.17.) számú
határozatában foglalt ktiltségvetés módosítás a Képviselő-testület 2015. évi októbeľi üIéséľe
készítendő kii ltségvetési ľend eletb en kerüI źtfu ezetésr e.

Javaslgt a Budapest ĺ.III., Üaa a 58. szdm alatti ijltkoľruúnyzati tulajdolttł ćpiiletrész
elidegenítésére vonatkoui pdlyázat eľedményének megállapítdsdra

198/201s. (Ix.17.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Ülloi ĺt 58. szám a|attl,36338he|yrajzí számu,683 m2 alapterületű telekingatlan
és arajta álló lakóépület-rész (továbbiakban: felépítményes ingatlan) elidegenítéséľe kiírt nyilvános
p á|y ázatot érvényesnek, de eredménýelennek ny i lván ítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptember 17.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a késobbiek során tegyen javaslatot a

felép ítményes i n gatlan hasmos ítására, a tu laj donj o g rendezésére.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatő
Határido: 2015. szeptember 17.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a határozltban foglaltak
alapján a tárgya|ások folyamatban vannak.

Javaslat a versenye7tetésí szabályokról szóló 47/2015. (II. 19.) szdmú KĹ hatáľozat
módosítdsdra

199tzors. (Ix.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 47lf0l5' (II. l9.) szám.Úhatározat

l.) 7.) pontjának sztivegét a kovetkezőre módosítja: Lebonyolító: A versenyeztetési eljárás
lebonyolítója a vagyonügyleti megbizott. A vagyonĺ'igyleti megbízotÍ., ha a Kiíró másként nem

dĺint, a Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozp ont Zrt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f015. szeptember 17.

2') 15.) pont k.) alpontját torli.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|5. szeptember 17.

3.) lf .) pontjának szövegét a következőre módosítja: A hirdetmények kifiiggesztésének időtaľtama,
valamint a megjelentetés és aZ ajánlatok benyújtásának határideje között legalább 15

munkanapnak kell eltelnie.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0I5. szeptember 17.



4.) l5.) pont p.) alpontjának szövegét a következőre módositja: a hiánypótlás |ehetőségét az arrő|
szóló értesítéskézhezvételétől számított 5 munkanapos határidő kikötésével, valamint azt,hogy a
hiánypótlás nem eredményezheti az aján|at módosítását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l5. szeptember i7.

5.) 17.) pont c.) alpontjának szövegét a következore módosítja: a versenyeztetési eljárás visszavonása
esetén, amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg' a Kiíró köteles
az e||enértéket vi sszafi zetni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatő
Határidő: 2015. szeptember 17.

6.) 20.) pontja új i.) alponttal egészül ki, amelynek szovege a következő: ajttnlattevo az aján|aÍtéte|i

biĺosítékot nem' vagy nem a pályázati felhívásban megjelĺilt módon bocsátotta a kiíró
rendelkezésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatő
Határido: f0I5. szeptember 17.

7.) f4.) pontja új d.) alponttal egészül ki, amelynek szĺivege a következő: az onkormányzat
érdekeinek védelmében'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

8.) 31.) pontjának szövegét a következőre módosítja: Ha a veľsenyeztetési eljárás eredménýelenül
záru|,két éven beltil kiíľt ismételtpályźnatná'l, a második felhívásban a 30. pont szerinti bérleti díj
80 yo-át, a haľmadik fe|hívásban a béľ|eti díj 65 %o-źú, a következő pá|yźnatok során pedig az
50%-át kell minimális bérleti díjként meghatározni. Ha a versenyeztetési eljárás eredménýelen
volt, akkoľ a fentiektől eltéróen kiíró másként dönthet.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 17.

9.) 40.) pontjának szövegét a következőre módosítja: Apá|yázatok eredményét a Kiíró állapítja meg.

A pá|yázati ajánlatok eľedményét a pá|yázatok felbontásátő| szźlmított 90 napon belül kell
megállapítani. Az eredmény megállapításának határideje ery alkalommal meghosszabbithatő. Az
új határidoľől, illetve annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtartamának
meghosszabbításáró| a Lebonyolító köteles ajźn|ott levélben tájékoztatni apźÄytaőt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. július 17.

10.) 62') pontjźnak szĺivegét a következőre módosítja: A pá|yázatok eredményét aKiírő ti|apitja meg.
A pá|yázati ajánlatok eľedményét a lehető legrovidebb időn belül kell megállapitani. Az
eredmény megá||apításának határideje egy alkalommal meghosszabbítható. Az űj hataridőről,
illetve annak fiiggvényében az ajźln|ati kötöttség időtatamának meghosszabbítasáról a
Leb onyo l ító köte| e S aj án lott levé lb en táj ékoztatni a péúy źzőt.

Fele|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. július 17.

