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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2016.június 2. . sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesteri tájékoztatĺó a lejáľt hatáľidejű testiileti határozatok végľehajtásárő|, az
előző ii|és óta tett fontosabb intézkedésekľő|, a jelentősebb eseményekľől és az önkoľmáłnyzati
pénzeszkiiziik átmenetileg szabadľendelkezésÍĺ részének pénzpiaci jellegíí lekiitéséľől

A napiľendet nyílt ülésen lehet tárgyalni, döntés nem szi'ikséges.

ElorÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG: Jpcy zolKABINET SzpRvpzÉsl És KÉpvlsploIIRoDA b/--í
KÉszĺľBľrp: VpR-es EVELYN Lwre
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs :

JocIroxľRoLL: lĄ..íł-.'.
BpľpRrpszrÉSRE ALKALMAS:

JEGYZO
ADA-fuMÁN

Yárosgazdállkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

Hatźrozati j av as|at a bizottsźĘ számár a:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselo-
testületnek az e|őteriesztés megtárgya|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.) szttmtl
önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apjźtn ',Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a |ejárt határidejiĺ testĺileti határozatok végrehajtásárő|, az
e|őző képviselő-testĹileti ülés óta tett fontosabb intézkedésękről, a jelentősebb eseményekről és az
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekĺitéséľól.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2016. május Llf.

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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Po l gá rm es te ľi tájékoztatő

a201,6június 2.ai
képviselő.testületi

iilésre

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napiľendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a|ejárt
hataridejĺĺ testtĺleti határozatok végĺehajtásárő|, az előző képviselő-testtileti ülés őta tett fontosabb
intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az önkoľmányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci j ellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ ]7, s (1) bekezdése alapján)
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Tájékoztatőalejtrthatźlridejűképviselő-testtiletihatározatok
végrehajtásáró1

Tisztelt Képviselő.testii |et!

A lejárt határidejíĺ képviselő.testületĺ határozatok végľehajtásáróI az a|ábbi
jelentést adom:

ravaslat a BeIső Ellenőrzési lroda 20I5. évi ellenőrzési tervére

2s9t2014. (Kr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy jőváhagyja a Jőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal BeIső Ellenőrzési
Iľodájának 20|5. évi ellenőrzési tervétaz előterjesztés |. számű melléklete szerint.

Felę|ős: jegyzo
Határidő: 2015. december 3l.

A Belső Ellenőľzési lroda täjékoztatása alapján: A 2015. évi ellenőľzési teru végľehajtásáľĺól
készült 2015. évi tisszefoglaló éves ellenőľzési jelentést a Képviselő-testület - az onkoľmányzat
2015. évi zárszámadátsi ľendeletének táľgyalása soľán - a 108/2016.(v.05.) számú határozatában
jóváhagýa.

Javaslat intézményvezetői pdlyázato k kiírdsdra

29/2016. (rr.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.) pá|yázatot ír ki a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<ĺzpont intézményvezetói
beosztásáľa 20|6. május l-től 2019. ttpri|is 30-ig (3 év) szólóan, a hatttrozat 1. melléklete szerinti
taltalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februźr 4.

2.) pá|yázatot ír ki a Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ intézményvezetői beosztására
2016. június 0l-től2019. május 3l-ig (3 év) szólóan, ahatározat 2. melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 4.

3.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pźůyźzati felhívás
megjelentetéséről a kormányzati személytigyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat internetes honlapján.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2016' február 10.

4.) felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a határozat f.) pontja szerinti pźiyázati felhívás
megjelentetéséľől a kotmányzati személytigyi igazgatási feladatokat e||źttő szerv internetes o|dalán, a
Budapest Józsefuárosi Önkormányzat internetes honlapján és azEgészségügyi Közlönyben.

Felelős: jegyző trh'



Határidó: 20 1 6. március 9.

5.)felkériapolgármestert,hogy ahatározat 1.)pontjábankiirtpä|yázate|bírá|ásźravonatkozójavaslatot
terjessze be a Képviselő-testület 2016. áprilisi első ülésére.

Felelős: polgármester
Határido: a képviselő-testület 2016. áprilisi első ĺilése

6.) felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 2') pontjában kiírt" pá|yáZat e|bíréiására vonatkozó javaslatot
terjessze be a Képvise|ő-testület 20l6. májusi elso ülésére.

Felelős: polgármester
Határido: a képviselő-testĺilet 20l6. májusi elso üIése

A Jeevzői Kabinet Szemé|vügvĺ Iľoda tájékoztatása alapján: a páilyázati felhívás megielentetéséľe
vonatkozó intézkedés megtiiľtént.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkancsotati Iľoda tájékoztatása alapján: az
intézményvezetői álláshelyekľe szóló pá.Jyá.zati eljáľások a határozatban foglaltak szerint
lefolytatásľa keľülteko a Képviselő-testület az E|őkészítő Bizottság javaslata alapján elbíľálta a
páiyázatokat és dłintőtt a vezetői megbizátsokľól, a 82ĺ20Í6. Gv.17.) számú határozatáva| a
Józsefváľosi Szociátis Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpontban a 2016. május 01. _ 2019. ápľilis
30. közötti időszakra szólóan Váradi Gizella Ilona ľészéľe adott vezetői megbízást, a |03l20t6.
(v.15.) számú határozatápal pedig a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpontban a2016.
június 01. _ 2019. május 31. közötti időszakľa szóIóan Dľ. Horuáth Sziláľd ľészéľe adott vezetői
megbízást.

Javaslat a 2016. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésérőI szóIó rendelet
e lfo g adás dr a és a p o lg dr me s ter 2 0 1 6. év i s zab ads ág dn a k j óv d h agy ás dr a

39/f0t6. (rr.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a20I6. évi munkaszüneti napok korĺili munkarendről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. február 4.

2. felkéri a jegyzót, hogy a Hivatal 2016. évi zfuvatartásźnak időpontjairól a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, atárshatóságokat, felügyeleti szerveket, valamint akozszo|gáltatókat.

Felelős: jegyzó
Határidő: 20 1 6. május 3 1.

3. dr. Kocsis Máté polgármesteľ 2016. évre vonatkoző szabadságolási ütemtervét e|fogadja, az
eloterjesztés f . sz. me||éklete szerinti taltalommal, és részéľe összesen 20 munkanapot kiad.

Felelős: jegyző
Határidő: f0|6. februźr 4.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatáłsa alapján: a tájékoztatás végľehajtásľa keľült.

67/f016. (rV.07.)

r av as I at felleb b e zé s e k el b ír dlds dr a s zo ciĺźlis t ámo g at ĺÍs iigy b en



A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy

l. M. L. ügyében a04-79|312015. számú települési támogatás kérelem gyógyszeľkiadások viseléséhez
elutasítása tárgyában hozott I. fokú határozatot a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
helybenhagyja.

Felelos: polgármester
Határidő: 2076. ápri|is 07 .

