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Bu dapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat

Képviselő-testü let e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 36/f0|4. (xI.06.) számtt
önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apjźn,,Minden hónap ľendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a |ejźlrt határidejű testtileti hatálrozatok végrehajtásárő|, az
e|ozó képviselő-testületi tilés őta tęÍt fontosabb intézkedésekrő|, ajelentősebb eseményekróL és az
cinkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésĹĺ részének pénzpiaci jellegtĺ lekotéséľől.''
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Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20|6. januźr f5.

Törvényességi e|lenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábő| .

k ĺap-"ł.ą-?- dľ. Mészáľ Eľika /
aljegYzo i''l -"I\'

Ąą
Dľ. Kocsis Máté

polgármester Ą

,-':i

A képviselő-testületi ülés idopontj a: f0I6. február 4. sz. napirend

Táľgy: Polgármesteľi tájékoztztő a lejáľt hatáľidejĺĺ testületi határozatok végrehajtásárői, az
előző ülés őtatett fontosabb intézkedésekľő|, a jelentősebb eseményekrő| és az tĺnkoľmányzati
pénzeszközök átmeneti|eg szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jetlegű lekiitéséről

A napiľendet nyílt ülésen lehet tárgyalni, döntés nem sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi tr

Határozati j av as|at a bizottsźĘ számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Emberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesnés mestársy a|ásźlt.
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Po l gá ľm es te ri táj ékoztatő

a 2016 februáľ 4.ei
képviselő.testiileti

ĺilésľe

,,(l) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester íľásos ttýékoztatőja a|ejárt
határidejű testtileti hattrozatok végľehajtásáról, az e|óző képviselő-testületi ülés őta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľó| és az <inkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ I7. s (I) bekezdése alapján)
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Tájékońatőa|ejárthatźlriđejűképviselő-testüIetihattlrozatok
végrehaj tásźről

Tisztelt Képviselő.testület!

A lejárt határidejű képviselő-testiileti batározatok végrehajtásáról az a|á.ňbi
jelentést adom:

Javaslat a 2015. évre vonatkoajan igazgatdsi sziinet elrendeléséről szlóló rendelet elfogaddsúra és a
polgdrmester 20I 5. évi szabadsdgdnak jóvdhaglúsóra

s7 /201.s. (rr.19.)

A Képviselő-testiilet rigy dönt, hogy

1 . af0|5. évi munkaszüneti napok k<jrüli munkaľendről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. február l9.

2. felkéri a jegyzőt,hogy a Hivatal f0|5' évi zánĺatartásźlnak időpontjairól a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, atárshatőságokat, felügyeleti szerveket, valamint akozszo|gźtltatókat.

Felelős: jegyző
Határido: 20 l 5. május 3 1.

3. dr. Kocsis Máté polgármester 2015' évre vonatkoző szabadságolási ütemtervét e|fogadja, az
előterjesaés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal' és részéľe összesen 39 munkanapot kiad.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. február |9.

4. fe|hatalmązza dľ. Sára Botond alpolgármesteľt a polgáľmesteľ jogviszonyźtva| kapcsolatos
munkaügyi ir atok a|áír ásár a.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
Határidő: 20'l5. decembeľ 3l.

A Jeevzőĺ Kabinet tájékoztatása alapjánz a határozatban foglalt időpontokľól a tájékoztatás
megtiiľtént. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Ki)ztérmegíljí.tási Nívódíj pdlydzaton való részvételre

84/2015. (ilr.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogada Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat indu|ását a 20|5. évi
Köaéľmegújítási Nívódíj pä|yázaton a megújított Kálvária térrel' valamint Teleki Lász|ő téne|
_,'FiDo'' térrel.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|5. mttrcius 1 9.

2. fe|hata|mazza a po|gármestert a ptiyázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírásáľa és /

v,1//
ĺ/

benyújtásáľa.



Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. március 23.

3. elozetesen kötelezettséget vállal a cím elnyerése esetén (apá|yźzati kiírásban előírt módon) a díj
nagyított máso l atának el helyezéséľ e a díjazott közteľületen.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 20l5. december 3l.

A Városépítészeti Ügyosztálv tájékoztatátsa alapján: a pá|yázaton a Kálváľi a tér Kőztéľmegrújítási
nívódíjat' a Teleki téľ pedig dicséretet kapott. A Kálváľia téren a díj nagyított másolata 2015.
decemberében elhelyezésľe keľĺilt.

Iavas lat rózsefvdros kdptalanfiiredi gy erme ktdbordnak fej lesztésére

108/201s. (Iv.16.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja, hogy az MKB-MVM Veszpľém Kézilabda Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Külső-
kádártai út 5.; adószźm:247|87I6-f-19) olyan spoľrfejlesztési programot adjon be láwány-csapatsport
támogatási konstľukció megvalósítása érdekében az |996. évi LXXXI. törvényben foglaltak szerint,
amely taĺta|mazza a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában lévő káptalanfiiľedi
gyermektábor terĺiletén (hrsz.: 0II4l5) megvalósítandó építési beľuházást.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 l 5. április 1 6.

2' fe|kéri a polgármestert, hogy amennyiben az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt. jővtthagyő
döntéssel ľendelkezik ahatáľozat l. pontja szerinti pľogram megvalósítására, terjessze a Képviselő-
testület elé a felek együttműködésére, továbbá különosen a megvalósítandó beľuházás részletes
fejlesztés elemeire és ütemtervére, a felépítmények tulajdonjogára, haszná|ati -hasznosítási jogára,
fenntaľtás i kĺjtelezettségére vonatkozó j avas latot.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 3 l.

3. felkéri a polgármesteľt a hatfuozat 1' pontja szerinti sportfejlesztési program benyújtásához
szükséges dokumentum ok a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 30.

A Váľosépítészeti Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: jelenleg az engedélyes és kiviteli tervek
véglegesítése zajlik. Ehhez kapcsolódóan 

^z 
MKB-MVM Veszpľém Kézilabda Zrt.-ve| kötendő

egyiittműkiidés, ame|y a megvalósítandó beľuházás ľészletes fejlesztés elemeire, ütemteľvére, a
felépítmények tulajdonjogára, használati -hasznosítási jogáľa' fenntaľtási kötelezettségére tesz
javaslatot, kidolgozás alatt van.

Javaslat a Jóuefvdrosi Gyermekek tjdĺtltetéséért Közhasznú NonproJit Kft-vel kapcsolatos
t ulaj do nos i döntés e k meg ltozatalóra

trg/201.5. (V.14.)

A Képviselő-testĺilet' mint a Józsefuárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. és a Józsefuárosi Gyermekek
ÜdĺilteteséértKozhasznú Nonproťrt Kft. alapító szerve úgy dönt, hogy

j.l



l.. elfogadja a határozat 1. számű mellékletét képező, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat és a Jőzsefvźrosi Közosségi Házak Nonprofit Kft. között 20|5. március 05. napján
megkötött kozszo|gáitatási szerződés módosítását, és felkéri a polgármestert a szerződés módosítás
a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. május |4., a szerződés aláírása f01 5. május 22.

2.. e|fogadja a határozat f . szźtmű mellékletét képező, a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormányzat és a Jőzsefvttosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. között kötendő
2015. június l-jén hatá|yba lépő közszolgáltatási szerződést, és felkéri a polgármesteľt a szerződés
a|áítására.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 1 5. máj us 7 4., a szerződés a|áírása 20 | 5 . mtýus f2.

3' elfogadja aze|őterjesztés 3. számú melléklete szerinti taľtalommal aJózsefvźrosi KözössésiHázak
Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti tervét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

4. felkéri a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezet(|jét az üdültetés szervezéssel
kapcsolatos a fe|adatźttadást érintő eszkcizök és a források le|tározásának, a vagyon átadásátnak
előkészítésére és felkéri a hatźnozatban szeľeplő gazdasági társaságok ugyvezetoit az źúadźs źÍvéte|
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Köz<isségi Hźzak Nonprofit Kft. ĺigyvezetője, Józsefuáľosi Gyermekek
Üdĺiltetéséé rt Koz|lasznú NonproÍit Kft . tigyvezetője

Határidő: eszközök és foľľások |e|tźrozásának határideje 20|5 ' május 2f .

vagyonátadás l ebonyo l ít ásának határidej e 20 l 5. j únius 0 l .

5. a|30212hrsz.,9013hrsz.,9016hrsz.,9|l| hľsz.-ú, továbbá a272I/I6 hrsz. Balatonalmádi Sirály
u. 8. és a ||4/5 hľsz. Balatonalmádi Somfa u. l. ingatlanokat ingyenes használatba adja a Józsefuárosi
Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznli Nonpľofit Kft. részére 20 15. június 01 . naptól.

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

6. az l. pontban foglaltak miatt
a) az onkormányzat kiadźs 11805 cím _ önként vállalt feladat _ működési célú támogatás
á||amháztartáson kívtilre e|őirányzatźtt |6.6|9,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l180l cím - önként vállalt
feladat _ működési célú támogatások államháztartáson kívülre e|őirźnyzatźra.
b) az onkormźnyzat kiađás l l805 cím - működési célli támogatások źi|amhánartáson kívülre - önként
vállalt feladat _ e|őirányzatźtrő| 42.440,4 e Ft-ot átcsopoftosít a l1805 cím működési céhi támogatások
á||amhánartáson kívüIľe _ kötelező feladat _ e|őirányzatára.
c) az onkormányzat kiadás 11805 cím _ önként vállalt feladat - működési célú támogatások
á||amhánartáson kívülre e|őirétnyzatáróI 4.800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - önként vátl,|a|t
feladat _ felhalmozási célú támogatások á|Iamhánartáson kívülre e|olrányzatára.
d) az onkormányzat kiadás 1 1805 cím kötelező feladat működési célú támogatások
á||amhánartáson kívülre e|őirányzatźtról l.200'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - kötelező feladat _
felhal m ozás i cé lú tám o gatás ok ál|amhánartáson kívü l ľe e|őir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.

7. a 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon be|u| az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirányzatáró| 36.815,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás l l801 cím _ önként váů|a|t feladat - működési célú



Felelős: polgármester
Határido: 2015. május 14.

8. az onkormányzat ahatározatban foglaltak miatt tartós működési kötelezettséget vállal, melynek
összege megkozelítőleg évenként bruttó 46.187,8 e Ft, melynek fedezetéül a kovetkező években az
onkormány zat adóbevételeit és vagyonhasznosítási bevételeit j elöli meg.

Felelos: polgármester
Határido: mindenkori koltségvetés teľvezése és elfogadása

9. felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésrol sző|ő rendelet kovetkező
módosításánźi ahatározat 6-7 . pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatálsa alapján: az Ügyosztá|y a határozatban foglaltaknak
hatáľidőľe e|eget tett, a szerződések előkészÍtése és aláíľása határidőben megtłirtént.

A Józsefváľos Közösségeiéľt Nonprofit Kft. tájékoztatálsa alapján: Ktizszolgáltatźsi szerződés 2.

számú módosítása 2015.05.21.-én aláíľásra keľü|t, a vagyone|emek átadásľa keľültek.

A Pénzůigvi Ügyosztály tájékoztatátsa a|apján: a hztirozatban foglaltak egy ľésze a 2015. évi
köttségvetésről szóIó 6lf01'5. (II.20.) önkormányzati ľendelet módosításáľól szóló 30/2015. (W.2ó.)
tinkoľmányzati ľendeletben átfrezetésľe keľiilt, másik része a f016. évi költségvetés készítésénél
lett Íigyelembe véve.

J av as lat a N ép ko ny h dv al k ap c s o lato s di) nté s e k me g It o zat aI dra

18s/201s. (Vr.2s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként miĺködo 1086

Budapest, Magdolna u. 43. siźm alatti Népkonyha helyiségét bővíti a 35444lN2 hrsz-ú 69 m2

alapterületű helyiséggel, mely helyiséget a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kozpont telephelyeként kijeloli 2016. janlttr 0i. napjával.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. június 25.

f. fe|kéľi a polgármestert, hogy ahatátozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel terjessze Képviselő-
testület e|é a Jőzsefüárosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ alapító okiratának
módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. december 3 1.

3. a) aJózsefuárosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő Népkonyha
adagszámát f0ĺ6' januźlr 01. napjátó| határozat|an időre napi 320 adagszźlmről 350 adagszámra
emeli.

b) az a) pontban fogtaltak miatt az onkormányzat l'rrtős mtĺkodési előzetes kotelezettséget vállal,
mely évente a jelenlegi áľakkal kalkulálva bruttó 3.000,0 e Ft, melynek fedezetétil azOnkormányzat
saját bevéte|ét és az adóbevételeit, valamint a központi költségvetési támogatást jelöli meg.

Felelos: polgáľmester
Határidő: a) pont 2015. decembeľ 31., b) pont kĺjvetkezo évek tervezése

\lłi,I
ĺ j iri



4. a.) a Józsefvárosi Szociális Szo|gáltató és GyermekjóIéti Központ köItségvetésében 500,0 e Ft-ot
biztosít tárgyi eszközök beszeľzésére a feladatbővülés miatt,

b.) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás l1107-01 cím működési cél és általános
taľtalékon belĺil az általános tartalék - kötelęző feladat - e|oirźtnyzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 1l108-02 cím - köte|ező feladat _ kiadás felhalmozási finanszírozási kiadáson belii| az
irányítőszewi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|áratörténo utalása e|őirányzatára,

c.) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím _ kötelező feladat -
bevételi felhalmozási finanszíľozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án töľténő jóváirása e|óirányzatát és a kiadás beľuhazás e|oirányzatát
céljelleggel 500,0 e Ft-tal megemeli a népkonyha részére berendezési és felszerelési tárgyak
beszerzése címén.

Felelős: po|gármester
Határidő: a}.c) pont esetében 2015. június 25.

5. a.) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti KöZpont engedélyezett źi|źshelyeinek
számźĺt f0|6 . janufu 0 1 . napj ától 1 fó konyhai kisegíto munkakoľrel megemeli, igy az engedélyezett
álláshelyeinek számźĺ 210 főben határozza meg (címeken belül: 4010l címen 12 fő, a 40|02 címen
56 fő, a 40|03 címen 20 fő, a 40104 címen 35 fő, a 40|05 címen 32 fő, a 40|06 címen I7,5 fó, a
41|07 címen 3,5 fő, a 40108 címen 10 fő, a 40109 címen 24 fő).

b.) az a.) pont szerinti létszámemelés miatt a f016. évi költségvetés és az azt követő évek
költségvetésének terhére előzetes kötelezettséget vál|al |.9|7.024,- Ft összegben, melynek fedezetéül
az onkormányzat sajźńés adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a.) pont 2015. június 25., b.) pont a 20|6. évi és az azt követő évek költségvetésének
tervezése

6. a 1 086 Budapest, Magdolna u. 43 . szám a|atti 35444lN2 és a 35444lN3 helyrajzi számú helyiségek
fe|tĄításźra és źLta|akitźlsara 8.000.000 Ft+Áfa összegben fedezetet biztosít, bonyolítĺására és a
műszaki ellenőri tevékenységre a Kisfa|u Kft-t jelöli ki.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. június 25.

7. ahatározat 6. pontjában foglalt munkálatok bonyolítói és műszaki ellenőri dijazása összesen 640e Ft
+ Afa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 20 15. június 30.

ahattrozat 6-7. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás l1107-0ĺ cím működési cél és
általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - e|oirźlnyzatfuő| 10.972,8 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1160l cím - önként vállalt feladat _ beruházási e|őirźnyzatára.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20 15. június 25.

felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a hattlrozat 6-7 ' pontja szerinti bonyolításľa vonatkozó szerzódés
elkészítéséľe és felhatalmazza a polgármesteľt annak a|áírására.

Fe|e]ős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 201 5. július 1 5.

felkéri a Kisfalu Kft. üg1rvezetőjét, hogy gondoskodjon ahatźrozat 1. pontja szerinti helyiségnek a
Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tatő és GyermekjóIéti Központrészéretörténő źúadásárő|.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

t1. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20|5. évi költségvetés módosításánál és a
f0I6. és aztköveto évek költségvetésének készítésénél Vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. évi koltségvetés következő módosítása és a f016. évi és az azt kovető évek
költségvetés készítése

A Humánszoleáltatási Üqvosztálv és a Józsefváľosĺ Szociális Szoleáltató és GveľmekióIétĺ
Közp ont (JSzSzGyK) tájékoztatálsa a|apj án :

2. pont: a JSzSzGyK alapító okiľata felülvizsgálatľa keľült, elfogadásáľól a Képviselő-testület a
24f /2015. (xL05.) sz. határozatában diinttĺtt.
3.a. pont: a döntés éľtelmében a f016. évi tervezésnél Íigyelembe vételľe keľiilt az adagszám
emelése, 2016. januáľ l-jétőt 350 adag étel keľül kiosztására a Népkonyhán.
4. pont: jóváhagyás, beszeľzés megtöľtént.
5. pont: az álláshe|y 201ó. január 01. napjával nem keľiilt betöltésľe, mivel a helyiség fe|újítása
nem tiirtént meg 2015. december 31-ig. 

^f0I6. 
évi költségvetés készítésénél teruezésľe keľiilt *1

fő létszámbővítés.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIv tájékoztatása alapján: a hatátozatban foglattak teljesítése
határidőben megttirtént.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a Magdolna u. 43. szám a|atti
35444ĺN2 és a 35444/A/3 helyľajzi számű helyiségek felújításáľa és átalakításáľa lefolytatott
közbeszerzési értékhatáľ alatti eljáľás nyeľtese kapacitás hiánya miatt a szeľződéskötéstől
visszalépett. A második helyezett ajánlattevővel a vállalkozási szeľződés megktitéséľől z
VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság a2412016.(I.11.) sz. határozatátban döntiitt.

A Pénzüeyi tigYosztálv tájékoztatátsa alapján: a határozatban foglaltak egy része a 2015. évi
kiiltségvetésľől szóló 6lf015. (II.20.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló 35l20I5. (x.18.)
iinkoľmányzati ľendeletben átvezetésre keľĺilt, másik tésze a 2016. évi ktiltségvetés készítésénél
kerüIt figyelembe vételľe.

Javaslat Idősek Klubja kialakítósáľa a Palotanegłedben

186t201s. (Vr.2s.)

A Képviselő-testi.ilet úgy dönt, hogy

1. kifejezi azon szándékát, hogy a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
telephelyeként kapacitásbővítés céljából új Idos Klubot kíván működtetni a Palotanegyedben.

Felelős: polgármester
Hatttridő: 20 1 5. jlinius 25.

2. fe|kéri a polgáľmestert a határozat 1. pontjában foglaltak a|apjźtn az Idós Klub kialakitásához
sztikséges dontések elokészítésére és a Képviselo.testiilet e|é terjesztésére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. október 3l.

