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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:f0|5. decembeľ 3. . sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testü|eti batározatok végľehajtásárőI., az
előző iilés óta tett fontosabb ĺntézkedésekrő|, a jelentősebb eseményekľő| és az önkoľmányzati
pénzeszköztik átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekiitésérő|

A napirendet nyílt ülésen |ehet tárgyalni, döntés nem szükséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi tr
Embeľi Erőfoľrás Bizottság vé|eményezi tr

Hatźtr ozati jav as|at a bizoÍtság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|oteriesztés mestársv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatárő| sző|ő 36/f0I4. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tźýékoztatőja a |ejárt határidejű testtileti határozatok végrehajtásárő|, az
előző képviselő-testületi tilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľő| és az
önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabad rendelkezésiĺ részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 201 5. november 23.

Töľvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina
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Polgá ľmeste ri tájékoztatő

a2015. decembeľ 3.ai
képviselő-testíileti

ülésľe

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármesteľ írásos tájékoztatója a|ejtrt
határidejű testtileti határozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkozok átmenetileg szabad
rendelkezésrĺ részének pénzpiaci jellegű lekötésérő l.''

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



Tájékoztatőalejarthatáridejrĺképviselő-testületihatározatok
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A lejárt határidejíĺ képviselő.testiileti határozatok végľehajtásáról az a|á'ł.bi
jelentést adom:

Javaslat a rnn_roz ,,B', púlytíx,at kapcsón megkötött
Túmogatdsi S zerződése k módosítdsúra

r32t20rs. (vr.04.)

A Képviselő-testĺi|et úgy dont, hogy

1. elfogadja a Fővárosi és Józsefi'árosi onkormányzat között létľejött, a,,JAT1Z)TÁRSAK - II.

János Pál pápatéri játszőtér funkcióbővítő megújítása'' című pályźnat megvalósítására vonatkozó
Támogatási Szerződés határidejének 2016. december 3l-re töľténő módosításźń, egyben felkéri a
polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi onkormányzatnál a határidő módosítas
befogadását.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l5. június 4.

2. fe|hata|mazza a polgáľmesteľt a Főváľosi és Józsefuárosi onkormányzat kozott a

,,JÁTSzóTÁns,ą.r _ II. János Pá| pźrya téri jźúszőtér funkcióbővítő megrijítása'' című pá|yźnat
megvalósítására vonatkoző Tźlmogatási Szerződés 1. pont szerinti módosításának a|áirására, abban
az esetben, ha a Fővárosi onkormányzat a módosítást befogadta.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2015. június 4.

3. elfogadja aJőzsefvárosi Önkormányzat és a NépszínházKör aPolgári Ércteken EgyesĹilet közott
létrejött, a ,,JATSZOTARSAK - II. János Pá| pźrya téri játszőtér funkcióbővítő megújítása'' című
pá|yénat megvalósításáľa vonatkoző Tttmogatźsi Szerzódés módosítását az a|ábbiak szerint:

a) a program megva|ósitźsánakhatárideje 2016. decembeľ 0l-re módosul.

b) a program megva|ósítása során a Népszínház Kör a Polgári Éľtékekét Egyesület a nem
beruházási tevékenységek lebonyolításźLt vál|a|ja bruttó 14 millió forint éńékben, a többi
pro gramelem lebonyo lítását az onkoľm ány zat haj tj a végľe,

c) az onkormtnyzat szám|ájtra a 36.000,0 e Ft visszafizetési kötelezettség határideje a módosított
szerződés a|áírását követő 3 munkanap.

4. fe|hata|mazza a po|gttrmesteľt a 3. a) pont Szerint módosított Támogatási Szeľződés a|áítźsára,
abban az esetben, ha a Fővárosi Önkormányzat az 1. pont szerint a módosítast befogadta.

Felelős: polgáľmester
}{atáridó: 20 1 5. június 4.

5. fe|hata|mazza a po|gármesteľt a 3. b) pont szerint módosított Támogatási Szerződés a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. június 4.



