
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormtnyzatKépviselő-testület
201'6.június 2-án (cstitortök) 9.00 óľakor alőzsefvtrosi Polgármesteri HivatalIII. emelet

300.as tárgya|őjaban megtartott 5. ľendes üléséről

9ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR oz ATH)Z AT ALH)Z EGY SZERÚ szo ľo B n s Éc s zÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
I20t2016. (vI.02.) 3IGEN 12 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt,, hogł nem .foęadja el dr. Erőss Gábor süľgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,A||ásfoglalás a nemzetkłizi kereskedelmi egyezményekkel
kapcsolatba'n, a jĺízsefuárosiak egészségének védelmében,, címíj előterjesztését veg,,ék
napirendre.

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ 

^TH)Z 
AT AL:H)Z EGYS ZERu s zoľo gB S ÉG S ZÜKS ÉGE S

HATÁRoZAT:
t2|,ĺ2016. (vI.02.) 5IGEN 9 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dônt, hog,, nem -tgadja el dľ. Erős.1 Gábor süľgősségi napirendi
javaslatót, mely szerint a ,,JaYaslat a BosZ @udapesti onkoľmányzatok Sziivetsége)
201,6. május 27-i, az iskolák működtetésével és fenntartásával kapcsolatos
állásfoglalásához tiiľténő csatlakozásra,, címiÍ előterjeszt,ásét vegyék napirendre.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR jZATHjZ AT ALH)Z EGY SZERU SZóToB B sÉc szÜrcS ÉGE S
HATÁRoZAT:
I22t20t6. (vI.02.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

1. Pénzügyio költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslatkiiltségvetéstérintődtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgiíľmester



2. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának
szabályairól szóló' 27l20t3.(IY.ĺ'8.) számú Fővárosi Közgyíĺlési rendelet
alapj án kiírt TÉR_K oz p ely ezato n v aló részv ételre
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármester
dr. Szilágyi Demeter - képviselő

2. Javaslat az ,,Onkormányzati feladatellátást szolgálĺó fejlesztések
tám o gatá s ár a,, tár gy űt p ály ázat b eny ú j tá s á ra
(írásbeli előterjesztés, POTK-EZBESITES)
Előteľjesaő: dĺ. Kocsis Máté _ polgármester

3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest VIil. keľület, BacsĺĎ Béla u. Ĺ7. szám alatti telek
elide genítés ére kiírt pá|y ázat ered m ényén ek m egál|apításár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazđá|koďást Kozpont ZÍt.,

igazgatőság elnĺjke

2. Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában áIló Tiimő
utca 16. szám a|att talláiblatő ingatlan értékesítésének táľgyában kiíľt
pá|yánat eredményének megállapításáľa és újbóli páůyázat kiÍľására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett Józsefuiíľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnĺjke

3. Javaslat az országos Roma oktatásĺ és Kulturális Kiizponthoz kapcsolĺódó
dii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli e|őterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat rĺj Veľsenyeztetési Szabá|yzat elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

5. Javaslat a KoM KiizpontÍ okos Mérés Zrt.-ve| tiirténő együttmĺĺkłidési
megállapodás megkiitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Javaslat az á||amháztzrtás ľendszeľéhez tartoző szeľvek részére ttirténő
bérbeadáshoz kapcsolódó tinkormányzati rendelkezések módos ítására
(írásbeli előterjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester



7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaľos utca 3.la szám alatti
társasház alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatosźlg elnĺike

8. Javaslat a Coľvin Sétány projekt keretszeľződés ktizłis megegyezéssel
történ(j |ezár ásár ól szóló m e gálla p o d ás m ó d os ításär a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: dr. Kocsis Máté - polgármester

9. Javaslat a Corvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosi dłintések
meghozataláľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Tatfu Tibor - végelszámoló

10. Javaslat a Bĺókay János u. 39. sz. kiizteľiilet átnevezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

1ĺ.. Javaslat azv|Teleki téľi Piaccal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

12. Javaslat a Józsefváľos Közösségeiért Nonprofit Zrt..ve| kapcsolatos
d ii ntés ek megh ozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

4. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. A Társasházi Páůyázatokat Előkészítő Munkacsopoľt feladatainak
bővítésével kapcsolatos diintések
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Erőss Gáboľ - képviselő

2. Javaslat a téľÍigyelő és kőzbiztonsági kameľaľendszeľľel kapcsolatos döntés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

dr. Sara Botond - alpolgármester

3. Javaslat a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban szĺikséges telekalakításra
vonatkozó tulajdonosi diintés meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés, PóľrÉzBEsÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

dr. Feľencz oľsolya - képviselő



4. Javaslat a Tűzfalfestési Pľogram elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatáľozására és

maximáIis |étszám túllépésének engedély ezésér e
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat házioľvosi szerződések megkiitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

Egľy Attila - alpolgáľmester

3. Javaslat háziorvosi életpályamodell elfogadására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

4. Javaslat alapítvány egyedi tálmogatására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjeszto: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Sántha Péterné - alpolgármester

6. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Sanghaj város Putuo és Changning keľület onkoľmányzataiva|
megállapodás megkiitésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ

2. Javaslat a Józsefuáľos Kiĺzbiztonságáért Ktĺzalapítvánnyal kapcsolatos
dii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat a Polgáľmesteri Hĺvatal Szervezeti és Míĺktidési Szabályzatának
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester



4. Javaslat ,,l kiiziisségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogktivetkezmény eiről'' címmel ľendelet elfogadására
(írásbeli előterj esztés, P oTKEZBESITES)
Előterj eszt ó: Danada-Rimán Edina - jegyző

Tájékoztatók

ĺ.. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testiileti határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekrő|' a
jelentősebb eseményekről és az łinkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jeltegű lekiitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesző: dr. Kocsis Máté - polgármester

1. Pénzügyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat kiiltsé gvetést éľintő dti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvĺsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc.Z unĺo sÍľpTT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
H,tľÁRozaľ:
123t2016. (VI.02.) 4IGEN 13 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úg1ł dont, hog,, nemfogadia el dr. Erőss Gábor módosító javaslatát, mely
szerint a határozati javaslat 4. pontjdba ĺűZ iinkormányzati béľlakások
penészmentesítése'' s zove gré s z kerülj Ôn.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH]Z AT ALH)Z unĺo s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
Í24/20t6. (vI.02.) 12IGEN 4 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

|./a) a Polgármesteri Hivatal folyosóinak festésére és szőnyegezésérę a mfüödési általános
taľtalékľól 34.000,0 e Ft-ot biztosít.

b) a Polgármesteri Hivatal festésével kapcsolatos valamennyi feladat e||átásáva| a
Józsefuarosi Gazdálkođźsi Zrt.-tbízza meg 25.000,0 e Ft összegben, mely a Zĺt. đíjazását is
tar:ta|mazza, valamint felkéri a polgármestert az errę vonatkoző megáI|apodás alźirásáĺa.



c) az onkormányzat kiađás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kotelező feladat _ eIőírěnyzatárőI34.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-
02 cím kötelező feladat a felhalmozási célú ťlnanszírozźlsi kiadáson beltil az
irétnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirányzatára 9.000,0 e Ft-ot, a
11601 cím - kĺjtelęző felađat- doloei e|oirányzatáraf5.000.0 e Ft-ot.

d) a Polgármesteri Hivata| 12201-01 cím bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül
az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számlán történő jőváítźsa
e|óirźlnyzatát és ęzze| egyidejűleg a kiadás beruházts e|őirányzatát 9.000'0 e Ft-tal megemeli
a folyosók szonyegezése címén.

Felelős : polgármest er, jegyzo
Hataridő: 20I6.június 02.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: GazdáIkodási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyo sztály, Józs efváro s i G azdálko dás i Közp ont Zrt.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT AL:grc.Z MtNo S ÍTETT SZŐToB B SÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
12st20t6. (vr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.l a) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezettlétszźlmźi
20L6. augusztus 1. napjától - ĺjnként vźilalt iskolai óvodai szociális munkakörre a 40102-02
címnél - határozatlan időre 2 fove|' megemeli, igy az intézmény engedélyezett létszźlma 22I
főrő|223 főre módosu|, ezen belül a kote|ezó feladat 184,5 fő, cjnként vállalt feladat 38,5 fő.

b) 2016. évre a létszálĺrlbővítés költségeí 2.515,9 e Ft, melynek fedezetétil a mfüödési
általános tartalékot jelöli meg.

c) az onkoľmányzat I<ladás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék - kĺjtelező feladat _ előirźnyzatfuő| 2.575,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ mfüĺjdési ťlnanszírozási kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatźra 2.472,9 e Ft-ot, a
felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása előirtnyzatára{3,O e Ft-ot a költségvetési szerv tźtmogatása címén.