A Humánszolgáltatási tigYosztálv és a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tíjékoztatása
alapján: a Képviselő-testii|et 269/f0|5. (KI.03.) számű hatátozatával döntiitt a Budapest VIII.
36758/N3 he|yľajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a 1082 Budapesto Baľoss u. f|. szám
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alatti 557 m'-ből 200 m2 alapteľületű önkormányzati tulajdonú helyiséget illetően nappa|i e|látást
biztosító 60 férőhelyes Idősek K|ubja funkcióľa kijeltiléséľől.

Javaslat döntések megltozatalára a Georosco Kft-vel kötött előszerződés megsziintetésérőI
és a Trefort 3-5. szdm alatti ingatlan értékesítéséről

Í9f/20t5. (Ix.17.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. Az onkormányzat elismeľi a GEoRoSCo Kft-nak a Rokk Szilárd utcai ingatlan bérlőinek
kiköltoztetésével kapcsolatban fe|merült, még nem ellentételezett költségeit, mint kártérítési
követęlést 69.500.000,- Ft-összegben, amelynek esedékessége a GEoRoSCo Kft. követelésétol
eltérően f009 . január 27 . napja. Az onkorm ányzat á|ta| - 2009 'j anuár 27 -tő| f0|5 . szeptembeľ 3 0-
ig számított - elismeľt kamatkövetelés 58.498.536.- Ft, igy u káľtérítés összege összesen
127 .998.536,- Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptember 17.

Az onkoľmányzat elismeľi a GEoRoSCo Kft. Trefoľt utcai ingatlanon végze|t munkái után
meghatározott bruttó 4.f79.900,- Ft (nettó 3.370.000,- Ft+ÁFA) összegű követelését jogalap
nélküli gazdagodźs címén, amelynek esedékessége a Bérleti Szerződés megszűnésének napja.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20l5. szeptember 17.

Az onkormányzat elismeri a GEoRoSCo Kft. Tľefoľt utcai ingatlanon végzett munkái
1l1.600.000,- Ft éftékben valamint 30.060.000,- Ft összeg ÁFA vonzatát, ame|y 8.116.200,- Ft,
azaz osszesen 7|9.7|6.200,- Ft kovetelését jogalap nélkĺili gazdagodás címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

Az Önkoľmźĺnyzat elismeri Józsefuárosi Egészségközpont Kft-nek az onkormányzatta| szemben a
Bacsó Béla utcai helyszínre tervezett egészségközpont építési engedé|yezési Tervdokumentációval
kapcsolatos értékvesĺés miatti követelését l7.800.000,- Ft-összegben kártérítés jogcímén.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0|5. szeptember l7'

Az onkormźnyzat a Trefort utcai ingatlanon GEoRosCo Kft. által kiviteleztetett munkálatok
nyomán beállt cél-fiiggő, általános haszná|ati állapoton felüli felújításból eredő foľgalmi
értéknovekedését elismeri (l6.250.000'- Ft), de mivel ezen munkálatok eredményének
felhasználása a jövőbeni hasznosítási cél függvénye, ezen költségekkel kapcsolatban aZ
onkormány zat he|yt állni nem kíván.

FeleIős: po|gármesteľ
Hatáľidő: f0|5. szeptember |7.

Az onkormányzat a GEoRoSCo Kft. bérleti díj csökkentése iránti igényét annyiban ismeri el,
hogy elvégzett karbantartási és étéket növelő munkálatok idejére - a béľleti időszak első t8
hőnapjára - a bérleti dfiból keľekítve 35 o/o utólagos csökkentést sztlmo| el. Mindezek a|apján az
onkoľmányzat a GEoRoSCo Kft. csökkentés iránti kovetęléséből kerekíťve 27.787.500, Ft-ot
elismer.
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Felelos: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

a) az önkormányzat 8'964,0 e Ft-ot biĺosít a Tľefort utcai épület f014. évi bér|eti díja után
fizetendő tfafedęzętére az źútaltnos taľtalék teľhére.

b) az a) pontban foglaltak miat1 az onkormány zat kiadás 1 1 l 07-0 1 cím miÍkodési cél és általános
taľtalékon beliil az általános tarta|ék - kötelező feladat _ e|őiráĺyzatárő| 8.964,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1l60l cím - onkéľlĹ vállalt felatlat - dologi (Tľe[uľĹ utuai épület f0|4. évi
bérleti d íj a után áf a b eťlzetés) el o ir ány zatár a.

c) felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a kĺiltségvetés következő módosításánál
vęgye ťlgyelembe.

Felelos: polgármester
Határidő: aza) és b) pontok esetén f0|5. szeptember I7., c) pont esetén a költségvetési rendelet
következő módosítása

hozzźĄáru| a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám a|atti, 36534 hrsz-ú felépítményes ingatlan
nyi lváno s, egyfordulós pá|y ázat útj án tĺiľténo el idegen ítéséhez.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5' szeptember l7.

elfogadja az előterjesztés mellék|etétképezo' a Budapest VIII., Trefoľt u.3. szám a|atti,36534
hrsz-ú fe|építményes ingatlan elidegenítésére vonatkoző ptúyázati felhívást az a|źtbbi feltételekkel:

a.) a minimális vételáľ: 650.000.000'- Ft'

b') a pźiy ázat birá|ati szempontj a: a legmagasabb megaj ánlott vételár,

c.) az adásvéte|i szerződés hatályba lépésének feltétele: A nyertesse| azon a napon |éphatá|yba az
adásvételi szerződés, amikor az összes elővásárlásrajogosult tekintetében |ejárt az elővásárlási
jog gyakoľlásának hatáľideje és egyik sem élt elővásárlási jogźna|, vagy a határido előtt
nyl|atkoztak, hogy nem élnek elővásárlási jogukkal. Ha pedig valamelyik e|ővásárlásra jogosult
é|t az e|ővásáľlási jogáva|, az adásvételi szerződés akkor lép hatá|yba, amikor az e|óvásár|ásra
jogosult szerzódésifeltételeket elfogadó nyl|atkozatźttaz onkormányzatmegkapta.

d.) az adásvéte|i szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül megfizetendő legkisebb vételár-
rész|et: a teljes vételár 30 oÁ-a,

e.) a teljes vételáľ megfizetésének határideje'. a szerződés hatálybalépését követő 90. nap, ami egy
alkalommal kötbérfizetési kötelezęttség mellett 30 nappal meghosszabbítható. A kötbéľ méľtéke
5.000,. Fťnap'

f.) apźúyźzatban szeľeplő egyéb kikötések:

- az ajźn|attevőnek kötelezettséget ke|l vállalnia ana,hogy a GEoRoSCo Kft. részéte, az á'|ta|a

megadott bankszám|ára átuta|ással megfizet 17.910.500, Ft-ot + f.27f.000,- Ft foľdított Afa u,
épületen végzett, de a bérbeadő źita| meg nem térített és a vételáľ kialakításánál figyelembe nem
vett beruházások címén, az adásvéte|i szerzódés hatálybalépésétől szźtmitott 15 napon belül
azza|,hogy a GEoRoSCo Kft. ajánlattevore ez a kikötés nem vonatkozik,

- aZ ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia aÍra) hogy a páIyźnat eredményének
megźil|apitźlsáľól szóló értesítés kézhezvéte|éto| számított 60 napon belĺil 17.910.500,- Ft +

f.2,72'0OO,- Ft fordított Áfa kotele'ettségľe vonatkozóan, hogy e kĺitelezettség összegére
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GEoRoSCo Kft., mint jogosu|t nevére szó|ó visszavonhatatlan bankgarancitú átad, ez a
kikötés a GEoRoSCo Kft-re, mint aiánlattevőre nem vonatkozik,

- Vevő tudomásul veszi, hogy az ingat|an,,B'' épĺiletrészének ľoldszintjén (38f m2 területen)
jelenleg gyermekorvosi rende|o működik, amelynek másik he|yiségbe torténő áthe|yezését az
onkormányzat legkésőbb 2016.június 30. napjáig végrehajtja és az ingat|anrészt biľtokba adja.
Vevo vállalja, hogy a gyeľtnekoľvosi ľelldelo nlűködését a tulajdolr átľultázást követően is
lehetővé Íeszi, az ingatlanľész haszná|atáért díjat nem követel. Vevő és az onkormányzat az
adásvétell szeľzodésben megá|lapodnak abban, hogy amennyiben az Unkormżnyzat 'f|)|b.

június 30. napjáig a gyermekorvosi rendelőt nem he|yezi át,llgy a Vevo és az Önkorm ányzat a
tźrgyi ingat|anrész vonatkozásában legfe|jebb l éves, határozoÍt tartamű bérleti szerződést
kötnek egymással, 1.000,- Ftlmzlhőnap béľleti díj me|lett.

g.) beépítési kĺjtelezettség: a vevő köteles az ingatl'an (orvosi rendelő kivételével töľténő) birtokba
vételétol számitott 1 éven belül hiánypótlásra nem szoruló építési engedélý benyújtani, továbbá
az építési engedély jogerőre emelkedésétő| számított 3 éven beltil jogerős használatba vételi
engedélý szerezni. Amennyiben vevő a kötelezettségeit saját hibájábó| nem teljesíti, úgy
havonta 5 MFt kötbérfizetési kötelezettsége áll fenn a teljesítésig.

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

a pá|yźzati felhívást a Képviselő-testület 47/f0I5. (II. 19.) számú határozatában foglaltak szerint
tesziközzé.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 | 5 . szeptember l 7.

felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZÍt-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le, és
a pá|yźuat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testĺilet elé jóváhagyás végett.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december |7.

a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. eredményes pá|yánat esetén az onkormźnyzaÍta|
fennálló Yagyongazdálkodási szerződés 87. pontjában foglaltak szeľint, egyedi -megállapodás
a|apján, a vételáľból befo|yt nettó bevéte| 2%o-a, de legfeljebb 2.000.000,- Ft + Afa megbízasi
dijra, eredménýelen pá|yázat esetén a Vagyongazdálkodási szerződés szerinti hirdetési
költségeinek megtéľítésére jogosult. A megbízási díj fedezete a lakások és nem lakás cé|jélra
szolgáló he|yiségek értékesítéséből befolyó vételár. A dijazás kifizetésére eredményes eljárás
esetén az adźsvéte|i szerzodés a|áírását követően, eľedménýelen eljáľás esetén a Képviselő-testiilet
döntését követően benyújtott szźm|a ellenében történik.

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

a GEoRoSCo Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1088 Budapest,
Trefoľt utca 3-5., cégjegyzékszáma.. Cg.01-09-707f89, adőszáma: I2866357.2-4f, statisztikai
számjele: |2866357-5f48-||3-0|) részére a Budapest VIII., Tľefort u. 3. szźĺm a|atti,36534 hrsz-li
ingatlan tekintetében szerződésen alapuló elővásárlási jogot biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. szeptember i7.

elfogadja ahatźttozat mellékletét képező, GEoRoSco Kft-val (székhelye: 1088 Budapest, Trefort
utca 3-5., cégjegyzékszźtma: Cg.0|-09-707f89, ađőszáma: |2866357-2-4f, statisztikai számjele:
1f866357-5248-113-0|) kötendő megállapodást. 
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Felelős: poIgáľmester
Határidő: 2015. szeptembeľ l7.

15. felhatalmazzaa polgármesterta74. pontban szeľeplő megállapodás a|źirására.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 30.

A Poleáľmesteľi Kabinet és a Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a
Geoľosco Kft.-vel a megállapodás 2015. szeptembeľ 30-án aláírásra keriilt. A Tľefort u. 3-5. szám
alatti ingatlanľa kiíľt pá|yázat eľedményesen lezáľu|t, a szerződés a|áírása 2015. decembeľ 14-én
megtiirtént.

A PénzügYĺ Ügyosztáty tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak a 2015. évi ktiltségvetésről
sző|ő 6/2015. (II.20.) tinkoľmányzati rendelet módosításárő| sző|ő 39/201,5. (x.ff .) tinkoľmányzati
ľendeletben átvezetésre keľiiltek, továbbá az łĺnkoľmányzatot megillető bevételekľől a számlák
2015. |f.?L. napján kiállításľa keľü|tek. Az elszámolásbóI eľedő pénzügyi ľendezések nem voltak
még esedékesek.

ravaslat a Jliaefvdrosi onkormányzat 2015. évi köItségvetésről szóló
6/2 0 l 5. ( II. 2 0. ) ti n k or mdny zati re n d el et mó d o s ít ás dr a

rgs/2015. (Ix.17.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

7.l a) az onkoľmányzat 2016. január 1. napjától - f0I9. decembeľ 31. napjáig városmarketing
tevékenységre - cinként vállalt működési kiadás - évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 évrę osszesen bľuttó
i0l.600,0 e Ft - osszegig, előzetes kötelezettségetvá|Ia|.
b) az a) pontban foglalt tevékenység bonyolítására a Iőzsefuáros Közösségeiéľt Nonproťĺt Zrt'-t jelöli ki.

Felelős: polgármester
Határido: 20|6. január 01.

2.l a) az onkormányzat f0|5. októbeľ l. napjától a Polgármesteri Hivatal takarítási feladataira -
kcitelező feladat - a Józsefuárosi Gazdźtlkodási Központ Zrt-vel kivtn szerzodést kötni, melynek
időtaľtama 20f0. szeptember 30-ig taľt. Az e|őzetes kötelezettségvállalás összege évenként bruttó
14.941,f eFt.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: szerződéskotésre 201 5. szeptember 3 0.

b) felkéri a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás
módosítására.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2015. november 30.

3.l az onkormányzat 2016. január 01-jétől 20|6. december 31-ig terjedő idősza|<ra, Józsefuáros
köztertiletein a park-és fasorfenntaľtási munkálatokhoz bruttő 95.250,0 e Ft összegben előzetes
kötelezettsé get v á'|1a|.

Felelős: polgármester
Határidő: mindenkori éves költségvetés tervezése, elfogadása

,i' ,J
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4./ a) Az onkormányzat a Jőzsefuárosi Egyesített Bĺjlcsodék engedélyezett |étszźĺmát 2015. október 1.

napjától munkaügyi fe|adatok e||átástra 1 fővel megemeli, bérkeretét a közalkalmazotti táb|a Fl7
kategóľia összegében meghatározza meg' Az intézmény engedélyezett |étszáma 184 főről 185 fóľe
módosu|, ebbol l fő határozot:t' idejű 2016. december 3l-ig' továbbá ezen belül a kötelező feladatok
engedélyezett álláshelye 180 fő. Az engedéIyezeÍt á||źshe|yeken be|ül a szakalkalmazottak|étszźtma ||9
fó, az egyéb a|ka|mazotÍak szźtma 66 fő.

Fe| elős : pol gármester, köItségvetési szeľv v ezetője
Határido: 2015. október 0l-jétől folyamatos

b) 201 5. évre a létszámemelés többletköltségének fedezetéül a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék 20 l 5.

évi bérmegtakarítását jelöli meg.

Felelős: költségvetési szerv v ezetóje
Határidő: 20l5. október 01{ől folyamatos

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat tartős műkĺjdési kötelezettséget vźů|a|, me|y 2016.
évtő| megkoze|itó|egévenként f .448,0 e Ft összeget jelent af015. évi jogszabályok alapján.

Felelős: polgármesteľ
Határido : m in denkori költségvetés terv ezése, elfo gadása

5.l a) ahatározatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedezetétil az Onkormányzat a következo
évek évenkénti saját és adóbevételeit jelöli meg.

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban meghatározott évek költségvetésének
tervezéséné|ahatározatbanfoglaltakatvegyef igyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : évenkénti költségvetés tervezése és e lfo gadása

A Pénzüeyi ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: ahatározatban foglaltak a 2015. évi ktiltségvetésľő|
sző|ő 6/2015. (II.20.) iinkoľmányzati ľendelet módosításárrő| szőilő 39lf015. (X.22.) iinkoľmányzati
ľendeletben áfuezetésre keľülteko továbbá a2016. évi ktiltségvetés készítésénél kerültek Íigyelembe
vételľe.

A Józsefváros Köztisségeiéľt Nonprofit Zrt. táłjékoztatása alapján: városmarketing ellátásľa a
kőzbeszerzés megtiirtént' 2015. decembeľ 15.-én a nyertes cégge| a szeľződés a|áírásra keľült.

A Jĺózsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: ahatározat 2. pontjában foglalt
megbízási szerződés megkiitésľe keľült.

A Jegyzői Kabinet táĄékoztatása alapján: a nemzetiségi iinkoľmányzatokkal kötött megállapodás
módosítása megtörtént.

A Gazdálkodási ÜwosztáIv táiékoztatálsa alapján: a hatĺĺľozatban foglaltakat az lJgyosztáiy
hatáľidőľe teljesítette.

A Városépítészeti tigvosztálv tájékoztatása alapján: ^z e|őzetes kötelezettségvállalások
elfogadásľa és átvezetésľe keľiiltek.

A Józsefvárosi EgYesített Biilcsőde tájékoztatása alapján: az | Íő munkaĺigyi feladatok e||átására
engedélyezett álláshely kialakítása 2015. októbeľ 1. napjátó| és betiiltése 2015. októbeľ 12.
napjától megttiľtént.
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Javaslat nyilvános pdlydzat kiírásdra a Budapest VIII. keriilet, Tömő utca 16. szóm
a l att i t ĺźr s as luíz ö n k o r mĺźny zati t uI aj d o n ú a I b et ét e in e k é rté k e s ít é s é r e

194ĺ2015. (Ix.17.)

A Képviselo-testület Írgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VI[., Tömő u. 76. szám a|atti, 36f59ĺ0ĺAl|, 36f59l0lN4, 36259l0lN5,
36f59t01A11,36259101A110,36259101N11,36259101Nt2,36259/0lNt3,36259l0lAltB,36259l0lAlt9,
36f59l0lA/fI, 36f5910/A/f3, 36f5910/Nf4, 36f59l0lAlf6, 36259101A127, 36f5910/Nf\,
36f59l0lN29,3625910ĺN30,36259l0lAl31,36f59/0lN32hrsz-ű lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiségek nyilvános, egyfordulós pá|yázat útján történő egyÍittes elidegenítéséhez.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 17.

2. elfogadja a hatfuozat mellékletét képező, a Budapest VIII', Tĺjmő u. 16. szám a|atti,
36f59l0lAl1, 36259/0lAĺ4, 36f59l0ĺN5, 36f59l0lN7, 36f59l0lN|0, 36f59l0lN||, 36f59l0/N|2,
3625910ĺN|3, 3625910lAl|8, 3625910lN|9, 36f59l0/Al20, 3625910lAl23, 3625910lNf4,
36f59l0lA126, 36f59ĺ0lAlf1, 36259ĺ0lN28, 36259l0ĺAl29, 36f59l0lN30, 36f59l0lN3|,
36f59l0lXl3f hrsz-il lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek együttes elidegenítéséľe
von atko zó p á|y ázati fe l h ívást az a|ábbi fe ltéte lekke l :

a.) a minimális vételár: l84.600.000,- Ft'
b.) a pá|y źnat bír á|ati szempontj a: a l egmagasabb megaj án l ott vételár,
c.) a lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségekre csak egyÍittesen tehető érvényes aján|at.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2075. szeptember l7.

