
JEGYZOKONWI KIVONAT
JAvÍToTT

A jegyzőkonyvi kivonat javítását adminisztratív hiba tette szülĺségessé, mivel a
248/20]5.(nI.03.) szómú képviselő-testüleĺi hatórozat 12. pontja nem eg/ezett meg az
előteľjesztésben kikuldaff és módosítás néĺkal elfogadottal. A javított jeg,łzőkonyvi kivonat az
elfu gadott határozat s zövegé t heĺye s en t aľtalmazza.

Késztilt Budapest Főváros VIII. kerületJőzsęfvtrosi onkoľmźnyzatKépviselő-testület 2015.
december 3-án (csütĺirtök) 9.00 óľakor a Jőzsefvźlrosi Polgármesteri Hivatal

III. emelet 300-as tárgyaIőjźlban megtaľtott rendes tiléséről

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHI ZAT ALHc. Z EGYSZERŰ SZóToB B s Éc szÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
244ĺ20|5. (KI.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselo.testĹilet úgy d<int, hogy indokoltnak lźńja a süľgősség okát a stirgősségi
indítványként beterj e s ńett alábbí előterj e s ĺé snél :

4l9. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kiizalapítvánnyal ttirténő

(írásbeli e|óterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl4:áté - polgármester

616. Javaslat kiizfeladat ellátási szerződés megkötésére az Üdvhadseľeg

- (írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatő Tájékoztatő Budapest főváros közigazgatási területén a jáľművel
3. vá.ľakozás ľendjének egységes kĺalakításáľól, a várakozás díjáľól és

30ĺ20|0. (vI.4.) Főv. Kgy. rendelet mĺídosításáľĺíl
(írásbeli tźĄ ékoztatő, POTKEZBES ITE S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgiĺrmester ,,

9ZAYAZÄSNÁI JELEN VAN lz rÉpvĺsBro
A HATÁR oZATHo Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ s zórog g sÉc szurs ÉcBs
HATÁRoZAT:
245|2015. (xII.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet az a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

t'. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Budapestĺ Rendőľ.főkapitánysággal kiitendő megállapodások
megkiitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester



2. Javaslat polgáľi peres eljárással kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľ;4tlté _ polgármester

2. Pénzügyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1'. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokľa
(írásbeli előteľjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. Javaslat a Jőzsefválrosi onkormányzat 20|6. évi átmeneti gazdáIkodásáról
szóIó iinko rmányzati ľendelet megalkotás ára
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Jólzsefvátrosi Onkormányzat 2015. évi kiittségvetéséről szóló
6 ĺ 20|'5. (II. 20.) ti nko ľm án y zati r en,delet mĺí dos ításár a
(írásbeli előterj esztés, PoTK-EZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺ4;áté - polgármester

3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdaságĺ alprogľamok 2016. évi
fenntartás ához kap csoló dó diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }láté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

2. Javaslat a Coľvin Sétány Progľammal kapcsolatos dłintések meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺĺľmesteľ

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. Javaslat a Jőzsefváľos Kiiztisségeiéľt Nonprofit Zrt..vel ktitendő használati
szerződések elfogadására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat a Budapest VIII.' Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére
lđírt páIyázat eľedményének megállapítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesaő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnĺĺke



3. Javaslat az Onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szĺóló
33/f013. (vII. 15.) rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté - polgáľmester

4. Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szĺílĺó rendelet és a helyiségek bérleti
díj á ról szó ló képvis elő.testül eti határ ozat mó d o sít ásá.ľ a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

5. Javaslat a Készenléti Rendőrséggel ktitendő megállapodás megktitésére a
Budapest vI[.' Szentkiľályi utca 13. féleme|et 2. szźtm a|atti lakásra
bérlőkij elłitési j o g biztosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnĺike

6. Javaslat a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-t éľintő tulajdonosi
dti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elncike

7. Javaslat a Budapest VIII.' Balassa u. 7. és Ba|assa u. 9. szám a|atti
telekin gatlanok p á|y ázat útj án tiĺ rténő elidegenítés ére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesző: Dľ. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság eln<ike

8. Javaslat łinkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő
tulaj do nosĺ diintés ek meghozatzlár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;4źLté _ polgiĺrmester

4ĺ9. Javaslat ^ Budapesti Yái|a|kozásfejlesztési Kiizalapítvánnyal történő

(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }lĺ.áté - polgáľmester

5. Vagyonkezelésselo városĺizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat,,ÉLETMENTOPONT''kialakítására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Sáľa Botond _alpolgármester



2. Javaslat a lol<ń:sz módosításával kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4:áté _ polgármester

Egry Attila - alpolgĺĺrmester

3. Javaslat emlékmíĺ elhelyezésére a Teleki téľen
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lll4:até - polgármesteľ

Dr. Sara Botond _ alpolgármester

4. Javaslat fővárosi városüzemeltetési információs rendszerhez való
csatlakozásľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5. Javaslat tűzfalfestési pľogramľa Jĺizsefváľosban
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

6. Humánsz o|gíůtatálssa l kapcsolatos előterj esztések

1. JavaslatIdősekKlubjakialakításáraaPa|otanegyedben
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis ilĺ4:áté - polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgĺíľmesteľ
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

2. Javaslat házioľvosi pályázat elbírálásáľa
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

3. Javaslat a Józsefuárosi Egészségůigyi Szolgálat elnevezésének mĺódosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

4. Javaslat akábítószeľ.ellenesstľatégiavégľehajtásávalkapcsolatos
felad ato k támo gatás ár a
(írásbeli eloteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll;4áté - polgĺĺľmester

Dľ. Ferencz oľsolya _ képviselő

5. Javaslat a Jőzsefvźlrosĺ Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis iľł{'áté - polgáľmester

Sántha Péteľné - alpolgármesteľ



6. Javaslat kiizfeladat-ellátási szerződés megkiitésére az Udvhadsereg

(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis i|Lĺáté - polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Józsefváľos Közbiztonságáéľt Kiizalapítvánnyal kapcsolatos
diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgiírmester

2. Javaslat a Belső Ellenőľzési Iľoda Stratégiai teľvére és a 20|6. évi
ellenőrzési tervére
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: Danada-Rimán Edina jegyző tartós távollétében dr. Mészár Erika

a|jegyző

3. Javaslat a városfejlesztéssel,kapcsolatos feladatok jövőbeni e||átására
(írásbeli előterjesĺés, porrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l|láté _ polgármester

4. Javaslatpolgáľmesteridiintéseknyilvántartásárő|
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Jakabfy Tamás _ képviselő

5. Javaslat a talajteľhelési díjľól szólĺí rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Egry Attila - alpolgármesteľ

6. Javaslatképviselőkévesbeszámolĺójánakközzétételére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gáboľ - képviselő

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő a főépítész 2015. évi tevékenységérőI
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Danada-fumán Edina jegyzó tartős távollétében dr. MészfuEnka

aLjegyző

2. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, il
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadľendelkezésiÍ részének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(írásbel i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľiĺ.źńé _ polgáľmester



Tájékoztató Budapest főváros kiizigazgatási terĺiletén a járművel várakozás
rendjének egységes kialakításáľóI, a várakozás díjáľóI és

az üzemképtelen járművek tárolásának szabá|yozásárő| szólrí
30/2010. (vI.4.) Főv. Kgy. rende|et módosításáľól
(íľásbel i táj ékozIatő, P OTKEZBE S ITES )
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;ĺ:źúé - polgiírmester

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal kötendő megá|Iapodások
megkiitésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH}ZATALHOZ ľĺn,I o s ÍľBTT SZOTOBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
246t201s. (Kr.03.) 16IGEN O NEM ĺ TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a hatfuozat 1. számí mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
fokapitányság és az onkormtnyzatkozott,2016. január 01-től 2016. december 31-ig
tartő końeľÍileti térfigyelő rendszet uzeme|tetéséľe vonatkozó megállapodás taľtalmi
elemeit, melyhez 44 457,334 e Ft-ot biĺosít előzetes kötelezettségvállalás keretében _

kötelező feladat - az onkormźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20l6.januáľ 0 1 .

b) felkéri a polgármestert a hatátozat 1. a) pontja szerinti megállapodás aláirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20l6.január 0 1 .

2. a) elfogadja a hatéltozat 2' szźlmű mellékletét képezo, a Budapesti Rendőľ-
főkapitanyság és az onkoľmtnyzat között 2016. január 01-tő1 2016. december 3l-ig
taĺtő, tű|szolgáLat ťlnanszírozásaľa vonatkoző megá||apodás tartalmi elemeit, melyhez
78.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségva||alás keretében _ kcjtelező feladat - az

onkorman y zat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2016.január 0 1 .

J.



b) felkéľi a polgáľmesteľt a határozat2. a) pontja szeľinti megállapodás a|ákására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.januáľ 0 1.

3. fe|hata|mazzaapo|gármestert, hogy amerľlyiben a szakmai szempontok indokolják, a
határozat l. és 2. pontjában foglalt megállapodások között a keľetösszegek egymás
között átcsoportosíthatőak, azza|, hogy a két megállapodásban foglalt keretösszeg
egytittes tisszege nem vá|tozik. Felhata|mazza a polgármesteľt ezen megállapodások
módosításáľa.

Felelős: polgármester
Határiďő: ahatározat 1. és2. pontja szerinti megállapodások időtartama

4. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatěľozat I. és 2. pontjaiban foglaltakat a2016. évi
költségvetés tervezésénél II404 címen a miíködési célú támogatások
á'I|anhźztartásonbeltilree|óirányzattn_Vegyefi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlrido : 20 I 6. évi költségvetés teľvezése, elfo g adtsa

A 24612015. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat |. számrĺ mellék|ete
tartalmazza.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Közteľület-felůigyeleti Ügyosztály,
Pénzügyi tigyosztály

Napiľend Íl2.pontja
Javaslat p olgári p eľes elj áľá ss aI kap cs olatos dtintés ek meghozatalár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR ]ZATH)ZAT ALH)Z EGY S ZERŰ SZoToBB s Éc szÜrs ÉcBs
HaľÁRoza.ľ:
24712015. (xII.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Fővaľosi Főügyészség KÜo. 2482tl2009l|91. szźtmű. nyomozást megsztintető
hatáĺozatában gyanúsítottként megnevezett személyekkel szemben polgári peľes
elj rírást nem kezde mény ez'

Felelős : polgĺírmester
Hatĺíľidő: 20|5. december 3.

2' felkéri a polgáľmesteľt, hogy az I. poĺtban foglalt dtjntésről tájékoztassa a Főváľosi
Főiigyészséget.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 7.

A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

2. Pénztigyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat előzetes kiitelezettségvállalásokra
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesao: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIsp,lo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH) Z ľĺn,ĺo s ÍľpTT S Zó ToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
248t201s. (Kr.03.) 14IGEN O NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviselo-testület úgy dtĺnt' hogy

1.) a pszichiátriai betegek nappali el|átása kotelező önkormányzati feladat ellátásfua
hatźlrozottíďőtartarĺlra2016.januaľ 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerzőđést
kot:
a) a Moľavcsik Alapítvánrlyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt

3 0 0. 00 0, - Ft/hó szol g á|tatási díj at bizto sít,
b) a Szigony-Útĺtaľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt KözhasznuNonprofit Kft.-

vel (székhely: 1083 Budapest, Práteľ u. 44. fsn.. 5N), melynek ideje alatt 250.000,- Ft/hó

szo| gáItatás i díj at bizto s ít,
c) felhataImazza a polgaľmestęrt a határozat a)-b) pontja szerinti ellátáSi szęrzőđésęk

véglegestartalmźnakĺ jsszeállításáľaésa|áírására.

ď) a batározat 1. pontjában megjelölt kĺjtelező önkoľmányzati feladatra a 2016. évi
költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben a 11301 cím
do l o gi előir źtny zat terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő a)-b) és d) pont: 20t5. december 03., c) pont: 2015. december 31.

2. a) 2016. évre vonatkozőan helyiségbérleti szerzódést köt a Pázmtny Péter Katolikus
Egyetem Jogi- és Allamtudomanyi Karáva| a Budapest, VIII. kertilet Szentkiľályi u.26. sz.

alaÍtí, ftjldszinti 450 fiŕ alapterületiĺ toľnacsaľnok bérletére vonatkozóan, az onkormányzat
fenntartásáb arĺ !évő Napraforgó Egyesített óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása
céIjábő| bruttó 1.200,0 e Ft béľleti díj összegben20l6. december 3l-ig.

b) a hatfuozat a) pontja a|apján a bérleti ďíjta - kote|ező feladat _ a 20|6. évi kciltségvetés

terhéľe bruttó 1.200,0 e }.t összegbeĺ ęIőzetes kötelezettséget válla| a II20I cím dologi
e\őirtnyzata terhére.



c) felkéri a polgármestert a hattĺozat a) pontja szeľinti helyiségbéľ|eti szerzóđés megkötésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-b) pont: 2015. december 03., c) pont: 2015. december 31.

3.) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetésében e|őzetes kötelezettséget
váI|aI a 40100-02 címen kötelező feladatok eIlátásźlra mindösszesen 2.355,I e Ft
összegben, melyből a Horĺínszky utcai bölcsőde bérleti díjra 2016. január l. - f016.
decembeľ 3 1 ' időszakra bruttó 1.395,0 e Ft összeg , az éte|hu|ladék e|szźi|ítására 960,1 e Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. decembeľ 03.

4.) aPoIgármesteri Hivatal költségvetésének terhéľe - kötelező feladat - tartós kötelezettséget
vá||a| borítékoló gép kaľbantartására évente 153,0 e Ft összegbenaI220I-02 címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. decembeľ 03.