2. Sz. Zs.-né tigyében a 04-796512015. szátmú teleptilési támogatás kérelem győgyszerkiadások
viseléséhez elutasítása tźtrgyában hozott I. fokri határozatot a hattrozat 2. sz. melléklete szerinti
tartal ommal helybenhagyj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 07.

A Humánszolgáltatási tiwosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: A 04-
l107l2lf0|6., valamĺnt a 04-1277lfl2016. számú fellebbezést elutasító határozatok 20l6.04.t2.
napján az énntett iigyfelek részére postázásra kerĺiltek.

rav as I at k ö lts égv et é st ér intő dö nté s e k me g It o zataldr a

68/20t6. (rV.07.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a) a Budapest VIII. kerület, Koszorti u. 14-16. szźtm a|attiNaprafoľgó Egyesített óvoda Koszorú
Tagővodájéłnak tetőfelúj itźsára |4'167 ,0 e Ft-ot bizosít a műk<jdési áltaĺános taľtalék teľhére.

b\ aza) pontban foglaltak mialtaz Önkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános
tartalékon belüI az általános tartalék - kötelező feladat - e|óirányzatárő| 14.167,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ ĺjnként vállalt feladat - felújítási e|őirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. źtpri|is 07.

2. a társasházakfe|t!ítźtsára biztosítottpźiyázati pénzeszközok közott az Önkormányzatkíadźts 11705
címen belül _ önként vállalt feladat - felhalmozási célú kölcsönök törlesztése és nýjtása
e|őirźtnyzatról 73.800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a fe|halmozási célú támogatások źů|anháztartáson
kívül re e|őir źny zatfu a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. ápri|is 07.

3. a) a Budapest VIII. keľület, Tömő u. 18. 1. emelet |I. szám alatti, 93,08 mf a|apterú|etll,2 szobás,
komfortos komfortfokozatű |akás tekintetében a bérlókkel fennálló bérleti jogviszoný közös
megegyezéssel, pénzbeli térítés fizetése mellett megszĹinteti. A pénzbeli térítés összege
mindösszesen: l 7.500.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 20|6. źtpri|is 7 .

b) elfogadja a hatá,rozat mellékletét képezó ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony _ önkormányzati
cserelakás felajánlása helyett pénzbe|i térítés f,lzetése mellętt történő - megsztintetésérol'' címíĺ
dokumentumot, és felhata|mazza a polgáľmestert a megállapodás a|áirására.



Felelős: polgármester
Határidő: f0| 6. ápri|is f0.

c) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 3. a) pontjában foglaltak szerinti
lakás leadás ához, va|amint átvételéhez sziikséges intézkedések megtételéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Hatáľidő: a b) pont szerinti Megál|apodás a|áírásátő| számított maximum 45 nap.

d) az a) pontban foglaltak miaÍt az onkormányzatkiadás 11107-0l cím működési cél és általános
taľtalékon beli.il az általános tartalék - kötelező feladat _ e|őirányzatárő| 17.500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat - felha|mozási célú támogatás

á||amhánartás o n k ívü l re e| ő ir ány zatár a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. áprĹ|is 07.

4. a) a Karácsony Sándor Koza|apítváĺy aJőzsefvźtrosért közalapítváný 2016. évben 3.048'0 e Ft-tal
támogatja a 3-3 fós kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagjainak dijazása címen önként vállalt
feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1l107-0l cím miĺkodési cél és általános
taľtalékon be|i| az általános tarta|ék- kötelező feladat - e|óirányzatáról 3.048,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11l05 cím _ önként vállalt feladat - működési célú támosatások á||amhźtńartáson kívülľe
e|óirányzatára.

c) hatźrozatlan időre f017-tő| előzetes kĺjtelezettséget vállal évente 4.572,0 e Ft osszegben önként
vállalt feladatként az cinkormányzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhéľe a Kaľácsony
Sándoľ Koza|apiwźny aJőzsefvźtľoséľt közalapiMány tźlmogatástta 3-3 fős kuľatóriumi és Feltigyelő
B izotÍság tagok díj azása címen.

d) felkéri a polgármestert ahatźrozatban foglalt tartalmú támogatási szerződés alźirására'

Felelős: polgármester
Határidő: a)-c) pontban foglaltak esetében f0|6. źryri|is 7., d) pontban foglaltak esetén 2016. április
30.

5. az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím - kötelező fe|adat - kozhatalmi bevételek e|őirányzatźlt és

ezzel egyidejĺĺleg a kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tarta|ékon be|u| az - általános
tartalék _ e|őirányzatźLt 54,285,0 e Ft-tal megemeli iparuzési adóbevételi többlet címén.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. źtpri|is 07.

6. a) a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím bevételei, műkodési
ťlnanszírozási bevételen beltil az irányítószervi tlámogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

tĺjrténő jóváirása e|őirányzatát - önként vá||a|t feladat - és a dologi kiadási e|őirányzatźú |.f34,4 e

Ft-ta| csökkenti a céljellegű feladatok maľadéktalan e||átása mellett a szakľendelő liftjének
karbantaľt,iísa címén.

b) az Önkormźnyzat kiadás 1 1 108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belĺil az irźnyitőszenĺi
támogatásként folyósított tźtmogatźls kiutalása - önként vállalt feladat - e|őirányzatát csökkenti
I.234,4 e Ft-tal és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beltil az általános
taľtalék - kotelező feladat - e|őirányzatźú ugyan ezen cisszeggel megemeli.

\'\
\J

Felelős: polgármester



Határidő: 2016. źryr||is 07.

7. a) elfogadja a KEoP-5.7.0l15-f0|5-0f37 azonosító számú projekt módosított I|6894 750 Ft
ĺisszegrĺ összkö|tségét és költségvetésének módosítását'

b) elfogadja a KEoP-S .7.0l15-f0|5-0237 azonositő szźmű projekt kezdési időpontjának
20 1 5.09. l 5-ľe tofténő nódosítását.

c) elfogadja a KEUP-5.,/.0lI5-,f|J|5-U,24| azonositó számü pro3ekt modositott 7|498,3,f7 b,t

osszegű összköltségét és költségvetésének módosítását.

d) fe|hata|mazza a po|gźlrmestert a határozat a), b), és c) pontja a|apján a vźútozás bejelentések
(szerződésmódosítások) megtételére és a Támogatási Szerződés módosításához szükséges teljes
dokumentáciő a|áírására és benyújttsára. Egyben fe|hata|mazza a po|gilmestert a Támogatási
Szerződés és annak esetleges módosításainak a|áírására' amennyiben az nem érint önkormányzati
forrásbevonást, határidő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek taľüalmi módosítását.

e) a KEoP-5.7.0ĺ15-20|5-0241 azonositô szźtmű projekt esetében összesen 482,6 e Ft saját forrást
biztosít a működési általános tartalék terhére.