đ) a Jőzsefuarosi Szociális Szolgáltatő és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím - ĺjnként
vźt||a|t feladat - bevételi műköđési ťlnarlszírozási előinĺnyzaton belül az irányítőszewi
támogatásként folyósított tźlmogatźls fizetési sztnr1rźn történő jőváírźsa e|őirányzatźń 2.472,9 e
Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási eloírźnyzaton belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított tĺímogatás ťlzetésí száĺr/rźn történő jőváítźsa e|őirźnyzatát 43,0 e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát I.5I5,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jáľulékok és szociális hozzájáľu|źlsi adó előirányzatźú 4|7 ,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 539,6
e Ft-tal, benshénás előirźnyzatát 43,0 e Ft-tal megemeli Iétsző:rlbővítés tĺibbletköltségei
címén.

17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



e) a következő évekĺe taľtós működési előzetes kötelezettséget vállal évente 6.094,0 e Ft
osszegben, melynek fedezetéül az onkorményzat műkcjdési saját és kcizhatalmi bevételeit
jelöli meg.

Í) felkéri a Józsefvtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont vezetőjét, hogy a
Képviselő-testület 2016. szeptember havi ülésére az intézmény módosított Szervezeti és
Működési SzabáIyzatát teľj essze be.

Felelő s : po l gármester, kö ltségvetési szerv v ezetoje
Határidő: a)-e) pontok esetében 2016.június 02, f) pont esetében 2016.09.30.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Jĺízsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizpont

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrI Z unĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
12612016. (VI.02.) 14IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I./ a) jővćůlagyja az Önkormányzattulajdonában álló Ford Mondeo típusú gépjarmu értékesítő
által tĺirténő visszavásźt|źsátbruttó 5.400.0 e Ft-ban.

b) az onkormtnyzat 11101 cím _ ktjtelező feladat _ bevételi fe|ha|mozási, ezen belül a tfugyi
eszközök értékesítése előirźnyzatźú. és ezzel egyidejűleg a kiadás, ezen belül a dologi
eloirźnyzatát 5.400,0 e Ft-tal megemeli gépjármu étékesítő által tĺiľténő visszavásáľlása és
gépjármti bérleti díj címén.

Felelős : polgiírmester
Hatźlridő : 20 I 6' j unius 02'

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzĺĺgyi Ügyosztály

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ lr,ĺnĺo s ÍIBTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
127/20|6. (vI.02.) 15IGEN 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.l a) a Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-nek a Polgármesteri Hivataltól azll1teIeui
téľi Piaccal kapcsolatos feladatokat (előterjesĺések készítése, kozbeszerzési eljárások
lefolyatása, béľlőkkel kapcsolatos adminiszttativ feladatok, hátľalékkezelés, stb.) 2016.
június 2-ti5l átađja.



b) a Józsefvarosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.-ĺek egy fő a|ka|mazott felvételéhez és az
üzemeltetési kĺiltségekre 2016. évben bruttó 3.254,7 e Ft kompenzáciőt, koltségtérítést
biztosít, melynek fedezetéül azáItalźnos tartalékot jelcĺli meg.

c) az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - műkodési cél és általános
tartalékon bďri| az általános tartalék eloirányzatáÍő| 3.254,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
I l 407 cím - kötelező feladat _ dologi eloirányzatára.

d) taľtós muködési kötelezettséget vállal évente 6.4f1,6 e Ft összegben, melynek fedezetéül a
következő évekre az onkoľmtnyzatműködési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

e) felkéľi a polgármestert az a)-c) pontban foglaltak miatl. a Józsefuárosi Gazdá|kodási Zĺt.-ve|
kötöttkozszolgáItatásiszerződésmódosításáraésannakaláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016.június 2.