5.) a Polgármesteľi Hivatal élőerős biztonsági őrzésének őradiját 70 FftAfa/óra díjjal
megemeli 2015. december 15. napjától, melyre tartós kötelezettséget vállal kĺjtelező
feladatként, évente 2.300,0 e Ft összegben a I220I-0I címen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. decembeľ 15.

a jegyzői hatásk<jrbe soľolt állatvédelmi hatósági foladatok ę||átásához sztikséges (p1.:

szakállatorvosi közremúkĺidés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés,
állattaľtással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési
feladatok ę||átásfua - á|Iamigazgatási feladat _ taľtós ktjtelezettséget vállal, évente
1.500,0 e Ft összegben a |2103 címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 03.

a Polgármesteľi Hivatal kĺiltségvetésének terhére tartós kötelezęttséget vállal Áfa
tanácsadás, munkajogi tanźrcsadás, jogi konzultációs feladatok, a gazdasági tarsaságok és
a kĺiltségvetési szervek honlapjának fe|ilvizsgá|ata, az elektronikus
információbiztonságáról szóló jogszabtl|yokban meghatźlrozott feladatok eLlátźsára -
önként vállalt feladat - a I220I-03 címen évente 17.000,0 e Ft összegben, valamint a
nemzetiségi ĺinkormányzato|<ka| kapcsolatos fęladatok e||źtására - kĺjtelező felađat _ a
|2201-04 címen évente 7 .700,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határiđő : 201 5. december 03.

6.)

7.)



8.) az onkormányzat költségvetésének terhéľe tartós kötelezettséget vállal kozbeszęrzési, jogi
tanácsadási feladatokľa - kĺjtelező feladat -, az onkormányzati könyvvizsgáIaÍra, általános
jogi tanácsadás, peren kívüli és peľes eljárásban teljes körú jogi képviselet, a képviselő-
testületi ülések on-line közvetítése feladatokľa _ önként váIIaIt feladatok - a |I706-0f
címen évente kötelező feladatként 7.700,0 e Ft ĺjsszegben, önként vállalt feladatként
18.000,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. decembeľ 03.

9.) a) elfogaďjaaHajléktalanokéľt Közalapítvány (székhely: 1067 Budapest, Szobi u. 3.) 1 db

Suzuki SX4 l.6 GLX típust f0I3. gyártásil személygépkocsi hatáľozatlan idejű
ingyenes hasznáIatra vonatkozó felajánlását, a Jőzsefuárosi Szociális SzolgáLtatő és

Gyermekj óléti Kozpontnak a LÉlpK-Pro gľammal kapcsolato s feladatainak ellátásara.

b) tartós kötelezetts éget váIIaI onként vállalt feladatként 40 1 0 1 címen 2016. évre 920,0 e
Ft összegre,2017. évtől évente 630,0 e Ft összegľe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 03.

10.) orvosi időpontfoglaló rendszer kiépítésének költségére 2016. évre előzetes
kötelezettséget vállal önként vźila|t feladatként 5.000,0 e Ft összegben a Józsefuáľosi
Egészségtig yí SzoIgáIat ktiltségvetésének teľhéľe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. đecember 03.

11.) a Bókay utca felújításfua 20|6. évre előzetes kotelezettséget vállal önként vállalt
feladatként 60.000,0 e Ft összegben az onkormányzatko|tségvetésének terhére a 11601

címen.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2015. decembęľ 03.

12.)a Blaha Llljzatér fe|tljításanak előkészítésére 2016. évre előzetes kĺjtelezettséget váLIa|

önként váI|a|t feladatként az utak teľvezésének költségéľe 10.000,0 e Ft tjsszegben az
onkormĺínyzat költségvetésének terhéľe a 11605 címen.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. december 03.

13.)a) ahatátozatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedezeteként az onkormányzat
saját bevételeit jelöli meg;

b) felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozatban foglaltakat a2016. évi k<lltségvetés és az
azt kĺjvető évek ktjltségvetésének készítésénél vegye figyelembe.
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a) pont: fOI5. december 03., b) poĺt.. az adott évek költségvetésének készítése

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: a Polgármesteri Hivatal valamennyi
szerv ezeti e gys ége, valam ennyi kö lts é gvetés i szerv, gazdasági táľs as á g

Napirend fl2. pontja
Javaslat a Józsefoáľosĺ Onkornányzat 20t6. évi átmeneti gazdátkodásáľól
szĺólĺí tinko rmányzati rendelet megalkotására
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis I|ĺ4źLté - polgármester

IZAVAZASNAL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ MrNŐ S ÍTETT S ZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
24gl20|'5. (xII.03.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi nemzetiségi <inkormányzatoknak 20|6. évben a 2015. évivel azonos
összegú mfüödési és feladat e||ttásához kapcsolódó, cé|hoz nem kĺjtött támogatást biĺosít.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 03.

2. a 20|6. évi átmeneti gazdźikodásról szóló önkormźnyzatí rendelet hatáIybalépéséveI, az
abban foglaltak alapján 2016. januaľ-februfu hőnapra vonatkozóan költségtérítés előlegről
szerző dést köt a Józsefu áros Közĺĺ ssé geiért Nonpľo ťi Zrt.-v e|.

Felelős : polgármest er, igazgatőság elnöke
Hatźridő : 201 5. december 03 -is.

3. felkéri a polgármesteľt a hatźttozat I-2. poĺtjában foglaltakľa a támogatźsi szeruőđések
a|źirźsára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. decembeľ 3l.

A döntést végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzĺigyi Ügyosztály , Jegyzői Kabinet
Jogi rroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefváľosi Köziisségeiéľt Nonpľofit Zrt.,
nemzetĺs é gĺ łĺnkormá ny zatok

.l
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKOľa.sHoz lr'ĺn'ĺo s Íľprľ szóľo g g sÉc szÜrsÉcp,s

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉľvrsEĺ-o-ľnsrÜr-BľB 14 IGEN, 0 NEM, 3
ľl.RľózxooÁssa.ĺ- ELFoGADJA n,s ľĺBca.LKoTJA BUDAPESľ ľŐvÁnos
vllr. xľRÜr,aľ ĺózsľľvÁnosr oľronmÁľyza.ľ rÉpvrsnlo
ľnsľÜĺ-nľÉľľr 5fl20l5. (XI.10.) oľromĺÁNyza.ľr RENDELEľÉľ a 2u6.
nvr ÁľľĺENETI e ĺzľa'lĺxol Ásnór,

A ľendeĺet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetés ét végzi: Szervezési és Képviselői Iroda

Napiľend 2l3. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Onkormányzat f0|'5. évi ktiltségvetéséről szĺíló
6 l 20 t 5. (II. 2 0.) ii nko ľm ány zati r e\ delet mĺó do s ításár a
(íľásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis llĺĺ.áté - polgármesteľ

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz unĺosÍľBTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZsEFVÁnos xÉpvIsnr,o-ľnsľÜr,nľn n IGEN, 0 NEM, 5
TARToZKODÁSSAL ELFOGADJA És ľĺBcaLKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronľrÁľyzĺ.ľ rnľvIsEl,o
TESTtjLEľÉľrr 48D015. (xI.03.) oľronvĺÁľyza.ľr RENDELEľÉľ a. 2015.
Évl xol,ľsľcvETÉSRoL szoĺo 6ĺ2015. (II.20.) ÖľxonľĺÁľyz,ł.ľr
RE,NDELET MóDosÍľÁsÁnól

A ľendeĺet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégziz Szervezési és Képviselői lroda

3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alpľogľamok 2016. évi
fenn ta rtás á h oz kap cs o lrí d ĺó d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli e|oterjesztés, P OTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|l4:áté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z ľĺnqo s ÍľBTT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
2s0t201s. (KI.03.) 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL17IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2016. évben folytatja az MNPIII pľogľam keľetébęn megindított soft tevékenységeket
onként váll alt fel ad atként ezen határ o zatb an fo g1 altak s zerint.

2. a) a Magdolna Negyed Pĺogľam III projekt keľetében létrehozott ftjldszinti, utcai nem
lakás célú helyiségeket (nonprofit szo|gá|tató irodak) aJőzsefvtrosi Szociális Szolgáltató
és Gyeľmekjóléti Kozpont telephelyeikéĺt. az alábbi időponttól és funkcióval kijelöli:

1.Iroda: Cím: Dankó u. |6. (hĺsz.:35316); Funkció: egyéb nonprofit. Időszak:
20 1 6.0 1.0 1 .-2016.12.31.

2.Iroda: Cím: Dobozi u. 23. (hľsz.:35418l0lN3Ą; Funkció: családfejlesztési
szolgáItatás. Idő s zak : 20 | 6 .0 I .0 I . -20 I 6' | 2 .3 1 .

3. Iroda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (hĺsz.:35329); Funkció: Közösségi mosoda.
Időszak: f0I6.0I.0I.-2016.I2.3I.

b) a Magdolna Negyed Program III projekt keretében \étrehozott közterülęti
építményeket a Józsefuáľosi Szociális Szolgtitatő és Gyermekjóléti Központ műkĺjdési
helyeiként térítésmentes használatba adással az a|ábbi időponttól és funkcióval kijelöli:

1. Iroda: Cím: FiDo tét (|ltsz,:35388); Funkció: FiDo Ifiúságí Kozpont programjai.
Időszak: 2016.0|.01.-20I 6.|2.3 |.

2.Iroda: Cím: Kálváriatér (hĺsz: infoľmációs épület: 35865lI, játszőtét és illemhely:
35865/3); Funkció: InfoPont és a játszőtér kĺjzĺjsségiszociális programja
diákmunka mentorálás' Idő szak : 20 1 6.0 I .0 l . -20 I 6 .l2.3 1 .

c) a Magdolna Negyed Pľogram III projekt keretében |étręhozott fĺildszinti, utcai nem
lakás célú helyiségeket (nonprofit szolgźltató iľodak) a Jőzsefvćros Közösségeiért
Nonprofit Zrt, te|ephelyeiként térítésmentes használatba ađással az a|ábbi időponttól és
funkcióval kijelöli:

1.Iroda: Cím: Budapest VIII., Magdolna u. 47. (hrsz.: 3542I). Funkció: Fókusz Női
Kozösségi Központ. Időszak: 20I 6.0I .0I .-20 I 6.12.3 I .

Z.Iĺoda Cím: Budapest VIII., Dankó u. 40. (hĺsz.: 35477). Funkció: Tehetséggondozás.
Időszak: 201' 6.01.01-201^ 6.12.3I.

d) a hataľozat2. b)-c) pontja a|apjźn felkéľi apo|gármesteľt a haszná|ati megállapodások
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő:a)-c) pont: 2015. december 3., d) pont: 2015. december 31.

3. a hatérozat 1. pontjában foglalt feladatok ellátása alapjtn a Jőzsęfvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engeđé|yezett létszámźú a 40102 címen 2016,
januĺáľ I-tóI2016. decembeľ 3l-ig _ tinként vállalt feladat _ 12 fóve| megemeli és ennek
alapján az engedé|yezett |étszámźń 20|6. január | . napjźĺőI 22| főben határozza meg.

Felelős: polgĺíľmester
Hatźnidő: 201 6. ianuáľ 0 1 .
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4. a) jőváhagyja ahatározat I. és 2. pontja alapjźn a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratát, ahatátozat |. és2. mellékletét képezó tarta1ommaI,20l6. január
1. napi hatáIyba lépéssel.

b) a határozat 4. a) pontja a|apjźtn ťe|hatalmazza a poIgćlrmestert a dokumentumok
a|äiräsäta és azok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hianypotlási
felszólításanak teljesítésére azzal, hogy a hianypótlás teljesítése ezen hatátozottal nem
lehet ellentétes, az okiratokat lényegi - helyreigazításí kérdésnek nem minőstĺlő -
kérdésekben nem módosíthatj a.

c) felkéri a polgĺírmestert, hogy a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ Szewezeti és Működési Szabá|yzat módosítására vonatkozó javaslattĺt terjessze
a Képviselő-testtilet következő rendes ülése elé.

Felelős: polgármesteľ
}Jatáriđő:a)-b) pont: 2015. december 3., c) pont: a Képviselő-testület kcjvetkező rendes

ülése

a.) a Szomszédsági Házfelngyelői tevékenység ellátását 3 fővel folýatja a Budapest VIII.
kerület, Magdolna utca 12, Nagyfuvaros utca 26, és Szerdahelyi utca 18. szám alatti
bérházakbarl2016. jarnźtr 1. és 2016. december 31. közĺjtti időszakban.

b) felhataLmazza a Józsefuĺíľosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ vezetőjét
a megbízási szerződések megkcitésére.

Felelős: Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ vezetője
Határidő : 201' 6. j anuár 0 1 .

a határozatban foglaltak fęďezetére előzetes kötelezettséget vállal tinként vállalt
feladatként a Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Kcizpont
költségvetésében a 40102 címen 2016. évre 74.998,4 e Ft, 2017' évre 3.632'2 e Ft
ĺlsszegben, az oĺlkotmtnyzat költségvetésében a 11805 címen a Józsefuaros
Közösségeiéĺt NonpľoťÍZrt. támogatásaként 18.916,5 e Ft összegben az ĺinkormźnyzati
saj át bevételek terhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 3.

felkéri a polgármestert, hogy a hatáľozatokban foglaltakat a 2016. és a 2017. éví
költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a20I6. és a20I7. évi kĺiltsésvetés készítése.

A 250120|'5. (xII.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat 2. számú melléklete
tartalmazza.

5.

6.

7.
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A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zft., Humánszolgáltatási

!]sľosztály, Józsefuáľosi Szociális Szo|gáitatól és Gyermekjĺí,létĺ Kiizpont, Pénzügyi
Ugyosztály

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľa.sHoz lr'ĺrľĺo s ÍľBTT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xÉpvrsnĺ-o-ľrsľÜr-nľB fi IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ns vĺBcĺ.LKoTJA BUDAPEST FŐvÁRos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁnosI oľronľĺÁľyzĺ.ľ xnpvIsnlo
TESTt]LETENEK 53t2015. (KI.10.) oľxonľĺÁľyza'ľr RENDELETET
BUDAPEST JoZSEFvÁRosr oľxonľĺÁľyza.ľ vAGYoNÁnól n's a. vAGYoN
FELETTI TULAJDONoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnóĺ, szoĺo 66t2012. (xII.13.)
oľxonvĺÁľyzłľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól.