Đ az e) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános l'arta|ék - kötelező feladat _ e|őirányzatárő| 48f ,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás l1601 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támosatás áI|amháztartáson belülre
e|őirányzatára.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. ápril'is 07.

8. a) tulajdonosi hozztĄźlrulását adja _ figyelemme| a 266/2015. (XII.03.) számú hatérozatźlban
foglaltakra - a Teleki tér déli, ,,FiDo'' téľnek (35388 hľsz.) nevezett részén, a munkaszolgálatosok
emlékmiĺvéhez kapcsolődő éjszakai világítás kiépítéséhez szükséges munkálatok e|végzéséhez.

b) tu|ajdonosi hozzájźlru|ását adja ahhoz, hogy a felállítandó munkaszolgálatosok emlékművének
éjszakai megvi|ágitásához szükséges áramvételezés a,'FiDo'' téri közösségi épi.ilet mérthźůőzattről'
történjen.

c) a hatarozat a) pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 1l107-01 működési cél és
általános tartalékon belĺil az általános tarta|ék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatfuő| 40,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási műk<jdési kiadáson
beltil az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatfua.

d) a Jőzsefvárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|0f-03 cím _ önként vállalt
feladat _ működési finanszírozási bevételen belül az irányitőszervi tźlmogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|óirźnyzatźú és a dologi kiadási előirányzatát 40'0 e Ft-tal megeme|í az
emlékmű világítás elektromos áram fogyasztźsának idei finanszítozásaérdekében.

e) a határozat b) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat költségvetésének terhére _ önként
vá||a|t feladat _ taľtós kötelezettséget vállal az emlékmíi megvilágítására évente 60,0 e Ft
összegben.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2016. április 07.

9. felkéri a polgármesteľt, hogy a20|6. évi költségvetésről szóló ľendelet következő módosításánál,
valamint 20I7-tó| a tárgyévi költségvetések készítésénél a hatźrozatban foglaltakat vegye
figyelembe.
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Fele|os: polgármester
Határidő: a 20|6. évi költségvetés kovetkező módosítása, valamint a mindenkori tárgyévi
költségvetés készítése.

A Gazdálkodási tiwosztály tájékoztatálsa alapján: az átcsopoľtosítással a táľsasházi pá|yázatok
fe|rĺjítására fenntaľtott keľetösszeg megniivekedett.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatátsa alapján: a Budapest VIII. keľület, Tömő
u. 18. 1. emelet Í1. szím alatti lakás tekintetében a bérlőkkel fennálló béľleti jogviszony közös
megegyezéssel, pénzbe|i téľítés fizetése mellett tiiľténő megszüntetésére vonatkozó megállapodás
mind a bérlők, mind az łinkoľmányzat részérÍil aláíľásľa került. A táľgyi lakás leadásához,
valamint átvéte|éheu 

^zaz 
a biľtokbavételhez szükséges ĺntézkedések megtéte|e a béľlőkkel

együttműködve fo|yamatban van.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatálsa alapján: a KEoP-5.7.0/1'5-201'5-0f37 azonosító számú
pľojekt és a KEOP-1.1.0/15-201'5-024I azonosító számú projekt esetében a módosítási kérelmek
megkiildésre keľiiltek az e|járő hatóság ľészére. Elfogadásuk folyamatban van.

A Rév8 Zľt. tájékoztatátsa alapján: a Teleki téľ déli,,,FiDo'' térnek (35388 hľsz.) nevezett részén a
munkaszolgálatosok emlékművéhez kapcsolódó éjszakai világítás kiépítése 2016. ápľilis 16-ig
megtörtént.

A Pénziievi tigyosztátv tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak esetében a költségvetés
módosítása a 20|6. évi költségvetésľől sző|ő 1/20ĺ6. (II.04.) tinkoľmányzati ľendelet módosÍtásárĺíl
szó'.J.ő |512016. (v.10.) iinkoľmányzati rendeletben végľehajtásra keľiilt, a 8.e) pontban foglaltakat
2017. évtő| a mindenkoľi költségvetés készítésénél figyelembe veszi.

ravaslat a Budapest VIII. keľijlet, Baross utca 1lL/c szdm alatti ingatlan
társ as h úad alapítds dr a

72/2016. (rV.07.)

A Képviselo-testtilet úgy dtint, hogy

1) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Baross utca 11|/c szám a|atti, 35728128 hrsz.-il épület
tźrsasházzáalapítźsźthoz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápri|is 7 .

f) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
szźtm a|aIÍi, 3 57 28 / f8 hľsz. -ú épület tár sashźn
elj árás bonyolítására.

Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Baross utca 11 l/c
a|apítő okiratának elkészíttetésére és a ťoldhivatali

\,\

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápri|is 7.

3) hozzájáru|, hogy a társasházzá a|apítás költségeinek ťlnanszírozása az Önkormányzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közott fennálló Közszo|gá|tatási Keľetszerződés teľhéľe
töľténjen. Felkéri a Jôzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy az a|apitő okirat koltségeit a
tulajdoni hányadok arźnyźlban terhelje ki a tulajdonostársak részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. ápri|is 7 .

ĺÍ 8
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiiznont Zľt. tá'jékoztatása alapján: a tá'rsashán tulajdont alapító
okirat elkészítéséľe a megbízás kiadása megtłiľtént, a felméľés és az okirat elkészítése
folyamatban van. Az okiľat tulajdonosok által töľténő a|áírását kiivetően, az ingatlan-
nyilvántaľtásba töľténő bejegyzésre a Földhĺvatal részéľe megkiildésľe keľiil.

ravaslat a Budapest Jlízsefvárosi onkormdnyzat tulajdonában útló Kordnyi Sdndoľ u. 14. és 16. szlźm
a l att i ing at lan o k Il o z k ap c s o ló d ó dii nté s e k me g It o zat a Iár a

74t2016. (rV.07.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 .) a)^a Budapest VIII. kerüIet, Korányi Sándor u. |4. szttm a|atti, 36038lf hrsz.-ű ingatlanon lévő l 5 8

m' alapterületű, fü|dszintes, tetőtér beépítéses falco típusú épületet lebontja annak érdekében, hogy
az ingat|aĺt üres telekként értékesítse.

b) az a) pontban foglaltakra 5,766,6 e Ft-ot biztosít, ezért a |1602 címen belül - önként vállalt
feladat _ az épületbontás Korányi Sándor u. 16. kiüľítéssel együtt dologi e|őirźtnyzatró| 5,166,6 e
Ft-ot átcsoportosít a Korányi Sándor u. 14. szálm a|atti épület bontása, telekegyesítése dologi
e|őirźnyzatáta.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2076. źryril'is 7.