6. a 3. pontban foglaltak miatt az

a) az Önkormányzat l1605 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatások
áI|amháztartáson kívĹilrő| e|őiránvzatát és a kiadás beruházás e|őirányzatát 36.000.0 e Ft-tal
megemeli.

b) az onkormányzat l1605 cím _ önként válla|t feladat _ kiadás felhalmozási célú tźtmogatás
á||amhánartáson kívülre e|őiränyzatźlról 8.100,0 e Ft-ot átcsoportosít aberuhźzźls e|őirányzatára.

c) felkéľi a po|gármesteľt, hogy a költségvetésľol szóló rendelet következo módosításáná| a 6.
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

FeIelos: polgármester
Határidő: a)-b) pont 201 5. június 04., c.) pont legkésőbb 20 1 5. december 3 1 .

A Rév8 Zľt. tájékoztatása a|apján: a hatáľidő módosításľa vonatkozó kéľelmet a Főváľosi
Kiizgyíĺlés 2015. októbeľ 28-i ülésén elfogadta' a Támogatási Szeľződés módosításának a|áírása a
Felek közőtt folyamatban van. A hatáľidő módosítás ezze| egyiitt kerü| átvezetésľe az Egyesiilet és
az Onko ľm ányzat közötti szeľződésben.
A.hatńrozat 3.b) pontja szeľinti módosítás az Egyesiilettel aláíľásľa keľü|t.

A PénzügYi Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület |32lf0t5. (m.04.) számú
határozatának 6. pontjában foglaltak esetében a költségvetés módosítása a 2015. évi
kii|tségvetésről szóIó 6lf01,5. (II.20.) iinkormányzati ľendelet módosításáľól szóIó 30/2015. (W.26.)
iinkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa kerü|t.

Javaslat ti)rténelmi emlé kltelv kialakítdsdra

1s8/20ls. (Vr.2s.)

A Képviselő-testiilet rigy dont, hogy

1. kifejezi azon szándékát, hogy az 1920.június 4-i döntésre emlékező közterületi emlékhelyet alakít
ki.

Felelős: polgármesteľ
Határidő. 2015. június 25.

2. felkéri a polgármesteľt' hogy vizsgáIjamegaz emlékhely közteri'ileti kialakításának lehetőségét és a
kialakítás költségeit, valamint erre vonatkozőan tegyen javaslatot a Képviselő-testület 2015.
októbeľ havi ülésére, annak érdekében, hogy f0I6. június 4. napjéra töľténelmi emlékhely
kialakításra kerĹilj ön.

Felelős: polgármester
Határidő: A Képviselő-testtilet 2015. október havi ĺilése

A Városfeilesztési és Főépítészi tievosztály tájékoztatálsa alapján: az emlékmíĺ elhelyezéséhez a
megfelelő helyszín egyeztetése fo|yamatban van.

Javaslat fellebbezések elbíráIĺźsúra szocidlis tdmogatds ügyben

2r9/201s. (X.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1. P T.-né i'igyében a 04-418612015. számű telepiilési támogatás kérelem gyógyszerkiadások
vise|éséhez elutasítása tárgyźlban hozott I. fokú határozatot ahatározaÍ l. sz. melléklete szerinti
tartalommal helybenhaglj a.

FeIe|os: polgármester
Határidő: f015. oktőber 2f .

2. R. J. B. ügyében a 04-4|84/f015. szźtmű telepi'ilési támogatás kérelem gyógyszerkiadások
viseléséhez elutasítása tźlrgyźlban hozott I. fokú haÍározatot a határozat f . sz. me||éklete szeľinti
tartalommal helybenhagyj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 5. oktőber 22.

A Humánszoleáltatási tigYosztály tájékoztatálsa alapján z a 04-4|8413ĺ2015., va|amint a 04-
4t86l3l2015. számrĺ fe|lebbezést elutasító határozatok postázása 2015.11.09. napján az érintett
ĺigyfelek ľészéľe megtiiľtént.