1 l.) 74.) pont szövegét a következőre módosítja: A minimális vételáľat' ha a Kiíró másként
nem dönt



a.) első ízben az ingatlan értékbecslésében megá|lapítoÍt forgalmi éfték 100 o/o-aképezi,

b.) második pályázaÍ. esetében azingat|an éľtékbecslésében megállapított forgalmi éÍték15yo-a
képezi, ha az e|só áruerés azért vo|t sikeľte|en, mert az árverés megkezdését megelőzően
senki nem regisztrá|t,

c.) harmadik pá|yázattó| az ingat|an értékbecslésében megáIlapított foľgalmi érték 50 %-a
képezi, ha a második árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az áľverés megkezdését mege|őzően
senki nem regisztrá|t,

d.) az eredménýelen felhívásában meghattrozott osszeg képezi, amennyiben új pá|yázat
kiírására azértkerulsor, meľt az e|járźs eredménýelen volt, vagy sem az e|só, sem a második
helyre sorolt ajánlattevő nem kötotte meg aZ ađásvételi szerzodést.

1f') |f3.) pontjának szovegét a következőre módosítja: Az ingatlan tulajdonjogának eladására
meghirdetett pá|yázat esetében, ha a kiíró másként nem dĺint, a minimális vételáľat első
esetben az értékbecslésben meghatźĺrozott likvid forgalmi érték 100 %o-a képezi. Ha a
versenyeztetési eljárás eredménýelen, a kcjvetkezo pá|yázati kiírásban, az e|őzőek szerinti
forgalmi érték 75 %o-át, a következő pá|yázatok során pedig a forgalmi érték 50 oÁ-át ke||

minimális vételárként szerepeltetni. Ha a versenyeztetési eljáľás eredménýelen volt, akkor a
fentiektől eltérően a kiíró másként dönthet.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: f015. szeptember 17 .

A Józsefváľosi GazdálkodásÍ Ktizpont Zrt. tájékoztatása a|apján: a módosítás a hatályba lépésétől
a|ka|mazásľa kerĺil.

Javaslat ki)zteriilet-haszndlati ltoaájdrulásról szliló dtjntések ellenifellebbezés elbíľdldsdľa

200t20r5. (rx.17.)
A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtilęte másodfokú hatósági
hatáskörében eljĺárva az a|ábbiak szerint dĺint:

t. A Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú
h ató ság i h atás korében e lj árva az a|źtbbi határ ozatot hozza:

HATÁnoZAT

a" ó-BoR -MáriaCafé Keľeskedelmi Betéti Társaság Budapest, V[I. kerület,Máriau. 5. sz. e|otti25
m, teľületre vonatkozó koztertilet-hasznźiati kérelmét elutasító Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
B i zottság 5 9 2 / f 0 I 5 (VI. 0 8 . ) számű határ ozatźú

helyben hagyja.

E hatźtrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatfuozat felülvizsgtůatát jogszabálysénésre való
hivatkozássa|, abirőságfól lehet kérni. A keresetlevelet ahatározatkézhez:lételétől számitott 30 napon
belĺil, az I. fokú közigazgatási szervnél, vagy a Fővárosi Kőzígazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell 3

példányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásźtnak ahatźrozat végrehajtásáraha|asztő hatálya van.

INDoKoLÁS

Az I. fokon eljáró hatóság, a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-
testtiletének Ytľosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottsága terjesztette fel a Józsefuárosi Onkormányzat
Képviselő-testtilete számtra a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon eljáró hatósági jogköľ gyakorlójának, a
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kozigazgattlsi hatósági e|járás és szolgáltatás általános szabá|yalrő| sző|of004. évi CXL. torvény l07.$
(1) bekezdés szerint.

A kozigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás áItalános szabá|yairő| sző|ő f004. évi CXL. torvény
105.s (l) bekezdés a|apján a másodfokú dontést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja,
vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testülęte másodfokú jogkörében eljáľva az e|ső fokon
hozott határ o zatot me gal ap ozo ttnak ta| źita.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította el az első fokú hatóságazugyféI közterti|et-
hasznźiati kérelmét, mivel a Yárosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottság a döntés meghozatalakor
Íigyelembe veszi a Gazdálkodási Ügyosztály á|tal eloterjeszteff üryben érintett hatóságok véleményét.

Ezért tu|ajdonosi jogköľében eljárva a másodfokú hatóság az e|ső fokli határozatot helyben hagyja.

Akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgá|tatás általános szabá|yairő| sző|ő f004. évi CXL. törvény 105.

$ (5) bekezdése szerint a fel|ebbezési eljárás soľán hozott döntést a fe|lebbezővel a másodfokú döntést
hozó hatóság az e|ső fokli döntésthoző hatóság útján közli. Erre figyelemĺirel hívta fel a Képviselő-
testtilet a polgármesteľt a fellebbezóve| történő közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabá|yairő| sző|ő f004. évi CXL. törvény 73lA. s (4) bekezdésében foglaltak alapján záLÍtaki.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabá|yairő| sző|ő2004. évi CXL. torvény 107. s (3) bekezdésén alapul.
A másodfokli hatósági eljáľás lefolýatasára a hatáskört és illetékességet akozigazgatási hatósági eljárás
és szo|gáltatás általános szabályaiľól sző|őf004' évi CXL' töľvény 107.$ (1) bekezdése állapítja meg.

Budapest, 2015. szeptember 17.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szeľinti döntés közléséľe'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5' szeptember 1 7.

A GazdálkodásÍ tigYosztálv tájékoztatálsa alapján: a fe|lebbezés a|áíľásáľa 2015. szeptember 17.
napján keľült sor' az iĺgyfelek részére postázásľa keľiiltet bíľósági felĺilvizsgálat iľánti kéľelem
még nem érkezett.