2.) megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kertilet, Korányi Sándor u.

|4. szźlm alatti ingatlanon á||ő épület bontástlhoz szükséges engedélyeztetés, a bontás
lebonyolításáva|, va|amint a bontás mtĺszaki ellenőri feladatainak e||étásáva|, illetve a Budapest
VIII. kerĹilet, Korányi Sándor u. 16. szám alatti éptilet bontás lebonyolításával, valamint a bontás
mtĺszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. a feladatok
ellátása esetén ingatlanonként a bontási költség 3 %o-a + ÁFe megbízási díjra jogosult.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatáľidő: 2016' ápri|is 7.

3.) felkéri a polgármesteľt, hogy az 1.) pontban foglaltakat a 2016. évi költségvetés módosítźsźtnti
vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: af016. évi költségvetés következő módosítása.

4.) hozzt|źru| a Budapest VIII' kerület, Korányi Sándor u. 14. és a Budapest VIII. kertilet, Koľányi
Sándor u. 16. szám a|attiingat|anok telekegyesítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattridő: 201 6. ápri|is 7 .

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkođási K<izpontZrt.-t, hogy a Budapest VIII. kerület, Koľányi Sándoľ
u. 14. szám a|atti és a Budapest VIII. kertilet, Korányi Sándor u' 16. szźlm a|atti ingatlanok
egyesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási ígazgatőja
Hatáľidő: 20|6. április 7.

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a 4. pontban meghatározoÍt
telekegyesítést követően az értékesítésľe vonatkozó pźiyázati felhívást terjessze a Képviselő-
testület e|é jővthagyás végett'
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a telekegyesítést követő kĺjvetkezo képviselő-testületi üIés

7.) a határozat 2. pontja a|apján elfogadja a Jőzsefvétrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötendő
megbizttsi szerzodést az előterjesztés mellék|etét képező taľtalommal és felkéri a polgáľmestert
annak a|áírásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a Budapest VIII. keriilet,
Koľányi Sándoľ u. 14. szám alatti épii|et bontás engedélyeztetéséhez szükséges ktizmíĺ
egyeztetések megttiľténtek' 

^z 
engedélyezési teľvek elkészĺi|tek. Az engedélyezési eljárás

megindításához szükséges tulajdonosi meghata|mazások aláíľását követően a hatósági eljáľás
megindul.

Javaslat a Budapesti Vdllalkozásfejlesztési Közalapítvdnnyal ttirténő egyiittmĺíködési megdllapodĺźs
módosítdsdra

77t2016. (rV.07.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, a módosításokkal
egységes szeľkezetbe foglalt Együttmrĺködési Megállapodást, és felkéri a polgármesteľt annak
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. április 07, aláírás:2016. április 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatása alapján: a megá||apodás a|áirása határidőben
megttirtént.

A Józsefváros Ktiziisségeiéľt Nonpľofit Zrt. tájékoztatása alapján: a H13 Diák- és
VáIlalkozásfejlesztési Kiizpont biztosítja a helyszínt.

Beszdmoló a rózsefvóros Közi)sségeiért Nonprojit Zrt. 20l5. december 3L-ig
v agy o n kezelé s é b e n Iévő ing atlano kró I

78/201,6. (rV.07.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuáros Közösségeiéľt NonpľoÍit Zrt.
beszámolójátaHoránszkyu. 13.,Dankóu. l8.ésaHomoku.7.szám alaffiönkormźnyzatitulajdonú
ingatlanok v agy onkezelésére vonatk ozóan.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. źtpri|is 07.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv tájékoztatálsa alapján: a beszámoló hatáľidőben elfogadásľa keľĺilt.

A Józsefuáros Ktiziisséeeiért Nonpľoťlt Zrt. tájékoztatálsa alapján: a Hoľánszlry u. 13., Dankó u.
18. és a Homok u.7. szźtm alatt talá|ható ingatlanokon a vagyonkezelési jog 2015. decembeľ 3l-
ével megszűnt, 20!6. januáľ |6-án a|áírásľa keľült a he|yiséghasználati szerződés az iisszes
telephelyľe vonatkozóan. A vagyonkezelésben lévő ingatlanok vonatkozásában beszámoló készĺilt'
melyet a Képviselő- testület 2016.04.07-én elfogadott; további intézkedést nem igényel.
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rav as lat alapítványo k tdmogatúsúra

79/2016.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keľet e|őirányzatźnak terhéľe támogatja a Fogadj Örökbe Egy
Macit Alapítváný (1l26 Budapest, Nárcisz u. |flA.) 3.000.000'- Ft, azaz hárommillió foľint
összegben a VorösmaĄ mozi (Bp., VIII., Üllői űt 2-4.) felújítása' fejlesztése' és berendezése
érdekében.

Felelos: polgármester
Határido: 2016. ápri|is 7 .

f. ahatározat |. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 1i107-0l cím műkodési cél és
általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltarta|ék - önként vállalt feladat -

e|őirányzatáról 3.000.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -

felhalmozási célú támogatások á||amhźrztartáson kívtilre e|óirányzatára Fogadj tľökbe Egy Macit
Alapítvány támogatása címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. ápri|is 7.

3. Sántha Péterné alpolgármesteľi saját keret előirányzatának terhéľe támogatja a Strobl Alajos
Emlékhely Alapítváný (1014 Budapest, Balta klz 4.) 150.000,- Ft, azaz százovenezer forint
összegben Stróbl Alajos munkásságát bemutató füzetek kiadásának érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. źryril'is 7.

4. ahatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím működési cél és
álta|ános taľtalékon belĺil a Sántha Péteľné alpolgármesteri saját keret céltaľtalék - ĺjnként vállalt
feladat - e|őirányzatáról 150.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vźi|a|t feladat -

műkodési céhi támogatások á|lamhánartáson kíviilre e|őirátnyzatára Strobl Alajos Emlékhely
A|apítv ány támogatása címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. ápľilis 7.

5. felkéri a polgármestert, hogy a20|6. évi koltségvetésről szóló rendelet következő módosításánála
határ o zatban fo g l altakat ve gyę fi gye l embe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: af0I6. évi költségvetés kovetkező módosítása

6. felkéri a polgármestert a határozat 1. és 3. pontja szerinti támogatási szerződés a|äírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápri|is 77.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tá'jékoztatálsa alapján :

1. pont: a szeľződés 2016. május 9-én keľĺilt aláíľásľa.
3. pont: a szeľződés 2016. á'pri|is 21-én került a|áírásra.



A Pénzügvi Ugyosztálv tájékoztatźlsa alapján: a határozatban fogla|tak esetében a kiiltségvetés
módosítása af016. évi kiiltségvetésľől sző|ő 112016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáľóI
sző|ő 15 1201 6. (v. 1 0.) önkoľmányzati ľendeletben végľehaj tásra keľiilt.

ravaslat a 20I6. évi alapínányi pdlyózatok elbírdkźsóra

8012016. (rv.07.)