3. apźiyźzati felhívást a Képviselő-testiilet 47lf015. (II. 19.) száműhatározatźtban foglaltak szeľint
teszikozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. szeptember |7.

4. felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a versenyeztetési eljárás lebonyolításáľą és a
pá|ytnat eľedményére vonatkozó javaslatát teľjessze a Képviselő-testtilet elé jóváhagyás végett.
Amennyiben a pá|yázat eredménýelentil záru|, fe|hata|mazza a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságotapá|yázatot|ezárőeredménymegá||apítźsźlra.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatfuidó: 2015. szeptember i 7.

5. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. eredményes pá|yázat esetén az onkoľmányzatta|
fennálló Yagyongazdálkodási szerződés 87. pontjában foglaltak szerint, egyedi megállapodás alapján,
bruttó 2 mil|ió foľint megbizási díjra, eľedménýe|en pá|yázat esetén aYagyongazdálkodási szerződés
szerinti hirdetési költségeinek megtérítésére jogosult. A megbízási díj fedezete a lakások és nem lakás
cé|jttra szolgáló helyiségek értékesítéséből befolyó véte|ár. A dijazás kifizetése eredményes eljárás
esetén a véte|ár beérkezését és a költségvetés módosítását követoen, eredménýelen eljárás esetén a
Yárosgazdá,lkodási és PénzĹigyi Bizottság döntését követően benyújtott szám|a ellenében töľténik.

FeIeIős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźridő: 20 l 5. decęmber 3 l.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: az elidegenítésľe tłirténő
pá|yázat kiíľásľa keriilt, jelentkező nem érkezett rá, így a pá|yálzatot a Váľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság az |2571201'5. (xII.07.) sz. határozatában eľedménytelennek nyilvánította. A
folytonosság éľdekében űjbóli páiyázat kiíľásáról szó|ó dtintés keľĺil beterjesztésľe a Képviselő-
testület 2016.0f .04-ei iiléséľe.

Javaslat könzolgdlati célú lakdsok kijelöIésére

20sr201s. (Ix.17.)

A Képviselő-testület ligy dönt, hogy
1. kijelöli a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában á||ő, a

határozat I. számű melléklete szerinti 150 db lakást közszo|gźiati célra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|5. szeptember l7.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 1. pontjáľól tájékoztassa az
intézményve zetoketl gazdasági társaság vezetőket.

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

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatálsa a|apján: a kijelöléso valamint az
intézményvezet(iWgazdasági társaságvezetői felé tłiľténő tájékoztatáls megtiiľtént.

206ĺ2015. Gx.17.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy felkéri a Jőzsefvtlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegyen
javaslatot a polgármesternek a 205120|5. (x.l7.) szźlmű hatttrozatban kijelölt lakások intézmények,
gazdasági társaságok közötti kij elöléséről.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźridő: 20 l 5. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. tájékoztatása alapján: a lakások ĺntézményet
gazdasági táľsaságok kłiztittĺ kij eltiléséľe (elosztásáľa) a j avaslat megtö ľtént.

Javaslat a Bórka róuefvdľosi Színhdzi- és Kulturdlis NonproJit Kft. jogatódlással
t ö rt é n ő meg s z iinte tés év e l k ap cs o lato s t ul aj do n o s i dö nt é s e k meg h o zat al dr a

216t201s. (X.01.)

A Képviselő-testület, mint a Józsefuáros Közcisségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy
dönt, hogy elfogadja ahatározat mellékletét képezo, Józsefuáľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. vég|eges
vagyonmérlegét és vagyonleltarát.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. október 0l.

A Gazdá|kodási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a végleges vagyonméľleg és vagyonleltár
hatáľidőben elfogadásľa keľült. ,/
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Javaslat a Bárka Józsefvdrosi Színhází- és Kulturdlis NonproJit Kft. jogutódlĺźssal tt)rténő
megszüntetĺisével kapcs o latos t ulaj donos i dti ntés ek meghozataldra

fI7t2015. (X.01.)

A Képviselő-testület, mint a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt., va|amint a Bárka Józsęfuárosi
Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. egyszeméIyes tulajdonosa ligy dtint, hogy

l. e|fogadja ahatározat I. számű mellékletét képező, Józsefuáľos Közosségeiéľt Nonprofit Zrt.,
valamint a Báľka Józsefváľosi Szinházi- és Kulturális Nonprof,rt Kft., mint beolvadással
egyestilő társaságok' 20l5. augusztus 0l-jei fordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezetét és
vagyonleltár-tervezetét, valamint a beolvadással |éĺejĺivő Józsefuáros Közösségeién Nonprofit
Zrt. 2015. augusztus 0l-jei fordulónapra elkészített vagyonmérleg-teľvezetét és vagyon|e|tár-
tervezetét.

FeIelős:polgármester
Hatáľido: 2015. október 0l.

f. elfogadja a hatźrozat 2. számű mellékletét képezó egyesülési szerzódést, va|amint felkéri a
beo lvadással éri ntett társaságok ü gyvezetését annak aláír ásár a.

Felelős:a Józsefuáros Kozösségeiért Nonpľofit Zrt.Igazgatóság elntike, valamint a Bárka Józsefuárosi
Szinházi- és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetóje

Határidő: 20l5' októbeľ01.

3. elfogadja a határozat 3. számű mellékletét képező egységes szerkezetu a|apszabá|ý és
f e|hata|mazzaapo|gármesteľtannaka|áírására.

Felelős:polgármester
Határidő: 20l5. október 01., aza|apszabźt|y a|źúrása2O15. októbeľ 01.

4. az egyesu|és (beolvadás) soľán szĺikséges cégjogi intézkedések megtételére a Józsefuáros
Közösségeién Nonprof,lt Zrt.-t jelöli ki.

Felelős : Józsefu áro s Közösségeiért NonpľoÍit Zrt. Igazgatóság elnöke
Határidő: 2015. december 31.

A GazdáIkodási Üevosztátv tájékoztatálsa alapján: az Ügyosztáůy a sziikséges intézkedéseket
hatáľidőben megtette.

Javaslat a rÉn_roz ,,A', pálydzattal kapcsolatos döntések meghozataldra

f21t20rs. (x.22.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. módosída a|56lf015.(VI.25.) száműhatározatátolymódon,hogyaFővárosionkormányzatés
a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat között létrejött, a ,'Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed
Kulturális Városmegújítása'' cimu pá|yázatban a kĺizbeszerzések és beszerzések lefolytatását
követően a kotelezettségvállalással nem terhelt szabad forrást a Koľtárs Galéria negyed kialrakitźsára, a
megvalósításhoz szükséges maľketing tevékenységre, az Európa Belváľosa Program II. pá|yázaton
belül projektmenedzser tevékenységre haszná|ja fe| az a|ábbi taľtalommal, ame|yhez összesen
13.501.308 Ft önkormányzati önrészt biaosít a koľábban megállapított 122.433.748 Ft fedezeten feli'il:

Pľoiekt Fedezet

Bródv S. u. 36' szám a|aÍtj önkoľmánvzati helvisés felúiítása 36492/0/N3 hrsz (4l nm) 8. 102.600
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Bródy S. u. 36. szźtm a|atti önkormányzati helyiség felúiítása, 3649fĺ0lAlf hrsz (95 nm) 9.s63.100

Kőfarasó u. 5. szám alatti önkormányzati helyiség felúiítása, 36478l0lN3 hľsz (71 nm) 6.8s8.000

Vas u. 14. szám a atti önkoľmányzati helyisés fęlűiítása' 3648910lAlI hrsz (249 nm) 49. f12.500

Az önkormánvzat helv sések felúi ításának tervezese 1.414.1f4

Azönkormányzat helv sések felúi ításának mtĺszaki e|lenőrzés f .21f .086

Vas utca |4. társasház alaoitő okirat módosítása 1.206.s00

Ga|éria nesved : támosató funkciók mestelepedését elősesító városmaľketin g 1.000.000

f.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 2015. novembeľ 30.

ahatározat 1. pontjában foglaltak miat| az onkormányzatkiadás lt107 cím működési cél és

általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - e|őirźtnyzatáról 13.501,3 e Ft-ot a
11605 cím felűjítások - EUBII projekten beliil az önkormányzati helyiségek felújítása önrésze _
e|oir ány zatźtra átc soporto s ít.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. oktőber 2f ,

felkéri a polgármesteľt aZ 1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges a|źtźmasnő
dokumentáció elkészítésére, a Támogatási szerzodés módosításának kezdeményezésére.
Egyben fe|hata|mazza a po|gármestert a Támogatási szeľződés módosítás a|áirására, amennyiben
az nem érint önkoľmányzati foľrásbevonást, vagy az elfogadott program elemeinek lényeges
tarta|mi módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 20 l 5. december 3 1 .

felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a Támogatási szęrzodés módosítás
hatá|yba|épését követően az önkoľmányzati helyiségek tervezésének, felújításának és miĺszaki
ellenőrzésének megvalósitźsára, valamint a Vas utca 14. számű tźrsasház alapító okiratának a
módosítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnĺike
Határidő: Támogatási szerződés módosítás hatá|yba\épését kovetően haladéktalanul

a 156lf0|5. (VI.25.) száműhatározat 4. pontjánakhatáridejétf016. mttrcius 31-re módosítja.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: f015. oktőber f2.

6. felkéri a po|gármestert' hogy a hatźtrozatban foglaltakat a költségvetés módosításáná| vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľido: a költségvetésľől szóló rendelet következő módosítása

A Váľosépítészeti Ügvosztálv és a Rév8 Zľt. tńjékoztatálsa alapján: a Támogatási Szeľződés
módosításának aláíľása folyamatban van.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. (JGK Zrt.) tájékoztatása alapján: a páiyázati feltételek
kidolgozása folyamatban van. A. páiyánat kiírásáľa vonatkozó dtintés a helyĺségek felűjítását
ktivetően ttirténik meg. A Vas u. 14. szátm alatti társasház alapító okiľatának módosítására a
leválasztást ktivetően keľiil sor. A támogatási szeľződés előkészítéséhez a JGK Zrt. u {,,
ktiltsé gbecslést elkészítette.
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A Pénziieyi Uevosztály tá'jékoztatálsa alapján: ahatározatban foglaltak a 2015. évi ktiltségvetésľőI
szóló 6l20t5. (II.20.) önkoľmányzatĺ rendelet módosításáľól szóló 48/20|5. (KI.03.)
finkoľmányzati ľende|etben átvezetésľe keľiiltek.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi tilt 59. szdm alatti, önkormányzati tulajdoníl nem lakds
céIú helyiség bérbeadósdra kiírt nyilvános pdlyázat lezdrósĺíra, az eredmény megáIlapítdsóra

222/f0r5. (X.zf.\

A Képvise|o-testĺilet úgy dönt, hogy
1.) megállapítja, a Budapest VIII., 346f8l0lN3 he|yrajzi számon ny1|vántartoÍt' a Budapest VIII.,

Rákóczi út 59. szźtm alatti, 836 m, alapterületti, ĺires cinkormtnyzati tulajdonri nem lakás célú
tizlethelyiség bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós páIyźzati eljárás éľvényes és eredményes.

Felelós: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0L5. oktőber ff .

f.) apá|yazat nyertesének a benyújtottajánlataa|apján a T and T Family Kft-t nyilvánítja.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: f0|5. oktőber ff .

3.) hozzájárul a Budapest VIII, 3462810/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.' Rákóczi
út 59. szám a|atti, 836 m, alapterületű, ĺires önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
bérbeadására kiín nyi|vános egyfordulós pályźnat nyeľtesével, a T and T Family Kft-vel a bérleti
szerződés megkötéséhez, határozoťt időre, 2020. december 31. napjáig, Vegyes (édesség, iidítő,
illatszeľ, hánartási.cikkek, vegyi áruk) kereskedelem tevékenység (szeszesital árusítással) céljára,
750.000,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi- és küIönszolgáltatási díj összegen,

Felelos: Józsefuáľosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: f015. oktőber 2f .

a) a3.) pont szeľinti bérleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy az onkormányzattu|ajdonában
álló nem lakás céIjára szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megťlzetését. valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apján közjegyzó előtt egyoldalú
kote l ezetts é gvál lalás i ny i| atkozat a|áít ását vál lalj a a I een dő b érlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodásiigazgatő
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Kiizpont Zľt. tájékoztatársa alapján: a béľleti szeľződés 2015.
decembeľ 1l-én megkötésľe került. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

ravaslat a talajteľhelési díjróI szóIó rendelet megalkotdsdra

22s/2015. (X.22.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy felkéri a polgáľmesteĺt, hogy kezdeményezze a szám|avezető
banknál fizetési a|szám|a nyitásźú a talajterhelési díj beszedésére és írja alá a bankszám|aszerződés
módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' október 22.
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A Pénzüevi Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglalt talajteľhelési beszedési
számlaszeľződés 2015. október f8. napján a|áírásra keriilt.

Javaslat ltdziorvosi praxis elidegenítésére

f2s/201s. (x.fz.\

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

7. hozzájárul Dr. Pánczél Pálné Dľ. Stille Katalinnak a Bp., V[I. kerület 36. szátmű háziorvosi
körzetre vonatkozó pľaxisjogának elidegenítéséhez és a pľaxisjogot megszerezni kívánó Dľ.
Ratiu Péterrel vá||alkozási formában, mint a DRACZ Kft. képviselőjével a36, szźtmí háziorvosi
körzetre f0|6. január 0l. napjátó| f0f0, december 3|. napjáig a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat fe|adat-e||átási szerződést kíván kötni a határozat 1. sz. és af. sz. mellékletét
képező egészségügyi ellátási szeľződésben foglalt főbb tartalmi elemekkel.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. oktőber ff .

f . fe|kéri a polgármestęrt a határozat | . pontja szerinti dokumentum ok a|áírására.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. december 3 1 .

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: a feladat-ellátási szeľződés a|áirása
megttiľtént, Dľ. Ratiu Péter f0|6. január 01. napjától etlátja a 36. számú felnőtt háziorvosi kőrzet
oľvosi fe|adatait.

Javas lat ltĺźziorv os i p dly dzat elbírdlds dr a

226t201s. (X.Żf.\

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerĺilet 46. száműházi gyermekorvosi kciľzet, valamint akorzethez
tartoző köznevelési intézmények egészségĺigyi fe|adatainak e||átźsfua kiíľt pźůyázatot
eredménýelennek nyi|ván ítj a.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20|5. oktőber 22.

2. aBudapest Főváros VIII. keľt'ilet 46. szźműhź.zi gyermekorvosi körzet, valamint akorzethez
tartoző köznevelési intézmények egészségügyi feladatainak ellátása érdekében pźiyázatot ír ki a
határ ozat me l lékl etében fo sl alt taľtal ommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. oktőber f2.

Á. Humánszoteáltatásĺ Ügyosztá|y tájékoztatálsa alapján: ahatározat 2. pontja alapján a pá./lyázat

ismételten kiíľásľa került, melynek eľedményéľől a Képviselő-testület a 270/201'5. (XII.03.) sz.
határ ozatába n dii ntö tt.

Javaslat étkezési térítési díjakkal kapcso latos döntések meghozataldra

229/201s. (X.zf.) /
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3.

A Képviselo-testü|et úgy dönt, hogy

1. elfogadja a PENSIo Minőségi Kozétkeztetés Kft-vel a nevelési-oktatási és a szociá|is intézmények
kozétkeztetése tárgyában 2015. augusztus 03. napján kotott vállalkozási szerződés 2015. november
l ' napjától torténő módosítását, ahatározat mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. október 22.

2. felkéri a polgármestert ahatározat | . pontja szerinti vá|lalkozási szerzódés módosítás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. október 30.

a nevelési-oktatási és a szociá|is intézmények ľészére történő étkezési szolgáltatás 20l5. november l.
napjától kezdődő tĺibbletköItségére - a népkonyhai adagszám f0I6. januźtr 0l. napjával történő
eme|ésére is figyelemm e| - a 4 éves idoszakra tervezett osszegen fe|ü| bruttó l.l l l.000 e Ft összeget
biztosít, melynek feđezete az e||átottak, étkezők térítési dija, a központi költségvetés állami
támogatása és az onkormźnyzat saját bevétele.

Felelos: polgármester
Határidő: f0|5. oktőber ff .

a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti otthonában a
jogszabályban meghatározott napi ötszöľi étkezés közül a reggelit, tíz&ait és uzsonnát azintézmény
által vásárolt élelmiszerrel biztosítia.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|5. oktőber 2f .

ahatźlrozat 4. pontjában foglalt étkezések biztosítására tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. és az aztkovető évi költségvetés tervezése

6. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Értelmi Fogyatékosok Napkozi
otthonában a reggelit, mint önként vállalt fe|adatel|źtást az intézmény á|ta| vásárolt élelmiszeľľel
biztosítja.

Felęlős: polgármester
Hatáľidő: 2015. oktőber 2f .

7. a határozat 6. pontjában foglalt önként vállalt étkezések biztositására tartós kötelezettséget vállal
évente 764 eFt összegben.

Felelős: polgármester
Határidó: f0|6. és az aztkovető évi koltségvetés tervezése

A Humánszoleáltatási Ügyosztá|v tájékoztatálsa alapján: A dtintésľő| az intézmények vezetőinek
tájékoztatása megtiiľtént. A vállalkozási szerződés módosítását a szerződő felek aláírták 2015.
októbeľ 28-án.

A Józsefvárosi SzociáIis Szoleáltató és Gyermekióléti Kiizpont tájékoztatálsa alapján: 2015.
november 1.-tő| a döntés végľehajtása megtiiľtént, a 2016. évi ktiltségvetés tervezése a
határ ozatban foglaltak Íigyelembevételével ttiľtént.
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A PénziieYi Ugvosztály tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak a 2016. évi ktiltségvetés
készítésénél figyelembe vételľe keľültek.

230/201s. (x.zf.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy a ff9lf0|5. (X.ff.) számű határozat i. pontja szerinti
szerződésmódosításból eredő tobbletköltséget a gyeľmek- és a szociális étkeztetést igénybe vevokre
nemhźrítjaźń.

Fe|e|ős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. oktőber 22.

A Humánszolgá|tatási Ügyosztály táłjékoztatálsa alapján: a dtintésľő| az intézmények vezetőinek
táj ékoztatáłs a m e gtłi rtén t.

A Józsefvárosi Szociális Szo|gáltató és Gveľmekióléti Központ tájékoztatása alapján: az
elfogadott önkoľmányzati ľendelet melléklete szeľinti téľítési díjak keľiiltek megállapításľa.

Iavaslat a helyi adókkal kapcsolatos döntések meghozatalóra

2s7t20Ls. (xr.0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l . nem j árul hozzá ahhoz' hogy 20 1 6. évben a Fővárosi onkormány zat vezesse be a helyi adókat -
építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adőja, idegenforgalmi adó - Budapest
Főváro s VIII. kerĺil et Józsefu árosi onkormá ny zat igazgatás i területén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. novembeľ 05.

f. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat l. pontjáról haladéktalanu|tájékonassa a Fővárosi
Onkormányzatot.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 5. november 05.