2o1t20ts. Gx.17.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testtilete másodfokú hatósági
hatáskörében eljárva az a|ábbiak szerint dönt:

1. A Budapest Főváros VIII. kerti|et Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testtilete másodfokli
hatóságihatáskörébeneljárvaaza|źtbbihatározatothozza:

HATÁnoZAT

az EBoNI2000 Vendéglátó, Kereskedelmi és Szo|gáltató Kft. Budapest, VIII. keľület, Vajda Péter u. 7.

sz. előtti 6 m2 tertiletre vonatkozó közterĺi|et-haszná|ati kérelmét elutasító Yźrossazdźllkodási és
P énzugy i B i zottság 5 6 I l 2 0 | 5 (u. 0 1 . ) számű hatźlr ozatát

helyben hagyja.
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E hattľozat e||en fellebbezésnek nincs helye. A haÍározat feliilvizsgá|atźú jogszabálysértésre való
hivatkozással, a bíróságtóI lehet kérni. A kereset]evelet ahaÍározatkézhezvételétől számított 30 napon
beli|, az I. fokĹl közigazgatási szeľvnél, Vagy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell 3

példányban benyújtani. A keľesetlevél benyújtásánakahatározat végľehajtásárahalasztő hatálya van.

INDoKoLÁS

Az I. fokon eljáró hatóság, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiláľosi tnkormányzat Képvise|ő-
testtiletének Yárosgazdźllkodási és Pénzüryi Bizottsága terjesztette fel a Józsefuárosi tnkormányzat
Képviselő-testülete számára a jogoľvoslati kérelmet, a II. fokon eljáľó hatósági jogkĺir gyakorlójának, a
kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźiyairő| szó|ő f004. évi CXL. törvény 107.$
(1) bekezdés szerint.

A kozigazgatási hatósági e|jźrás és szolgáltatás általános szabá|yairő| sző|ő 2004' évi CXL. törvény
105.s (l) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja,
vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuáros onkormányzat Képvisető-testülete másodfokĺl jogkörében e|jáwa az első fokon
hozott hattrozatot megalapozottnak találta.

A másodfokű hatóság megítélése szerint helyesen utasította el az első fokú hatóság az ugyfé| kozteri.ilet-
haszná|ati kéľelmét, mivel a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a döntés meghozatalakoľ
figyelembe veszi az adott ügyben esetlegesen felmerülő lakossági panaszt.
A köĺerület nem renđeltetésszeru haszná|atához a tulajdonos hozzájźrulása sztikséges, azonban
hozzájáru|ás megadása esetén nem zavarhatja a koztertiletet ľendeltetésszeruen használók illetve a

környező lakóépületekben élők nyugalmát.

Ezért a másodfokri hatóság az e|ső fokri határozatot helyben hagyja.

Akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairő| sző|ő 2004. évi CXL. töľvény l05.
$ (5) bekezdése szeľint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel a másodfokri döntést
hozó hatóság az első fokú döntést hoző hatóság útján közli. Erre figyelemmel hívta fel a Képviselo-
testület a polgármesteľt a fellebbezőve| történo közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabá|yairő| sző|ő 2004. évi CXL. torvény 73/A. s (4) bekezdésében foglaltak alapján zźLrtaki.
A határozat bírósági felülvizsgálatźlnak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabá|yairő|sző|őf004. évi CXL. torvény l07. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokli hatósági eljárás lefolytatásáľa a hatáskön és illetékességet aközigazgatási hatósági eljáľás
és szolgáltatás általános szabá|yairó| szőIőf004. évi CXL. törvény l07.$ (1) bekezdése állapítja meg.

Budapest, f075. szeptember 17.

2. fe|kéri a polgármestert az 1. pont szeľinti d<jntés k<jzléséľe.

Felelős: polgármester
Határidó: 201 5' szeptember 1 7.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táfékoztatálsa alapján: a fe|lebbezés aláíľásáľa 2015. szeptember 17.
napján keľiilt sor, az ügyfelek ľészéľe postázásľa kerültek' bíľósági fe|ůilvizsgálat iľánti kéľelem
még nem érkezett.

f02/201s. (IX.17.)
A Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáľosi onkoľmányzatKépviselő-testiilete másodfokú hatósági
hatáskorében eljáľva az a|ábbiak szerint dont:
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1. A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefilárosi onkormányzat Képviselo-testi.ilete másodfokri
h ató s ág i h atás kciréb en e |j árva az al źtbbi határ ozatot hozza:

HATÁnoZAT
a Sami Info Trade Kft. Budapest, VIII. kerület, Krúdy Gyula
közterii] et-h asznál'ati kérelmét elutasító Y árossazdálkodás i és
száműhatttrozatát

u' 4. sz. e|őtti 4 m, teri'iletre vonatkozó
Pénzügyi Bizottság 17 5/f0I5. NII.Ż7 .)

helyben hagyja.

E hatźrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatźtrozat feltilvizsgá'|atźÍ jogszabályséľtésre való
hivatkozássa|, abíróságlól lehet kémi. A keresetlevelet ahatározatkézhenĺéte|étó| számitott 30 napon
beli'il, az I. fokú kozigazgatási szervnél, vagy a Fővárosi Kozigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell 3

példányban benyrljtani. A keresetlevél benyijtásánakahatározatvégľehajtásáraha|asztőhatźúyavan,

INDoKoLÁs

Az I. fokon eljáró hatóság, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testĺiletének Yárosgazdálkodási és Pénztiryi BizoÍtsága terjesztette fel a Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testülete szttmźtra a jogorvoslatikérelmet' a II. fokon eljáró hatósági jogkör gyakoľlójának, a
kozigazgatttsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabä|yairő| sző|ő2004. évi CXL. tcirvény l07.$
(1) bekezdés szerint.

A kozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabá|yairő| sző|ő f004. évi CXL. törvény
l05.$ (1) bekezdés alapján a másodfokli döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja,
vagy megsemmisíti'

Budapest Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testüIete másodfokú jogkörében e|járva az első fokon
hozotthatźlrozatotmegalapozottnaktalálta.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította el az első fokú hatóság azugyfé| közterület-
hasznźiati kérelmét, mivel a Ytltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a d<intés meghozatalakor
figyelembe veszi aGazdá|kodási Üryosztály źńta|előterjeszett ügyben érintett hatóságok véleményét.

Ezért a másodfokú hatóság az első fokú határozatot helyben hagyja.

Aközigazgatási hatósági eljárás és szo|gźńtatás általános szabályairóI sző|ő 2004. évi CXL. törvény 105.

$ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott dĺjntést a fellebbezővel a másodfokú dontést
hoző hatősźtg az e|ső fokú döntésthoző hatóság útján közli. Eľre figyelemme| hívta fel a Képviselő-
testĺ'ilet a polgármesteft a fellebbezőve| tcjrténő közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testĺilet akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabźúyairő| sző|ő 2004. évi CXL. t<irvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak a|apján zárÍaki.
A határozat bírósági felülvizsgá|atának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás
általános szabźńyairő| sző|ő f004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljárás |efolytatásara a hatáskcjrt és illetékességet aközigazgatási hatósági e|jźtrás
és szo|gá|tatás általános szabá|yairo| szólró2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdése állapítja meg.
Budapest, f0I5. szeptember 17.

2' felkéri a po|gáľmestert az 1. pont szerinti dontés közlésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. szeptember 17.
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A Gazdálkodási ÜeYosztály tíjékoztatátsa alapján: a fellebbezés aláíľására 2015. szeptember 17.

napján keriilt sor) az ügyfelek ľészére postázásľa keľü|tek, bíľósági felÍilvizsgálat iľánti kére|em
még nem éľkezett.

f03tf0rs. Gx.17.)
A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefrárosi tnkoľmányzat Képviselo-testülete másodfokú hatósági
hatáskorében eljárva az a|ábbiak szerint dönt:

l. A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú
h ató s á s i h atás ko rébe n e I i áľva az a|ább i határ ozatot hozza:

HATÁnoZAT

Kaza| Tamás egyéni vállalkozó Budapest, VIII. keriilet, Diószegi S. u. 14. sz. e|őtti l m2 teľületre
vonatkozó közterület-használ'ati kérelmét elutasító Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság 16612015.
(v II.27 .) szźtmű hatźr ozatát

helyben hagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgá|atát jogszabálysértésre való
hivatkozássa|, abírőságfól lehet kérni. A keresetlevęlet ahatźlrozatkézhezvételétol számított 30 napon
be|u|, az I. fokťl kozigazgatási szeľvnéI, va1y a Főváľosi Közlgazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell 3

példányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásánakahatározat végrehajtásáraha|asńő hatálya van.

INDoKoLÁs

Az I. fokon eljáró hatóság, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefi'árosi tnkormányzat Képviselo-
testületének Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága terjesztette feI a Józsefuáľosi onkormányzat
Képviselő-testĹilete számára a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon eljáró hatóságijogkör gyakorlójának, a

kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźiyairő| sző|ő f004. évi CXL. törvény 107.$
(1) bekezdés szerint.

A kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól sző|ő f004. évi CXL. törvény
105.s (l) bekezdés a|apján a másodfokli döntést hozó hatóság a döntést helybenharyja, megváltoztatja,
Vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testiilete másodfokú jogkörében eljárva az első fokon
hozott hattlr ozatot megalapozottnak találta.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította el az első fokú hatóságazugyfé| közteľülęt-
haszná|ati kérelmét.
Az ugyfé| általa megjelolt közterület kĺjzel helyezkedik el a Teleki téri piachoz, ahol mind
üzlethelyiségben, mind őstermelok számára fenntartott asztalokon lehetőség van zöldség-gyümölcs,
éle|miszer árusításáľa. Az árusítási lehetőséget nem zárja ki az a tény, hogy az ugyfé|nek van saját

tulajdonú vagy bérelt üzlethelyisége a VIII. kertilet terĺiletén.
Az onkormźnyzatkote|ező fe|adata a lakás-és helyiséggazdálkodás is, melynek ťrgyelembe vételével
döntött a közterület eltéro rendeltetésének haszná|ata tigyében, ezért tulajdonosi jogköľében eljárva a

másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság haÍźrozatźú helybenhagyja.