A Képviselő-testület úgy d<int' hogy

l. a20|6. évi 1. civil pá|yázat kerętében az alábbi Alapítványokat a következő célok megvalósítása
érdekében az a|ábbi összegekkel támogatja:

PálJyáző neve, címe Pá.tryáza;t cé|ja
támogatási

összeg

I

Erkel Ferenc
Vegyeskar Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 26.

V. Szinkópa Vegyeskaľi Találkoző szervezése (étkezés
58.000,-)' oľatóľikus konceľt szer-vezése (terembérlet
150.000 Ft, tiszteletdíj 350.000 Ft, ebből 100.000,-
önrész). Egyenľuha vaľľatása 40 fő részére (150.000 Ft
+ 25.000 Ft onrész). Mobil hangfa| és mikrofon
beszerzése (80.000 Ft + l0.000 Ft önľész).

200.000,- Fr
míĺködési
támogatás

z

Váltó-Sáv Alapítvány
1082 Budapest,
Üuoi ĺt 42.4/I.

A 2015.05.0I. _ 2016.04.30. kiiztitt a Norvég Civil A|ap
támogatásával Józsefuáľosban megvalósult Magdolna
KIub: nőknek' nőkéľt, NCTA-2015-11070-B számú
pá.Jyázat tevékenységének folytatása. Céljuk a
Magdolna Negyedben é|ő nők támogatása,
łinbecsülésĺik, biztonságéľzetĺik, éľdekérvényesítő
képességük növelése képzések' szociális és jogi
tanácsadás, mentori gondozás, adományosztás
keretében. 20l5-ben 465 nő vette igénybe
szolgáltatásaikat. 2016.05.01. után az Alapítvány
tevékenysége nem részesĺil tiĺbb támogatásban.
(8 hónap tekintetében programvezető munkabére 960'000
Ft + f59.200 Ft adó, szakmai megvalósítók munkabére
1.920.000 Ft + 518.400 Ft adó, irodabérlet 656.000 Ft,
rezsi 3f0.000 Ft, kommunikációs költség 240.000 Ft,
fenntaľtási és üzemeltetési anyagok 160.000 Ft,
irodaszeľek 160.000 Ft, ebből önľész: 2.764.800Ft)

0,- Ft

a
J

Józsefváľosi
Zeneiskolai Alapítvány
1082 Budapest, Nap u.
JJ.

Zeneiskolai ütőhangszerek, cintányér vásárlása
(eszközbeszerzés 4 db cintanyér beszerzése 120.000 Ft +

önrész)

100.000,- Fr
felhalmozási
támogatás

At

Külső-Józsefváľosi
Református Diakóniai
Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

2016. szeptembeľ és decembeľ között havonta egy
alkalommal (tisszesen 4 alkalommal) ingyenes konceľt
szeľvezése a Külső-Józsefváľosi Refoľmátus
Templomban. (műkÖdési: útiköltség l00.000 Ft,
hangszersztlllítás 50.000 Ft, nyomdai munkák 150.000 Ft,
hangrögzítés 400.000 Ft, kiadvány készítése 600.000 Ft,
szervezési koltség 200.000 Ft, Cantores Ecclesiae
fellépési díja 4 alkalom 400.000 Ft, vendégmuvészek 4
alkalom 400'000 Ft, ebből önľész 600.000 Ft,

fe lhal mo z ás : eszkozbeszerzés, hangszeľek l . 0 0 0. 000 FĐ

250.000,- Fr
ebből:

92.500,- Fr
felhalmozási
157.500,- Ft
míĺködési
támogatás

\-\
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Jézus Táľsasága
A|apítvány
1085 Budapest,
Máriau.25.

Gyökeľek táboľ (2016. jrĺlius 1. - július 9.) keretében
határon túli magyaľ gyermekek táboroztatása (étkezés,
60 fől8 nap/800 Ftlfő/nap 384.000 Ft, utazási koltség
80.000 Ft, belépők 36.000 Ft + a tábor további kiadásai az
önrészbol valósuInak meg)

0,- Ft

6

Civilek az Unióban
Caľitas Koordinációs
Iľoda Alapítvány
2233 Ecser,
Rózsa u. 17.

,oMunkát keľesnĺ tudni kel|!,' _ hátránvos helyzetű
munkané|küliek elhelyezkedését támogató pľogľam
Józsefváľosban 2016. április-októbeľ kiiztitt. 10 fős
csoportok egy csoport képzése fxí őrás képzéssel
valósulna meg, heti 2 nap (bérleti díj 420.000 Ft, ebből
önrész 100.000 Ft)

0,- Ft

7

Moľavcsik Alapítvány
i083 Budapest,
Balassa u. 6.

PsychAľt24 mĺivészeti maľaton (he|yszín: IX. keľ.
Tílzo|tő u.37-47. sE EoK) és kiállítás (helyszín: VIII.
ľeľ. tllőĺ űt 60-62. Aľt Bľut Galéria) (anyagkĺiltség
870.000 Ft). Rekľeációs Alkotótábor Hoľányban 55 fő
részére 2016 augusztusában (szállásdíj 270'000 Ft,
eszközbeszerzés 200.000 Ft, megbizźsi díj 5 fó részére
összesen 100.000 Ft). Patchwoľk k|ub Józsefuáľosban
élő nyugdíjasok és fogyatékkal élő személyek ľészéľe
(anyagkö|tség 168.500 Ft, varrógép beszerzése 5 db
250.000 Ft) + <jnrész

200.000,- Fr
működési
támogatás

8

A Dekoľatőr Szakma
Jiivőjéért Alapítvány
1088 Budapest,
Vas u. i8. tV/8.

Az Alapítvány áilta| béľelni kívánt (fo|yamatban |évő
béľletĺ kérelem) helyiség (Horváth Mihály tér 16./2.
albetét) teljes köľű felűjítása. (l.000.000 FĐ 0,- Ft

9

Vasas Míĺvészegyĺittes
AIapítvány
1085 Budapest,
Kőfaragő u. 72.

^z 
Alapítvány műktidésének és szakmai

pľogramjaĺnak támogatása. (felhalmozás:
eszközbeszerzés kottatartő á'||vány 20 db 160.000 Ft,
kottataľtó lámpa 15 db 52.500 Ft, dupla kottatartó lámpa
10 db 55.000 Ft, mijkodési: karvezetői díjak 4 hőnap
480.000 Ft, rezsi költségek 600.000 FĐ

400.000,- Ft
ebből:

88.000,- Fr
felhalmozási
312.000,- Ft
működési
támosatás

t0

Nem Adom FeI
Alapítvány
1093 Budapest,
Lónyay u. 3.

2016. május végén a Horváth Mihály téľen
bemutatkozna a ,oNemAdomFel'' Egyĺittes, mely
alkalommal éľzékenyítést is tartana az Ä|apífuány,
hogy mĺnden korosztály megismeľhesse a séľĺilt
embeľek élethelyzetét (hangosítás 190.000 Ft, színpad
240.00 0 Ft, érzékeny ítéshez páiy ák, vaklab irintus, kerekes
székes akadálypálya felépítése és szállítása 150.000 Ft'
szőrő ajándékok, lufi, jelvény 40.000 FĐ + <inrészből
zenekarok fellépési dija, szervezési költségek,
kommunikációs anvasok.