3. az onkormányzat stabl|, biztonságos pénzugyi helyzetére tekintettel nem változtat a helyi adók

- építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adőja, idegenforgalmi adó _ mértékén
f0|6. januttr 1. napjától.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. november 5.

A PénzÍieYi Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: ahatározatvégľehajtása megtöľtént.

Javaslat a kdptalanfiiredi g1leľmekiidiłlőfejlesztésével kapcsolatos döntések megltozataldra

2381201s. (XL0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. előzetesen hozzájáru| ahhoz, hogy az MKB Veszprém Kézi|abda Zrt. által benyújtott
sportfejlesztési pźiyázat sikeres elbírálása esetén - a társasági adóról és osztalékadóľól szóló
1996. évi LXXX törvény 22lC. $ (6) bekezdése a|ap1án - a Budapest Józsefilárosi
onkormányzatkizárő|agos tulajdonában|évő Balatonalmádi (Káptalanfiiľed)' Somfa u. l. szám 
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alatti ingatlanľa (hrsz. 0||415).15 év időtaľtamra - aberuházás üzembe helyezését követő 30
napon be|til - a Magyar Al|am javára aZ ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény méftékéig je|zá|ogsog kerüljön bejegyzésre.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2015. novembeľ 5.

f. elfogadja a Balatonalmádi (Káptalanfi'ired), Somfa u. 1. szám (hrsz. 01|4l5) a|atti ingatlanra
vonatkozó engedélyezési terubelr foglaltakat.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidó: 2015. november 5.

Á. Váľosépítészeti Üevosztály tájékoztatálsa alapján: a spoľtfejlesztési pályázat a đöntés szeľint
keľült előkészítésre, ĺIletve az engedé|yezési tervek is az elfogadott módon keriilnek véglegesítésre.

J av as l at a l o rr s z mó do s ít ás dv al k ap cs o lato s dö nt é s e k me g h o zat al lir a

239tfÜrs. (xr.os.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

l. a Jőzsefuáros Kerü|eti Építési Szabźt|yzatźról szóló 6612007. (xII.12.) <ĺnkormányzati
rendelet 1ĺórÉsz;, 125. tömb módosítására vonatkozó véleményeket elfogadja.

Felelős:polgármester
Határidő: 2015. november 5.

f. a Jőzsefvźros Kerületi Épftési Szabá|yzatáról szóló 6612007' (XII.12.) önkormányzati
rende|et 1ĺórÉsz;, 125. t<jmb módosításáľa vonatkozó módosítási eljárásának véleményezési és
partnerségi, egy eztetési szakaszźú |ezárja.

Felelős:polgármesteľ
Határidő: 20l5. november 5.

3. felkéri a polgármesteľt, kezdeményezze aZ állami építészné| a végső szakmai
véleményének kialakítását.

Felelős:polgármestęr
Határidő: 2015. november 5.

A Váľosépítészeti tigvosztálv tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testület az á||ami Íőépítész
hozzáiáru|ő véleménye alapján megalkotta a |25. ttimbľe vonatkozóan a JOKESZ módosításáľról
sző|ő 55 l 20|5. (XrI. 1 0.) tinko rmányzati ľendeletet.

lav as lat emlé ktdb ldk e I h elv ezés ére

240t201.s. (xr.0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájttu| dľ. Kállay Miklós volt miniszterelnök emléktáblájának elhe|yezéséhez a Horánszky
u. |2. sz. a|aÍÍi éptilet fa|źn. Az em|éktábla e|helyezéséhez Ká||ay Kľistóf unoka részére
kifizetői jáľulékkal eryütt ff1,0 e Ft támogatást nyújt Sántha Péteľné alpolgármester keľete
terhére.
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Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 5.

f . hozzźĘáru| P. Lányi Margit emlékére em|éktźlb|t$ának elhelyezéséhez a Bródy S. u. 25. sz. a|atti
épület fa|án. Az emléktábla elhelyezéséhez Schmidt Eleonóra részérę kifizetői járulékkal egyi'itt
l13,5 e Ft támogatást nyújt Sántha Péterné alpolgármester kerete teľhére.

FeIelős: polgármesteľ
Határido: 2015. november 5.

3. a) ahatźrozat l. és 2.pontjában szereplo támogatás érdekében az Önkormányzatkiadás tl107-
01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármester saját keret -
<jnként vźila|t feladat - e|őirźtnyzatrő|340,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a ll105 cím _ önként vállalt
feladat _ műkodési célú támogatások államhźztartáson kívülre kiadási e|őirányzatára 300,0 e Ft-
ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzź|źtru|ási adó előirányzatára 40,5 e Ft-ot.

b) felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírásara.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 5.

4. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kovetkező módosítasáná| ahatározat 3.
pontjában foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a f0I5 . évi k<iltségvetésľo| szóló rendelet kovetkező módosítása

A Váľosépítészeti Üevosztálv tájékoztatáłsa alapján: IĹáIlay Kľistóffal a szeľződés 2015. decembeľ
l8-án aláíľásľa keľült. Schmidt Eleonóľáva| a szerződés 2015. decembeľ 8-án a|áírátsľa keriilt, P.
Lányi Maľgit emléktáblájának ĺinnepé|yes keretek kiizött felavatása 2015. december 10-én
megtiirtént.

Javaslat a Töriik Köztdrsasdg Isztambul Kiłęükęekmece keriiletével mególlapodlÍs megkötésére

243/201s. (Xr.0s.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. Együttműködési megállapodást köt Isztambul KtigĹikgekmece kerület onkormányzatźlva|, ahatározat
mel| ékletét képező megál lapodás szerinti taľtalommal.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l5. november 20.

2. fę|hata|mazza a polgármestert az |. pont szerinti Együttműködési megállapodás a|äíréstra.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. novembeľ 20.

A Poleáľmesteri Kabinet tá'jékoztatása alapján: az Együttmíĺkiidési megá||apodás 2015.
november 20-án a|áírásra keľült.

Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitdnysdggal kötendő megdllapoddsok megkötésére

246/201s. (Xrr.03.)
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A Képviselo-testi'ilet Ĺlgy dönt, hogy

l. a) elfogadja a határozat I. számű mellékletét képező, a Budapesti Rendor-főkapitányság és az
onkormányzat közott, fO16. jaĺutlr 01-től 2016. december 31-ig tartő koztertileti térfigyelő
rendszeľ üzemeltetésére vonatkoző megá||apodás tartalmi elemeit, melyhez 44 457,334 e Ft-ot
biaosít előzetes kĺitelezettségvállalás keretében _ kĺitelező feladat - az tnkormányzat saját
bevéteIeinek terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuidő:2016. január 0l .

b) felkéľi a polgármestert ahatározat |. a) pontja szerinti megállapodás aIáírására.

Felelős: polgármester
Határídó: 20 | 6. január 0 I'

2. a) elfogadja ahatározat 2. számil mellékletét képezó, a Budapesti Rendőr-fókapitányság és az
onkormányzat közott f0|6. január 01-től f0I6. december 3l-ig tarÍő, túlszolgálat
ťlnanszírozására vonatkoző megá||apodás tartalmi elemeit, me|yhez 78.000'0 e Ft-ot biztosít
előzetes kötelezettségvállalás keretében _ kĺjtelező feladat - az Önkorm źnyzat saját bevételeinek
terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20| 6. január 01.

b) felkéri a polgármestertahatźrozatf . a) pontja szerinti megállapodás a|tirására.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. január 01.

3. fe|hata|mazza a po|gármestert, hogy amennyiben a szakmai szempontok indokolják, ahatźrozat
1. és 2. pontjában foglalt megállapodások kozött a keret<isszegek egymás kozött
átcsopoľtosíthatóak, azza|,hogy a két megállapodásban fog|alt keret<isszeg együttes osszege nem
változik. Felhatalmaz za a po|gármesteľt ezen me gállapodások módos itására.

Felelős: polgármester
Határidő: ahaÍźrozat l. és 2. pontja szerinti megállapodások időtartama

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat I. és f . pontjaiban foglaltakat a f0|6. évi költségvetés
tervezéséné|- Í|404 címen a működési célú támosatások államháztartáson beliilre e|őiránvzatán

- vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: f0I6. évi költségvetés tervezése, elfogadása

A Ktĺzteľii|et-felüeYeleti tigvosztá|v tájékoztatása alapján: a Képviselő-testĺilet dtintése alapján a
megállapodások aláírásľa keľiiltek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság ľészéľől a téľfigyelő
ľendszeľ iizemeltetése és a tűlszolgálat teljesítése a megállapodásban foglaltak szerinti feladatok
végrehaj tása folyamatos.

A Pénzĺievi ÜgYosztátv tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak a 2016. évi ktittségvetés
készítésénél íigyelembe vételre keľĺĺltek.

J av as l at p o I g dr i p eľ es e lj drds s al k ap cs o lato s dö nté s e k me g h o zatal dr a
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A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy
1. a Főváľosi Foügyészség KÜo. f48f|lf009l191. számű nyomozást megszüntető haÍározatźlban

gyanrisítottként megnevezett szemé|yekkel szemben polgári peľes eljárást nem kezdeményez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. clęcelllbeľ 3.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy aZ l. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Fővárosi
Főügyészséget.

Felelos: poIgármester
Határido: 2015. december 7.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatása alapján: az ĺigyészségtájékoztatása megtöľtént.

Javaslat előzetes kötelezetts égv lźllalds o kra

248ĺf01'5. (KI.03.)

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

1.) a pszichiátriai betegek nappali ellátása kotelezo onkormányzati feladat e||átására hatźrozott
időtartamra f0|6. január l . napjától 2016. december 3 l. napjáig ellátási szerződést kĺjt:
a) a Moľavcsik A|apítvánnyal (székhely: l083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 300.000,-

F tlhó szo|gttltatási díj at biztosít,
b) a Szigony-Utitáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kozhasznű Nonprofit Kft.-ve|

(székhely: l083 Budapest, Práter u.44.fszt.5/tj)' melynek ideje a|att250.000,- Ft/hó szolgáltatási
díjat biztosít,

c) felhatalmazza a polgármestert a határozat a)-b) pontja szerinti ellátási szerződések végleges
taľtalmának ĺisszeállításár a és a|áirźsára.

d) ahatározat l. pontjában megjelĺilt kötelező önkormányzati fe|adatra af0|6. évi koltségvetés terhére

elozetes kötelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben a 1 1301 cím dologi e|őirányzatterhére.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) és d) pont: 20 1 5. december 03 ., c) pont: 20l 5. december 3 l .

2. a) f0|6. évre vonatkozóan helyiségbér|eti szerzódést köt a Pázmětny Péter Katolikus Egyetem
Jogi- és Allamtudományi Karával a Budapest, VIII. kerület Sze.ntkirályi u. 26. sz. a|atti, fijldszinti
45O m2 alapterüIetű tomacsarnok bérletére vonatkozóan, az onkormányzat fenntartásában lévő
Napraforgó Egyesített óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft
bérleti díj összegben2016. december 31-ig.

b) ahatározat a) pontja a|apján a bérleti díjra - kötelező fe|adat _ a20|6. évi költségvetés terhére bruttó

l.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a 1|20I cím dologi e|őirányzataterhére.

c) felkéri a polgármesteľt a határozat a) pontja szeľinti helyiségbér|ęti szerzodés megkötéséľe.

Felelős: polgármester
Határjdő: a)-b) pont:2015. december 03., c) pont: 20l5' december 3l.

3.) a Jőzsefuárosi Egyesített Bölcsődék f016. évi koltségvetésében e|ozetes kötelezettséget vállal a

40100-02 címen ktitelező feladatok e||źttźsára mindosszesen 2'355,| e Ft <isszegben, melyből a

Horánszkyutcaibölcsődebérletidíjra2016.január|.-f0I6.decembeľ31.időszakrabruttól.395,0
e Ft összeg, az éte|h)||adék e|szźi|itźlsáľa 960,1 e Ft. .,, :/
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FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

4.) a Polgármesteľi Hivatal köItségvetésének terhére - kötelezo feladat - taftós kötelezettséget vállal
borítékoló gép karbantartására évente 153,0 e Ft összegben a |ff0|-0f címen.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. december 03.

5.) a ľolgáľmestcľi IIivatal élőeľős biztonsági őľzésérrek óľadfiát 70 Ftl ĺfa/oľa díjjal negemeli 2015.
december i5. napjátóI, melyre tartós kotelezeÍtséget váIlal kötelező feladatként, évente 2.300,0 e Ft
összegben a 12201-0| címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 15.

6.) a jegyzői hatáskorbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok el|źtásához szükséges (pl.:
szakállatorvosi közreműködés, állattartással kapcso|atos állatorvosi véleményezés, tú|attartźssa|
kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműkodési feladatok ellátásáľa -
á||amigazgatási feladat - tartós kötelezettséget vá|Ial, évente l.500,0 e Ft összegben a 12103
címen.

Felelős: polgáľmester
Hatäridő: 20 1 5. december 03.

7.) a Po|gálrmesteri Hivatal kĺiltségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal Áfa tanácsadás,
munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs fe|adatok, a gazdasági táľsaságok és a kĺjltségvetési
szervek honlapjának felülvizsgálata, aZ elektronikus információbinonságáró| szóló
jogszabályokban meghatározott feladatok e||źtásźra - önként vá||a|t feladat _ a |ff01-03 címen
évente l7.000,0 e Ft összegben' valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok
ę||átására- kcitelező feladat - a If20|-04 cimen évente 7 100,0 e Ft összegben'

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 5. december 03.

8.) az Önkormányzat költségvetésének terhéľe tartós kötelezettséget vállal kozbeszerzési, jogi
tanácsadási feladatokra - ktitelező feladat -, az onkormányzati kĺinywizsgáIatra, á|ta|ános jogi
tanácsadás, peren kívüli és peres eljĺáľásban teljes körű jogi képviselet a képviselő-testĺileti ü|ések
on-line közvetítése feladatoka - <jnként vállalt feladatok - a ll70ó-0f cimen évente kötelező
feladatként 7 .700,0 e Ft összegben, cinként vállalt feladatként l8.000,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

9.) a) elfogadjaa Hajléktalanokén Közalapítvány (székhely: 1067 Budapest, Szobi u. 3.) l db Suzuki
Sx4 1.6 GLX típusri f013. gyáľtású személygépkocsi határozat|an idejrĺ ingyenes használatra
vonatkozó fe|aján|ásźú, a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak a
LÉLBĺ<-Progľammal kapcsolatos feladatainak e||átásźra.

b) taľtós kötelezettséget vállal önként vźi|a|t feladatként 40101 címen 20|6. évre 920,0 e Ft
összegre, f0|7. évtő| évente 630,0 e Ft összegre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

\.' ĺ
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10.) oľvosi időpontfogla|ó rendszer kiépítésének költségéľe f016' évre előzetes kötelezettséget vállal
onként vállalt feladatként 5.000,0 e Ft összegben a Józsefvárosi Egészségĺigyi Szo|gá|at

koltségvetésének teľhéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

l1.) a Bókay utca felújításźra f016. évre e|őzetes kötelezettséget vállal önként vállalt fe|adatként
60.000,0 e Ft összegben az onkoľmányzat kö|tségvetésének terhére a l 160l címen.

FeleIos: poIgármester
Hatźtridő: 201 5. december 03.

|f .) a B|aha Lujza téľ felrijításának előkészítésére f016. évre előzetes kotelezettséget vállal önként
vállalt feladatként az utak tervezésének koltségére 10.000,0 e Ft összegben az Önkormányzat
költségvetésének terhére a l1605 címen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. december 03.

13.) a) a hatźrozatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedezeteként az onkormźnyzat saját
bevételeit jelöli meg;

b) felkéri a po|gármestert, hogy ahatározatban fogla|takat af016. évi költségvetés és az aztkövető
évek költségvetésének készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont: 2015. december 03., b) pont: az adott évek költségvetésének készítésę

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapj án :

Á, képviselő-testületi dřintéssel éľintett intézmények vezetőinek tájékoztatása megtörtént.
1. pont: a Moľavcsik Alapítvánnyal és a Szigony - Utĺtáľs a Komplex Pszicho-Szociális
Rehabilitációért Alapítvánnyal az ellátási szeľződés a|áírásra került.
2. pont: A Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem Jog- és Áilamtudományĺ Kaľával a helyĺségbéľleti
szeľződés a|áír ásra ke ľĺilt.
3. pont: A Józsefváľosi Egyesített Biilcsődék tagintézménye, a Játé|<ĺ,ár Bölcsőde (1085 Bp.
Hoľánszlcy utca 21.) játszóudvaľára vonatkozó bérleti szeľződés a Nyolc ktiľ Táľsasházkeze|ő
Kft.-vel a2016. évľe megktitésľe keľiilt, melynek łisszege évi bľ. 1.395.000 ft.
A Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék2016. januáľ 1. napjától szerződést köttitt a Biotľans Kft.-vel
az ételh ul|adék elszállí tásár a. A feladatel|áúás zav artalanul mű ktidi k.
8. pont: a személygépkocsi átadására vonatkozó szeľződés tartalmai elemei a szerződő felekkel
egyeztetésľe keľü|t, a szeľződés a|áírása és a személygépkocsi átadása 2016. januáľ 31. napjáig
megtöľténik.
10. pont: az orvosi időpontfoglaló ľendszeľ bővítésének lehetőségét a Szent Kozma Egészségiigyi
Kiizpont vizsgálja, váľhatóan 2016. januáľ 3l-ig javaslat késziil a ľendszeľľe vonatkozóan.

A JegYzői Kabinet tájékoztatása alapján:
5. pont: a biztonsági őľzésľe vonatkoző szeľződésmódosítás, 6., 7., 8. pont esetén a megbízási
szeľződ és z|áir ásr a keľü |t.

A Pénzüevi Ügvosztálv tá'jékoztatása alapján: a határozztban foglaltak a 20|6. évi ktiltségvetés
készítésénél Íigye|embe vételľe keľtiltek. 

,,i

Javaslat a Jóaefvárosi onkormányzat 2016. évi dtmeneti gazdĺÍIkodásdróI szóIó ., .,/
önkormdnyzati rendelet megalkotdsĺźra /



249t2015. (X[.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźrosi nemzetiségi önkormányzatoknak 20|6. évben a 2015. évivel azonos összegrĺ
mĺĺkodési és feladat e||éńásához kapcsolódó, célhoz nem kötött támogatást biĺosít.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l5. december 03.

2. a 2016. évi átmeneti gazdá|kodásról szóló <inkormányzati rende|et hatá|yba|épéséve|, az abban
foglaltak alapján 2016. januźtr-február hónapľa vonatkozőan koltségtérítés e|olegľől szerződést kĺit a
Józsefu áro s Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.-v e|.

Felelős : polgármester, igazgatőság elnöke
Hatáľido: 2015. december 03-ig.