A rendelet kihirdetéséig a Szervez,ási .és Képviselői Irodán megtekinthető

A ľendelet kihiľdetését végzi: Szervezési és Képviselői lľoda

Napirend 312. pontja
Javaslat a Coľvin Sétány Programmal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;4.áté _ polgáľmester

\ZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ EGY S ZERÚ szóroľ B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁROZAT
251/20t5. (KI.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Ztt. egyo|dalú kĺjtelezettségválla|źsa a|apján kivitelezett Corvin
Sétány 1195 szakaszźlnak megépítését, és felkéri a polgármestert az źńađás-átvételi eljárás
lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03., átađźs-źltvéte|i eljźlrźs lefolytatása legkésőbb 2015.
december 3I.napjáig.

2. elfogadja ahatáĺozat 1. mellékletétképezo, a T-87680 számuvźitozási vtlzrajz a|apján
készített telekalakítási megállapodást, és felkéri a polgáľmesteľt a megállapodás alźirására.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2015. decembęr 03., megállapodás aláirása2}Is. december 10.

3. elfogadja a Corvin Zrt. egyo|đalú közéľdekű kötelezettségvállalását,az onkormányzat
tulajdonában áIIő köZteľĹilet tekintetében, cisszesen 21.800.000,- Ft + Afa osszegben, az
a|ábbiak szerint:
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díszbuľkolat biztosítása a I25 jelrĺ tömb jćtrđáira: Semmelrock Appia Antica térkő
biztosítása a I25 jelű tömböt ovező járdafeltiletekľe aszfaltburkolat helyett, ĺaklapon
szá||ítva megkoze|ítőleg bruttó 9.200.000,- Ft értékben,2016. március 01. és 2016.
június 30. között, az Önkormáĺyzat á|ta|kértütemezésben.

Práter u. (Bókay János u. - Szigony u.): 318 m2

Bókay János u. (Práteĺ u. - Tĺimő u.): 33O m2

Szigony u. (Práteľ u. -.l.ömo u.): 45I m7

díszburkolat biztosítása a Corvin sétánynak a Bókay János utcán valő átvezetéséhez:

!34 m2 gránitburkolat és 656 mf Semmelľock Appia Antica térkő biztosítása
aszfaltburkolat helyett, ľaklapon helyszínľe szá||itva, megközelítőleg bruttó
12.600.000,- Ft értékben 2016. máľcius 01. és 2016. junius 30. között az
onkormán y zat áIta| kért ütemezésben.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriďő: 201 5. december 03.

a) a fÓldhivatali bejegyzést követően elfogadja a Coľvin Zrt. egyoldalú
kötelezettségváIlalásat a 3621812 hľsz. a|att felvett tertilet Corvin Sétáĺnyal
megegyező minőségrĺ kiépítésére, a koztetiletek és kozhaszná|atba adanďó teľtiletek
szintbeli átkcjzlekedésének biĺosításara és kertészeti kialakításĺáľa vonatkozóan
legkésőbb 2016. december 31. napjáig megközelítőleg bruttó 38.200.000,- Ft értékben.

b) a foldhivatali bejegyzést követően tulajdonosi hozzájáruIásźú adja az a)

pontban rogzített kivitelezési munkálatokhoz, ahatározat2. sztmíl mellékletét képező
kiviteli terveknek megfelelően.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 03.

^ 
251'/f015. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat 3. szálmú mellék|ete

tartalmazza.

A diintés végrehajtá sátvégző szervezetiegység: Gazdálkodási Ügyosztáry, nÉV8 Zrt.

4. GazdáIkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előterjesztések

Napirend 411. pontja
Javaslat a Jőzsefváľos Kłiztisségeiért Nonpľofit Zrt..ve| kiĺtendő használati
szeľződések elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }iĺ.źLté _ polgármester

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvĺsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z EGYS ZERÚ SZŐ ToB B sÉo szÜrs Écps
HATAROZAT:
252t201,5. (Kr.03.)

a)

b)

4.

1 TARTOZKODASSAL15IGEN I NEM
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľtileti ingatlan-nyilvántartásban 3508611 |lĺsz. alatÍ felvett,
Budapest VIII. kerĺilet Mátyás tér 15. szźlrĺl alatti ingatlan vonatkozásában a
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 98912012. (VIII.l) száĺrru hatźrozata
értelmében lefolytatott telekalakítás kĺjvetkeztében korábban beolvadt az ingatlan-
nyilvántartásban 35094 hľsz. alatt felvett, Budapest VIII. kerület Homok u' 7. szám
alatti 525 m2 ingatlanľa, és az ingatlan-nyilvántartásban 35315 hľsz. alatt felvett,
Budapest Dankó u. 18. szźlm alatti önkormanyzati tulajdonú ingatlanĺa vonatkozó,
2OI3. május 27. ĺapján a Budapest Fővríľos VIII. kerület Jőzsefvttosi Önkormźnyzat
és a Józsefuárosi Kcizösségi Házak Nonprofit Kft. (Józsefuáľos Közösségeiért
Nonprofit Zľt., mint jogutód) között létrejĺitt vagyonkezelési szeruődést köz<js

megegyezéssel megsztĺnteti, egyben ezen iĺgatlanokat a továbbiakban hatátozatlarl
időre szóló ingyenes hasznźĺIati szerzóđés keľetében kívánja hasznosítani a Józsefuaros
Közö s ségeiért Nonpro ťĺt Zrt. r észér e.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I5. december 03.

2. a Budapest VIII. kertileti ingatlan-nyilvántartásban 36615 he|yrajzi szźlm alatt felvett,
Horánszky u. 13. sztlm alatĹi Di:ík és Vállalkozásfejlesztési Központ ingatlanĺa
vonatkozó, 2012. november 07. napjźn a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormanyzat és a Józsefuárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft. (Józsefizáros
Közösségeiért Nonproťú Zrt., mint jogutód) között létrejtltt vagyonkezelési szerződést
kcjzö's megegyezéssel megsziinteti, egyben ezen ingat|ant a továbbiakban hatátozat|arl
időľe szóló ingyenes hasznźl|ati szerzodés keľetében kívanja hasznosítani a Józsefuríĺos
Közö s ségeiéĺt Nonpro ťlt Zrt. r észér e.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. decembeľ 03.

3. a Jőzsetvátos Kĺizösségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatába adja az a|ábbí
onkormány zati tul aj donú ingatlanokat :

a)

b)
c)
d)
e)

Đ
s)
h)

Đ

i)
k)

1084 Budapest, Mátyás téľ 15. 35086/I
1083 Budapest, Szigony u. 16./b 36128/I/N3
1085 Budapest, Horánszky u.13. 36615
1086 Budapest, Dankó u. 18. 35315
1085 Budapest, József kľt. 59-61. 36780l0lN|2
1085 Budapest, József krt.70.fe.3. 3664510lNI9
1085 Budapest, József krt. ]0. fsń. 4. 3664510/NI7
1085 Budapest, József kÍt.70. fszt. 5. 3664510lNI\
1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0lN|
1085 Budapest, József krt' 68. 35643/0lN2
1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 2. 35635/0/ N35

Felelős: polgármesteľ
Hatźtríđő 201 5. december 03.

hľsz. 1980 m2
hľsz. 390 m2
hľsz. 726 m2
hrsz. 2846 m2
hrsz. 264 m2
hrsz. 250 m2
hĺsz. 78 m2
hľsz. I58 m2
bĺsz. I20 m2
hrsz. 76 m2
hľsz. 37 m2

460060 eFt
7580 eFt

824330 eFt
177465 eFt
11997 eFt
27065 eFt
8447 eFt

24240 eFt
4639 eFt
2938 ęFt
1841 eFt
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4. felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt onkormányzati tulajdonú

ingatlanokĺa vonatkozó vagyonkeze|ói jogot kozĺjs megegyezéssel megszüntető, a

határozat I. é,s f , mellékletét képezó megállapodások a|áírásáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 10.

5. felkéri a polgármestert a 3. hattľozati pont szerinti önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra vonatkoző, a hatátozat 3. mellékletét képezo hatźtrozat|an időre szóló
ingyeneshasznźůatimegállapodásaláítására'

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: f0I5. december 10.

A 2521201'5. (xII.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat 4. számú mellék|ete
tartalmazza.

A dłĺntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztá|y, Jőzsefuáľos
Kiiziisségeiért Nonpr oťlt Zrt.

A SZAvAzÁsNe.r JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺľl,Io sÍľBTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsEľvÁnos xÉľvrsnLo-TESTÜr,nľB M IGEN, 1 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És vĺnca.LKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľxonvĺÁľyz,ł.r xÉľvlsn'lo
TESTÜLETENEK 51ĺ20|5. (KI.04.) oľronuÁľyza.ľr RENDELETÉT A
BUDAPEST JoZSEFvÁRosI oľxonľĺÁľyzĺ.ľ vAGYoNÁnól És va.cyoľ
FELETTI TULAJDONoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoLo 66ĺ20Í2. (KI.13.)
oNronľĺÁľyz'ł.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői Irodón megtekinthető

A rendelet kihirdetését végziz Szeľvezési és Képviselői Iroda

Napiľend 4|2. pontja
Javaslat a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám a|atti ingatlan elidegenítésére
kiíľt p ályá zat er edményének m e gállapít á'sár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elnöke

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ AT:ľrI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóTo B B sÉc s zÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
253ĺ2015. (KI.03.) 9 NEM 3 TARTOZKODÁSSAL5IGEN

18



A Képviselő-testiiĺet úg1,, dant, hogy nemfogadja el dr. Erőss Gábor ügyrendi javaslatát, mely
szerint a ,,Javas|at a Budapest VIII., Tľefoľt u. 3. szám a|atti ingatlan elidegenítésére
kiírt pályázat eredményének megállapítására,, című napirend tárgyalását napolja el a
Képviselő-testület 20 ] 5. december 1 5-ig.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZóTOB B sÉo s zÜrs Éops
HATÁRoZAT:
254t201'5. (xII.03.) 13IGEN 4 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Tľefort u. 3. szám a|atti,36534 helyrajzi szźlmíl felépítményes ingatlan
elidegenítésére kiíľt nyilvános páIytnatot érvényesnek, és eredményesnek nyilvĺĺnítja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺ1zpontZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hatfuídő: 20I 5. december 3.

2.) a pá|yźzat nyertesének a GEoRoSCo Hotel ldegenforgalmi Kft.-t (székhely: 1088
Budapest' Trefort u. 3-5., cégsegyzéksztlm: 0I-09-707289) nyilvánítja, a véte|źrat
65 0.000.000,- Ft-ban á||apítja meg.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺ1zpontZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határídő: 2015. december 3.

3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az adásvételi szerzőđés aláirására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|5. december 3.

4) e határozat 2.) pontjában foglaltak és a 19212015. (IX. I7.) számű képviselő-testiileti
hatfuozatában foglaltak miatt a20I5. évi költségvetést az a|ábbiak szerint módosítja:
a) az onkormányzat bevétel 11601 cím - önként vá|Ia|t feladat - ingatlanok étékesítésę

előirányzatát _ Trefoľt u. 3, szźlm - 325.000 e Ft-tal, a működési bevételek
előfuányzatźLt 135.978,9 ę Ft-tal béľleti díj címen és 19.153,0 e Ft-tal késedelmi kamat
címen megemeli.

b) u onkormanyzatkiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat _ felújítási előirányzatźú -
Trefort u. 3. szám - |46.0II,9 e Ft-ta| a dologi kiadások e|óirányzatát 69.500,0 e Ft-
tal a Rökk Szilard utcai ingatlan bérlői kikĺjltĺjztetésének elszámolási különbözete
miatti káľtérítés címen' 58.027,8 e Ft-tal késedelmi kamat címen, 17.800,0 e Ft-tal
tervdokumentációk miatti káľtérítés címen' 6.723,0 e Ft-tal áfa beťlzetés címen és

2.540,0 e Ft-tal a JGK Zrt.bonyoLítási díja címen megemeli,
c) az onkormźnyzat kiadás II107-02 cím _ ĺlnként vźillalt feLađat - felhalmozási

céltartalék e|őfuányzattLt 179.529'2 e Ft-ta| megemeli a Trefort u. 3. szám alattí
ingatlan éľtékesítése címen.

d) felkéľi a polgáľmestert, hogy a határozatbarl foglaltakat a 20|5. évi költségvetésről
szóló rendelet módosításánáI és a vételĺáľ második rész|etét a 2016. évi költségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: a)-c) pontok esetében 2015. december 3., d) pont esetében a 2015. évi

koltségvetésről sző|ő rendelet következő módosítása, valamint a 2016. évi
k<iltségvetés készítése

Á dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási KôzpontZrt.