Akozigazgatási hatósági eljárás és szo|gá|tatźts általános szabźiyairő| sző|ő 2004. évi CXL' törvény 105.

$ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljarás soľán hozott döntést a fellebbezővel a másodfokú döntést
hozó hatóságaze|ső fokú döntésthoző hatóság útján közli. Erre figyelemmel hívta fel a Képviselő-
testület a polgármestert a fellebbęzőve| töľténő kcĺzléséľe.
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A fellebbezés lehetoségét a Képviselo-testület akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános
szabá|yairólsző|őf004. évi CXL. torvény 73lA. $ (4)bekezdésében foglaltak alapján zźtrtaki.
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabá|yairő|sző|őf004. évi CXL. toruény l07. s (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljáľás lefolytatására a hatáskört és illetékességet akozigazgatttsi hatósági e|járás
és szolgáltatás áItalános szabá|yairő|sző|őf004. évi CXL. töľvény 107.$ (1) bekezdése á||apítjameg.
Budapest, 2015. szeptembeľ l7.

f . felkéľi a po|gármestert az l. pont szeľinti döntés kozlésére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptember 17.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatása alapján: a fe|lebbezés aláíľásáľa 2015. szeptembeľ 17.

napján keriilt sor) 
^z 

tĺgyfelek részére postázásľa keriiltek, bíľósági felülvizsgá|at iľánti kérelem
még nem érkezett.

Javaslat az Integrált Telepiilésfejlesztési Stratégidval kapcsolatos ďöntések megltozatalúra

f07/201s. (Ix.17.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. |ezźrja az Integrá|t Településfejlesztési Stratégia elfogadása éľdekében indított partneľségi

egyeńetést és véleményezési e|járźtst, valamint felkéri a polgármesteľt, hogy a paľtnerségi
e gy eztetés szab źůy ai szeľi nt a b e érkezett vé l em ényeket te gye ko zzé.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. szeptember 30.

f. elfogadja az előterjesztés 4. számű męllékletét képező Integrált Településfejlesztési Stľatégiát és

Mega|apoző vizsgálatot és fe|kérí a polgáľmestęrt a dokumentumok közzététe|ére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5' szeptember 30.

3. felkéri a polgármestelt, hogy a Képviselő-testĺ'ilet döntéséről tájékoztassa a Belügyminisztert.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptembeľ 17.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üevosztáty tájékoztatátsa alapjánz az e|Íogadott Integľált
Településfejlesztési Stľatégia és a diintés a http://iozsefvaľos.hu/its oldalon megta|álható. A
diintésľőI a Beliigyminiszter és valamennyi államigazgatási szerv értesítése megtörtént.

Jgv us lat a l o lrn s z mó do s ít ds dv al kap c s o l at o s dö nté s e k me g h o zatalltr a

209t201s. (rx.17.)
A Képviselő-testület rigy dönt. hogv

i. a Jőzsefváros Kertileti Építési Szabá|yzatáról szóló 66lf007' (XII.12.) önkoľmányzati rendelet

1ĺórÉsz) ||6lA, valamint 3l0. tömbökre vonatkozó módosítási eljárásának véleményezési és

paľtnerségi egy eztetési szakaszát |ezárja.

Felelős: polgármesteľ
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Határidő: f015' szeptember 17.

2. felkéri a polgármestert, kezdeményezze az á||ami főépítésznél a végső szakmai véleményének
kia|akítását.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

Á. \rĺĺrosfeilesztési ós Főópítószi Üľr,osztál'ĺ. tájékoztatása alapján: az állami főépítész ľészéľe a
végső szakmai véleményt kéľő megkeresés elküldése megtöľtént, a vźł|asz 2015. október |f-én
megéľkezett, melyben a telepiilésľendezési eszköz módosítáOsa ellen kifogást nem emelt.

21.0ĺ2015. (Ix.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuáľosi Kerületi Építési SzabáIyzatáľól szóló 66ĺ2001. (XII.l2.) önkormányzati ľendelet a
125. ttimbre vonatkozó módosítása érdekében a szükséges egyeńetési eljárást lefolýatja'

FęIelós: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptembeľ l7.

f. az I. pont tekintetében településrendezési szerződést köt a Coľvin Ingatlanfejlesztési, Építő és

Városrehabilitációs Zrt.-ve|, valamint háromoldalú tervezési szerződést köt a Koľényi és Társai
ÉpítészKft.-vel, mint Tervezővel, és a Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és VárosrehabilitćLęiős Zrt'-
ve| azza|, hogy a költségek viselését a Corvin Ingatlanfejlesztési, Epítő és Városrehabi|itáciős Zrt.,
mint Megrendelő vállalja.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptember 17.

3. felkéri a polgármesteľt a 1-2. pont szerinti településrendezési szerződés, valamint a tervezési
szerződés a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 17.

A Váľosfeilesztési és Főépítészi Üeyosztály tájékoztatálsa alapján: a telepiilésľendezési és a
tervezési szeľződések 2015. október l-én a|áírásra kerültek. a JOKESZ módosítási folvamat
megkezdődtitt.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatdsi onkormányzűti osztöndíjpálydzathoz történő
csatlakozásra

2|1ĺ2015. (Ix.17.)
A Képviselő-testület rigy dĺint, hogy

l. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati tsztondíjpá|yázat 20|6. évi
fordulójához.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 I 5 . szeptember 1 7.