3. felkériapolgármestertahatározatl-f.pontjábanfoglaltakľaatámogatásiszerződéseka|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 5. december 3 l .

A Jewzői Kabinet Joei lľoda tájékoztatálsa alapján: a nemzetiségi önkoľmányzatok részére a
határ ozatban foglaltak szeľinti támo gatás folyósítás ra keľült.

A Gazdálkodási tiwosztály tájékoztatálsa alapján: az lJgyosztály a szĺikséges dokumentumokat
hatáľidőľe elkészítette.

A Józsefváľosi Kiizösségeiéľt Nonpľofit Zľt. tájékoztatása alapján: a határozat 2. pontja szeľinti
szeľződés aláírásľa keľült.

ravaslat a Corvin Sétdny Programmal kapcsolatos di)ntések meghozatalóra

2str201s. (x[.03.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt. egyo|dalú kötelezettségvállalása alapján kivitelezett Corvin Sétány 1l95
szakaszának megépítését, és felkéri a polgármestert az éúadźs-źúvételi eljárás lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 03., átadźLs-átvételi eljáľás lefolyatása legkésőbb 2015. december 31.
napjáig.

2. elfogadja ahatározat l ' mellékletétképező, a T-87680 számű vá|tozási vźzrajz alapján készített
telekalakítási megállapodást, és felkéri a polgármestert a megállapodás a|áírtsára.

Felelős: polgármester
Határidő:2015. decembeľ 03., megállapodás a|áírása 2015. december 10.

3' elfogadja a Corvin Zrt. egyoldalú közérdekű kĺitelezettségvti|a|ását az Önkoľmányzat
tulajdonában álló közterüIet tekintetében, összesen 21.800.000,- Ft + Afa ĺisszegben, az
alábbiak szerint:

a) díszburkolat biztosítása a 125 je|u tömb jáľdáiľa: Semmelrock Appia Antica térko biztosítása a
|f5 jelű tömbot ovezó járdafeliiletekĺe aszfaltbuľkolat helyett, raklapon szá||íwa
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megkozelítő|eg bruttó 9.200.000,- Ft éľtékben, 2016. március 01. és f016.június 30. kozott, az
onkormány zat á|ta| kén ütemezésben.

- Práter u. (Bókay János u. - Szigony u.): 3 l8 m2

- Bókay János u. (Práter u. - Tomő u.): 330 m.
- Szigony u. (Práter u. - Tomő u.): 457 m"

b) díszburkolat biztosítása a Corvin sétánynak a Bókay János utcán va|ő ttílezetéséhez: 134 mz

gĺánitbuľkolat és 656 m2 Semmelrock Appia Antica térkő biztosítása aszfaltbuľkolat helyett,
raklapon helyszínľe szá||itva, megközelítőleg bruttó 12.600.000,- Ft éľtékbenf0|6. március 01.
és 20 1 6.j ún ius 3 0. között az onkormtrny zat źita| kén ütemezésben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. december 03.

4. a) a ftildhivata|ibejegyzést kovetően elfogadja a Corvin Zrt. egyo|dalú kötelezettségvállalását a
36f|8lf hrsz. a|att felvett terület Corvin Sétánnyal megegyezó minőségű kiépítésére, a
kĺjaerÍiletek és kozhaszná|atba adandó területek szintbeli átközlekedésének biztosítiására és
keľtészeti kialakításáravonatkozóan legkésőbb 2016. december 3l. napjáig megkozelítőleg
bruttó 38.200.000,- Ft értékben.

b) a ťoldhivatali bejegyzést követően tulajdonosi hozzź!źtulását adja az a) pontban rcgzített
kivitelezési munkálatokhoz) a határozat 2. szźlmű mellékletét képező kiviteli terveknek
megfelelően.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. decembeľ 03.

A Rév8 Zrt. tájékoztatátsa alapján: A telekalakítási megállapodás a|áírása folyamatban van. A
Coľvin Zrt. egyo|dalú kötelezettségvállalásáľól szó|ó megállapodás tervezetét a Coľvin Zľt. 20|6.
januáľ 13-án megküldte, az egyeztetése folyamatban van.

Javaslat a róaefvdľos Közösségeiért Nonprofit ZrĹ-vel kötendő
has zndlati s zerződések elfo g adds dra

2s2t201s. (Kr.03.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1' a Budapest VIII. kertileti ingatlan-nyilvántaľtásban 35086/1 hrsz. alatt felvett, Budapest VIII.
kerĺilet ll{źlýás tér ĺ5. szźlm a|aÍti ingatlan vonatkozásában a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 989lf012. (VIII.l) szátm'ű határozata értelmében lefolytatott telekalakítás
kovetkeztében korábban beolvadt az ingat|an-nyi|vántartásban 35094 Ítsz' a|atĹ felvett,
Budapest VIII. kerület Homok u. 7. szám a|atti 525 m' ingatlanra, és az ingatlan-
nyi|vántartásban 35315 hľsz' alatt felvett, Budapest Dankó u. 18. szám a|atÍi önkoľmányzati
tulajdonú ingatlanra vonatkozó, f0|3. május f7. napján a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuárosi onkormányzat és a Jőzsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (Józsefuáros
Közösségeiéľt Nonprofit Zrt., mint jogutód) kĺiz<jtt létľejött vagyonkeze|ési szerződést ktjzös
megegyezéssel megszünteti, egyben ezen ingatlanokat a továbbiakban határozat|an időre szóló
ingyenes használati szerződés keretében kívánja hasznosítani a Józsefuáros Közĺjsségeiéľt
Nonpľofit Zrt. részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 03. '1

,,,/
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f. a Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 36615 he|yrajzi szám alatt felvett,
Horánszky u. 13. szám a|atti Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ ingatlanra vonatkoző,
f\If. november 07. napján a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat és a
Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (Józsefuáros Közosségeiét Nonprofit Zrt,, mint"
jogutód) kozott létrejött vagyonkeze|ési szerződést kozos megegyezéssel megszĺinteti, egyben
ezen ingat|ant a továbbiakban határozat|an időre szóló ingyenes haszná|ati szerződés keretében
kívánj a hasznosítan i a Józsefu áľos Kozösségeiéľt Nonprofi t Zrt. részére'

Fęlęlus: pulgáľllrcstcl.
Határidő: 2015. december 03.

3. a Józsefuáros Kozösségeiért Nonproťlt Zrt. ingyenes haszná|atába adja az alábbi önkoľmányzati
tulaj donú ingatlanokat:

a)

b)

c)

d)

e)

Đ

s)
h)

i)

i)
k)

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

1083 Budapest, Szigony u.16.lb
1085 Budapest, Hoľánszky u. l3.
l086 Budapest, Dankó u. l8.
l 085 Budapest, József krt. 59-6|.

1 085 Budapest, József krt. 1 0. fe. 3.

l 085 Budapest, József kľt. 7 0. fszt. 4.

1 085 Budapest, József kľt. 1 0. fszt. 5.

l 085 Budapest, József krt. 68.

l 085 Budapest, József kľt. 68.

1 082 Budapest, Harminckettesek tere f . fszt. f .

3s086/1

36t28lUAl3
36615

35315

36',r80l0lNrf
3664stLtAt19
3664sl0lNr7
36645l0lAĺ|8
3s643101N1

35643101Nf
35635ĺ0lN35

hrsz. 1980 m2

hľsz. 390 m2

hrsz. 726 m2

hrsz. f846 mf
hrsz. 264 mf
hrsz. f50 m2

hľsz. 78 mf
hrsz. 158 mf
hrsz. 120 mf
hrsz. 76 mf
hľsz. 37 m2

460060 eFt
7580 eFt

8f4330 eFt
177465 eFt

11991 eFt
f7065 eFt

8447 eFt
24240 eFt
4639 eFt

f938 eFt
1841 eFt

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

4. felkéri a polgármestert az I. és f. pontban foglalt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra
vonatkozó vagyonkezeloi jogot közös megegyezéssel megsziintető, a határozat I. és 2.
m e l l ék l etét kép ező m e gál lap o d ások a|áir ásźtr a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. december l0.

5. felkéri a polgármestert a 3. hatźrozati pont szerinti onkormányzati tulajdonú ingatlanokľa
vonatkoző, a határozat 3. mellékletét képezó határozat|an időľe szóló inryenes hasznéiati
me gál lapod ás a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2015. december 10.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: az lJgyosztáIy a szĺikséges dokumentumokat
eIőkészítette.

A Józsefváľos Kłizösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatálsa alapján: a szerződés a|áirársa 20|6.
januáľ 8-án megtörtént.

Javaslat a Budapest VIII.' Trefort u 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére
k iírt p dly ózat e r e dmé ny é n e k me g dII ap í.t ds ár a

f54/201s. (Xtr.03.)
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A Képviselo-testület úgy dönt, hogy
1.)a Budapest VIII., Tręfoft u. 3. szám a|attj,36534 he|yrajzi szźtmű felépítményes ingatlan

elidegenítésére kiíľt nyilvános pźńyázatot érvényesnek, és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határidő: 201 5. decembeľ 3 .

f.) a pá|yázat nyertesének a GEoRoSco Hotel Idegenforgalmi Kft.-t (székhely: 1088 Budapest,
Trefoľt u. 3-5., cégjegyzékszám: 0|-09-707f89) nyilvánítja, a véte|árat 650.000.000,- Ft-ban
á|Iapítja meg.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 3.

3.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ,-t az adźsvéte|i szerződés a|áírásźra.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. decembeľ 3.

4.) ehatározatf.) pontjában foglaltak és a |9fl2075' (x. |7 ') szźtmű képviselő-testĺileti határozatálban
foglaltak miatt a 20ĺ5. évi költségvetést az a|źtbbiak szerint módosítja:
a) az Önkoľmányzat bevétel 1160l cím - önként vźi|a|t feladat - ingatlanok értékesítése

e|őirányzatát _ Trefoft u. 3. szźtm - 325.000 e Ft-tal, a mĹĺködési bevételek e|őirźtnyzatź,/.

135.918,9 e Ft-tal bérleti díj címen és 19.153,0 e Ft-tal késedelmi kamat címen megemeli.
b) az Önkormányzatkiadźs i 160l cím _ onként vállalt feladat - felújítási e|ókányzatźÍ - Trefort u.

3. szám- 146.0|1,9 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzatát 69.500,0 e Ft-tal a Rökk Sziláľd
utcai ingatlan bérlői kiköltöztetésének ęlszámolási kĺilönbözete miatti kártérítés címen, 58.0f7,8
e Ft-tal késedelmi kamat címen, 17.800,0 e Ft-tal tervdokumentációk miatti kártérítés címen,
6.723,0 e Ft-tal áfa befizetés címen és 2.540,0 e Ft-tal a JGK Zrt. bonyo|ítási díja címen
megemeli,

c) az onkoľmányzat kiadás I|101-0f cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási céltaľtalék
e|őirányzatźú I79.529,f e Ft-tal megeme|i a Trefort u. 3. szám alatti ingatlan éľtékesítése címen.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a f015. évi költségvetésről szóló
rendelet módosításánźtl és a vételźr második rész|etét a f016. évi költségvetés készítésénél
vegye figyelembe.

Felelős: poIgármester
Határidő: a)-c) pontok esetében 2015. decembeľ 3., d) pont esętében a2015. évi költségvetésľől szóló

rendelet következő módosítása, valamint af016. évi költségvetés készítése

A JĺĎzsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatálsa alapján: az adásvéte|i szeľződés 2015.
decembeľ 14. napján a|äírásra keľült.

Javaslat az onkormdnyzat tulajdondban dlló nem lakás céljóra szolgdló helyiségek
bérbeadásdnakfeltételeiről szóló rendelet és a helyiségek béľIeti díjóróI szóló

képv is elő-test iłleti h atúrozat mó do sítlźs óra

fsst20r5. (xlr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a 248lf0|3. (VI. 19.) szźtmű határozatának 7. pontja 2015. decembeľ 4-i hatállyal a következok
szęľint módosul:

A helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint
aktua|izá|t bekoltözhető foľgalmi éľtéke szo|gá|. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására
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versenyeztetés vagy pályázat ritján kerĺil Sor' a minimális bérleti díjat a helyiség ar.ł neltuli
beköltozhető forgalmi étékének 80 %o-źLt alapu| véve lehet meghatározni.

Nyilvános pźiyánatás esetén ĺinkormányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb foľgalmi
éľtéken is meghatározhatő, mely nem lehet kevesebb 50%o-nál. Amennyiben a pá|yázatban a
béľbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatátrozásra, úgy az alap bérteti díj éves
mértéke a helyiség AFA nélküli bekoltözheto forgalmi értékének legalább a8 %o-a.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 3.

2.) a f48lf0l3. (VI. 19.) számú hatźrozatának 26. pontját az a1ábbi d) ponttal 2015. december 4-i
hatállyal kiegészíti:

d) az a), b) és c) pont alapján kedvezményes bérleti díj állapítható meg a helyiségben végzett
tevékenység gyakoriságának figyelmen kívül hagyásźna| is, amennyiben az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezęt erynél több önkoľmányzati
bérleménnyel ľendelkezik, abban az onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégez és az egyik helyiséget raktźtrozásitevékenységre használja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

3.) af48l2013. (VI. 19.) száműhatźrozatánakf8. pontja 2015. december 4-i hatti|ya| a következők
szerint módosul:

28. Uj bérbeadás esetén az a|ap bérleti díj éves méľtéke a helyiség Ápe nelnili beköltözheto
forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szeÍvezet a f7. pont szerinti első éves beszámo|őját a
szakmai bizottság részére benýjtotta, és azt a bizoÍtság elfogadta, az tnkormányzat
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizotĺsźęa kérelemľe a bérleti dfiat a helyiség Józsefuáros,
valamint a józsefuárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényében a 26. pont a), b) vagy c) pontja szeľinti méľtékre módosíthatja, a bérleti szerződés
e gyéb fe ltétel einek v źitozat| anul hagyás a me l l ett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

4.) a248ĺ2013. (VI. 19.) száműhatározat VIII. FEJEZET címe 2015. december 4-i hatźł||ya| az a|ábbira
módosul:

gÉRBpszÁvÍľÁs

Felelős: polgáľmesteľ
Határidó: 20 1 5. december 3.

5.) af48ĺf013. (u. 19.) számú határozatának34-36. pontja aza|ábbiak szerint módosul, valamint új
37-4Í, ponttal egészül ki 2015. december 4-ihatá||ya|:

34' A bérlő kérelme alapján a bérbeadói jogkör gyakorlója hozzź|áru|hat a bérbeadót terhelő
munkálatok költségének a bérlőt teľhelő helyiség bérleti díjba töľténő beszźtmitásźthoz.
A jelent pont szerinti hozzt|áru|ás esetén az írásbe|i megáIlapodás (a továbbiakban: megállapodás)
abban az esetben köthető meg, ha:

a) a bérlő az ekégezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen tételes
költségvetés benyújtásával hitelt érdemlően igazo|ja,

b) az épu|eten végzendő munkálatokhoz a társasházi a|apítő okiľat vagy szervezeti és
működési szabá|yzatának ilyen éľtelmtí kikotése esetén atźlrsashźzi közgýlés hozzájtlru|t,

i.\
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c) a hatósági engedélyhez kötött munká|atok esetén azok elvégzéséľejogeľős és végľehajtható
építési (|étesítési) engedély birtokában keľüljön Sor; továbbá a bérlő vá||a|ja a
h aszná|atb av éte l i e n ged é|y me gszer zé s ét,

d) a béľlőnek a munkálatokľó| való megál|apodáskor az onkoľmányzaÍta| vagy a bérbeadó
szervezette| szemben nem áll fenn lejárt béľleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal összefriggő
tartozása,

e) a béľ|ő vállalja, hogy a béľIeti szerzőĺĺés mellett kozjegyző elótt egyolĺlalú
kötelezettségvá||a|ő nyilatkozatot tesz a saját költségén, amennyiben eÍTe a bérleti
jogviszony alatt még nem keľült soľ.

35. A bérbeszámításról szóló megá||apodásban ki kell kötni a kövętkezoket:
a) a béľlőnek a munkálatok befejezésére megállapított határidő |ejárttt követő 30 napon belül

igazo|nia kell a munkálatokĺa foľdított költségeinek és a beszámítható összegnek a
mértékét, be kell szereznie a szükséges hatósági engedélyeket (vagy |ega|ább igazolnia kell
az engedé|y iľánti kérelem benyújtását),

b) ha a munkálatok műszaki tartalma és költsége e|őre nem |źńhatő műszaki-építészeti
prob|éma felmerĺilése miatt megha|adja a megállapodásban rögzítetteket' a többletkĺjltségek
csak akkoľ érvényesíthetők, ha erről a bérlő és a bérbeadó szervezet a bérbeadói jogkör
gyakorlója hozzź$áru|tlsa alapján előzetesen megá|lapodtak,

c) ha valamelyik munka nem készĺil el, vagy hibás, késedelmes teljesítést r<igzítenek az źúadás-
átvételi jegyzokönyvben, a bérbeszźmitás összegét az e| nem végzett, vagy hibás teljesítés
értékével csökkenteni kell,

d) ha a bérbesztlmítás időtartama a|aI1 a helyiség utáni bérleti dij tartozás mértéke eléri a
háľom havi - ténylegesen (a bérbeszźtmítás hiányában) ťĺzetendő _ bérleti díjat, a
béľbeszámításból még fennmaradó összegre a bérbeszámítás megszüntethető, és az arra
igényelhető beszámítást vagy megtérítést a béľbeadói jogkör gyakorlója jogosult elbírálni,

e) a költségek beszźtmitásánakés szám|ázásźnak 37. pontban rogzitett feltételeit,

Đ ha a bérlő béľleti jogviszonya a beszámÍtható költségének béľbeszámítás útján való
megtértilése előtt megszűnik, a helyiség bérleti díjába még be nem számított összegre a volt
bérlő vagy jogutódja nem tarthat igéný, kivéve, ha a bérleti jogviszoný ľendes
felmondással a bérbeadó szünteti meg vagy a bérleti szerződés megszüntetésre közös
megegyezéssel a bérbeadó kezdeményezésre került sor.

36' A bérbeszámítás útján érvényesíthető költségek tényleges rźfordítźsét, valamint a
megállapodásban szereplő munkák elkészültének arźtnyźłt, a munkák készre jelentését követően
tartandó műszaki átadás-átvételen felvett jegyzőkönyvben a bérbeadó szeÍvezet igazo|ja |e.

Bérbeszámításra csak a megállapodásban rogzített tételek esetében van lehetőség _ amennyiben
azok megfelelo minőségben, határidőre elkészültek - legfeljebb a megállapodásban rogzített
keretosszeg erejéig.