Napirend 4/3. pontja
Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló
33l20I3. (vIL 15.) rendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis }/.źlté - polgármester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvtsE,I.o
A RENDELETALKOTASHoZ vrľ.losÍľpTT SZoTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xÉpvrsnr,Ő.ľBsľtLnľn rc IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA És vĺnca.LKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁnosr oľronľĺÁľyzĺ.ľ xľľvlsEĺ-o
TESTÜLEľnľnr 54lf015. (KI.10.) oľxonuÁľyzĺľr RENDELETÉT AZ
oľronľĺÁľyzĺ.ľ TULAJDONÁBAN Álr,ó LAKÁsoK ELIDEGEľÍľÉsÉnol
szoLo 33 /20 13. (vil. 1 5.) oľxonvĺÁNYZATI RENDELET MóDo SÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iľoda

Napirend 414. pontja
Javaslat az onkoľmányzat tutajdonában á||ő nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek béľbeadásának feltételeirőI szóló ľendelet és a helyiségek bérleti
díj árĺól szó ló képvis elő-testiileti hatáľozat mó d os ításár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté _ polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrI ZAT ALHIZ EGYSZERŰ szoro g g sÉc s zÜrSÉGE S
H'q.ľÁRozaľ:
255t2015. (KI.03.) 15IGEN l. NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1.) a 24812013. (u. |9.) számthatźtrozatának 7. pontja 2015. december 4-ihatźi|ya| a
következők szeľint módosul :

A helyiség bérleti díjanak alapjttul' a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más
hatźrozata szerint aktual'izttlt bekoltĺlzhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben,ha a
helyiség bérbeadtĺsára versenyeztetés vagy pá|yazat iÍján kerül sor, a minimális bérleti
díjat a helyiség AFA nélktili beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet
meghatározni.
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Nyilvános pá|yáztatás esetén ĺinkormányzati &dekből a minimális bérleti díj alacsonyabb
forgalmi értéken is meghatározhatő, mely nem lehet kevesebb 50%-ná1. Amennyiben a
páIyázatban abérbeađtls soľán végezhető tevékenység nem kerĹil meghatátozásra, ugy az
alap bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA nélktili beköltĺjzhető forgalmi étékének
legalább a 8 oÁ-a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20Í5. december 3.

2.) a248l2013. (VI. I9.) szárnthatározatának2í. pontját azalábbi d) ponttal 2015. december
4 -í hatáILy aI ki e gé s zíti :

d) az a), b) és c) pont alapjĺán kedvezményes bérleti díj állapítható meg a helyiségben
végzeÍt tevékenység gyakoriságanak Íigyelmen kívtil hagyásával is, arnenny1ben az
önkormĺĺnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végzó szewezet
egynél több onkormányzati bérleménnyel rendelkezik, abban az ĺĺnkoľmányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végez és az egyik helyiséget
r aktźlr ozźsi tevékenys é gr e haszná|j a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 3.

3.) a 24812013. (VI. |9.) számű határozatźnak 28. pontja 2015. decembeľ 4-i hatźilryal a
kĺjvetkezők szerint módosul :

28' Űj bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves méľtéke a helyiség Áp.a. nelnilĺ
bekĺjltĺjzhető forgalmi értékének a6oÁ-a. AmennyibenaszeÍvezeta27. pont szerinti első
éves beszámolóját a szak,łnaibizottságtészére benyťrjtotta, és azt abizottság e|fogađta, az
onkormanyzat Tu|ajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága kéręlemĺe a bérleti
dijat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuarosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a26. pont a), b) vagy c) pontja szeľinti
méľtékre módosíthatja, a bérletí szeľzőđés egyéb feltételeinek vźůtozatlanul hagyása
mellett.

Felelős: polgáľmester
Hatarído: 201 5. december 3.

4.) a24812013. (VI. 19.) sztlmthatźnozat VIII. FEJEZET címe2015. december 4-íhatźilya|
aza|ábbira módosul:

BERBESZAMITAS

Felelős: polgármester
Határidó: 201 5. december 3.

5.) a 24812013. (VI. I9.) számú határozatźlnak 34-36, pontja az a|ábbiak szeľint módosul,
valamint tlj 37-4I. ponttal egésziil ki 2015. december 4-ihatá||ya|:

34. A bérlő kérelme alapján a béľbeadói jogkör gyakorlója hozzźljáru|hat a bérbeađőt
tęrhelő munkálatok kcĺltségének a béľ|őt terhelő helyiség bérleti díjba történő
beszźtmításźlhoz.
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A jelent pont szerinti hozzttjárulás esetén az írásbe|i megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:

a) a béľlő az e|végezni kívánt bérbeadót teľhelő munkálatok költségét ęlőzetesen
tételes költségvetés benyúj tásával hitelt érđemlően igazolja,

b) az épi|eten végzenđő munkálatokhoz a táĺsasházi alapitő okiľat vagy szeÍvezeti és

műkĺjdési szabttlyzatának ilyen értelmiĺ kikotése esetén a táĺsasházi kozgýlés
hozzájáru|t,

c) a hatósági engedélyhez kötott munkálatok esetén azok elvégzésére jogeľős és

végrehajtható építési (létesítési) engedély birtokában kertiljön sor; továbbá abérlő
váIIaIjaahaszná|atbavételiengedélymegszetzését,

d) a bérlőnek a munkálatokĺól való megállapodáskoľ az onkormtnyzatta| vagy a
bérbeadó szervezettel szemben nem áll fenn lejáľt bérleti díj és e|.lhez kapcsolódó
díj akkal ĺisszefüggő tartozása,

e) a bérlró vá||alja, hogy a bérleti szerzoďés mellett kozjegyzó előtt egyoldalú
kotelezettségváIla|ő ĺyilatkozatot tesz a saját kciltségén, amennyiben effe a bérleti
j ogviszony a|att még nem keľült sor.

35. A bérbesztlmításról szőIő megállapodásban ki kell kötni a kĺjvetkezőket:

Đ a bérlőnek a munkálatok befejezésére megállapított hatfuidő lejártft követő 30
napon belül igazolnia kell a munkálatokĺa foľdított költségeinek és abeszámíthatő
összegnek a méľtékét, be kell szereznie a szükséges hatósági engedélyeket (vagy
legalább ígazo|niake|| az engedély iranti kérelem benffitását),

b) ha a munkálatok műszakitartalma és költsége előre nem lathato műszaki-építészeti
probléma felmertilése miatt meghaladja a megá|Iapodásban rogzítetteket, a
tĺibbletk<jltségek csak akkoľ érvényesíthetők, ha eľről a bérlő és a béľbeadó
szervezet a bérbeadói jogkör gyakorlója hozzájáruIása a|apjźn előzetesen
megállapodtak,

c) ha valamelyik munka nem készül el, vagy hibás, késedelmes teljesítést rögzítenek
az źúađás-ź.ŕvételi jegyzőkönyvben, a bérbeszámítás összegét az e| nem végzett,
vagy hibás teljesítés értékével csökkenteni kell,

d) ha a bérbeszźrrlítás időtartarĺa alatt a helyiség utáni bérleti díj tartozás mértéke
eléľi a három havi - ténylegesen (a bérbeszźmítas Lĺányábarl) ťĺzetendő _ bérleti
đíjat, a bérbeszámításból még fennmaradó összegre a bérbeszámítás
megsziintethető, és az arra igényelhető beszámítást vagy megtérítést a bérbeadói
j ogkĺiľ gyakoľlój a j ogosult elbírálni,

e) a költségek beszźtmításanak és szám|źzásának37. pontban rögzitett feltételeit,

Đ ha a béľlő béľleti jogviszonya a beszámítható költségének bérbeszánnítás útjan való
megtéľĹilése előtt megszűnik, a helyiség béľleti díjába még be nem számított
összegre a volt béľlő vagy jogutódja nem tarthat igéný, kivéve, ha a bérleti
jogviszonyt rendes felmondással, abérbeadó sztinteti meg vagy a bérleti szerzőďés
megszüntetésre közös megegyezéssel a bérbeadó kezdeményezésre keľĺilt sor.

36. A bérbeszámítás útjan érvényesíthető kciltségek tényleges ráfordítását, va|amint a
megállapodásban szereplő munkák elkészültének arźnyát. a munkfü készre jelentését

követően taľtandó műszaki átadás-átvételen felvett jegyzőkonyvben a bérbeadó szervezet
igazolja le. Bérbeszámittsra csak a megállapodásban rogzített tételek esetében van
lehetőség - amennyiben azok megfelelő minőségben, határidőre elkészültek - legťeljebb a
me gál l ap o dásb an r o gzített keľetö s sze g erej éi g.
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37. A koltségek beszámításának feltételei a következők:
a) a bérbeadói jogkör gyakoľlója jóváhagyásával a béľbeadó szetvezet és a béľlő

közotti írásbeli megállapodás megktltése a munkálatok műszaki furtalmárő|, a
vaĺható költségeiről, a beszámíÍhatő költségek legmagasabb mértékéľől és
iilőtartamáró l, és a munkálatok elv é gzéséĺek hatáľidej éről,

b) a bérbeadó szerv ezet az e|v égzett munkákat j e gyzőkönyvben leígazolja,
c) a bérlő a béľleményben elvégzett munkálatok ĺjsszegérő| a bérbeadó szervezet

igazo|ástlt k<jvető 15 napon belül számlát nýjt be a bérbeadő szervezethez,
d) a bérlő által kiállított általános foľgalmi adómentes szétmla esetén abérbeszámíÍás

a bérleti díj nettó ĺisszegével szemben lehetséges,
e) számla kiźilitására nem jogosult béľlő esetén aZ engedé|yezett felújítási

mrrnkákhoz sziikséges vásaľolt anyagokľól és szolgáltatásokĺól az Önkormányzat
nevére sző|ő számlfüat nyújt bę az elszámoláshoz,

Đ szám|a kiállításaľa jogosult béľlő esetén a bérlő továbbszám|tzza az elvégzett és a
|eigazo|t munkáró l az ö s sze get az o nkorm źny zat r észér e,

g) a benyújtott számláknak a számviteli és adójogszabályoknak meg kell felelnitik'

38. A megállapodásban ki kell kötni' hogy amennyiben a 37. pontban foglalt feltételeket a
bérlő nem telj esíti, a bérbeszámítás lehetőségét elveszíti.

39. A bérleti đíjbabeszámítható költségeket úgy kell meghatźrozĺi és havonta levonni a
bérleti díjból' hogy a munkálatok elvégzése utźn ťlzetendő bérleti díjba beszámíthatő
kĺlltségek_ ha a bérbeadói jogköľ gyakorlója másként nem dĺjnt - az a|ábbiak szerint
térüljenek meg a bérlők szźmlára, ťrgyelembe véve, hogy a megźlllapodás időtaĺama
nem taľthat tovább a bérleti jogviszony |ejátatźnźi:
a) jogi szemé|y,jogi személyiséggel nem rende|kező szervezet és egyéni vá|Ia|koző

bérlő esetében legfeljebb 4 év a|att.,

b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

40. Bérbesziĺmítási megállapodás úgy is megkĺithető, hogy a bér|o áIta| végzett
munkálatok ellenértéke nem a bérleti díjban, hanem a helyiség megvźsźlr|źlsa soľĺín a
vételáľból kerül levontsailgy, hogy a beruházások értékét az avulással csokkenteni
kell. Az ilyen módon kdtött megállapodással az onkormányzat nem vállal
kötelezetts éget a helyiség e|adásźtra.

4I. Ha a bérleti jogviszony azért szunlk meg, meľt a bérlő a helyiséget megvásáro|ja, az
értékncivelő beruházćtsokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szoIgáIő helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló ĺlnkormányzati rendelet szerint kell eljĺáľni.

Felelős : polgiĺľmester
Határidó: 201. 5. december 3.

6.) a24812013. (VI. |9.) száműhattľozat új x. FEJEZETTEL egészül ki 2015. decembeľ 4-i
hatá||ya|:

IX. FEJEZET
VEGYES RENDELKEzÉspr
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Felelős: polgármesteľ
Hatátidő 2015. december 3.

7.) a248l2013. (VI. 19.) számúhatározatf}Ls. decembeľ 4-ihatáIlyal:
a.) 34. szćlrnozása4f'-re módosul
b.) 3 5. szŕtmozŕsa 43.-ramódosul
c.) 36. számozása44.-re módosul
d,.) 3]. számozása45'-re módosul

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

8) a248l2013. (u. I9.) számiĺhattlrozatii 46. ponttalegészül ki:

46. A VIII. fejezet rendelkezéseit minden el nem bírált kéľelemľe is alkalmazni kell.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 3.

A dtintés végľehajtástvégző szervezeti egység: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺnĺo sÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsonvÁnos xÉpvrsBLŐ.TESTÜr-nľn 15 IGEN, tr. NEM, 1

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA És ľrBc.ł.LKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET JozsEFvÁnosr oľxonľĺÁľyzĺ.ľ xnpvrsnlo
TESTÜLETENEK 4gl2015. (KI.03.) oľronmÁNYZATI RENDELETÉT 

^ZoľronvĺÁľyzn.ľ TULAJDoNÁBAN ĺĺĺo LAKÁSoK ELIDEGEľÍľnsÉnol
szoĺo 33 t20|3. (VII.20.) oľronn,ĺÁN Y Z ATI RENDELET MóDo SÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szeľvezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iroda

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a Készenléti Rendőrséggel kötendő megállapodás megkiitéséľe a
Budapest VIII., Szentkirályi utca 13. féleme|et 2. szám a|atti lakásľa
béľlőkij eliitési j o g biztosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. ígazgatóság elnĺike

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) ZATALHOZ EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrs ÉGE S
HaľÁRoz,ą.ľ:
25612015. (xII.03.) 14IGEN 1 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) hatátozott időre, 5 éves időtartamĺa sző|őan _ amely egy alkalommal legfeljebb 3

éwel meghosszabbítható térítésmentesen, többszörtjs béľlőkijelölési jogot
biztosít a Készenléti Rendőrs91 részére' a Budapest VIII., Szentkirályi u. 13.

félemelet 2. szám a|atti,84 m. alapterĹiletű, f szoba komfortos komfoĺtfokozatll
lakásra jelen hataľozat me|Iékletét képezo megállapodásban rogziteĹI tartalmi
elemekkel.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2015. decembeľ 3.

2.) felkéri a polgármesteľt a hatátozat 1. pontja szerinti megállapodás a|áitására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. decembeľ 15.

A 256ĺ2015. (KI.03.) számrĺ határozat mellék|eteit a kivonat 5. számrĺ mellék|ete
tartalmazza.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodásĺ Ügyosztáiy, Jőzsefuáľosi
Gazdálkodási Kiizpon t Zrt.