200.000,- Ft
működési
támosatás

11

Vasas Ktizponti
Könyvtár Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7.

Eszkiizbeszeľzés (multifunkcionális nyomtató' scanner'
fenymásoló 1 db 158.824 FĐ 100.000,- Ft

felhalmozási
támosatás

t2

A koľszeľű szülészetért
és nőgyőgyászatért
Alapítvány
1088 Budapest,
Baľoss u. 27.

Eszközbeszeľzés a Semme|rveis Egyetem I. sz.
Sziilészeti Klinika ľészéľe (számítőgépek monitorral,
laptopok 800.000 Ft, nyomtatók 700.000 Ft).

1.500.000,- Fr
felhalmozási
támosatás

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. źtpril'is 7 .
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2. af016. évi 1. egyházi pźiyázat keretében az alábbi Alapítváný a következő célok megvalósítása
érd ekében az a|ábbi össze ggel tźtmo gatj a:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápri|is 7.

3. a 20|6. évi 1. sport páIyźzat keretében az a|ábbi Alapítványt a következő célok megvalósítása
érdekében az alábbi os szeggel télmo gatja:

Fęlelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. źtpri|is 7.

4. a) az Önkormányzat kiadás 1l107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az egyhźnak,
egyházi közösségek támogatása míĺkĺjdési céltartalék - önként vállalt feladat _ e|óirányzatfuő|
400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11l05 cím - önként vállalt feladat _ kiadás működési célú
támogatásti|amhánarásonkívülree|okányzaÍára.

b) az tnkormĺnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a civil
szervezetek, a|apítványok támogatása céltaľtalék - <jnként vállalt feladat _ e|őirárryzatárő| f .950,0 ę

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l105 cím - önként vźi|a|t feladat _ kiadás mĺĺk<jdési célú támogatások
á||amhźnartáson kívülre e|őirányzatára I.069,5 e Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások
ál|amhźztartáson kívtilre e|őir ttny zatźra l . 8 8 0, 5 e Ft-ot.

c) az Önkoľmányzat kiadás i1107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a spoľtolók,
spoľtszervezetek támogatása míĺködési céltartalék - önként vállalt feladat - e|óirányzatáról 50,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l l05 cím - önként vállalt feladat - kiadás működési célú támogatás
á||amházhrtáson kívülre e|ő ir źtnv zatár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. źtpri|is 7.

5. felkéri a polgáľmesÍert ahatźtrozat |-3. pontja szeľinti támogatási szerződések a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. ápri|is 7.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| a hatfuozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Pá|yáző neve, címe Pályázat cé|ja támogatási
összes

I

Jézus Társasága
Alapítvány
1085 Budapest,
Máriautca25.

Musica Sacľa Kóľus e|őadásának támogatása,
B udapesti Vonó sok kamar azenekar közremiĺködő i đ íj
200.000 Ft + onrész, Jézus szíve Temp|om
altemp|omának felrńjítása: víztelenítés, kőműves
mun kák, fe sté s' s zi gete lés, az ár amhá|őzat kor szer us ítés e,

osszköltsése 600.000 Ft + onrész

400.000,- Ft
működési
támogatás

Pá|yáző neve, címe Páiyázat cé|ja támogatási
összes

I

Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér 1.

Az iskola tanulóinak szabadidős veľsenyekľe való
e|jutása, versenyek nevezéseinek támogatása. (sakk
nevezési díj 15.000 Ft' sakk, röplabda, labdarúgás
versenvek lutazćsi koltsései 90.000 Ft)

50.000,- Fr
működési
támogatás
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Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet k<ivetkező módosítása

A Humánszolgáttatási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a szeľződések aláíľása 2016. április 13-án
megtöńént.

A Pénzüevi Ügyosztáty tájékoztatálsa alapján: a hatá,rozatban foglaltak esetében a kiiltségvetés
módosítása a 2016. évi kiiltségvetésről sző|ő l/20Í6. (II.04.) tinkoľmányzati rendelet módosításáľól
sző|ő |5/2016. (v. 10.) tinkormányzati ľendeletben végrehajtásra keľü|t.

Jav a s I at lt á7i g y er me k o rv o s i fe I adate I ldt ds b izto s ít ós dr a

8Í|2016. (Iv.07.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

l. kifejezi azon szändékát, hogy a 46. számú háziorvosi korzet fe|adat-e||átźtsa érdekében
egészségügyi feladat-ellátasi szerzódést kiván kötni a praxisjogot vállalkozási foľmában
megszerezni kívánó Dr. Márkuj Eľika Gabriellával, mint az Egszínkék Kékcinkék Bt.
képviselőjéve| f0I6. június 0l . napjától - f02|. május 3I. napjáig terjedő időľe a határozat 1. sz.
és a2. sz. mellékletétképezo egészségĺigyi ellátási szerzodésben foglalt fobb taľtalmi elemekkel.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. ápri|is 07.

2. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontjában foglalt dokumentumok a|źtírźtsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 3 l.

3. ahatározat 1. pontja szerinti feladatellátás biĺosítása éľdekében hozzájáru|,hogy az Égszínkék
Kékcinkék Bt. képviseletében eljáró Dr. Mrírkuj Eľika Gabriellával 2016. június 0l. napjától
szolgźiatijelleggel bérleti szeľződés kerüljĺin megkötésre költségelvű bérleti díj megfizetésével a
VIII. Bródy Sándor u. 19. III. 19. szám a|atÍi egy szobás, 56 mf alaptertilettí, komfortos
önkormányzati tu laj donb an źń|ő lakás tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. źtpri|is 07.

4. a) A Budapest, VIII. Bródy Sándor u. 19. III. 19. szám alatti lakás felújítási kĺiltségének
fedezetére bruttó 7 |37 400 Ft,- összeget źů|apít meg, melynek fedezetéül a 11107-0l cím
műkĺjdési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat * e|őirányzatát
jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. źpril'is 07 .

b) az a) pontban fogla|tak miatt az onkormányzat kiadás 11 107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatárő| 7.137,4 e Ft-ot
átcsoportosít a I|602 cím felújítás - önként vállalt feladat - Bródy Sándor u. 19. III.19. szźtm,ű

lakás felrij ítása címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. źryril'is 07.
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c) felkéľi a polgármesteľt, hogy a koltségvetési rendelet kovetkező módosításánál a b) pontban

fogl altakat vegye fi gyelembe.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016' július 15. napjáig

5. felkéľi a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a batźlľozat 4. pontja szerinti felújítási
munkálatok elvégeztetésére és a hatĺlrozat 3. pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatősági elnöke
Határidő: 2016. május 3l.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźrozat 4. pontjában foglaltakat az tnkormányzatf0|6. évi
költségvetésének módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása.