J av as lat a té rJigy e I ő é s kö zb izt o n s dg i k amer ar e nds zerr e l k ap c s o I at o s
döntések meghozataldra

2f4t201s. (x.22.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. jőváhagyja a 180 kamerás térfigyelő rendszeľben műszaki okok miatt bekovetkezett
vźitoztatások miatt a Képviselő-testiilet źúta| a |44lf014. (vI.25.) száműhatározatta| elfogadott
he|yszínektől való eltéréseket' a határozat mellékletben foglaltak szeľinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidó:2015. oktőber ff .

2. a közlekedés és a kĺjzlekedésben ľészt vevők bińonsága, a forgalmi rend betaľtása érdekében
kijeloli az a|ź,ůbi három térfigyelő rendszer műkodését a kĺjvetkező teľĺileteken:

a) a Budapest' VilI' ker. Baross utcán a 32-esek tere felől a József körutat keresztezĺ,e a
Kálvin tér felé közlekedő gépjárművek, valamint akeresztezodés gyalogos és gépjármiĺ
forgalma vonatkoásában,

b) a Budapest, VIII. ker. Dologhźn u. _ Fiumei ift kereszteződésében a k<itöttpályás
tomegkĺizlekedési eszköz (villamos) haladását biztosító behajtási tilalom alá eső terĺilet
forgalmára vonatkozóan,

c) a Budapest, VIII. ker. Rákóczi út - Márkus Emília u.kercszteződésében, aZaZ a Rákóczi
uton az Astoria felől a Márkus Emília utcánti a Blaha Luiza tér felé közlekedő
gépj áľmúvek foľgalma vonatkozásában.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2015. október 22.

A Kiizteľĺilet-fetĺĺeyeleti ÜgYosztály tá,jékoztatálsa alapjánz a határozatban szeľeplő 180 db
téľflgyelő kameľát tarta|maző rendszeľ üzemel a jeltilt közteľĺĺIeteken. A batározat 2.c) pontjában
foglalt ľendszeľ magasabb szintű jogszabályokban meghatáľozott előÍľásoknak megfelelő
kiépítése és az arra vonatkozó beszeľzési eljáľás előkészítése fo|yamatban van.



r av a s l at dll am It dzt a rt d s o n kív iil i s ze rv e zet t ámo g at ds ĺźr a

231ĺ2015. (X.22.,)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret előiľányzatźnak terhére támogatja a Fogadj oľökbe Egy
Macit Alapítváný (1 126 Budapest, Nárciszu. |flA.) 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint osszegben a
Vörosmarý mozi (Bp., VIII., Üllői íIt2-4.) felújítása és fejlesztése érdekében.

Felelős: polgármester
Határido: f015' oktőber 2f .

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az tnkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon belül a polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - e|őirányzatárő|
5.000.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célri
támogatások á||amhán.artáson kívülre e|őirányzattlra Fogadj orökbe Egy Macit Alapítvány
támogatása címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. oktőber 2f .

3. felkéri a polgármestert' hogy a20|5. évi költségvetésről szóló rendelet kovetkező módosításáná| a
hatźtr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felęlős: polgármester
Határidő: af0|5. évi költségvetés következő módosítása

4. felkéri a polgármesteľt a határozat |. pontja szerinti tźtmogatási szerződés a|áírźstra.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. októbeľ 30.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztztása alapján: atámogatálsi szeľződés aláíľásľa keľüIt 2015.
októbeľ 26-án.

A Pénzüeyi tigyosztáIy tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 23|/f0|5. (X.22.) számú
hatáłrozatá'nak 2. pontjában foglaltak esetében a ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testĺilet
2015. évi decembeľi iilésére készítendő költségvetési ľendeletet módosító ľendeletben kertĺl
átvezetésre.