Napirend 416. pontja
Javaslat n Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-t érintő tulajdonosi
d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elnöke

IZAVAZASNÁL JELEN VAN lz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALlľrIZ vnĺo s ÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKsÉGE S
HATÁRoZAT:
257t201.s. (KI.03.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatáĺozat mellékletét képező, a Józsefuaľosi onkoľmányzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kozott 2015.06.15-én kötött Kozszo|gá|tatásí
Keretszetződés mellékletét képező 2016. évi Éves Szerződéseít és az azok mellékletét képezo
kompenzáciőszétmításalapjáulszo|gáIőköltségigéný.

Fęlkéri a polgármestert és a JGK Zrt. Igazgatőságanak elntjkét az Evęs Szeľződések
a|źirására.

Felelős: polgármeste\ I GK Zrt.
Határiđő: 20I 5. december 03.
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2. a) Felkéľi a polgármestert, hogy a 201'6. évi
Szetzo đés tew szźmait ve gyék fi gyelembe'

b) a f0I6. évi önkormányzati foľľások
koltségvetéssel egyidejűleg az Éves Szeľződésekben
móđosulhat.

költségvetés tervezésekor az Eves

ismeretében szükség esetén a
jóvahagyott költségtérítés cisszege

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februfu 29.

3. az onkormtĺnyzat taľtós onként váI|a|t feladatot váIlal 2}T6.januaľ I. napjátőI azIJj
Teleki téri Piac területén ľeklám tevékenységľe, és a reklámberendezések feltiletének
hasznosítás áta, me|y feladatot a JGK Zrt. Kozszo|gáItatási Szerzőđés keretén belül látja el,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

4. a 3. határozati pontban szereplő ľeklámberendezések béľleti díjait az alábbiakban
határozzameg:

a. helyi, VIII. kerĹileti székhelyű vállalkozások esetében a béľleti díj: legalább
20.000,- Ft/hólreklám + AFA

b. a helyi, VIII. keľületi telephelý, vagy fióktelepű vá||a|kozások esetében a
bérleti đíj : Iegalább 3 0. 0 00, - F tft,ó l reklám + AFA

c. egyéb vá||a|kozások esetében a bérleti díj: legalább 50.000,- Ft/hó/ľeklám +

AFA.

Yá||a|kozás alatt az egyéni vállalkozást és a társas vállalkozást kell éľteni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 205. december 03.

5. aZ Új Teleki téri Piac teriiletén lévő üzlethelyiségek hasznosítástra irányu\ó bérleti
szeruoďésekben rögzített bérleti díjat nem módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. december 03.

6. a 98412014. (IX.15.) és 31612014' (III.24.) számű Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
BízottsttghatźlrozatÍal valamint a II9120I4. CVI.1I). szźĺmu képviselő-testületi határozattal
módosított 4612014. (III.05.) számű képviselő-testületi hatźrozat 1. pontja helyébe a
kĺjvetkező ľendelkezések lépnek:
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Azűj Teleki téri piacon fizetendo bérleti díjak a piac megnyitásakor:

bérleti díj (nettó)

Üdetköľ: máshol fel nem sorolt teľmékek értékesítése 5.000 Ftlmzthő

Üzletköľ: büfe, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése 2.5OOFtlÍÍŕlhő
termékkĺjľ: - meleg étel

- meles étel áľusítása kávéitallal. alkoholmentęs
itallal

Üzletkör: nyers élelmiszer arusítás 1.300 Ft/m2lhó
teľmékkör: - zöldség és gyĹimölcs

- hús-és hentesaru
- hal
- tej, tejtermék (vaj, sajt, tirő, savanyított
tejteľmék stb.)
- kenyéľ- és pékaľu, stitőipari termék,
- cukĺászati készítmény, édesipari termék

Üzletköľ: egyéb élelmiszer z.s}OFtlmf Ihő
termékkĺjr: - egyéb éIelmiszęr (tojás, étolaj, margaĺin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szátaztésńa,
kźx é, tea, fuszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
- édességáľu (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkľém
stb.),
- kozérzetjavítő és étrend-kiegészíto teľmék

.. (gyógynĺivény, biotermék, testépítő szer stb.)
Üzletkör: vegyeskereskedés 2500Ft]mf fttő

- háztartási papíľáru; vegyi áru; műanyagáru;
- csomagoltélelmiszer;
- pipere termékek' íLLatszer, kozmetikum;
- bizsu-ékszer
- boráru, ľuhanemri, egyéb textilaľu
- cipőjavítĺís; kulcsmásolás; névjegykáľtya készítés
- állateleđel és kisállat l'artźshoz szükséges kiegészítő eszköz<jk

A belépési díj ĺisszege, fizetésének iitemezése:
A piacra történő belépési dijat abérlők és helyhasznáIők az alábbiak szerint fizetik meg:
Az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keretében keriil megá|Iapításra, de összege
legkevesebb 50.000 FtJmz + Áfa.
AZ ii bérlő a belépési díj

- 30%-át a bérlemény birtokbavételekor
. 70%-át a béľleti szerzódés megkötését kĺivető hónaptól kezdve két éven keresztül

havi részletfizetéssel teljesíti, azzaI' hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén
egytisszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem fizetett ĺlsszeg. Az esedékesség minden
hónap 15. napja.
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Az i! Teleki téri piacon a Jőzsefvátosi onkormányzat biztosítja a bérleti jogviszony
źtttuházásźtĺak lehetőségét a jelenlegi bérlők és helyhaszĺáIők, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a bérleti szerződésük fennállásáig a minđenkor hatályos, a lakások és

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkoző egyes szabályokľól szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény és a mindenkor hatályos Budapest Fővaľos VIII. kerületi
onkormányzat tulajdonában áI|ő nem lakás cé|jára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20') onkormányzati rendelet bérbeadói hozzájárulásra
vonatkozó rendelkezései szerint.

Helyhaszntllati díj ak :

A piacon a termelői és az őstermelői arusító aszta| helyhasználati díjai:
- napi helyhasznáIati díj bruttó 2.100 Ftlnap/asńa|
- havi helyhasznáIatĺ díj: bľuttó 2I.335 FtlhőlasztaI.

Üzlethelyiségek előtti teľületre történő kitelepülés díja: 100 Ft/m2lnap +ÁFA

Felelő s : Józsefu aľo s i G azďáIkodási Közpo nt Zrt.
Hatariđő: 20I 5 . đecember 03.

7. a Képviselő-testtilet a II9|20I4. (u.11.) számú határozatban foglaltakhoz képest

kiegészíti a parkolási díjszabást, az aIábbiak szerint:

- az á||arńó árusok számára 5.000 Ft/hó. az ídoszakosan aľusító őstermelők számára 3.000

Ftihó.

- az Uj Teleki téri Pac vásarlói szálnfua az elso óra ingyenes, minden további őta đíjszabása

500 Ft.

- az egy éb gépkocsi-parkolóhelyet i génybev ev ők számtra 1 0. 0 00-Ft + ÁFA/hó.

Felelős : Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺlzp ont Zrt.
Hataridő: 2015. decembeľ 03.

8. felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Szerdahelyi utca |]-t9. szám

a|atli ingatlan esetében további gépkocsĹbeállókĺa vonatkozó béľleti szerződések

megkötésére.

Felelő s : Józsefu ĺĺľo si Gazdálkodási Közp oĺt Zrt.
Hataridő: 2015. decembeľ 03.

9. módosítja a197l20I5. (x.17.) számúhatfuozatát oly módon, hogy aKozszo|gá|tatási
Kerctszęrződés időtaľtamźlta megbízza az önkormźtnyzati tulajdonú ingatlanok, intézmények
épü1et(rész)einek, he1yiségeinekhasznét|atára,bér|etére vonatkozó díjtételek és kedvezmények
mértékének megáIlapítźsź.ľal' a Jőzsefvtlrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t.

Felelős : J őzsefu árosi Gazdálkodási Ktlzpo nt Zrt.
Hatĺáľidő: 2015. decembeľ 03.
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A 257120|5. (x[.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat 6. számű melléklete
tartalmazza.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztáiy, Jőzsefvárosi
Gazdálkodási Kiizpont Zrt.

Napiľend 4ĺ7.pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szám alattĺ
telekin gatlano k pá|y ázat útj án ttirténő elid egenítés óre
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z EGYS ZERÚ S ZóTo BB s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
25812015. (KI.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

|.) Ilozzájźnul a Budapest VIII., Balassa l.7. szźrn a|attí,36189 hĺsz.-ú, 805 m2 alaptertiletű,
és a Budapest VIII., Balassa u. 9. szám a|atti,36188 llĺsz.-il, 73O m2 alapterülehĺ, összesen
1535 m" alapterĹiletű telkek nyilvános, egyforduló s pá|yázat tĺtján llrlrténő értékesíté séhęz,

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 20I 5. decembeľ 3.

2.) e|fogađja az e|őtefiesztés mellékletét képezó, a Budapest VIII., Balassa u. 7. szttm a|atti,
36189 hľsz.-ú, 805 m, alapterületű, és a Budapest VIII., Balassa u.9. szám alatti, 36188
hĺsz.-ú, 730 mf alapterülettĺ' összesen 1535 m2 alapteľületű telekcsoport értékesítésére
vonatkozó páIyázati felhívást az a|ábbí feltételekkel:

a.) a minimális vételár: 151.880.000,- Ft + ÁFA,

b .) a p áIy azat bir á|ati szemp ontj a : a le gmagas abb me gaj ánl o tt v ételáÍ,

c.) a két telek csak egytitt vásáľolható meg, csak az egyík telekľe benyrijtott pźtIyázat
éľvénytelen

d.) a, ingatlanokon létesíthető éptilet célja: kutatás-fejlesztés

e.) a vételáron felülkcitelező vállalás:
a Buđapest VIII., Balassa utca közteľület (hĺsz.: 36163, szélesség: 11 m, hossz: I29 m,
alapterület: I4I9 m,) út- és jźrđaszakasz teljes terjedelmében történő
- közterületi felújítás forgalmi részenlij aszfa|t és beton pá|yaszerkezetépítés,
- jfudarész tétkő burkolat ,űj páIyaszer.kezettel, a Coruin Sétány Pľogratn teľületén

a|ka|mazott téľkő típus sal,
- új szegéLy eredeti nyomvonalon,
- kilzvllágítás építés a Corvin Sétĺány Program teľĹiletén aIka|mazott kandeláber

típussal.
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e.a.) A kivitelezés biztosítására kötbér kikötését javasoljuk, az alábbiak szerint:

e.a.a.) a tervezési és engeđé|yeztetési feladatokat legkésőbb a szerzőđés aláírásától
számítottZ évęn belül elvégzi, a jogerős engedélyt megszerzi;

c.a.b.) a kivitclczóst clvćgzi, ćs a forgalomba hclyczćsi cngedélyt a szerződis a|źirźsćúőI
szźlmított 4 éven beltil megs zerzi;

e.a.c.) hogy az e.a.a.) és e'a.b.) pontokban vállalt kötelezettségek késedelmes vagy nem
teljesítése esetén 30.000,- Ft cisszegű napi kötbéľt ťĺzeÍ. az onkormányzat részéte.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidó : 20I 5 . december 3.

2.) a pá|yázati felhívást a Képviselő-testület 428l201'f. (XII.06.) számű határozatában
fo glaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yongazdálkodási igazgatőja
Határiďo: 20I 5 . decęmber 3.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a páIyázat eredményére vonatkoző javaslatát teľjessze a Képviselő-
testĺilet elé jőváhagyás végett. Amennyiben a pá|yázat eredménýelentil záru|,
ťe|hata\mazza aYárosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yźnatot|ezźnő eľedmény
megá||apításáĺa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20T6' máľcius 31.

4.) a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. eredményes pá|yázat esetén az
onkormanyzatta| fennálló Yagyongazdálkodási szerződés 90. pontjában foglaltaktól
eltérően f millió Ft + AFA megbizási ďíjra, eľedménýelen pá|yázat esetén a
Yagyongazdálkodási szerződés szerinti hiľdetési k<iltségeinek megtérítésére jogosult. A
megbízási díj fedezete a telkek értékesítéséből befolyő véte|ár' A díjazás kifizetésére
eľedményes eljarás esetén az ađásvételi szerzőđés a|áírását, és a költségvetés módosításat
követően, eredménýelen eljaľás ęsetén a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dĺjntését követően benyúj tott szźlmla ellenében történik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátidő: adásvételi szerzođés megkötését követően

5.) a Jőzsefuaĺosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt. a köĺertileti felújítási munkálatok műszaki
ellenőri feladatainak e||átásáért a nettó kivitelezési érték 3 %o-a + AFA összegű megbízási
díjľa jogosult, amely a munkálatok átvételét kĺivetően benffitott szélmla ellenében
történik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: akozteri|eti munkálatok elvészését és átvételét követően
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6.) az 5.) pontban foglaltakra 1.199 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vá||a| 2020-ra a
helyi adó bevételek terhéľe. Felkéľi a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés
készítésekor a 6. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20f0. évi költségvetés készítése

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Józsefuárosĺ Gazdálkodási KőzpontZrt.

Napirend 4/8. pontja
Javaslat önkoľmányzati tulajdonú gazdasági társaságokat éľintő
tulaj donos i d tintések meghozata|ár a
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvIsprŐ
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALlglIZ MrN o S ÍTETT SZóTOB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
259ĺ20':5. (KI.03.) 13 IGEN 0 NEM 4 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselo-testiilet, mint a ĺőzsefvátosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért KözhasznuNonprofit Kft.
és a Józsefuáľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítőijogkörében
úgy dont, hogy

1. a Jőzsetvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft.. 2016. augusztus
01. nappal jogutódlással megszúnjön, és beolvadjon a Jőzsefuáros Közĺjsségeiért
Nonprofit Zrt.-bę.