2' a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkoľmányzati osztöndíjpá,|yázat 20|6. évi fordu|őjához az
onkormányzati támogatás keretĺisszege 2.850.000 Ft' minimum összegének 1.000 Ft/főlhő,
maximális osszegének 5.000 Ft/fólhó összeget hatźroz meg.
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Felelos: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember l7.

3. A határozat |. pontja szerinti csatlakozás érdekében onként vállalt feladatként a2018. és 2019. évi
kö|tségvetés helyi adóbevételeinek terhére előzetes kötelezettséget vállal 3-3 millió forint erejéig a
Buľsa Hungaľica Felsooktatási onkoľnrárryzati osztön díjptůyázat fedezete érdekében

FeIe|ős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptember 17.

4. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|5. szeptember 30.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat az önkormányzat2D79. ésf0|9. évi
kö ltségvetés ének terv ezésekor ve gye fi gyelembe.

Felelos: polgármesteľ
Határidó: az onkormány zat f018. és 20 |9 . évi költségvetésének tervezése

A HumánszoleáItatási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján z az a|áírt Csatlakozási Nyilatkozat
megküldése az Embeľi Eľőforľás Támogatáskeze|ő ľészéľe 2015. szeptembeľ ft-én megtiiľtént.

A Pénzügyi tigyosztály tájékoztatálsa alapján: a Képvise|ő-testĺilet 211/2015. (x.17.) számú
határozatában foglalta|<at az iigyosztály a 2018. és a 2019. évi kiiltségvetés tervezésekor
figyelembe veszi.

ĺ av a s l at dl l amh dzt artds o n kív iłli s ze rv e zet t úmo g at á s dr a

212tf015. (Ix.17.)
A Képviselő-testĺilet úry dönt, hogy

1. dr. Kocsis Máté polgármesteri és dr. Sára Botond alpolgármesteri saját kerete e|óirányzatźtnak terhére
támogatja a Heim Pál Alapífuáný egyenként 150.000'- Ft, azaz százoŃenezeÍ forint, összesen
300.000,- Ft, azazhźromszázezer foľint összegben az Alkoholstop Pľogľam keretében Budapest VIII.
kerületi középiskolában tanuló k<izépiskolások számára kiírásľa kerülő pá|yázat tárgyjutalmainak
ťlnanszír ozása érdekében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

f. ahatfuozat |. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím mĺĺködési cél és
általános tartalékon beltil dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret és dr. Sára Botond
alpolgármesteri saját keret- önként vá||a|t feladat - e|óirányzatáľól egyenként 150.000 Ft-ot, összesen
300'000,- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vá|lalt feladat - mrĺködési célú
támogatásokźi|amháztartáson kívülre e|óirányzatźtĺa řłeim Pál A|apítvány támogatása címén.

3' felkéľi a polgármestert, hogy a2015. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: af0I5. évi költsésvetés kĺjvetkező módosítása
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4. felkéri a polgármestert ahattĺrozaÍ" 7. pontja szerinti támogatási szerzőđés a|áirására.

Fe|ęlos: polgármester
Határido: 20|5' szeptember 30.

.Ą Humánszo|gáltatási ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: a szerződéstervezet2OlS. szeptembeľ 2l-én
a|áírásra megkiildésľe keľült a partneľ részére.

A PónzügYi ÜgYosztĺńlv tíjó|ĺoztĺtólsa alnpjĺĺn: n Kópvisclő tcstiilct ?1?ĺ?0t5. (Lx.17.) szĺĺmú
határozatálban foglalt köItségvetés módosítás a Képviselő-testůilet 2015. évi októbeľi iiléséľe
készítendő kö|tségvetési rendeletben keľül átvezetésre.

Javaslat pályúzat kiírdsdra hdzi gyermekorvosi felaďat elldtdsúra

2r3/2015. (rx.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hory a Budapest Fováros VIII. kerület 46. szźlmű házi gyermekorvosi
körzet, valamint a körzethez tartoző köznevelési intézmények egészségügyi feladatainak ellátása
érdekében pá|yázatot ír ki a határozat mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határido: 20|5. szeptember l7.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztáIy Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: a páiyázat az
onkoľmányzat,va|amint az OALI honlapján megie|entetésľe keľült 2015. szeptembeľ 18-án.

Javaslat a Képvíselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mííködési Szabúlyzatáról szóló 36/2014.
(XI.06.) t)nkormdnyzati rendelet, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratúnak,

v al amint S ze rv ezet i é s M íik i) dé s i S za b d ly zat án a k mlí do s ít ds dr a

214/201s. (D(.17.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1' elfogadja az e|oterjesztés I' számű mellékletét képező, Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az előterjesztés 2. számű mellékletét képezó, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot' melyek a törzskonyvi nyilvántaľtásba történő
bejegyzés napján lépnek hatályba.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|5. szeptember 17.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat 1. pontja a|apjän elfogadott Alapító okiratot
Módosító okirat, valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiľat a|źirásźra.