Javaslat az éghajlatvdltozást okozó ktirnyezetszennyezés ellenifelhívlźslloz
vaki csatlakoatsra

233/2015. (X.22.\

A Képviselő-testület úgy dönt, hory

1. a Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuáros Önkoľmányzatatámogatja Al Gore _ az Amerikai
Egyesült Allamok Nobel-díjjal kittintetett volt alelnökének - azon kezdeményezését, amelynek célją
hogy egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létľehozása érdekében a - 2015 decemberében
Párizsban megľendezésľe kerülő ENSZ Eghajlatváltozási Keretegyezmény Felek Konferenciáján
ĺisszegyíĺlő _ világ vezetőit egységre és cselekvésre osztonozzék'



Fe|elős: polgárnrestcr
Határidő: 201 5. oktőher 22.

2. afe|hívás miné| szé|esebb körű tánlogatása érdekébelr ĺb|kóri a polgárnlesteń, hogy a |akoss/lgol
tájékoztassa a wwwjozseĺ.varos.hu |ronlapon és Józsefvál.os cínrtj kiadványon keresztĺjl.

FeIe|ős: polgármester
Hatríridő: 20l5. októbcr 22.

A GazdáIkodási tjgyosztáIy tájékoztatása a|apján: a felhívás megta|álható a
htĺn://iozsefvaľos.hu/hir/3140/osszefogas-egv-elhetobb-bo|veocľt |inken és a Józsefváľos címÍl
kiadvány október 28-i számában megielent.

A beszámol ő |ezźrva: 20 l 5. november 23 -án.



Beszámoló a l<ét u]és |<ozotti ĺ'bntosabb ese nlellvekľől

Tisztelt Kópviselő-tcsĺ'ĺi lcÍ!

A két üIés ktiziitti fontosabb tinkorm źlnyzati esenrónyc|<l.o| az a|ńbbi jc|cnĺósĺ
adom:

j--=---**--
i

I

:

i f0I5. uor'elnlrcľ 4.

I

i AzLgso-os Íbrradalom és szabadságharc zsĺdó hősi halotÍai| ,,, ,
i emlékéľe megľendezctt kegyeletteljes ünncpsóg ós koszoľúzás
ia Wallenbeľg díszpaľkban, a megemló|<czóscn Sĺĺntha Póteľnć
i alpolgármesteľ asszony képviselte a Józsefvárosi
i onkormányzatot.

i2015.

i
!

;

i2015. novembeľ 8.
I

november 8.

201'5. novembeľ 4.

A magy ar hősi halott o rvos ok emlékszo b r áná| tartott
megemlékezésen beszédet mondott Vargha Tamás, a
Honvédelmi Minisztérĺum paľIamenti államtitkáľa, a
Józs efvárosi Onko ľm ányzat képviseletéb en d r. S á ra B oto n d
alpoIgármester lir.

novembeľ 4.
Az Eletreítéltek doku m entumfilm d íszb emut atőja az Urán i a
F'ilm színhá zb an, a J őzs efv áro si o n ko rmány zatot S á n th a
Péterné alpolgáľmester asszony képviselte.

:20Is.
i

a-'--"---'
!

;- -j Maryar Tudomány Ünnepe Rendezvénysorozat a Wekerle
novembeľ 6. íSándor ĺJz|etiFőiskolán. Á rendezvényen jelen volt Sántha

;

i Péteľné alpolgármesteľ assżony.
t*1.-.- ____--.--

:ĺ
Iiľ.ĺay os,.. rendezvénysorozat - Józsefváros szüIetésnapi j

iünnepség a Hl3-ban. i----t--'b
;

i-_*-: --j
i

Kárpát.medencei Magyarok Zenéje2015 _ Gála a Pesti iĺ|Ĺarpat.medencei Magyarok Lenéjez0L5 _ Gála a Pesti i

iVÍgadóban. Az eseményen jelen volt Sántha Péteľné j

!j]ĽYĽ-]"ľ]l-- 
*_*

'i
iA Magyaľ Diáksporć Sziivetség,Ą sport legyen a tíeď, c. i:A Magyaľ Diát<sporÚ Szřivetség,Ą sport legyen a tíeď, c.
i ľendezvénye, az eseményen jelen vo|t Zentai Oszkár bizottsági
ielnäk

-T-*---*-*
; G ö r ö g h agy o m dny őr zé s J ó a efv dr o s b an címíi kiáltítás
!megnyitója a H13-ban' az eseményen Sántha Péteľné
i alpolgáľmester asszony képvise|te az Onkormányzatot.

i

!20rs.
i

I

i

i207s.