Felelős: polgármesteľ
Hatríridő: 2015. december 03.

2. A Józsefuaľos Közĺisségeiéľt Nonprofit Zrt. alaptőkéje nem emelkedik meg a
Józsefuĺíľosi Gyermekek Üdtittetésééľt KozhasznűNonprofit Kft. törzstőkéjéve|, így a
Zrt. a|aptőkéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5, dęcember 03.

3. a hatźlrozat 1. pontjában említett beolvadáshoz sziikséges vagyoÍrméľleg-tervezetek
fordulónapj a 2015. december 3 1.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 20I 5. december 03.
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4, felkéri a beolvadással érintett társaságok ügyvezetését az egyestilési terv elkészítésére,
amely tartalmazza a vagyonméľleg-tervezeteket és a vagyonleltát.tervezeteket,
valamint a jogutód jogi személy létesítő okirat módosításának tęrvezetét. Továbbá
megbízza a beolvadással érintett társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással
egyĹittműködve a vagyonmérleg és vagyonleltáľ-tervezeteket, valamint az egyesiilési
dcjntés meghozataIához sztikséges egyéb _ jogszabá'Iy áItaI meghatározotr, vagy a
legfőbb szervek éital eloírt - okiratokat, valamint az egyesülési szerződést készítsék el.

Felelős: Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetésééĺt Kozhasznu NonpľoÍit Kft. ügyvezetoje, a
Józsefu aľo s Közö s sé geiért Nonpr oťú Zrt. Igazgatő ság elnöke
Hataridő: a Képviselő-testület beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését megeIőzoen

A dtintés végrehajtását végző szervezeti. egység: Gazdálkodási Üryosztály, Pénzĺigyi
ÜgyosztáIy, Jĺízsefuárosi Gyeľmekek Üdiiltetéséért Közhasznrĺ NonpľoÍit Kft., a
Jĺízsefváros Ktiztisségeiéľt Nonp r oťlt Zrt.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ĺ z rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc. Z MtNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
260t201s. (Kr.03.) 13IGEN

A Képviselő-testiilet, mint a Józsefuaros Közbiztonságáért és
Egyszemélyes Nonprof,lt Kft. és a Józsefilaros Közösségeiért
fu laj đonosa, a|apitőij ogkörében úgy dönt' hogy

1. a Józsefuaros Kozbiztonságáéľt és Końisńaságáért
NonproÍit Kft.20|6. augusztus 01. nappal jogutódlással
J őzsefv ár os Kö zĺi s s é gei ért No npr oťĺt Zĺt. -b e.

Felelős: polgármester
Hataridő 20| 5. december 03.

O NEM 4 TARTOZKODASSAL

Ko ztisňaságáért S zolgá|tatő
Nonprofit Zrt. egyszemélyes

Szolgáltató Egyszemélyes
megsziĺnjĺin, és beolvadjon a

2. A Józsefuaros Kozösségeiért Nonprofit Zľt. alaptőkéje nem emelkedik meg a
Józsefuáľo s Kozbińonságáért és Kciztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Kft. töľzstőkéjével, így aZrt. alaptőkéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő : 20l 5. december 03.

3. a határozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek
foľdulónapj a 2015. december 3 1.

Felelős: polgármester
Hatźxiđő: 20I 5. december 03.
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4. felkéri a beolvadással érintett taľsaságok ügyvezetését az egyesülési terv elkészítésére,
amely tafta|mazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltźtr-tewezeteket,
valamint a jogutód jogi személy létesítő okiľat módosításának tervezetét. Továbbá
megbizza a beolvadással érintett társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással
egytittműködve a vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetęket, valamint az egyestilési
dĺjntés meghozata|tůloz szükséges egyéb _ jogszabáIy źůtal meghatározott vagy a
legfőbb szervek tLItaI eIőirt - okiľatokat' valamint az egyesu|ésí szerzoďést készítsék el.

Felelős: Józsefuáros Kĺjzbiztonságáért és Koztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonpľofit Kft. iigyvezetője, a Jőzsefválros Kĺjzĺjsségeiért Nonprofit Zrt.Igazgatóság elnöke
Hatáľidő: a Képviselo-testtilet beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését megelozoen

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Üryosztáůy, Pénzügyi
Ugyosztá|y, Jĺizsefuáľos Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szo|gá|tató Egyszemélyes
Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság, a Józsefváľos Ktizösségeiért Nonprofit Zľt.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvIspro
A HATAR oZ ATIH)ZAT ALH)Z ľĺn,ĺ o s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
26U201s. (Xil.03.) 13IGEN O NEM 4 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület, mint a Józsefuĺírosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit
Kft., a Józsefuáros Közbiztonságáért és Kcjztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Kft. és a Jőzsefvźros Közösségeiéĺt Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói
jogkörében úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit Kft., a Józsefuáľos
Kijzbiztonságáért és Köńisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit Kft.
jogutódlással tĺiľténő megszűnése és a Józsefuĺĺros Közösségeiért Nonproťlt Zľt.-be
beolvađás tźlrgyában a beolvadással kapcsolatos 2015. december 31-i fordulőnapi, a
hatályos magyat számviteli t<irvény előírásaival összhangban elkészített
vagyonmérleg-tervezeteknek, valamint a végleges vagyonmérlegeknek a
kcinywizsgá|atőła és arľól könywizsgálói vélemények kibocsátására az MB Tax
Consulting Kft.-t (székhely: 1061 Bp., Andľássy lJt 43., Nyilvantaľtási szám: 002650,
K<inywizsgáló: Zsővźlĺ Beatrix, tagsági igazolvźny szám: 007|69) bizza meg
980.000,- Ft + ÁFA összegben.

Felelős: polgármester
Hatarídő: 20I 5. december 03.

2. a) ahatározat I. pontjában foglaltak feđezetére előzetes kötelezettségetvá|LaI a2016.
évi költségvetés terhére ĺjnként vállal feladatként a helyi adóbevételek teľhéľe.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetés
tervezésnél vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : 201 5. december 03.
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3. felkéri a polgármestert a hatfuozat 1. pontja szerinti megbízási szerzőđés megkötéséľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. évi kcjltséevetés készítése

A diintés végľehajtá sát végző szervezeti.egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi
ÜgyosztáIy, Jrízsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Ktizhasznú Nonprofit Kft.,
Józsefváľos Ktizbiztonságáéľt és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Táľsaság, a Józsefváľos Ktiziisségeiért NonproÍit Zrt.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI ZATALHoZ MtN o S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
262t2015. (KI.03.) 13 IGEN 0 NEM 4 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. tészére az
ingatlan-nyilvántaľtásban 35235 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. keľület
Baľoss utca 63-67. szám alatti önkormźnyzati fulajdonú ingatlan meghatározott 15,27
m2 irodahetyiségét külön haszná|ati megállapodásban rögzített fęltételek szerint
hatátozat|anidőľeingyeneshasználatábaađja'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03'

2. fe|kéri a polgármestert a hatźlrozat 1. ponda szerinti a hatźlrozat mellékletét képezo
haszĺtlati me gál l ap o d ás a|áir ásfu a.

Felelős: polgáľmester
Hatariđo: 20I 5 . december 1 0.

A 262l20t5. (xII.03.) számú határozat mellék|etét a kivonat 7. számű melléklete
tartalmazza.

A diintés vég.ľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztáiy, Jőzsefuáľosi
Gyeľmekek Udůiltetéséért Kiĺzhasznú NonpľoÍit Kft.

Napĺrend 4ĺ9. pontja

együttmíĺködési megáll'aľodás megköÍésére
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvĺsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrc. Z MrNo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
263t201'5. (KI.03.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. a końartozásmentes, józsefvárosi székhellyel rendelkező ťĺatal, mikľo- és női
mikĺovállalkozások működésének elősegítése érdekében együttműködési megállapodást
köt a B udap e sti V á1 1 alk o zásfej|esńé s i Kö zal ap ítv ánny a|.

Felel(ís : polgármester
Határido: 20|5. december 03.

2. felkéri a polgármestert a hatttrozat mellékletét képezo egytittműködési megállapodás
aláírására.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő: 2015. december 10.

3. bruttó 15.000.000,- forint összegben az I. pontban meghatározotí célból támogatja a
BudapestiYźi|a|kozásfejlesztésiKoza|apítványt

Fęlelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. december 03.

4. a) a 3. pontban meghatźrozott támogatás fedezetéül a 2015. évi műkodési általanos
tartalékot jelöli meg, és ezzeI egyidejűleg az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon belül az általános tartalék - kĺjtelező feladat -
e|óirányzatáról 15.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vźi|aIt feladat _
műkö dé s i cé lú tám o gatás ál l amh źztartźs oĺ kívtilre elóir tny zatźr a.

b) felkéri a po|gźtrmestert, hogy a 2015' évi költségvetés következő módosításánál a
határ o zatb arl fo gl altakat ve gye f i gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hatźniđł5: a) pontnál 2015. december 03., b) pontnál 2016. február 29.

A 26312015. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat 8. számr'ĺ melléklete
tartalmazza.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazd'á|kodási
IJ gy o sztá|y, J őzs efv áro s Ktizti s s é geié rt No n p ro f it Zľt.

5. Vagyonkezeléssel, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat,,ÉLETMENTo PONT" kialakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis }d té _ polgármesteľ

Dr. Sára Botond _alpolgármester

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvlsBrŐ
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZóTo BB SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
264ĺ2015. (xII.03.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijelöli a35315 he|yrajzí számu, természetben a Budapest VIII.'kerület, Dankó u. 18.

szźlm a|atÍi ingatlan külső és belső kerítés közötti teľületét ,,ELETMENTO PoNT''
üzemeltetéséľe' 2015. december 15. és 2016. február f9.kozotti időtartamľa.

Felelős: polgármester
Határiďó: 20l 5. december 1 5.

f. fe|kéri a polgáľmestert, hogy köss<jn megállapodást a Józsefuáros Közösségeiért
Nonprof,lt Zrt.-ve| a353I5 helyrajzi szźlmű ingatlan hasznźůatźra, annak érdekében, hogy
a teľületet a ĺozsefvátosi Gazdálkodási Központ ZÍt. ,,ELETMENTO PoNT''-ként
üzemeltesse az 7. pontban meghatfuozott időszakban.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. december 15.

3. a) felkéri a polgármestert, hogy kösson támogatási szerzóđést az ,,ÉLETMENTO PONT''
üzemeltetésére a Józsefuárosi Gazđá|kodási Központ Zrt.-ve| a határozat mellékletét
képezo taľtalommal.

b.) felkéri a polgármestert a hatźrozat 3. a.) pontjában szereplő támogatási szerződés
a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatátĺđő: 3. a) pont vonatkozásban 2015. decembeľ 3., a 3. b.) pont vonatkozástlban
2015. december 15.

4. önként váIlalt feladatként a rendkívüli téli időjárási viszonyok soľán jelentkező fęladatok
el|átástra 5.000,0 e Ft-ot biztosít egyszeri kiadásként.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. decembeľ 3.

5. ahatározat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormtnyzatkiadás 11107-0l cím miĺktjdési
cél és általános tartalékon belül a rendkívüli események miatti költségek _ ĺjnként vállalt
feladat - e|őirányzataró| I,943,0 e Ft-ot, a rendkívĹili hideg időjárás miatti intézkedések,
feladatok _ önként vźt||alt feladat _ e|oirtnyzatrő| 3.057,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11301 cím - önként vállalt felađat _ működési célú támogatás a||arÍńáztartáson kívülre
e|őitźnyzatfua a Józsefuiíľosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt. ,,ELETMENTO PONT''
uzeme|tetés i é s közterül et el l enőrzés kö lt sé geinek támo gatźsa címén.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015. december 03.

6. felkéri apolgármestert, hogy ahatátozatban foglaltakata2015. évi kĺiltségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős : polgiírmester
Határidő : 20 I 6. februar hó
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A f64l20|'5. (X[.03.) számú határozat mellékletét a kivonat 9. számrĺ melléklete
tartalmazza.

A dłintést végľehajtá sát végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztáty, Jĺízsefuáľosi
Gazdálkodási Kiizpont Zrt.,, Jegyzői KabÍnet

Napirend 5l2.pontja
Javaslat a JOKESZ mĺídosításával kapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjeszto: Dľ. Kocsis llĺĺáté _ polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ S ZóToB B sÉc s zÜrs ÉGES
HATÁROZAT:
265t201'5. (KI.03.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvtros Keľiileti Építési Szabźĺ|yzatźrő| sző|o 6612007. (XII.12.) önkoľmányzati
rendelet (lórÉsz), volt Ganz-ueve.c területére vonatkozó módosításánaktervezętére
érkezett á||arĺigazgatási véleményeket elfogadja, azoĺbaĺ a terület tulajdonosaival
további egyeztetések lefolýatására kéri fel a polgáľmestert.

Felelős: polgármester
Hatáĺido: 2015. december 3.

2. a Jőzsefváros Kerületi Építési SzabáIyzatárőI szőIő 6612007. (X[.l2.) önkormányzati
rendelet (JOKÉSZ), vo|t Gaĺlz-MÁVAG teľületére vonatkozó módosítási eljźrásába
közbenső igényként beépült MAV-teleppe| és az új kerĹileti mentőállomással összefliggő
véleményezési és paľtnerségi egyeztetési szakaszé./. |ezfuja.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hataľidő: 2015. december 3.

3. felkéri a polgármestert, kezdeményezze az źilami foépítésznil a ĺórÉsZMAY-teleppel
és az új kerületi mentőállomással összefiiggő módosításával kapcsolatban a végső
szakmai véleménvének kialakítását.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|5. december 3.

A diĺntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Váľosfej|esztési és Főépítészi UgyosztáIy
Főépítészi Iľoda
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKoľasuoz vĺľlĺosÍľprľ szóľogg sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnľvrspr,o-ľnsľÜr,BľB |,4 IGEN, 0 NEM, 2
ľa.RľózronÁssa.L ELFoGADJA És vĺBcaLKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vIII. xľnÜr-nľ ĺózsnľvÁRosl oľxonľĺÁľĺyzĺ'ľ xnľvrsnlo
ľBsľÜr-nľnNn,x 55/2015. (xII.10.) oľronľĺÁľĺyza.ľr Rnľnnr.nľBľ A
ĺozsnľvÁnos xn,nÜr-Bľĺ ÉpÍľÉsr sza.ľÁI,yza.ľÁnól (ĺóxÉsz1 szoĺo
66 t 2007 . (XII. 1 2.) oľxonľĺÁľyz,ł.ľr REND ELEľ vĺŐn o sÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iroda

Napirend 5/3. pontja
Javaslat emlékmű elhelyezéséľe a Teleki téľen
(írásbeli előterj eszés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgiíľmester

Dľ. Sára Botond _ alpolgármesteĺ

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
266t2015.(KI.03.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

I. hozzájáru| Dan Reisingeľ tervei alapján a Munkaszolgálatosok emlékmiivének
feláIlításához a Teleki tér déli, 'FiDo' térnek (35388 hĺsz.) nevezętt részéĺ (a ténész
keleti, orczy út felőli végén).

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: f0I5. decembeľ 3.

2. felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatározat 1. pontjáróI tájékoztassa a Miniszterelnökség
Ki emelt Társ adalmi Ü gyekéľt felelő s helyette s áIlarrÍitkźr at'

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 5.

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi|Jgyosztá|y

Napirend 5/4. pontja
Javaslat fővárosi városĺizemeltetési infoľmációs rendszerhez valĺó
csatlakozásra
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester
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sZAv 
^Z^SNÁL 

JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT AL:ľrcz EcYszERÚ s zóľo g g s Éc szÜrsÉcB s
Ha.ľaRoza.ľ:
267/2015. (KI.03.) 1ó IGEN 0 NEM o ľĺnľozrooÁssĺ'r,

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat és a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. csat|akoz1k a Fővaľosi Biztonsági Iroda Városgondnoki
Szolgálat intemet a|apű, kcizponti webkiszolgálói alkalm azásźthoz.

Felelős: polgármester
Hatfuiďő 201 5 . december 03.

2. a szo\gáItatás minél szélesebb körű támogatása érđekében felkéri a polgármestert,
hogy a lakosságot tájékoztassa a www. jozsefuaros.hu honlapon és Józsefuáros című
kiadványon keresztül.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a szolgá|tatás elindítását, valamint az együttmúködés megkezďését kĺjvető 8
napon belül

3. felkéri a jegyzőt, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal részérőI, valamint a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Igazgatőságának elnökét, hogy a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Észétol jelĺjlje ki a kapcso|attartő személý.

Felelős: jegyző, aJőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt,Igazgatőságétĺak elnöke
Hataľidő: 20\5. december 15.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztá|y, Jónsefuárosi
Gazdálkodási Ktizpon t Zrt.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat tűzfalfestésĺ programra Józsefuárosban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN vAN to rÉpvIsplo
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ szóľo g e sÉc s zÜrSÉGES
H,ł.lÁRoz,ą.ľ:
268I2015.(KI.03.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület ťlgy dönt, hogy felkéri a polgáľmestert a Jőzsefvárosi trĺzfalfestési
pľo gram kiđo|go zásźr a.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2016. március 1 .
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A dtintés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat ldősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egľy Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvIsBro
A HATAR oZATHo ZAT ALIH) Z EGY S ZERŰ S ZóTo B B s Éc s zÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
269ĺ2015. (KI.03.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest VIII., Baross u. 2I. szám alatti 36758 hľsz.-ú tźnsashéz a|apítő
okiratának módosításához^oly módon, hogy a 3675810lN3 hľsz.-ú albetétből két onálló
helyiség jöjjön létre 200 m. és357 m, alapteľülettel.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdá|kodási Közpoĺt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattniđő : 20I 5. december 3.

2. felkén a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a társasház a|apítő okiratának
módosításához szükséges intézkedések megtételéľe, az elkészült okirat a|áírására. A
Jőzsefvźrosi Gazdálkodási KdzpontZĺt. a feladat e|ItLtéLsáért az onkoľmtnyzatta| ferurálló
Yagyongazdálkodási szeruőđés 83. a.) pontjában foglalt megbízási díjra jogosult.

Felelős: Józsefuarosi Gazda|kodási KözpoÍItzrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 201 5 . december 3.

3. a Budapest VIII. 36758lN3 he|ytajzi számon nyilvántartott, természetben a 1082
Budapest, Baross u. 2|. szźlĺrl alatti 557 m,-ből 200 m" alapteľiiletű önkormányzati
tulajdonú helyiséget nappali e||źtást biĺosító 60 férőhelyes Idősek Klubja fimkcióľa
kijelöli.

Felelős: polgármester
Hataľidő : ftildhivatali bej egyzést követően

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáttatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Józsefváľosĺ Szocĺális SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Kiizponto
Józs efváľos i Gazdálkodási Közpo nt Zrt., G azdálko dási Ügyosztály
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Napirend 612. pontja
Javaslat háziorvosi pá|y ázat elbírálására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }i4:áté - polgáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT AL:glI Z EGYS ZERŰ S ZóToB B sÉo s zÜrs Éop s
Ha.tÁRoz,tr:
270|20|5. (KI.03.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy Budapest Fővaros VIII. kerület 46. számí házi
gyermekorvosi körzet, valamint a köľzethez tartoző köznevelési intézmények egészségügyi
feladatainak el|átástr a kíírt p áIy ázatot eľedménýel ennek nyi l vánítj a.

Felelős: polgármester
Hattlridő: 20I 5. december 03.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda, Jĺizsefváľosi Egészségügyi Szolgálat

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésének mĺódosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
271t2015. (xII.03.) 13IGEN 1 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezését 20|6. januáľ 01. napjától Józsefuaľosi
Szent Kozma Egészségiĺgyi Kĺizpont elnevezésre módo sítj a.

Felelős: polgáľmester
Hatźniďő : 20I 6.j anuár 0 1 .

2. e|fogadja a hatźlĺozat 1. pontjában meghatáĺozott intézmény alapitő okiratát módosító
okiľatát' valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát aMagyar
Álhmkincstár áItaI t<jľténő töľzskönyvi bejegyzés napjától az elóteqesztés 1-2. sz.
mellékletében foelaltak szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźtríđó : 20I 5. december 03.

3' felkéri a Jőzsefvárosi Egészségiigyi Szolgálat főigazgatőját a műkcjdési engedé|yezési
elj ĺírás lefo lyatására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3 1.

4. felkéľi a polgármesteľt a Magyaľ'- Államkincstár esetleges hianypótlási felszólításának
teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teljesítése jelen határozatta| nem lehet ellentétes és
az alapítő okiratot lényegi - helyĺeigazítási kérđésnek nem minősülő - kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 03.

5. felkéri a lőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatőját, hogy a Józsefuarosi Szent
Kozma Egészségiigyi Kozpont Szęrvezeti és Múkĺjdési Szabźiyzatát terjessze be a
Képviselo-testület f0 I 6. február havi tilésére.

Felelős: Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat
Határiđő: a Képviselő-testület 2016. febľuár havi ülése

6. felkéľi a polgármestert a határozatZ. ponť1a szeľinti dokumentumoka|áításfua.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 20I 5 . december 1 0.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáttatási ÜgyosztáIy
Hum ánkapcs olati Iľo d a, Józs efu áro si E gészs égii gyĺ Szolg áůat, P énzligyi Ügyosztá ly

Napirend 6ĺ4. pontja
Javaslat a káłbítőszer-ellenes stľatégia végrehajtátsával kapcsolatos
feladatok támogatására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Ferencz oľsolya - képviselő

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s rÉpvlspro
A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
272ĺ201'5. (KI.03.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiĺlet úgy dönt, hogy

1. ellátási szerzőđéstkot- az előterjesaés mellékletében foglalt taľtalomma| - az Emberbarát
Alapítvánnyal _ önként vállalt feladatként - 2016. évre 5 fő Budapest Főváros VIII.
kerületi á||anđő vagy tartőzkodási hellyel rendelkező férfi szenvedélybeteg tészéte
bentlakásos férőhely biztosítźsźna az A|apítvźtny Alkohol- Dľogľehabilitációs Intézetében
(1 105 Budapest, Cseľkesz u.7-9), melyre 2.964,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. december 03.

42



2. az I. pontban foglalt feladatok el|átásának fedezetére _ onként vállalt feladat - 2016. évľe
előzetes kotelezettséget vállal f.964,0 e Ft összegben a 11301 címen 2015-ben teľvezett
KEF működése előirányzat szabad marađváĺya terhéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

3. támogatási szerzőďést kĺjt a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvánnyal az
Alapítvány drogprevenciós progľamja éľdekében szükséges mrĺködési és személyi jellegrĺ
kiadások tźtmogatása céljából, melyľe 300,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hatźridő : 201 5 . december 03.

4. támogatási szerzóđést kot a Roma-Magyar Kézfogźs Kozhaszniĺ Alapítvánnyal az
Alapítvany źital szervezésre kerĺilő, Jőzsefvárosban megvalósuló dľogprevenciós program
szetvezése érdekében, melyre f50,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. december 03.

5. támogatási szerzodést kcit a Megálló Csoport Alapítvánnya| az A|apítvány 2016. első
felévében megvalósuló dľogpľevenciós program ttlmogattsa érdekében, melyľe 300,0 e Ft-
ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hatźridő : 201 5. december 03.

6. a 3-5. pontokban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11301 címen belül _ önként
vállalt feladat - dologi _ KEF működése - előirányzatrő| 850,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
műkcidésicélútámogatásoká||anhźntartásonkívĹilree|oirźnyzatźtra

Felelős: polgármester
ljatfuiđő 201 5. decembeľ 03.

7. felkéri a polgármester a hatźrozat l., 3-5. pontjában elfogadott szerzodések alźtírźsttra.

Felelős: polgármester
Határiđő 2015. december 3 1.

8. felkéri a polgĺíľmestert, hogy ahatźlrozatban foglaltakat a2015. évi költségvetésről szóló
rendelet módosításánál és a 2016. évi kĺiltségvetés tervezésénéL vegye figyelembe.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: a20|5. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, és a2016. éví
költségvetés készítése

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iľoda
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Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Jĺózsefváľosi Egyesĺtett Bölcsődékkel kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sántha Pétemé _ alpolgármesteľ

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHc, Z AT ALHI Z MIN o S ÍTETT S ZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
273120|5. (KI.03.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Biztos Kezdet Gyerek<ház. mint gyermekjóléti aIapszolgáltatást tartós önként váI|alt
feladatként aJőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetvari u. 1. szám alatti
székhelyén a2016. évtől továbbra is műkodteti.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. december 31.

2. a Jőzsefvaľosi Egyesített Bolcsődék engedé|yezelt. |étszźtrnát a Biztos Kęzďet GyercIĺház
feladateIlátása miatt önként váIIaIt feladatként 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti
a\ka|mazással' így a k<iltségvetési szerv engedéIyezett |étszźtma 185 foľől 186 fore
módosul, egy fő Gyere|<hźz vezetői munkakört ellátó hatźlrozott időtaľtamú jogviszonyát
hatźlr o zat|an időtartamb an határ ozza me g.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. december 03.

3, ahatározat2. pontjában megjelölt gyermekjóléti alapszolgáůtatásra elozetes - mfüödési
ĺjnként vállalt - taľtós kötelezettséget válIa|, melynek költsége 2016 évben 6.245 e Ft, a
taľtós ktjtelezettségvá||a\ás fedezete a kĺiltségvetési törvényben évente meghatározott
támogatási összeg, és az onkormanyzat saját bevétele, a GyerekházbankozaLka|mazotti
jogviszonyban áIIő szakalkalmazottak Cafeteria juttatását az onkormĺĺnyzat sajźt
bęvételeinęk terhére biztositja, önként váIla|t feladatként a Józsefuáľosi Egyesített
Bölcsődék költséevetésében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 31.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a mindenkori költségvetés
elkészítésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidó : mindenkori kĺiltségvetés tervezése, elfo gadása
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5. a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsőđék módosító okiratát és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt a|apitő okiľatát, Szetvezeti és Műk<'dési Szabźiyzatát, Szakmai
Programját ahatźrozat I-3. sz. mellékletében foglalt tartalomma|, 2016. január I. hatá|Iya|
jőváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: f0ĺ5. decembeľ 31.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a Józsefuarosi Egyesített Bcjlcsődék székhely
múködési engedélyének módo sít ása ir ánti kérelem benyúj tásáľó 1.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

7. felhataImazza a polgarmestert a határozat 5. pontjában meghatźltozott dokumentumok
a|áírásźlra és az a|apítő okiľatok tekintetében a Magyaľ Allamkincstár esetleges
hiánypótlási fe|sző|ításának teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teljesítése jelen
hattrozatlal nem lehet ellentétes és az a|apítő okiratokat lényegi - helyreigazítási
kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatia.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. decembeľ 15.

8. a ľ'tMoP 5.6.I. pá|yázatkeretében 2OI3. március 1-tő|2OI5. febľuráľ 28-ig megvalósított
,,Bűnmegelőzés és á|dozatsegítés Budapesten' Jőzsefvárosi modellprogľamma|,, címíi
projekt 3 éves fenntaľtási időszakában a szakmai vezető helyettesi feladatokat a
Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék látja el.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20I 5 . december 03.

9. A Belügyminisztérium által meghirdetett ,,Bűnmege|őzési projektek megvalósítasaľď'
tareyú nyílt pá|yazat nyeľtessége esetén a megvalósítás feladatait a Józsefuaľosi Egyesített
B ö l c s ő dék látj a eI cjnként v źl|la|t fe ladatként.