37. A költségek beszámításának feltételei a kĺivetkezők:
a) a bérbeadói jogkĺjr gyakorlója jővéthagyźsźwal a bérbeadő szervezet és a bérlő közötti

írásbeli megállapodás megkĺĺtése a munkáIatok műszaki tarta|márő|, a várhatő koltségeiről,
a beszámítható köItségek legmagasabb méľtékéľől és időtartamáről, és a munkálatok
elvégzésének hatáľidej érő|,

b) a bérbeadó szewezet az e|végzeÍÍ' munkákat jegyzőkĺinyvben |eígazo|ja,
c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéről a bérbeadő szervezet igazolását

követő l5 napon belül számlát nyujt be a béľbeadó szervezethez,
d) a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes szźtm|a esetén a bérbeszámítás a béľleti

díj nettó ĺisszegével szemben lehetséges,
e) sztlm|a kiź-J|itására nem jogosult bérlo esetén az engedé|yezett fe|űjítási munkákhoz

szĺikséges vásárolt anyagokľóI és szolgáltatásokľól aZ onkormányzat nevére szóIó
szám|ttkaÍ. nýj t be az e|számo|áshoz,

Đ szám|a kiállítására jogosult bérlő esetén a béľlő továbbszám\ázza az elvégzett és a leigazolt
munkáról az osszeget az onkormányzat részére,

g) a benyújtott számláknak a számviteli és adójogszabályoknak meg kell felelniük.
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38. A megállapodásban ki kell kotni, hogy amennyiben a 37. pontban foglalt feltételeket a bérlő
nem te lj es ít i, a b érb eszám ítás lehető sé gét elveszíti.

39. A bérleti díjba beszámítható k<iltségeket ligy kell meghatározni és havonta levonni a bérleti
díjból, hogy a munkálatok e|végzése után ťlzetendő bérleti díjba beszámítható koltségek_ ha a
bérbeadói jogkör gyakorlója másként nem dont _ az alábbiak szerint térĺiljenek meg a bérlők
szźlmára, figyelembe véve, hogy a megállapodás időtaltama nem taľthat tovább a bérleti

j o gviszony l.ejfu atźtnźi:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéni vállalkozó bérlő

esetében legfeljebb 4 év a|aÍt,
b) magánszemély bérlok esetében legfeljebb 3 év alatt.

40. Bérbeszámítási megállapodás úgy is megköthető, hogy a béľlő á|ta| végzett munkálatok
ellenénéke nęm a bérleti díjban, hanem a helyiség megvásárlása soľán a vételárból kerül
levonásra úgy, hogy aberlházások éľtékét az avulással csökkenteni kell. Az ilyen módon kötött
megállapod ássa| az tnkormányzat nem vállal kötelezettséget a helyiség eladásrára.

4I. Ha a bérleti jogviszony azért szunik meg, mert a bérlő a helyiséget megvásáľolj a, az értéknöve|ő
beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek e|idegenítésének
feltételeiről szóló onkormányzati rendelet szerint kell eliárni.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20l5. december 3.

6.) a248l20l3. (VI. l9.) számú határozat új IX. FEJEZETTEL egészül ki 2015. december 4-ihatti|ya|:

IX. FEJEZET
VEGYES RENDELKEzÉsBK

Felelős: polgármester
H:atáriđő: 20 l 5. december 3.

7.) af48/2013. (u. 19.) számú hatźlrozat 2015. december 4-i hatállyal:
a.) 34. szttmozása4f.-re módosul
b.) 35. számozása 43.-ra módosul
c.) 36. számozása44.-re módosul
d.) 37. szttmoztsa45.-re módosul

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20 1 5. decęmbeľ 3.

8) a248lf013. (VI. |9.) szźlműhatétrozat új 46. ponttal egészi'il ki:

46. A VIII. fejezet rendelkezéseit minden el nem bíľált kérelemre is alkalmazni kell

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. dęcember 3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. tájékoztatńsa alapjánz a határozatmódosítás a
hatálybalépéséve| a|kalmazásľa keľiilt. Äz iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Készenléti Rendőrséggel kötendő megdllapodós megkötésére a Budapest VIII.,
Szentkirdlyi utca 13. félemelet 2. saźm alatti lakdsra bérlőkijelöIési jog biztosítdsdra

2s6/f01s. (Kr.03.)
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) határozoťt időľe,5 éves időtaľtamra szólóan _ amely egy alkalommal legfeljebb 3 évvel
meghosszabbítható - téľítésmentesen, többszöľĺjs bér|okijelölési jogot biĺosít a Készenléti
Rendorség részére, a Budapest VIII., Szentkirályi u. 13. félemelet f . szćlm a|atti, 84 mf
alapterületű, f szoba komfortos komfortfokozatű |akásrajelen határozat mellékletétképezo
megáIlapodásban rögzített taľtalmi elemekke|.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. december 3.

2.) felkéri a polgármestert a határozat |. pontja szerinti megállapodás a|áirására.

Felelős: poIgármester
Hattridő: 201 5. december 1 5.

A Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: az Ügyosztá|y a szükséges dokumentumokat
hatáľidőben e|készítette.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa a|apján: a Képviselő-testület dtintését
kiivetően a Készen|éti Rendőľség tájékoztatása megttiľtént és a megállapodás a Készenléti
Rendőľség fe|é megkiildésľe keľiilt.

Javaslat a Jóaefvdrosi Gazddlkoddsi Kt)zpont Zrt.-t érintő tulajdonosi döntések meghozataldra

257t201s. (Kr.03.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hory

1. elfogadja a határozat mellék|etét képező, a Józsefuáľosi onkormányzat és a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. kozott 2015.06.l5-én kötött Közszo|gźitatási Keľetszerződés
mellékletét képezó 2016. évi Éves Szerződéseit és az azok mellékletét képező
kompenzác i ő számitás alapj ául szo l gáló költségigéný.

Fe|kéri a polgáľmesteľt és a JGK Zrt. Igazgatőságának e|nökét a, Eves Szerződések a|áírására.

Felelős : polgáľmester, JGK Zrt.
Határidő: 20l5. december 03.

2. a) Felkéri a polgáľmesteľt, hogy a f0|6. évi költségvetés tewezésekor az Éves Szerződés
terv szźtmait ve gyék ťl gye l emb e'
b) a 2016. évi önkormźnyzati forľások ismeretében szükség esetén a k<iltségvetéssel

egyidejűleg az Eves Szerződésekben jóváhagyott költségtérítés összege módosulhat.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. februźr f9.

3. az onkormányzattartős önként vállalt feladatot vźl||a|f0I6.január 1. napjától a" Ú3 Teleki téri
Piac területén reklám tevékenységre, és a reklámberendezések fe|ületének hasznosítására, mely
feladatot a JGK Zrt.Kozszolsáltatási Szerződés keľetén belül látia el.

Fe|elős: polgármeste 
nbeľ 03.Hatáľido: 2015. decembeľ 03. 
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4. a 3. hatírozati pontban szereplő reklámberendezések bérleti dijalt az a|ábbiakban határozza
meg:

a. he|yi, VIII. kerületi székhelyű váIlalkozások esetében a béľleti díj: legalább 20.000,-
Ft/hó/ľeklám + łpn.

b. a he|yi, VIII. kerületi telephelyű,yagy fióktelepű vá||a|kozások esetében a béľleti díj:
legalább 30.000,- Ft/hó/reklám + AFA

c. egyéb vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább 50.000,- Ft/hólreklám + ÁF^.

Vállalkozás a|att az egyéni vállalkozást és a társas vállalkozást kell éteni.

Felelos: polgármester
Határidő: 205. december 03.

5. az Ú: Teleki téri Piac terüIetén lévő üzlethelyiségek hasznosítására irányuló bérleti
szerződésekben rögzített bérleti díjat nem módosítja.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20l5. december 03.

6. a 984120|4. (IX.15.) és 3|612014. (III.f4.) számű Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
határozatta| valamint a 1|912014. (VI.l1). számú képviselő-testtileti határozatta| módosított
46lf0|4. (Iil.05.) számű képviselő-testületi hattrozat l. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

Az új Teleki téri piacon fizetendó bérleti díjak a piac megnyitásakor:

bérleti díj (nettó)

Üzletkör: máshol fel nem sorolt termékek értékesítése 5.000 Ft/m2lhó

Üzletktĺľ: bufé,fa|atozó (melegkonyhával) üzemeltetésę 2.500 Fím2lhó
termékkör: - meleg étel

- meleg étel árusítása kávéitallal. alkoholmentes
itallal

Üzletkör: nyers élelmiszer árusíťás 1.300 Ft/m2lhó
termékkör: - zöldség és gyümölcs

- hús-és hentesáru
- hal
- tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
stb.)
- kenyér- és pékáru, si'itőipari termék,
- cukrászati készítmény' édesipari teľmék

Üzletkör: egyébélelmiszer 2.500FÍ/m,ĺhő
termékkör: - egyéb élelmiszer (tojás, éto|ai, margarin és zsír,

olajos és eryéb magvak, cukor, ső, szźrańészta,
kávé, tea, fuszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
- édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
- kozérzetjavító és étrend-kiegészíto termék
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

Üzletköľ: vegyeskeľeskedés 2.500Ft/m,lhő

- háńartási papíľáľu; vegyi áru; mrĺanyag áru;
- csomagoltélelmiszer;
- pipere termékek' i||atszer, kozmetikum;

"tt

ĺ i .i



- bizsu-ékszer
- bőráru, ľuhanemű, egyéb textiláru
- cipój avítás; kulcsmásolás; névj e gykáĺy a készítés
- állateledel és kisállat tartáshoz szĺikséges kiegészítő eszközcjk

A belépési díj összege, fizetésének i.itemezése:
A piacra t<irténo belépési dijat a bérlők és helyhaszná|ők az alábbiak szerint fizetik meg:
Az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keretében kerĺil megáIlapításra, de összege legkevesebb
50.000 Ftlm'+ At'a.
Az új bér|ő a belépési díj

- 30%-át a bérlemény binokbavéte|ekoľ
- 70%-źLt a bérleti szerződés megkötéSét követo hónaptól kezdve két éven kereszttil havi

rész|etťlzetéssel teljesíti, azza|, hogy három hónapot megha|adó hátralék esetén egy<}sszegben
esedékessé válik a fennmaradó, ki nem ťĺzetett összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

Az új Teleki téri piacon a Józsefuárosi onkormányzat biztosítja a bérleti jogviszony átruhźnźsának
lehetőségét a jelenlegi béľlők és helyhasználók, továbbá a volt felépítmény tulajdonosok részére a
bérleti szerződésük fennállásáig a mindenkor hatályos, a lakások és helyiségek bérletére, va|amint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló |993. évi LXXVIII. törvény és a mindenkor
hatályos Budapest Főváros VIII. kerületi onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá,|ó
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet bérbeadói
hozzájáru|ásľa vonatkozó rendelkezései szerint.

Helyhasználati díjak:
A piacon a termelői és az őstermeloi árusító asĺal helyhasznźiati dijai:
- napi helyhasználati díj: bruttó 2.100 Ft/nap/aszta|
- havi helyhasználati díj: bruttó 2I.335 Ftlhőlaszta|.

Üzlethelyiségek előtti területre tĺjrténő kitelepülés díja: l00 Ft/m2lnap +ÁFA

Fe lel o s : Józsefu árosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
Határidő: 20 l 5. december 03.

7. a Képviselő-testület a |I9l2014. (VI.11.) számű hatźtrozatban foglaltakhoz képest kiegészíti a
parkolási díjszabást, az a|tbbiak szerint:

- azźi|andő árusok számźra 5.000 Ft/hó, azidőszakosan árusító őstermelők számźtra 3.000 Ft/hó.
- azui Te|eki téri Pac vásáľlói számára az e|ső óra ingyenes, minden további őra díjszabátsa 500 Ft.
. az egyéb gépkocsi-parkolóhelyet igénybevevők számára 10.000-Ft + AFA/hó'
Fele lő s : Józsefu áro si Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 20l5. december 03.

8. felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Szeľđahelyi utca |7-79. szám a|atti ingatlan
esetében további gépkocsĹbeállókra vonatkozó bérleti szerződések megkötésére.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 20 l 5. december 03.

9. módosítja a 197120|5. (x.l7.) szttmű határozatát o|y módon, hogy a Közszolgáltatási
Keretszerzódés időtaľtamára megbízza az önkormétnyzati tulajdonri ingatlanok, intézmények
épület(rész)einek, helyiségeinek használatára, bér|etére vonatkozó díjtételek és kedvezmények
mértékének megä||apíttlstn a| a Józsefu árosi Gazdálkod ź.si Központ Zrt.-t.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
Hatáľidő: 2015. december 03.

A Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: az lJgyosztály a szükséges dokumentumokat
határidőben elkészítette. a szerződés aláíľásra keľüIt. //ł,'." ,
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A Jópsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tíjékoztatálsa alapján:
az Eves Kőzszo|gá|tatźsi szerződések megkiitésľe kerĺiltek, a további feladate|látás ennek
megfelelően ttirténÍk maj d.
4. pont: jelenleg táľgyalások folynak, hogy az Uj Teleki téľi Pĺac homlokzati oldalfalain
kihelyezett 8 db óľiásplalcít felĺilet mielőbb éľtékesítésľe kerülhessen.
5. pont: az Uj Teleki téľi Piac bér|ői köľIevélben értesítésre kerültek a piac vezetése részéľől' hogy
a JőzseÍvárosi önkoľmányzat Képviselő-testĺiletének 25712015. (xn. 03.) diintése a|apján a piac
tel'ülcĺéĺ lévíĺ üzlclhclyiségck lraszrlusí1ásál.a ir.ányulri béľleÍi szer.ziítléseklren l.iigzítcĺ1 |rél.lęti
díjak nem keľülnek módosításra.
6. pont: a" Ú1 Teteki téri Piac területén lévő szabad üzlethelyiségek _ K4 (f2 nm) és J2 (20 nm)
je|ű helyiségek - páiyázati kiírásáľól történő előteľjesztés 2016. januáľ 25-i időpontban keľül a
VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság elé.
Amennyiben a Bĺzottság jóváhagyja a pá|yázati kĺíľásokat, akkor legkoľábban 2016. év 6. hét
id őta ľtam a alatt ki hi ľdľ thető a p á.ly á.zatok nye ľtesei.
7. pont: jelenleg az Uj Teleki téľi Piacon míĺkiidő béľlőkkel _ állandó áľusokkal - 14 db'
időszakosan áľusító ősteľmelővel 2 db béľleti szeľződés van éľvényben gépkocsĹbeállóľa
vonatkozóan. Egyéb gépkocsĹparkolóhelyet igénybevevőkkel a táľgyalás folyamatban van.
8. pont: a tárgya|ás folyamatban van béľpaľkolás tárgyában józsefváľosi telephe|yĺĺ cégekkel'
amely alapján várhatóan a kiizeljtivőben további 32 db gépjáľmíĺ-beállóľa sikeľiil béľleti
jogvĺszonyt létesíteni.
9. pont: az önkoľmányzati tulajdonú ingat|anok, intézmények épület(ľész)einek, he|yĺségeinek
haszná|atáľa, béľletéľe vonatkozó díjtételek és kedvezmények szabáł|yzat útján megáIlapításľa
keľültek.

Javaslat a Budapest VIII., Balassa u 7. és Balassa u 9. szóm alatti telekingatlanok
pdly úzat íltj dn történő elidegenítésére

2s8t20rs. (Kr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

|.) hozzźĘtrul a Budapest VI[., Balassa u' 7. szÍtm alatti,36189 hľsz.-ú, 805 m2 alapterĺiletű, és *
Budapest VI[., Balassa u. 9. szám a|atti,36188 hrsz.-ú, 730 m. alapterĹiletű, összesen 1535 m,
alapteriiletű telkek nyilvános, egyfordulós pá|yázat útján tĺiľténő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20l5. decembeľ 3.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIil., Balassa u.7. szám alatti,36189
hrsz.-ú, 805 m2 alapterületrĺ, és a Budapest VI[., Balassa u.9. szám alatti, 36188 hrsz.-ú, 730 mz
alapterĹilettĺ, <isszesen l535 m, alapterületíĺ telekcsopoľt értékesítésére vonatkoző pá|yźnati felhívást
az a|źlbbi fe ltéte l ekke l :

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

b .) a p á|y ázat b ir á|ati szemp ontj a : a l e gm agas abb me gaj ánl o tt v éte|ár,

c.) a két telek csak együtt vásáľolható meg, csak az egyik telekre benyújtott pályázat érvénýelen

d.) az ingat|an okon létes íthető épü l et célj a: kutatás-fej l esztés

e.) a vételáron feltil kötelező vállalás:
a Budapest VIII., Balassa utca kĺizteľület (hrsz.: 36163, szélesség: 11 m, hossz: If9 m,
alapterĺilet: 14|9 m2) út- és járdaszakaszteljes terjedelmében történő
- kozterületi felújítás forgalmi részen űj aszfa|t és beton pá|yaszerkezet épités,
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- járdarészÍ,érkő burkolat i\ pá|yaszerkezette|, a Corvin Sétány Program területén a|ka|mazott
téľkő típussal,

- lij szegély eredeti nyomvonalon,
- kozvi|ágítás építés a Corvin Sétány Program terü|etén a|ka|mazott kandeláber típussal.

e.a.) A kivitelezés biaosítására kötbér kikotését javasoljuk, az a|ábbiak szerint:

e'a.a.) atervezési és engedélyeztetési feladatokat legkésobb aszerzódés a|áírásátő| számított 2 évęn
belül e|végzi, a jogerős engedélý megszerzi;

e.a.b.) a kivitelezést e|végzi, és a forgalomba helyezési engedélý a szerződés a|źńrásátő| számított 4
éven beliil megszerzi;

e.a.c.) hogy az e.a.a.) és e.a.b.) pontokban vźi|a|t kötelezettségek késedelmes vagy nem teljesítése
esetén 30.000,- Ft osszegű napi kötbért ťtzet azonkormányzat részére'

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. decembeľ 3.

2.) apá|yźlzati felhívást a Képviselő-testĺilet 4f8l20lf. (XII.06.) száműhatározatában foglaltak szerint
tesziközzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 3.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le, és

a pźilyázat eredményére vonatkozó javas|atát terjessze a Képviselő-testiilet elé jóváhagyás végett.
Amennyiben a pá|yźnat eľedménýe|enül zárul, fe|hata|mazza a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságotapályázatot|ezárőeľedménymegá||apitására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 20 l 6' március 3 l.