:

november 9.



2015. november ll.
VIII. Kerülcti Rcndőrkapitányság ktirzcti mcgbízotÍi
irodájának ünncpé|yes átadása a Coruin sótányon, zlz
eseményen jelen volt Bucsek Gábor budapcsti ľcndőľ
főkaptány is.

; ZOfS. november 11.
:

i Tormay Cecil életét bemutató dokumentumfii|m ősbemutatója
2015. november 13. j a Pesti Visadóban. A vetítésen ie|en vo|f Sánfh c Pé.tc'rnő''|15. november 13. j a Pesti Vigadóban. A vetítésen jelen volt Sántha Péterné

i alpolgármester asszony.

2015. november 13.
Az első ,,Német Nemzetiségi Est Jĺízsefvárosban'' ľendezvény
a J őzsefv áľo si Német Ne mzeti s é gi o nko rm ány zat
szervezésében.

Szociális Munka Napja ünnepség a Hl3-ban, kiisztintő
beszédet mondott dľ. Sára Botond alpolgáľmester úr.

2015. november 18.

Józs efváro s i Káb ítĺĺszerügyi Flgy eztető F'ó ru m szakm a i
konferenciája a Kesztyűgyáľban. A konfeľencĺát dľ. Vas
Imre, Józsefuáľos.Ferencváľos országgyiĺtési képviselője és
Dr. Ferencz Oľsolya képviselő asszony nyitotta meg.

20Í5.

2015. novembeľ l9.

j Isztam but Kĺi gĺikgekmece keríi letéb ő | érkező d elegá ció

1,,Az Ílv Jőzsefváros Rendvédelmi Munkatársa', kitÍintetések i
iátadása a Polgármesteri Hivatalban. i
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iXIv. országos Kegyelet és Emlékezet Konfeľencia a Nemzeti i

! oľökség Intézet ľendezésében. Az eseményen ľészt vett 
!

iSántha Péteľné alpolgáľmester asszony. i
i:

iKatalin Báů a Józsefuáľosi Roma Onkormányzat ils,ínhź,,teľmében. i
!____i_"_.i

i.LvLJ. uuvcr||Uęr lŽ. iĺt"aĺ.u a Polgármesteri Hivatalban.
i:
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; iXIV. országos Kegyelet és Emlékezet Konfeľenc
i2015. novembeľ 20. ioľökség Intézet ľendezésében. Az eseményen ľés
Ii iSántha Péteľné alpolgáľmester asszony.i;

, iKatalin Bá/_ a Józsefuáľosi Roma Onkormányzati2015. novembeľ 21. iil#;äl*uo"o.
ii

lzUls. november 19. iKandó Kálmán Villamosmérniiki Kaľán. Az eseményen részt
il ivett Gondos Judit és Dudás Istvánné képvĺselő asszony.;,
i:

i

i:
Żi ixxK. Kandó Tudományos Konferencia az obudai Egyetem
i20t5. november 19. ;Kandó Kálmán Villamosmérniiki Kaľán. Az eseménYen részl
i:



2015. év átmenetileq szabad pénzeszkoz lekötése 2015.10.26-11.23.időszakban

Bank futamidő Lekötés
éńéknaoia Lekötés |ejáĺata Osszeg

Sberbank 105 nap 2015.10.28 2016.02.10 300 000 000
Sberbank 112 nap 2015.10.28 2016.02.17 200 000 000

|ekotve összesen 2015.11.23. Sberbank (volt Vo|ksbank) 2 800 000 000
ál|amĺ hozzájáru|ások folyÓszám|a KH bank 269 566 425
hivatal fizetési szám|a egyen|eg KH bank 100 002 124
fizetésiszám|a egyen|ege KH bank 1 398 85í 052