Felelős : polgáľmester, jegy ző
Határidó: f0I5. szeptember 17.

3. a Polgármesteri Hivatal - az e|óterjesztés 3. számű mellékletét képező, egységes szerkęzetbe foglalt
- Szervezeti és Működési Szabźiyzatátf0I5. szeptember 2|-ei hatźůyba lépéssel elfogadja.

Felelős : polgármester, jegyző
Határidő: 20i5. szeptember 17.
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4. felkéľi a polgáľmestert és a jegyzőta|"la|ározal3' pontja alapjtn a PoIgáľlllcslcľi lIiva1aI cgysćgcs
s zerkezetbe fo g l al t Szęrv ezeti és M ű kö d é s í Szab á|y zatállak al áír ásár a.

Fe|elős: po| gármester, jegyzó
Határidő: 20l5. szeptembęr ]7.

Á Jeeyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a határozat végľehajtásra kerütt, a MÁK rószór.(ĺl n
nyi lvánta rtásba vételi elj áľás folyam atban va n.

A beszámol o |ezárva.. 201 5. októb er 72-én.
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i2015. szeptembeľ 4.

BeszánroIó a két ulés közotti fontosalrb eseményekľől

Tisztelt Képvise|ő-testĺi let!

A két ülés kiiztitti fontosabb iinkormányzati esenlĺónyckrő| az a|ábbi je|entósĺ
aĺ|om:

Az o|ajág Otthon keľtavató iinncpsége, amelyen dr. Sára
Botond alpolgármester úr kiiszöntctte az idősotthon lakóit.

i A Színház és Filmművészeti Egyetem tanévnyitó rendezvényc,
20ĺ5. szeptember 4. i amelyen Sántha Péterné alpolgáľmesteľ asszony képviselte a
j iJózsefvárosi Onkormányzatot.

2015. szeptember 4-6. ! Siir és ortimzene Fesztivál a Palotanegyedben.

20L5. szeptember 6.
A Semmelweis Egyetem tanévnyitó ünnepségén Sántha

'- ^-. ---ľ - j Péteľné alpolgáľmesteľ asszony vo|t jelen.

; jA Nemzeti Közszo|gálati Egyetem tanévnyitó ünnepségén
1201'5.szeptember 7. i dľ.'Sáľa.Botond alpolgármesteľ úľ képviselte a Józsefváľosi

i onkoľmányzatot.

2015. szeptember ll. iBudapesti KerüIetek Onkoľm źlnyzatiFoci Toľnája.4UrJ. szeplemDer Il. i Ďuuapes[I ll.eruletel{ (JnKoľmanyzail ľocl l oľnaJa.
i

iSzomszédsági Rendőr Pľogram, spoľtnappal egybekötłitti
i2015. szeptember 18. :lakossági ľendezvény, az eseményt dr. Sáľa Botond i

,ii! .'o iArs Sacľa Fesztivál a Magyar Nemzeti Múzeumban, amelyen !

:20|5. szeptember 18. !šä.h";;tlľné alpolgármesteľ asszony volt jelen. i

i : ! t 
'' 

đ l t ||. . . 'i iA Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium fennállása 25.i
i i 

. ^ r5u4v uvlJql!4 pł4ruNrrv6ruur tvuu4llAĎ4 ŁJ. 
i

i 20 15 . szep tem b e r 1 9. 
i ř:lxtľi;*iľ [ Jä;'äi..T;.L:#ľľľJJ:.ľŕ'' 

u *' D em et e r i

1

;

i Az Ev Széchenyi Vállalkozása Díj átadása a Magyar Nemzeti i

ż2015. szeptember 22. ! Múzeumb an. Az eseményen Sántha Péterné alpolgáľmester i

asszony képviselte az Onkorm ányzatot.
ii

i

, n., iAutómentes nap a Tavaszmező utcában, a pľogramot dr. Sára !i2015.szeptemberZZ. i;;---1,._,:;:_: :'.::::;::_**"' - 
', __- 

:Botond alpolgármester nyitotta meg. i
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iSzéchenyi kiá|Iítás megnyitó és koszorűz.ás 
^n2015. szeptcmbcr 23. lE,gyetem l]ánki |ĺaľán. Az cseménycn Sĺĺntlra

i alpolgármester asszony koszorúzott.

Obuĺl=ri
PótcľIrć.

:20
:......-.......

15. szeptember f4.

:2015. szeptember 25.
i . 

i eseményen részt vett Sántha Péterné alpolgáľmestcr asszony.

i iA Népek lgaza Emlékkiállítás - Isten Szolgája Máľton Aľon
i.lm < szanŕpm}rar .l7 i eľdéIyi pĺisptik életéľől - a Rezső téľi Magyaľok Nagyasszonya

' ".uä''Täĺ,.' šää:' 
. 

ř:. ".ĺ';!alpolgáľmesteľ asszony és Sáľa Botond alpolgáľmesteľ úľ.