4.) a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. eredméĺyes pálryźnat esetén az Önkoľmányzatta|felnźi|ő
Yagyongazdálkodási szerződés 90. pontjában foglaltaktól eltérően 2 millió Ft + AFA megbízási
díjra, eredménýelen pá|yázat esetén a Vagyongazdálkodási szerződés szerinti hirdetési költségeinek
megtérítésére jogosult. Amegbízźsi dij fedezete a telkek étékesítéséből befolyó vételáľ. A díjazźs
kifizetésére eredményes eljárás esetén az adásvéte|i szeruődés a|áirźsźú, és a k<jltségvetés

módosítását követően, eredménýelen eljárás esetén a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
döntését követoen benyújtott szám|a ellenében történik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határjdo: adásvételi szerződés megkötését követően

5,) a Jőzsefuárosi Gazdźůkodási Központ Zr1. a közteľĺileti felújítáSi munkálatok műszaki ellenőri
feladatainak e||źńásáért a nettó kivitelezési éľték 3 %o-a + ÁFA öss'egu megbízási díjra jogosult,
amely a munkálatok átvételét követően benyújtott szźtm|a ellenében torténik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a kcjzterületi munkálatok elvégzését és átvételét követően

6.) az 5.) pontban foglaltakra 1.|99 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal f020-ra a helyi adó

bevételek terhére. Felkéri a polgáľmestert, hogy af0f0. évi költségvetés készítésekor a ó. pontban
foglaltakat vegyę fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. évi koltsésvetés készítése ,/r 3s



A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a páůyázat kiíľása megtiiľtént,
20|5. Í2. 09-től 2016. 01. 22-ig lehet a dokumentációkat megvásáľolni. Pá|yázati hatáľidő:
20|6.0I.f6. Äz ajáłn|atok elbíľálásának hatáľideje és a várható eredményhiľdetés: 2016. 03. 3l..

J av as lat ö n k o r mĺiny zati t ulüj do n ú g azdas dg i t dr s as óg o k at ér int ő
t ulaj do no s i dö ntés e k meg ho zataldra

259/201s. (Xn.03.)

A Képviselő-testület, mint a Józsefuáľosi Gyeľmekek Üdtiltetéseért Kózhasznú Nonpľofit Kft. és a
Józsęfuáľos Kozosségeiéľt Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogkörében rigy dont, hogy

1. a Józsefvárosi Gyermekek Üdĺiltetéséén Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. augusztus 01. nappal
jogutódlással megszűnjon, és beolvadjon a Józsefuáros Kozosségeiéft Nonpľofit Zrt.-be.

Felelős: polgármester
}{atáridő: 20 15. decembeľ 03.

f. A Józsefuáros Közĺisségeiért Nonprofit Zrt. a|aptőkéje nem emelkedik meg a Józsefuárosi
Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonpľofit Kft. törzstőkéjével, így a Zrt. alaptőkéje a
beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

3. ahatározat 1. pontjában említett beolvadáshoz szĺikséges vagyonmérleg-tervezetek foľdulónapja
2015. december 31.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

4. felkéri a beolvadással érintett társaságok ügyvezetését az egyesulési terv elkészítésére, amely
tarta|mazza a vagyonmér|eg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket, valamint a jogutód jogi
személy létesítő okiľat módosításának tervezętét. Továbbá megbízza a beolvadással érintett
társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással együttműködve a vagyonmérleg és

vagyonleltáľ-tervezeteket, valamint az egyesiilési döntés meghozatalához szükséges egyéb _
jogszabéiy által meghatározotÍ' vagy a legfobb szervek á|ta| e|őirÍ. - okiratokat, va|amint az
egyesülési szerzódést készítsék el.

Felelős: Józsefuárosi Gyermekek Üdĺiltetésééľt Közhasznú Nonpľofit Kft. Ĺigyvezetóje, a Józsefuáros
Közö s ségeiért Nonprofi t Zrt. Igazgatóság elnöke
Hatáľidő: a Képviselő-testtilet beolvadással kapcsolatban előíľt 2. döntését mege|őzően

A Gazdálkodási Üeyosztály táłjékoztatása alapján: az lJgyosztály a szükséges dokumentumokat
eIőkészítette.

A Józsefváros Kiiziisségeiért Nonpľofit Zrt. tájékoztatása alapján: folyamatban van a
vagyonmérleg és az egyesülési terv elkészítése.

rav as lat ti n k o r mdny zati t ul aj do n ú g azda s ági tár s as ág o k at é r int ő
tulajdonosi diintések meghozataldra

260t201s. (x[.03.)
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A Képviselő-testület, mint a Józsefi'áros Közbiztonságáért és Koztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a Józsefváros Kozosségeiért Nonprofit ZrÍ.. egyszemé|yes tulajdonosa,
alapítói jogkörében úgy dcint, hogy

l. a Jőzsefváros Közbiaonséryáért és Koztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
f016. augusztus 01. nappal jogutód|ással megsziÍnjön, és beolvadjon a Józsefuáros
Kozösségeiéft Nonprofit Zrt.-be.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 03.

f. A Józsefuáros Közösségeiét Nonprofit Zrt. a|aptőkéje nem emelkedik meg a Józsęfuáros
Közbiztonságáért és Koztisztasźtgáért Szolgá'ltatő Egyszemé|yes Nonpľoflt Kft. töľzstőkéjével,
így aZrt. alaptőkéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

FeleIős: poIgármester
Határidő: 20l5. decęmbeľ 03.

3. ahatározat 1. pontjában említeff beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja
2015. december 31.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 03.

4. felkéri a beolvadással érintett társaságok ügyvezetését az eryesülési terv elkészítésére, amely
tarta|mazza a vagyonmér|eg-tervezeteket és a vagyonleltaľ-tervezeteket, valamint ajogutód jogi
személy létesítő okirat módosításának tervezetét. Továbbá megbízza a beolvadással érintett
társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással együttmrĺködve a vagyonmérleg és
vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési döntés meghozata|ához szükséges egyéb -
jogszabá|y által meghatározott vagy a legfobb szervek ä|ta| e|őírt - okiľatokat, va|amint az
egyesüIési szerződést készítsék el.

Felelős: Józsefuáľos Kozbiztonságáért és Köztisztaságáért Szo|gáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
tigyvezetője, aJőzsefvtlros Közösségeiért NonprofitZrt'Igazgatőság elnöke
Hatáľido: a Képviselo-testtilet beolvadással kapcsolatban előíľt 2. döntését megelőzően

A Gazdálkodási tievosztály tájékoztatátsa alapján: az lJgyosztá|y a szükséges dokumentumokat
előkészítette.

A Józsefváľos Közösséeeiéľt NonpľoÍit Zrt. tájékoztatása alapján: fo|yamatban van a
vagyonméľleg és az egyesiilési teľv elkészítése.

J av as l at ö n ko r mdny zat i t ulaj do n íl g azdas dg i tdr s as óg o k at ér i nt ő
t ulaj do nos i dö ntés ek meg hozataldra

26uf01s. (X[.03.)

A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonproťrt Kft., a
Józsefuáros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szo|gáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a
Józsefuáľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. eg1ĺszemélyes tu|ajdonosa, alapítói jogkörében úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Gyermekek Üdĺiltetéséét Kĺjzhasznú Nonpľofit Kft., a Józsefuáros
K<jzbiztonságáért és Koztisztasélgáért Szo|gźitato Egszemélyes Nonprofit Kft. jogutódlással
történo megszíĺnése és a Józsefuáros Ktizösségeiért Nonprofit Zrt.-be beolvadás tźlrgyźban a
beolvadással kapcsolatos 2015. december 3l-i foľdulónapi, a hatályos magyar számviteli
törvény ęlőírásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek, valamint a végleges
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vagyonmérlegeknek a könyvvizsgźiatára és arról könyvvizsgálói vélemények kibocsátására az
MB Tax Consulting Kft.-t (székhely: 106l Bp., Andrássy ít 43., Nyilvántartási szám: 002650,
Konywizsgá|ó: Zsővár Beatrix, tagsági igazo|vány szźtm: 007|69) bízza meg 980.000,- Ft +

AFA osszegben.
FeIe|ős: poIgármester
Határidő: 2015. december 03.

f. a) a határozat |. pontjában foglaltak fedezetére előzetes kotelezettséget vállal a f0I6. évi
koltségvetés terhére önként vállal feladatként a helyi adóbevételek teľhére.

b) fe|kéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20|6. évi koltségvetés tęrvezésnél
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 03.

3. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontja szeľinti megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. évi kĺiltségvetés készítése

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: az Ügyosztáty a sziikséges dokumentumokat
előkészítette.

A Pénzügvi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak a f0|6. évi kö|tségvetés
készítésénél Íigyelembe lettek véve.

A Józsefváľos Ktizösségeiéľt NonpľoÍit Zrt. tájékoztatása alapján: folyamatban van a
vagyonmérleg és az egyesüIési terv elkészítése.

Javaslat iinkormónyzati tulaj doníl gazdasági tdrsaságo kat érintő
tulaj donos i dö ntés e k meg hozataldra

262/2015. (Kr.03.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. részére az ingat|an-
nyi|vántartásban 35235 hrsz..ú, természetben a Budapest VIII. kertilet Baross utca 63-67 ' szám
a|atÍi önkormányzati tulajdonú ingatlan meghatározott 75,f7 m, iľodahelyiségét külön
haszná|ati megállapodásban rogzített feltételek szerint határozat|an időre ingyenes használatába
adja.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. decembeľ 03.

2. felkéri a polgármestert a határozat l. pontja szerinti ahatźtrozat mellékletét képező használati
megál lapod ás a|áírásźr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 5. december 10.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: az IJgyosztály a szükséges dokumentumokat
eIőkészÍtette.
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J av as I at a B ud ap es t i Vá l lal k o zásfej l e s zt é s i K ti za lap ítv án ny a I t ö rt é n ő
egy iittmííködési megállapodás megkötésére

263/f01s. (Kr.03.)

A Képviselo-testület űgy dönt, hogy

|. akoztartozásmentes, józsefuárosi székhellyel ľendelkező fiatal, mikro- és noi mikľovállalkozások
miiködésének elösegitése éľdekében együttmüködésl megällapodäst köt a Budapesti
Vál l alkozásfej lesztési Köza|apítv ánnyal.

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. december 03.

2. felkéri a polgármestert ahatźtrozatmę|lék|etétképező egyiittműködési megállapodás a|áírására.

Felelős: po|gármester
Határidó: 201 5. december 10.

3. bľuttó 15'000.000,- forint tisszegben az l' pontban meghatźtrozott célbó| tźmogatja a Budapesti
Vál I al kozás fej l esztés i Köza|apiw áný

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 03'

4. a) a 3. pontban meghatározott támogatás fedezetéĺi| af015. évi működési általános taľtalékot jelöli
meg, és ezze| egyidejűleg az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános
tartalékon belül az általános tarta|ék - kötelező feladat - e|őirányzatttrő| 15.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11l05 cím ĺinként vállalt feladat miĺködési célú támogatás
źi|amháztartáson kívü| re e|óir ány zatźr a.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a f0|5. évi költségvetés következő módosításźtnźi ahatározatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatálrido: a) pontná| 20 1 5 . december 03 ., b) pontnál 20|6. február 29 .

A Gazdá|kodásĺ Ügyosztátv tájékoztatźlsa alapján: az lJgyosztály a szĺikséges dokumentumokat
előkészítette, a szerzÍidés aláíľása megtiĺ rtént.

A PénzüeYi ÜgvosztáIy tájékoztatźlsa alapján: ahatározatban foglaltak a következő költségvetési
rendeletmódosításban lesznek Íigyelembe véve.

ravaslat,, ÉLETMENTő PONT, kiatakítdsdra

264t201s. (Kr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijeloli a353|5 he|yrajzi szám,Ú, természetben a Brýapest VIII. kerület, Dankó u. l8. szám alatti
ingatlan külső és belso kerítés kozotti teriiletét ,,ELETMENTO PONT'' tizeme|tetésére, 2015.
decembeľ 15 . és f0|6. február f9. kozötti időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 15.
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f. fetkéri a polgármesteľt, hogy kössön megál|apodást a Józsefuáros KözösségeiértNonpľofit Zrt'-ve|
a 35315 he|yrajzi számű ingatlan használatáta, annak érdekében, hogy a tertiletet a Józsefuárosi
Gazdźt|kodási Központ ZÍt. ,,ELETMENTO PoNT''-ként üzemeltesse az 7. pontban meghatározott
időszakban.

3.

Fele|ós: polgármester
Határidő: 2015. december 15.

a.) felkéri a polgármestert, hogy kĺjsson támogatási
üzemeltetésére a lőzsefuárosi Gazdá'|kodási Központ
taľta|ommal.

szerződést az ,,ÉLETMENTO PONT''
Zrt.-ve| a haÍározat mellékletét képező

b.) felkéri a polgáľmestert a hatáľozat 3. a.) pontjában szereplő támogatási szerződés a|áirásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 3. a) pont vonatkozásban 20|5. december 3., a 3. b.) pont vonatkozásában 2015.
december 15.

önként vállalt feladatként a rendkívüli téli időjárási viszonyok soránjelentkező fe|adatok ellátására
5.000,0 e Ft-ot biztosít egyszeri kiadásként.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. december 3.

a határozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás l 1107-01 cím mriködési cél és
áItalános tartalékon belül a rendkívüli események miatti költségek - önként vállalt feladat -
előirźtnyzatźtrő| |.943,0 e Ft-ot, a rendkívüli hideg időjárźts miatti intézkedések, feladatok _ önként
vá||a|t feladat _ e|őirttnyzatról 3.057,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1130l cím - önként vá||a|t
feladat _ miĺködési célú tźlmogatás á||amhánartáson kívtilre e|őirányzatźra a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. ,,ELETMENTO PONT'' ĺizemeltetési és közterĺilet ellenőľzés
ko ltségeinek támo gattsa c ímén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 03.

felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat af0I5. évi költségvetésről szóló rendelet
kovetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. febľuár hó

tájékoztatálsa alapján: a Dankó utca 18. szám alatti
ingatlanon PONT' iizemeltetéséhez sziikséges technikai és személyi feltételek
kĺalakítása megtörtént, az Eletmentő Pont 2015. decembeľ 15-től megnyitásra került.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: a Józsefváľos Kiizösségeiéľt NonpľoÍit Zrt.-ve|, a
Józsefvárosi Gazdálkodási KiizpontZrt.-ve| a szeľződések aláíľásľa kerültek.

4.

5.

6.

A Pénziigyi Ugvosztály tájékoztatáłsa alapján: ahatározatban foglaltak a kiivetkező költségvetési
ľendeletmódosításban keľülnek fi gyelembe vételľe.

Javaslat emlékmíÍ elhelyezésére a Teleki téren

266/20rs. (XII.03.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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1. hozzájáru| Dan Reisinger tervei a|apján a Munkaszolgá|atosok emlékművének felállításźthoz a
Teleki tér déli, 'FiDo' térnek (35388 hrsz.) nevezett ľészén (a térrész keleti, Orczy út fe|őli
végén).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

,f. fe|kéri a polgármestert, hogy ahattrozaI l. pontjáľól tájékoztassa a Miniszterelnokség Kiemelt
Táľs ad a l m i Ü gye kért fel e l ő s h e l yette s á||amtitkár át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 5.

A Váľosépítészeti ÜgYosztály tájékoztatálsa a|apján: a határozatban foglaltakľól a tájékoztatás
megttĺľtént.

Javaslatfővdrosi vdľosijzemeltetési informdciós rendszerhez való csatlakozdsra

f67ĺ20|5. (x[.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat és a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. csat|akozik a Főváľosi Biztonsági Iroda Váľosgondnoki Szo|gá|at internet a|apű,
kĺizponti webki szolgálói alkalmazásához.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 03'

2. a szo|gźńtatás minél szélesebb körű támogatása éľdekében felkéri a polgármestert' hogy a
lakosságot tájékoztassa a www. jozsefuaľos.hu honlapon és Józsefuáros című kiadványon
keľesztül.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a szo|gěitatás elindítasát, valamint az egyuttmúködés megkezdését követő 8 napon belül

3. felkéri a jegyzőt, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal részéró|, valamint aJőzsefvźrosi Gazdálkodási
Központ Zrt.Igazgatóságának elnökét, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részéró|
jelölje ki a kapcsolattartő személý.

Felelős: jegyzó, a Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZrÍ''Igazgatóságának elnöke
Határidő: 2015. decembeľ 15.

A GazdáIkodási Üeyosztálv és a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatálsa alapján:
az Önkoľm ányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. áita| a kapcsolattaľtó személyek
kijelłilése megtiiľtént és a főváľosĺ váľosiizeme|tetési infoľmációs ľendszeľhez ttirténő
csatlakozásának technikai lehetős ége 2016. januáľ 11-tő| megvalósult.

Javaslat Idősek Klubja kialakítósdra a Palotanegłedben

269/f01s. (Kr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



f.

t. hozzájáru| a Budapest VIII., Baross u. 21 . szám a|atti 36758 hrsz.-ú társasház a|apitő okiratának
módosításához o|y módon, hogy a36758l0lAl3 hrsz.-il albetétből két onál|ó helyiség jojjön létre 200
m, és 35J m. a|aptertilettel.

Fe|e|os: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont ZrÍ'. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 3.

felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a társasház a|apítő okiratának módosításához
szüksćgcs intózkcdésck mcgtétclét% az clkészi'ilt okiľat aláíľásáľa. A Józsefuáľosi Cazdálkodási
Kozpont Zrt. afe|adat e||átásáért az onkormányzatta| fennálló Yagyongazdálkodási szerzódés 83. a.)
pontj ában foglalt megbízási díj ra j ogosult.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 3.

3. a Budapest VIII. 36,758/N3 he|yrýi számon nyilvántartott, természetben a l082 Budapest, Baross
u. f|. szám a|atti 551 m'-bol 200 m, alapterületű onkormányzati tulajdonú helyiséget nappali ellátást
bizosító 60 ferőhelyes Idősek Klubja funkcióra kijelöli.

Felelős: polgármester
Határidő: ťoldhivatali bejegyzést követően

A Humánszo|gáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a dtintésľől az intézményvezető
tájékoztatátsa me g tö ľtént.

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: az Ügyosztály a sziikséges dokumentumokat
elkészítette.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatása alapján: aza|apítő okiľat módosításáľa a
kĺvĺtelezés |ezaj|ását ktivetően keľülhet soľo mivel a Ftildhivatalba a valóságos áIlapot szeľĺnt lehet
az a|apítő okiľat módosítást benyújtani. A vltr. kerület Baross utca és Szentkiľályi utca
saľokbejáľatri helyiség Időskorűak klubja kialakításáľa a Műszaki és Intézményi Iľođa
elkészítette a kialakításľa és a becsüIt kiiltségekre vonatkozĺó javaslatát.

Jav as lat hdziorv os i p dly ázat elbír dlds dra

270/201s. (Kr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VIII. kerület 46' számű hźni gyermekorvosi
körzet, valamint a korzethez tartozó köznevelési intézmények egészségügyi feladatainak ellátására kiílt
pá|y ázatot eredménýelennek nyilván ítj a.

Fe|elős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. december 03.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály és a Jĺízsefváľosi Szent Kozma Egészségügyi Ktizpont
tájékoztatása alapján: apá|yánat eľedménytelensége miatt a feladat-ellátást a JózsefuáľosÍ Szent
Kozma Egészségiigyi Központ biztosítja a keľiileti házi gyeľmekorvosok bevonásával.

ravaslat a kúbítószer-ellenes stratégia végrehajtdsdval kapcsolatos feladatok tdmogatósóra

272/201s. (Xtr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hory

\. ĺ.ĺ 
.,i. l
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1. ellátási szerzodést köt _ az előterjesztés mellékletében foglalt tartalomma| - az Emberbarát
Alapíĺánnyal - önként válla|t feladatként - f016. évre 5 fü Budapest Főváros VIII. kerĺileti
állandó vagy tartőzkodási hel|yel ľendelkező férfi szenvedélybeteg részére bentlakásos férőhe|y
biztosításáľa az A|apíwány Alkohol- DrogrehabilitációS Intézetében (1105 Budapest, Cserkesz
u.7-9), melyre f .964,0 e Ft-ot biĺosít.