7 . a) a Józsefuáľosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ engedélyezett álláshelyeit 2016. június 0l.
napjától 2 fővel csökkenti, így a költségvetési szerv engedé|yezett |étszáma f94 főrő| f9f főre
v á|tozik (szakmai ál láshely : ff0,7 technikai/ki se gítő ál láshely 7 1,3 ).

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 3l.

b) felkéri a Jőzsefvátosi Szent Kozma Egészségügyi Központ igazgatőjźú, hogy az a) pontban
foglaltak miatt az intézĺnény 201'6. évi költségvetésének módositására a szĺikséges intézkedést
tegye meg.

Felelős: polgármester, Józsefuáľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőja
Határido: 2016. július 15.

8. felkéri a polgármestert a határozat 7. pontja szerinti álláshely változásnak a Jőzsefvźtrosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ Szervezeti és MűködésiSzabźiyzatában torténő źtftęzetéséte.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. május 31.

9. felkéri a ĺőzsefvárosi Szent Kozma Egészségtigyi Kozpont főigazgatőjźt ahatározat l. pontja
szerintif e|adatellátźtsérđekébenaZtltadźLs-źLtvétellebonyo|ítźsára.

Felelős: Józsefrárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőja
Határidő: 20 16. május 3 1.

A Humánszoleáltatási jigvosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: Dľ. Márkuj
Erikával, mint a Dľ. Egszínkék Kékcinkék Kft. képviselőjével az egészségůigyi feladat-ellátási
e|őszerződés 2016. ápľilis 13. napján aláírásľa keľült. A Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségĺigyĺ osztáiya á.Jta| kiadott, 2016. ápľilis 20. napján kelt pľaxĺsengedély bemutatását
kiivetően az egészségĺĺgyi feladat-ellátási szerződés 2016. ápľilis 29. napján a|áírásra keľĺilt.

Á Józsefváľosi Szent Kozma Egészségĺĺgyi Központ tájékoztatálsa alapján:
8. pont: az álláshelyek csökkentése az intézmény Szeľvezeti és Műktidésĺ Szabályzatáhan f0|6.

június 01. napjától kerül áfuezetésre.
9. pontz az átadás-átvéte| 2016. j únius 01. napjáig megtiiľténik.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatátsa alapján: az Egszínkék Kékcinkék Bt.
képviseletében eljáró Dľ. Máľkuj Eľika Gabriellával a Bľĺódy Sándoľ u. 19. III. 19. szám alatti
lakásra vonatkozó béľleti szeľződés előkészítés a|att van.
A felr'ijítás mííszaki taľtalmának helyszíni egyeztetése a béľIővel megttiľtént. A munkateľület
Laterex Kft-nek munkavégzésre átadva. A felújítás vá,rhatő befejezési időpontja: 20Í6,06.20.

A PénziigYi ÜgYosztáIy tájékoztatálsa alapján: a határozat 4.) pontjában foglaltak esetében a
kiiltségvetés módosítása a 20|6. évi költségvetésrőI sző|ő |/2016. (II.04.) tinkoľmányzati ľendelet
módosĺtásáľól szóló |sl201-6. (v.10.) önkoľmányzati ľendeletben végľehajtásľa került.

Javaslat a Jóuefvárosí Szocidlis Szolgdltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői
pály ázatdnak elbíráIós ára

82/2016. (rV.07.)

A Képviselő-testĺilet úry dönt, hogy vezetői megbízást ad Váradi Gizella l|ona részére a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (108l Budapest, Népszínház utca f2.) intézményben
2016. május 0l. _ 2019. ápri|is 30. kozötti időszakľą a besorolás alapjául szo|gá|ó G kĺjzalkalmazotti
osztźiy l0. fizetési fokozat figyelembevétęlével az a|ábbi illetménnyel:

Ui
Alapilletmény:
garantá|t illetmény r77.165 Ft

további szakképesítés miatti illetmény Ft

munkáltatói döntésen alapuló illetmény 415.849 Ft
AlapilletménY összesen : 593.014 Ft
IIletménvpótlékok:

vezetói pótlék (pótlékalap f50 %-a) 50.000 Fr

ágazati pótlék 11.600 Fr

kiegészítő pótlék 18.486 Ft

Pótlékok összesen: 80.086 Ft
Mindösszesen: 673.100 Ft

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20 t 6. április 30.

A Jewzői Kabinet SzeméIvĺiwi lľoda tájékoztatása alapján: Váľadi Gizella Ilona
intézményvezetői megbízása és kinevezésének módosÍtása előkészítésľe és aláírásľa kerĺilt. A
munkaÍigyi iľatokat Sántha Péterné alpolgáľmesteľ adta át 20|6. május 2-ńn (a vezetíÍi megbízás
első munkanapján).

ravaslat a róuefvdrosi Riizbiztonsdgi Polgdrőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tíĺzoltó Egyesťilet
részéľe ny íłjtott tdmogatds felhaszndlósóról szóló beszámoló elfogaddsdra

8s12016. (rv.07.)

A Képviselő-testület űgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőľség és
Katasztrőfavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének a határozat 1' szźtmű mellékletét képező
pénaigyi beszámolóját a 2015. évi támogatás felhaszná|ásźrő|, és a határozat 2. számú mellékletét
képezó, működésre vonatkozó szakmai beszámo I ót.

Felelős: polgáľmester
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Hatáľidő: 2016. ápr1lis 7 .

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: további intézkedést nem igényel.

Javaslat a btjlcsődei ágazatban dolgoaik bérrendezésére

90t20r6. (w.21.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, akozalka|mazotti
bértźtb|a A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére onkormányzati keresetkiegészítést
biztosít bérľendezésük érdekébenf01'6. május 01. napjától haÍźrozat|anidőre.

b) az a) pontban foglaltakľa 20 1 6. évben |9 '7 5| ,8 e Ft-ot biztosít az á|ta|ános tartalék terhére és ezéĺt
az onkormányzat kiadás 1i107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
taľtalék e|őirźnyzatáról l9.75 1 ,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l 1 108-02 cím működési finanszírozási
kiadáson be|ulaz iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.

c) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cim működési ťlnanszírozźtsi bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történo jőváírása e|őkányzatát
1'9.7 51,8 e Ft-tal' a kiadás személyi juttatas - törvényi illetmények - előirányzatźń |5 .55f ,6 e Ft-ta|, a
munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájtru|ási adó előirányzatát4.I99,f e Ft-tal megemeli.

d) az a) pontban foglaltakra határozat|anidőref0I7 , évtó| e|őzetes és tartós működési kötelezettséget
vállal évente kifizetői jáľulékokkal együtt 33.86o,f e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei
teľhére.

Felelos: polgármester
Határidő: 20116. ápri|is f|.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
következő módosításánál, valamint a f017 . évi

foglaltakat a 2016. költségvetésről szóló ľendelet
és az azt követő évek költsésvetésének tervezésénél

vegye figyelembe.