; iCigányvarázs Gálaest az Uľánia Fi|mszínházban. Az
i2015. szeptember 28. 

i;' trľľ:ilľ#jľäľéterné 
alpolgármesteľ asszony képviselte

iMĺlt-Jelen.Jiivő című ünnepség a Hetyi onkoľmányzatok 
I

}üIs.szeptembeľ30. 1ľupju alkalmából a Belügyminisztériumban. A JózsefvárosiI
j onkormányzatotSántha Péterné képviselte az eseményen. 

i

:A Nemzeti Ktizszolgálati Egyetem II. Egyetemi 
I

2015.oktĺiber 1. iSportnapjának megnyitóján Sáľa Botond alpolgármesteľ úrI
x

i képviselte az onkoľm ányzatot.

Idősek Világnapja ünnepség és díjátadó 
^ 

Pesti Vigadó i

Díszteľmében, kiiszłintőbeszédet mondott Balog Zo|táni

;

!Babríca
iBotond
;---- --*-

Btilcsőde játszóudvar átadóünnepség. Az udvaľt Sárĺt
alpolgármesteľ és Guzs Gyula képvise|ő adta át.

Nemzeti Siker _ A Spoľt konferencia a Magyaľ Tudományos
Akadémia Budaváľi DÍsztermében, amelyen Sántha Pćteľnl
alpolgármester asszony képviselte a Józsefváľosi

2015. októbeľ l.
iminiszteľ űr. Az eseményen az onkoľmányzat képviseletében i
jjelen volt Sántha Péterné alpolgármester asszony. i

15. október 1.
Józsefváľosi Szüreti Mulatság az Idősek Világnapja i

alkalmábóI, a józsefváľosi Rhema Rendezvényközpontban. A i

megielenteket dľ. Sára Botond alpolgáľmester úľ ktisztintiitte. j

i ildősek Tanácsa Ülés u Pesti Vigadóban. Áz ülést Balog Zolltáni! :miniszter űľ nyitotta meg. Az eseményen Sántha Péteľné ii20I5. október 1. ;;il"Ęň;*. asszony képviselte a Józsefvárosi i

i ionkoľmányzatot. i!:

i

i :A ,,Tengeľi Akadémia 2020,, elnevezésÍÍ program keľetein i

---'-! -------

jA ,,Tengeľi Akadémia 2020,' elnevezésÍÍ program keľetein i

ibeliil tett látogatást a bolgár pedagógus delegáció ai
2015. október 2. : Mesepalota Tagóvo dában és a Molnár Feľenc Magyaľ-Angol j

!Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskolában. A delegáciĺÓt Sántha;
i Péterné alpolgármester asszony fogadta.



20|5. október 2-4.

20|5. október 5.

f01.5. október 5-ĺ0.

f0I5. október 6.

dc|cgáció ĺĺlgaĺllisn :

l

áIIítás Sik|ĺĺdy Líĺľic i

I

I

|}udapesti Epítész Kamaľa Nĺr,ĺĺdíjának átadó ünnepségc, a
díjat Sántha Péterné alpolgármcstcr asszony vette át a kcľĺi|cĺjĺli;at Sántha ľeterné alpo|gármcstcr asszony vette át a kcľĺi|cĺ

ĺ ncvében.

I

iÄz olasz Pescina váľosából érkr-zett delegáció fogadása
i Józsefváľosban.
I

lz

AIIami megemlékezés Äz Aradi Véľtanrĺk Emléknapján aiArraml megemteKezes 
^z 

Araol veľÍanuK ĎmreKnapJan a
j Nemzeti Síľkeľtben. A Józsefvárosi onkormányzat nevében
idr. Sáľa Botond alpolgáľmesteľ riľ koszoľúzott.

Az crdó|yi Ditró közsĺigbő| óľ|<czctt
Józsefvárosban.
(A, Százados úti Míĺvésztclcpcn |ĺ'opjaĺä
cmIékére.)

f0L5. október 7.

i..
l Sajtótájékoztatő a Vtiľtismaľty moziban a Fogadj ortikbe Egy
iMacit Alapítvány alapítójával, Törőcsik Marival, a Nemzet
lSzínészével és az a|apítvány elniikével, Kárász Róbertte|.
i(A sajtótájékoztatő témája: Munkahelyteremtés a
i megv áitozott munkaképességűek számára az űj funkciĺĺkkal
ibővülő intézményben)



2015. év átmenetileg szabad pénzeszköz lek<itése 2015'09'02-10.12.időszakban

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata Osszeg

Sberbank 49 nap 2015.09.16 2015.11.04 200 000 000

Sberbank 49 nap 2015.09.09 2015.10.28 300 000 000

Sberbank 70 nap 20't5.09.30 2015.12.09 400 000 000

Sberbank 56 nap 2015.09.23 2015.11.11 300 000 000

Sberbank 63 nap 2015.09.23 2015.11.18 300 000 000

Sberbank 70 nap 2015.09.23 2015.11.25 300 000 000

Sberbank 77 nap 2015.09.23 2015.12.02 300 000 000

Sberbank 49 nap 2015.09.02 2015.10.21 200 000 000

Sberbank 42 nao 2015.09.02 2015.10.14 300 000 000

|ekötve összesen 2o15.10.12. Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 2 600 000 000

á | |a m i hozzĄáru|ások fo|yószám |a Sberban k (vo|t Volksban k) 288 040 621

hivata| foĺyószám|a egyenleg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 150 528 433

ko|tségvetési szám|a egyen|ege Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 682 306 296