Felelős: polgánrresteľ
Határidő: 2015. december 03.

2. az |. pontban fog|alt feladatok ellátásának fedezetére - önként váIlalt feladat - 2016. évre
előzetes köte|ezettséget vállal f.964,0 e Ft összegben a ll301 címen 20l5-ben tervezett KEF
működése eloirźnyzat szabad maľadványa terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

3. támogatási szerzodést köt a Kapocs lfiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvánnyal az A|apitvány
drogprevenciós progľamja érdekében sztikséges működési és személyi jellegrí kiadások
támogatása céljából, melyre 300,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 03.

4. támogatási szerzódést köt a Roma-Magyar Kézfogás Közhasznú Alapítvánnya| az A|apítvány
źita| szer:vezésľe keľtilő, Jőzsefvárosban megvalósuló drogprevenciós progľam szervezése
érdekében, melyľe f50,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

5. támogatási szerződést kot a Megálló Csopoľt Alapíwánnya| az A|apitvttny f0I6. első félévében
megvalósuló drogprevenciós progľam támogatása érdekében, melyľe 300,0 e Ft-ot bizosít.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. december 03.

6. a3-5. pontokban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11301 címen belül _ önként vá|ta|t
feladat - dologi - KEF miĺködése _ e|őirányzatról 850,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési célú
támogatásokźilIamhźtnartásonkívülree|oirányzatźtta

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 20 l 5. december 03.

7 . felkéri a polgármester ahaÍározat |.,3-5. pontjában elfogadott szerződések a|áíräsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 31.

8. felkéri a polgáľmestert' hogy a határozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetésrő| szóló
rendelet módosításánál és a 20|6. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: a 20|5. évi koltségvetésről szóIó rendelet k<ivetkező módosítása, és a 2016. évi
költségvetés készítése

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: 
,'|,
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3.

1. pont: 2015. decembeľ 9-én,3. pont: 2015. december 14-én,4. pont: 2015. decembeľ 17-én,5.
pont: 2015. decembeľ I4.én a szeľződés a|áírása megtörtént.

Javaslat a róaefvárosi Egyesített BöIcsődékkel kapcsolatos dtjntések megltozataldra

f73ĺ2015. (KI.03.)

A Képviselo-testĹilęt úgy dönt, hory

1. a Biztos Kezdet Gyere|<hźz, mint gyeľmekjóléti alapszolgáltatást taľtós önként vállalt feladatként a
Józsefuárosi Egyesített Bölcsodék 1083 Budapest, Szigetvári u. l. szám a|atti székhe|yén a2016.
évtől továbbra is míĺkodteti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 31.

a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett |étszźtmát a Biztos Kezdet Gyerekház
feladatellátása miatt önként vállalt feladatként 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti a|ka|mazással, így a
költségvetési szerv engedélyezett|étszáma l85 főről 186 fore módosul, egy fő Gyerekház vezetői
munkakört ellátó határozottidőtartamú jogviszonyźúhatározatlan idotaľtamban hatźtrozzameg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. december 03.

a határozat 2. pontjźban megjelolt gyermekjóléti alapszolgáltatásra ęlőzetes - működési önként
vźila|t - taľtós kötelezettséget vál|a|, melynek koltsége 2016 évben 6.245 e Ft, a taľtós
kötelezettségvállalás fędezetę a költségvetési törvényben évente meghatározotttámogatźlsi összeg, és
az Onkormányzat sajźú bevétele, a Gyerekházban köza|ka|mazotti jogviszonyban źL||ő

szakalkalmazottak Cafeteria juttatását az onkormányzat sajźĺt bevételeinek terhére biĺosítja, önként
vállalt feladatként a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék koltségvetésében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 15. december 3 l .

felkéri a polgármestert, hory a 3. pontban foglaltakat a mindenkori költségvetés elkészítésekor vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: mindenkori költségvetés terv ezése, elfogadása

a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék módosító okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
a|apitő okiratát, Szervezeti és Működési Szabá|yzatát, Szakmai Progľamjtú a batározat |-3. sz'
me l l ékl etéb en fo gl alt taľtalommal, f 0 | 6 . j anuár I . hatá||y a| j őv áhagy j a.

Felelős: polgáľmester
Hatétridó: 20 1 5. december 3 l .

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuárosi Egyesített Bölcsőđék székhely mĺĺködési
engedélyének módo s ítás a irźnti kéľe lem benýjtásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 31.

7. felhatalmazza a polgármestert ahatźlrozat 5. pontjában meghatározott dokumentumok a|áirására és az
a|apítő okiľatok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási fęlszólításának

4.

5.

6.
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9.

teljesítéséľe azza|,hogy ahiánypőt|ás te|jesítése jelen határozattalnem lehet el|entétes és az a|apítő
okiratokat lényegi -he|yreigazítási kérdésnek nem minőstilő - kéľdésekben nem módosíthatja.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. december l5.

a ľÁľĺop 5.6.1. pályázat keretében fO|3. máľcius l-től 2015. februáľ f8-ig megvalósított
,,Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefoáľosi modellprogrammal'' című projekt 3 éves
fenntartási időszakában a szakmai vezető helyettesi feladatokat a lőzsefvárosi Egyesített Bolcsődék
látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

A Be|ügyminisaérium által meghirdetett ,,Bűnmegelőzési projektek megvalósítasára,, tárgyű nyi|t
pá|yázat nyertessége esetén a megva|ósítás feladatait a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék látja el
önként vállalt feladatként.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

|0. a3]512011. (x.15.) száműhatározatának 3. pontjában a bűnmegelőzési pá|yézathoz kapcsolódó 3

éves fenntartási időszakra-20|5. március l-től 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó l.000 e Ft
osszeget f0|6. évto| a Jőzsefvźtrosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében biztosítja, mint önként
vá||a|t feladat.

Felelős: polgármester
Határidő: f0 |6., f017 . évi költségvetés tervezése, elfogadása

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a diintésrő| a Jĺízsefuárosi Egyesített
Bölcsődék intézményvezetőjének táĄékoztatálsa megttiľtént.
A Józsefváľosi Egyesített Btilcsődék módosító okiľata, a módosítással egységes szeľkezetbe foglalt
a|apítő okiľata, Szeľvezeti és Műkiidési Szabályzata, valamint Szakmai Pľogľamja a|áírásra
keľiiIt.
6. pont: a műktidési engedé|y iľánti kéľelem az országos nyilvántaľtó ľendszeľben ľiĺgzítésľe
keľült.

A Józsefvárosi E gvesített BöIcsődék tájékoztatása alapj án :

2. pont: a Jőzsefváľosi Egyesített Biilcsődék Biztos Kezdet Gyeľekházában plusz egy Íő
közalkalmazotti álláshely bettiltésľe keriĺlt.
5. pont: a Jőzsefváľosi Egyesített Btilcsődék Szervezeti és Mĺĺkiidési Szabá|yzata' valamint
Szakmai Pľogľamja a|áírásra, majd az intézmény honlapján kőzzététe|re keľiilt.
8. pont: a TAMOP 5.6.1. C. nyertes pá|yáuat fenntaľtási időszakával kapcsolatos feladatokat a
Józsefváľosi E gyesített Bölcsődék intézményv ezetője látj a el.
9. pont: a Beliigyminisztéľium á|ta| meghirdetett bűnmegelőzési pĘektek megvalósítása
benyújtott pá.Jyá.zat nem nyeľt.

Iavaslat közfeladat elltttdsi szerződés megkötésére az Üdvhadsereg Szabadegyhóz Maglarorszdggal

274/20rs. (Xil.03.)

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy
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1. a hatärozat 1. melléklete szerinti közfeladat ellátási szerződést kot az Üdvhadsereg
SzabadegyházMagyarországga| (székhely: l063 Budapest, Bajrrok u. f5.; képviseli: Bernhaľd
Wittwer ornagy).

Felelős: poIgáľmesteľ
Határido: 2015. december 03.

2. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontja szerinti közfeladat ellátási szerződés a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. december 31.

A HumánszoleáItatási Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: 2015. decembeľ 9-én a szeľződés a|áírása
megttiľtént.

Javaslat a rózsefváros Közbiztonsdgdért Közalapínánnyal kapcsolatos döntések meglaozataldra

f7stzvts. (n.03.)

A Képviselő-testtilet úgy dont, hory

1. elfogadja aJőzsefvźtos KtizbiĺonságáértKoza|apítvány kuratóriumaá|ta| benýjtott 20|4, évi
egyszeríĺsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás) és a közhasznűsági jelentését a
hatźlrozat 1. szźtmű mellékletét képező taľtalommal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 3.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott dokumentumoknak az
önkormányzat hivatalos honlapján történo közzététe|éró|.

Felelős: jegyzó
Határidő: 201 5. december 1 5.

3. a Fővárosi Tĺiľvényszék változásbejegyzésének napjával hatályon kívül helyezi a Józsefuáros
KĺizbiztonságáértKoza|apitványa|apitőokiratát.

Felelős: polgármester
Határidő: Fővárosi Tĺirvényszék változásbej egyző végzésének napja

4. elfogadja a Józsefoáros KözbiztonságáértKöza|apítvány új alapító okiľatát ahatározat2. szttmtt
mellékletét képező taľtalommal úgy, hogy az a|apítő okirat a Fővárosi Törvényszék
változásbej e gy zését követo napon lép hatályba.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. december 3.

5. felkéri a polgáľmestert ahatározat 4. pontjában foglalt a|apítő okirat a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. decembeľ l5.

6. felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon az a|apítő okirat Fővárosi Töľvényszékheztorténő
benyújtásáról.

FeIeIos: polgármester
ij, /(li,l



Határidő: 20l5. decembeľ l5.

7. felkéľi a kuratóriumot, hogy a törvényszéki nyilvántaľtásba vételt követoen gondoskodjon az
alapító okirat kozzétételéró| a Magyar Közlönyben, továbbá felkéri a jegyzot, hogy
gondoskodjon az Önkormányzathivatalos |apjában és honlapján történő kozzététe|éről.

Felelős: kuratórium, jegyző
Határi dő : a torv ény széki nvi lvántartásba vételt követően

8. a Józsefuáros KözbiztonságáértKoza|apítvátny részérehattrozat|an idore ingyenes használatba
adjaaz önkoľmányzati tulajdont képező Baross u.63-67. [. emelet 106. számú irodahelyiséget,
az iľodahelyiségre eső kcizüzemi dijak Polgármesteri Hivata| á|tal.i vźL||a|ásáva|, és felkéri a
pol gármestert a haszná|ati szerződés a|áirására.

Fe|elős: polgármester
Határi d ő : a hasznźilati szerződés a|áír źsának határidej e 20 1 5 . december 1 0.

A JeeYzői Kabinet tájékoztatálsa alapjánz az a|apító okirat, valamint a KözalapÍtvánnyal a
szeľződés aláíľásra került.

J av as l at a v ár o sfej l e s zté s s e l kap c s o lat o s fe la dat o k j öv őb en i e l I dt ĺźs ór a

277/201s. (X[.03.)

A Képviselo-testiilet úgy dont, hogy

1. a) a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat átszervezí oly módon, hogy az önkormányzati
városrehabilitációS és váľosfejlesztési feladatokat _ ĺjnként vállalt feladat - 2016.január I-jétő| a
Rév8 Zrt' tftján |átja e|.

b) ahatározat |. a) pontja a|apjźn elfogadja ahattrozat 1. sz. mellék|etétképezo Rév8 Zľt.-vel
kötendő 5 évľe szóló kĺjzszo|gźLltatási szerzodést és fe|kéri a polgármesteľt annak a|áírásátra.

c) az onkormányzat kö|tségvetésének terhére - önként vá||a|t feladat _ taľtós kö,telezettséget
vti|a|f0I6, évre 108.142,| eFt összegben, f0|7-tő|f020-ig évente II9.642,2 e Ft <isszegben

az onkormányzat saját bevételei terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és c) pont: 20l 5. december 3., b) pont: 201 5. december 3 1 .

jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabtiyzatátf076. januźlr l -jei hattú|ya|, mely a határozatZ. sz. me||ékletét képezi.

Felelős : polgármeste r, jegyzó
Határidő: 2016. január 0l.

a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok źfiszervezéséből adódó Polgáľmesteri Hivatalt érintő
szeméIyi kiadásokra (felmentés, végkielégítés) előzetes kötelezettséget vállal 20|6. évre a
12f0f címen _ onként véila|t feladatként . 3.592,3 e Ft összegben az önkoľmányzati saját
bevételek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 20l5. december 3.

2.

3.



4. felkéri a polgármesteľt, hogy af016. évi és az azt követő évek kö|tségvetésének készítéséné| a
határ ozatban fo gl altakat ve gye fi gye l embe.

Felelős: polgármesteľ
Határido: mindenkori koltségvetések készítése

A Jeevzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szzbá|yzata a|áírásra keľült. A személytigyi intézkedések végľehajtása megtöľtént.

A Váľosépítészeti Üeyosztálv tájékoztatátsa alapján: az átszervezés megtöľténto a városfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok ellátását 2016. januáľ l-től a Váľosfejlesztési Iľoda helyett a Rev8 Zrt. |áúja
el.

4 Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a közszo|gáltatási szeľződés a Rév8 Zrt. és a Józsefváľosi
onkormányzat kőzőtt aláíľásľa keľült 2015. évben. A 2016. évtől a Rév8 Zrt a kibővített
feladatköľe alapján végzi munkáját.

A PénzügYi Ügvosztáty tájékoztatálsa alapján: a hatźrozatban foglaltak a 2016. évi ktiltségvetés
készítésénél Íigyelembe lettek véve.

A beszámol ő |ezáwa: 20|6. ianuár l 9-én.

.:
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Beszámoló a két tilés közotti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képvis elő-testĺilet!

A két iilés ktiztitti fontosabb iinkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

i képviselte az Onkoľm ányzatot.

20t5. novembeľ 25. Budapesti onkormányzatok Sziivetségének közgyűlése.

2015. novembeľ 22.

2015. november 29.

i2015. december 1.
i

2015. december 4.

iVass Lajos Szimfonikus Zenekar
iPa|otában, az eseményen Sántha

konceľtje a Festetics
Péterné alpolgármesteľ

Ünnepi adventi gyertyagyújtás a Hoľváth Miháty téren,
kiĺsziintőt mondott Sára Botond alpolgármester.

Kőzblztons á gi E gyeztető Fĺíľu m a P ol gáľmes teri Hivatalban.

A Gyulai Pál utca if 'elrĺj ított kutyafuttatótyafuttató megnyitása. Szilágyi
Demeteľ képvĺselő adta ät a megújult teľületet.

2015. decembeľ 5.

:A felrĺjított Auľĺóľa utcai szakrendelő ünnepélyes átadása,
!amelyen dľ. Rétváľi Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztóriumának paľlamenti államtitkára is kösztintőt
mondott.

Jégpá|ya megnyitó a Horváth Mihály téľen.

,,Józsefváľos ľendjéért'' kitüntetések átadása a józsefváľosi
tűzoltóknak, az elismeľő okleveleket Sára Botond i

alpolgármesteľ adta át. 
i

|201'5. decembeľ 9.

i2015. december 9.

A fetr'Íjított Kossuth-mauzĺíleum átadó ünnepsége a Nemzeti
iSíľkeľtben, kösziintő beszédet mondott Lázár János, a:
iMiniszterelnökséget vezető miniszteľ. Az esemén.yen részt vett i

;Sántha Péterné alpolgáľmesteľ az Onkormányzat !

l képviseletében.

iA Jĺizsefváľosĺ Áldozatsegítő Szakmai Együttműkiidési i
iz

i Rendszeľ (JASZER) iilése.
ti

lKiizmeghatlgatás a Polgármesteľi Hivatalban 
i

i

ź

i

i201,5. december 10.
,,,,,

"- .::'-,-l'/
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2015. decembeľ 10.



2015. december ll. Lé|ek-ľIáz karácsonyi ünnepség, az eseményen Zentai
bizottsági elntik vett részt.

oszkár l

j

i 2015

i-..........................

. decembeľ l.2.
1,,Józsefváľos rendjééľt'' kitüntetéseket
iľendőľtiknek, a VIII. kerÍileti
i tanácsteľmében.

átadása a józsefváľosi i

Rendőrkapitányság

f0I5. december 12.
Palotanegyed Pĺídium
iinnepség a Szabĺí Eruin
alpolgármester adta át.

Angyalváľő rajzpá|yázat díjátadó,
téľen. A díjakat Sántha Péterné

i20

i_.___.._

15. december 17.
; Mátyás téri kłiztis kaľácsonyfa díszítés óvodások i

ikłizreműktidésével, az eseményen részt vett Sára Botond.: '7 -- ---___-__J -__ - - ---- i

l alpolgáľmester és Balogh István Szilveszter képviselő. 
i

i

:Karácsonyi program sorozat a Teleki téren. Ktiszöntőt mondott i2015. december 19.

20|'5. decembeľ 23.

2016. január 13.

2016. januáľ 20.
Bauer Sándoľ emlékkoszorúzás
Botond alpolgármesteľ és Szilágyi
el az Onkormányzat koszorúját.

a Mrĺzeumkertben, Sára
Demeter képviselő helyezte

Karácsonyi program sorozat a Teleki téren. Ktiszöntőt
Sáľa Botond alpolgáľmesteľ.

Gyermekek karácsonya a Baptista gyüIekezet, a Biztos Kezd'et
Gyerekház és az onkoľmányzat szervezésében, a
Kesztyűgyárban. A megielenteket Sántha Péteľné
alpolgármesteľ kiisztĺntötte.

,,Mikrovállalkozások szeľepe Jĺózsefuáľos
konfeľencia a Hl3-ban.

gazdaságában,, c.;

i2016. január 22.
Magyaľ Kultrĺra Napja . Kłilcsey Ferenc Emléktábla avatásao:
Az eseményen Sántha Péterné alpolgármesteľ képviselte a l

Józsefo árosi Onkoľm ányzatot.

I
," /, ,/(',, : ĺ.

i1
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2015. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2015.1,|.23-2016.o1.20. időszakban

Bank futamidő Lekötés
ér{éknania Lektités |ejárata Osszeg

I
0

|ekotve összesen 2016.01.20' Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 900 000 000

állami hozzáiáru|ások folyószámla KH bank 267 666 302

hivata|fizetési számla egyen|eg KH bank 29 625 707

fizetésiszámla egyen|ege KH bank 2 808 690 98í

J'ť
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