Felelos: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítasa, valamint a 20|7. és az azt követő évek
költségvetésének tervezése

3. felkéri a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék vezeÍőjét a hattrozat 1. pontjában foglalt
keresetkiegészítés megállapításával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős : Józsefu árosi Egyesített B ö lcsődék v ezetój e
Határidő: 2016. április 30.

A Humánszo|eáltatási Ügyosztálv tńjékoztatátsa alapján: a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék
intézményvezetője az iinkoľmányzati keľeset-kiegészítés megállapításával kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket végľehaj totta.

A Pénzüeyi iigvosztály tájékoztatálsa alapján: a határozat 1.) pontjában foglaltak esetében a
ktiltségvetés módosítása a20|6. évi kiiltségvetésről sző|ő 1I20t6. (II.04.) önkoľmányzati ľendelet
módosításáľót szóló |5/2016. (v.10.) szmú önkoľmányzati rendeletben végľehajtásľa keľiilt, a 2.
pontban foglaltakat az ĺigyosztáiy 2017. és az azt követő évektől a kiiltségvetés tervezéséné|
Íigyelembe veszi.
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J av a s I at a k ĺźp t a I a nfiir e d i gy e r me k üd üI ő fej I e s zt é s é v e l k ap cs o lat o s
dijntés e k meg ltozataldra

91/2016. (rV.21.)

A Képviselo-testület rigy dönt, hogy

l. támogatja, hogy a Veszprém Handball Team Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Ktilső-kádártai íÍ
5., adőszttm: 24|187|6-2-19) újabb sportfejlesztési programot adjon be láwány-csapatsport
támogatási konstrukció megvalósítása éľdekében az |996. évi LXXXI. torvényben foglaltak
szeľint, amely tartalmazza a lőzsefvárosi Önkormźnyzat tulajdonában lévő kápta|anfüľedi
gyermektábor területén (hrsz.: 0||415) megvalósítandó, korábban a Képviselő-testĺ'ilet
238lf0|5. (K.05.) számú határozatában elfogadott Progĺam sikeres ťlnanszírozástlt.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 6. ápril.is f | .

2. felkéri a polgármestert ahatározat 1. pontja szerinti sporťfejlesztési program benyújtásához és
megvalósításához szükséges megállapodások, dokumentum ok a|źirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Program megvalósításának vége

3. előzetesen hozzájáru| ahhoz, hogy a Veszprém Handball Team Zrt. á|tal benýjtott, il. ütemre
vonatkozó sportfejlesztési kérelem sikeres elbírálása esetén a táľsasági adóról és
osztalékadóról szóló |996. évi LXxxI törvény 22/C' s (6) bekezdése alapján - a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat kizźnólagos tulajdonában lévő Ba|atona|mádi (Káptalanfüred),
Somfa u. l. szám alatti ingatlanra (hrsz. 0II4l5) 15 év időtaľtamra _ aberuházás üzembe
he|yezését kovető 30 napon belül _ a Magyar Allam javára - a megnovekedett beruhazási
értékre vonatkozóan - az ingat|an-nyilvántaľtásba az igénybe vett adókedvezmény méftékéig
j e|zá|o gs o g kerii |j ö n bej e gyzés ľe.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 6. ápri|is 21.

4. a) egyuttműködési megállapodást köt a Veszprém Handball TeamZrt.-vel (székhely:
8200 Veszprém, Külső-kádártai út 5., cégjegyzéksztlm: Cg.19-l0-500280) a teljes
Program sikeres megvalósíŁása célj ából.

b) a határozat 3. ponda a|apján elfogađja az előterjesztés |. szźtmű mellékletét képező
Együttműködési Megállapodást és felkéri a polgármestert annak a|áirására.

c) felhatalmazza a polgármestert az esetlegesen felmerülő Együttmiĺködési Megállapodás
módosítások, illetve az Együttmiĺködési Megállapodásban foglalt jogosultságokkal
kapcsolatos dokumentumok, megállapodások a|áírására, amennyiben az nem érint
önkormányzati forrásbevonást, vagy az elfogadott megállapodás elemeinek lényeges tartalmi
módosítását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a)-b) pont esetében 20|6. ápri|is 21., c) pont esetében az esetleges módosítások esetén

A Váľosépítészeti UgvosztáIv és a Rév8 Zľt. tá'jékoztatása
megállapod ás aláíľása az o nko ľm ányzat r észérő| m egtö Éént.

A beszámol ő |ezárva: 20 1 6. máius 23-án.

alapján: az egytittműkiidési
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Beszźtmoló a két tilés közotti fontosabb eseménvekľől

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

A két ülés kiiztitti fontosabb iinkĺlrmányzati eseményekro| az alábbi jelentést
adom:

ĺ6. ápri|is 26. !Józsefuárosi Üzleti Klub a Hl3.ban, az Onkoľmányzat részérő|

:

i

:2016. ápľilis 28.

i

,,Jĺózsefváľos rendjéért'' kitĺintető címek átadása il
Polgármesteri Hivatalban. Az ünnepségen jelen volt Bucsek

20|.6. ápľilis 29.

i

20|'6.április 29. i:":Í^.'1ľ*^*.'ľľ'"u*o' 
szemétszedő akció Józsefváros

LvLv. 4P|lllĐ Lz.
i csatlakozásával.

20|6. május 5.

i

iDiptomáciai testületet látogatott el a Nem adom fe| Cafézőba. A
!delegációt Sántha Péterné alpolgármester asszony fogadta az
i Onkormá nyzat r észér ő|.

2016. május 7.8.
VII. Ludovika Fesztivá.J az orczy Paľkban, az eseményen Sára
Botond alpolgáľmesteľ úľ képviselte az Onkoľmányzatot.i UU]Ullu 4IUUIš.

if016. május 18.

i-----__-.-

i^^</ .. Ą^

lgoľ Esmerov macedón nagyktiv et |átogatása.

VII. ovilimpia a Losonci téľi Altalános Iskolában, amelyet
Zentai oszkáľ elntik rĺr nyitotta meg.

Múzeumok Majálisa a Műzeumkertben, az eseményen kłisztintőt
mondott Szilágyi Demeteľ képviselő úr.

2016. május 20.

.20|6. május 21.

i

t-.--...-.......----.........-.-.-..
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2016. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 20,|6.04.25-2016.05.23. időszakban

Bank futamidő
Lekötés

ríľÍrĺknaoia Lekötés lejárata Osszeg

0

|ekötve Összesen 2016.05.23. Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 0

Kamatozó kincstárjegy 600 000 000

äl|aml hozzä1äruläsok fo|yoszämĺa KH bank 206 077 36ĺ
hivata| fizetési szám|a egyen|eg KH bank 132270104
fizetésiszám|a eqven|eqe KH bank 4455347 479
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