Felelős: polgármester
Hatátidő: 20I 5. decembeľ 03.

10. a 37512011. (x.15.) számuhatźnozatźnak 3. pontjźlban a bűnmegelőzési páIyázathoz
kapcsolódó 3 éves fenntartási időszakľa - 2015. március l-től 2018. február 28-ig - vá,IIaIt
évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék
kĺi lts é gveté s ében bíno sítj a, mint ĺjnként v á||a|t feladat.

Felelős : polgĺíľmester
Határidő : 201 6., 20 |7 . évi költségvetés tervezése, elfog ađása

A 27312015. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat 10. számú melléklete
tartalmazza.
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A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Józsefuárosi Egyesített Btilcsődék

Napirend 6/6. pontja

S z a b a d e gyház Magy ar or szá gga|
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ S ZóTo B B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
274l20]l5.(XII.03.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I. ahatározat I. melléklete szerinti kcizfeladat ellátási szerzódéstkot az Üdvhadsereg
SzabadegyházMagyarországga| (székhely: 1063 Budapest, Bajnok u, f5.; képviseli:
Bernhard Wittwer ornagy).

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5. december 03.

2. felkéri a polgármestert a hatátozat 1. pontja szeľinti közfelaďat ellátási szetzódés
aláitására.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20| 5, decembeľ 3 1 .

A 274ĺ2015. (xII.03.) számú határozat mellékleteit a kivonat 1|.. számú melléklete
tartalmazza.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztáty
Humánkapcsolati lľoda

7. Egyéb előteľjesztések

Napĺľend 7lI.pontja
Javaslat a Józsefuáľos Ktizbĺztonságáért Kiizalapítvánnyal kapcsolatos
d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

ĺZAY AZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc,Z MrN o S ÍTETT S ZoTo B B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
275t2015.(xII.03.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvźros Közbiztonságáéľt Koza|apitvány kuľatóriuma által benffitott
2014. évi egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eľedménykimutatás) és a
kozhasznilsági jelentését a határozat 1. számťr mellékletétképező tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

f . felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon az I. pontbanmeghatározott dokumentumoknak
az ĺjnko rm ány zat hivatal o s ho nl apj an töľténő kö zzététe|ér ő|.

Felelos: jegyző
Hatfuiđő: 20I 5. december 1 5.

3. a Fővarosi Törvényszék vtitozásbejegyzésének napjával hatályon kívül helyezi a
Józsefu aľosKözbiztonságáértKoza|apítvźnya|apítőokiratát.

Felelős: polgármester
Határidő : Fővaľo si Törvényszék változásb ej e gy ző vé gzé sének napj a

4. elfogadja a Jőzsefvźttos Kĺjzbiztonságáéľt Koza|apítvar,y Íi a|apítő okiratát ahatátozat
2. szźlm,(l melléklętét képező tartalommal úgy, hogy az a|apítő okirat a Fővarosi
Törvényszék változásb ejegyzését kĺivető napon |ép hatźiyba.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

5. felkéľi a polgármestert a hatáĺozat 4. pontjában foglalt alapítő okirat aláírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataľido: 2015. december 1 5.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodj on az alapítő okirat Fővárosi TowényszéIďlez
történő benýjtásáĺól.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2015. december 1 5.

7. felkéri a kuratóriumot, hogy a ttirvényszéki nyilvantaľtásba vételt követően
gondoskodj oI aZ a|apitő okiľat kozzététe|éről a Magyar Kĺizlcinyben, továbbáfe|kén a
jegyzot, hogy gondoskodjon az onkormźnyzat hivatalos lapjában és honlapján történő
kozzététe|éroI.

Felelős : kuratórium, jegyző
Hataľidő : a törvénvszéki nvilvántaľtásba vételt követően
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8. a Jőzsefváros Közbiztonságáért Koza|apitvány részére hattlrozatlan időre ingyenes
hasznźtlatba ađja az önkormányzati tulajdont képező Baross u. 63-67. I. emelet 106.

számll irodahelyiséget, az iľodahelyiségre eső kozuzemi díjak Polgármesteri Hivatal
á|taliváIlalásźnal, és felkéri a polgáľmestert a hasznáLati szerzodés a|áirására.

Felelos: polgármester
Határidő ahaszĺá|ati szerződés aléirźsának hataĺideie 2015. december 10.

A 275ĺ2015. (KI.03.) számrĺ határozat mellékleteit a kivonat |2. számú melléklete
tartalmazza.

A dłin tés v égr ehajtását v égző szerv ezeti e gys é g : J egy zői Kabin et

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN ts rÉpvlsprŐ
A RENDELETALKoľÁsHoz MtNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xnľvIsnr,o-ľBsrÜlBľn |'4 IGEN, 0 NEM, 1.

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA n,s nĺBca,LKoTJA BUDAPESľ r.ovÁnos
VIII. KERÜLET JóZsEFVÁnosr oľxonľĺÁľyzĺ.ľ xnpvlsnlo
TESTÜLEľÉľBK 50ĺ20|,5. (KI.03.) oľxonľĺÁľyzĺľr RENDELETET A
xÉpvrsnr-o-ľnsľÜr,Bľ És SZERvEI sZERVEZETI ns ivĺuxooÉsl
SZABÁLYZATÁRóL szoLo 36t20|4. (xI.06.) oľxonľĺÁľyza.rr RENDELET
ľĺouosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégziz Szervezési és Képviselői lľoda

Napiľend 7l2. pontja
Javaslat a Belső Ellenőrzési Iľoda Stratégiai teľvéľe és a 20|6. évi
ellenőrzési tervéľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Danađa-Rimán Edina jegyző taľtós távollétében dr. Mészár Erlka

aljegyző

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZoToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
276t20|,5. (x[.03.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t. jőváhagyjaaJőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal Belso Ellenőrzési Irodájának 20t6-20I9.
évekľe vonatkoző Stľatésiai ellenőrzési tervét ahatározat I. szźlrń melléklete szerint.

Felelős: jegyző
Hataľidő : 2019 -ig folyamatos
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2. jőváhagyja a Jőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal Belső Ellenőľzési Iľodájának 2016. évĺ
ellenőrzési teľvét a hattlr ozat 2. számu melléklete szerint.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. đecember 31.

A 276ĺ2015. (KI.03.) számú hatźrozat mellék|eteit a kivonat 13. számú melléklete
tartalmazza.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Belső Ellenőrzési lroda

Napiľend 7/3. pontja
Javas lat a váľo s fej lesztés sel'kap csolato s feladatok j tivőb eni e||átásár a
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Mźúé_ polgáľmester

1ZAY AZLSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR o ZATH)ZAT ALH)Z l'ĺľľ.lo s ÍľpTT SZóTo BB SÉG S ZÜKS ÉGE S
HeľÁRozłľ:
277t201'5. (KI.03.) 13 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat átszervezi oly módon, hogy az
<inkormányzati vfuosrehabilitációs és városfejlesztési feladatokat - önként vállalt
feladat - 2016. januźr 1-jétől a Rév8 Zrt. iftjźtnlźltja e|.

b) a hatarozat I. a) pontja alapján elfogadja ahatározat 1. sz. mellékletét képező Rév8
Zrt.-ve| kötendő 5 évre szóló ktjzszo|gźitatási szerzódést és felkéri a polgármestert
aĺnak a|áirástlra.

c) az onkoľmĺĺnyzat költségvetésének teľhére - önként vá||alt feladat _ tartós
kötelezettséget vállal 2016. évre 108.142,1 e Ft <isszegben, 20I7-toI 20f0-íg évente
I 19.642,2 e Ft cisszegben az onkormĺány zat saját bevételei teľhére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a) és c) pont: 2015. december 3., b) pont: 2015. december 31.

2. jováhagyja a Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Műkĺjdési SzabáIyzatát 2016. januźtt 1-jei hatállyal' mely ahatá'rozat 2.
sz. mellékl etét kép ezi.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Hatarido: 2016. j anuáľ 0 1 .

3. a vaľosfejlesztéssel kapcsolatos feladatok átszęrvezéséboI adódó Polgármesteri
Hivatalt éľintő személyi kiađásokra (felmentés, végkielégítés) előzetes kĺitelezettséget
váIIa| 2016. évre a 12202 címen - ĺjnként vállalt feladatként - 3.592,3 e Ft összegben
az önkoľmźnyzati saját bevételek terhére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 201'6. évi és az azt követő évek költségvetésének
ké s zíté s éné I a határ o zatban fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: mindenkoľiköltsésvetésekkészítése

^ 
277ĺ2015. (KI.03.) számrĺ batározat mellékleteit a kivonat 14. számú melléklete

tartalmazza.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: JegyzőiKabinet, Városfejlesztési és

Fő építészi t) gyosztály, Rév8 Zrt., P énzllgyi Ü gyo sztály

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts rÉpvIsBro
A RENDELETALKoTASHoZ unĺosÍľpTT SZoTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos rEľvrsEr,o-ľBsľÜĺ,nľn 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA rs vĺBca.LKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
vilI. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvIsBĺ,o
TESTÜLEľEľBK 5612015. (KI.10.) oľronivĺÁľyzĺ.rr RENDELETET A
xÉpvrsnlo-ľnsľÜlnľ És SZERvEI SZERvEZETI És ľĺurouľsr
SZABÁLYZATÁRoL szoĺo 36ĺ20|'4. (xI.06.) oľronľĺÁľyz,ł,ľr RENDELET
ľrouosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szeľvezési és Képviselői Iroda

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺnĺosÍľBTT sZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xÉľvrsnr.Ő-ľBsľÜr,BľB 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ns ľĺnc,ł'LKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERt]LET ĺózsnľvÁRosl oNronľĺÁľyzĺ'ľ xÉľvlsnr,o
TESTÜLEľEľBK 57D015. (KI.10.) oľronľĺÁľĺyzaľr RENDELETET A
BUDAPEST JoZSEF.VÁROSI oľronľĺÁnryzaľ vAGYoNÁnol És va.cyoľ
FELETTI TULAJDoNOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoLo 6612012. (KI.13.)
oľxonľĺÁľY Z ATI RENDELET MóD o SÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A ľendelet kihiľdetésétvégzi: Szeľvezési és Képviselői Iľoda
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Napirend 714. pontja
Javaslat polgármesteri döntések nyilvántartásárő|
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesző: Jakabff Tamás _ képviselő

A SZAVAzÁsNÁI- JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKo.I.ASHUZ MlNosĺ,l.E,l"l. Szo,l.otstsSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xľpvrsnLo.TEsTÜlľľn u IGEN, 1 NEM' 0
TARTŐZKoDÁSSAL ELFoGADJA És ľĺľcĺ.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁŔosvlil. KERÜLET ĺózsnľvÁnosĺ oľxonuÁrwzĺ.ľ xnpvrsrr,o
TESTtjLEľÉľnr 58/2015. (xrl.10.) oľxonn,ĺÁľyz,ł.ľr RE,NDELETET A
xľpvrsEĺ-o-ľBsľtir-Bľ rs SZERVEI SZERVEZETI ľs ľĺŰronÉsl
SZABÁLYZATÁRóL szoLo 36t2014. (xI.06.) oľxonľĺ.trĺyzłľr RENDELET
ľĺóuosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői lľoda

Napirend 7/5.pontja
Javaslat a talajterhelési díjľól szólĺó ľendelet mĺódositására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgĺĺľmester

A SZAVAz,q.sNÁl JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTÁSHoZ vn,ĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsEľvÁnos xÉpvrsnlo.TEsTÜr,rľľ M IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ns ľĺncĺLKoTJA BUDAPEsT FovÁRoS
VIII. KERI]LET ĺózsnľvÁRosl oľroRľĺÁľyzĺ.ľ rrcľvľsnr,o
TESTÜLETÉNEK 59t20t5. (KI.04.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETET A
TALAJTERIIELESI nÍĺ HELYI SZABÁLYAIRóL szoLo 42t2015. (x.29.)
oľronnĺÁľyza.ľr RE,NDELET MóDoSÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lroddn megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezésĺ és Képviselői Iroda

Napiľend 716.pontja
Javaslat képvis elők ĺĺves b eszámolĺíj ának kőzzététe|ér e
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Eľőss Gábor - képviselő

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ szó ľo g g s Éc s zÜrsÉcp s
HeľÁRoza.ľ:
27812015. (xII.03.) 2IGEN 11NEM 2 TARToZKoDÁSSAL
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A Képviselo-testület úgy dönt, hogy az alábbi határozatijavaslatot nem foeadja el:

,,A Képviselő-testület úgy dant, hogy
I. A Józsefvórosi onkormányzat hivatalos és nyilvános honĺapján (jozsefvaros.hu web

oldalán) helyet ad a képviseĺők éves beszómolójának. A képviselők által elehronikus
úton eĺkĺłĺdott beszámolókat a honlapon nyilvánosságra hozza konnyen elérhető,
kereshető formában
a) a honĺapfőoldalán, kĺ;lan erre kialakított helyen, valamint
b) az eg/es képviselők al-oldalán.

Felelős: poĺgármester
Határidő.. 20I5. december 3].

2. a Józsefvóros újságban évente egy alknlommal minden képviselőnek helyet biztosít
arľa, hogy éves beszómolasi katelezettsĺźgének ełeget teg,,enfél oldal terjedelemben.

Felelős: polgármester
Hatdridő: 20lő. január 3 ].',

Kmf.

Danada-Rĺmán Edina

t,ŕó.1ľ.,:'ůtében

dľ. Mészár Eľika s.k.
a|1egyző

A jegyzőkonyvi kivonat hiteles:

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármester

,---/ 11 n,ta,,, U0.ťĺ L?
Fazekasné YýgaLivia
Szervezési és Képviselői Iroda ugyintéző

Bodnar Gabriella
Szervezési és Képviselői Iroda

A jegyzőkonyvi kivonatot készítette:
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