2.l a) az onkormányzatkiadás 11801 cím _ ĺinként vállalt feladat - múkodési célú támogatás
előirányzatát 49.696,7 e Ft-tal csĺjkkenti feladatellátźs źńadása címén.

b) az onkormányzatkiadás 11801 cím _ <jnként vállalt feladat - műkĺjdési célú támogatás
előirźnyzatarő| I.070,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozźsi cél'u támogatás á,||arclhánatáson
kívĹilre e|őir ány zatár a.

c) az onkormźnyzat kiadás 11805 cím _ onként váI|alt feladat - mfüödési célú támogatás
źi|an.thttnatáson kívĹilre elókányzatát 49.196,7 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás
á|Iamhttnaĺtźson kívtilre 500.0 e Ft-tal mesemeli üdültetési feladatok kĺjltséseinek
tĺímogatása címén.

d) felkéri a polgármesteľt a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Nonprofit Kft., valamint a
Jőzsefutlros Közĺlsségeiét Nonprofit Zrt. 20|6, évi kozszoIgźitatási szerzodésének és annak
mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosításara és a|ćńrástra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. auguszťus 0 1.

3.l a) a Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I02-0I cím _ önként
vtila|t feladat - felhalmozási f,rnanszírozźsi bevételi e|őirźnyzatan belül az írźnyítőszervi
trĺmogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számlán történő jőváírźsa e|őiráĺyzatéft és a
kiadás bervházás e|őirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a 40106 cím _ ĺjnként vállalt feladat -

fe|ha|mozási finanszírozási bevételi előirźnyzatan beltil az irányítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźlmlźn tĺĺrténő jőváírása e|őirźnyzatát és a kiadás benlhźnás
eloirćnyzatát 4.000,0 e Ft-tal, a 40104-02 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási
ťtnanszirozási bevételi e|őirźnyzatźn beltil az irányítószeľvi tĺímogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źn történő jőváfuása e|ofuźnyzatźń és a kiadás beruhźnás előirźnyzatát
4.000,0 e Ft-tal csökkenti a gépjármubeszerzések onkormanyzatilebonyolítása címén.



b) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím önként vállalt feladat felhalmozási
ťlĺanszitozási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eLőirányzattlrő| 16.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11301 cím - önként vállalt feladat -
e|őirźnyzatára - személyszállításra alkalmas kisbusz 8.000,0 e Ft, 2 db gépjármű 8.000,0 e Ft
- gépj aľmúv ek beszerzése címén.

c) a beszerzett gépjárműveket az onkoľmtnyzat térítés nélküli haszĺtiatra. üzemeltetésre
átadja a Jőzsefvźnosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kĺiltségvetési szervnek.

d) felkéľi a Jőzsefvélrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetojét a 2 db
hasznźůt személygépjármű értékesítésére vonatkozó intézkedések megtételére, mely bevétel az
tnkormán yzatot il leti me g.

Felelő s : po l gáľmest et, intézményv ezető
Hatásidő: a)-b) pontokÍLá|20l6.június 02.' c)-d) pontoknál f0I6. október 31.

4.l a) az Eurőpa Belvaľosa Program I keretében a Palotanegyedben 5 db társasház
đíszvi|ágításának karbaĺĺtartásáĺa 20|6. évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít a működési általános
tarta|ék teľhére, 2017-20l9-ig évente 3.000'0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vźilal az
önkormanyzati sajźń bevételek terhéľe tinként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon be|i| az általános l.arta|ék - kotelező feladat _ e|óirényzatźtrő| 3.000,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím _ önként vállalt feladat - dologi e|őirányzatfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.június 02.

5.l a) a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2016.
évi költségeinek fedezetéül, melynek ĺisszege 20.042,0 e Ft a mfüĺjdési általános taľtalékot
jelöli meg, és 2017. évtől taľtós múködési önként vállalt feladatként évente 40.084,0 e Ft-ra
előzetes kĺjtelezettséget váIIa| az onkormźnyzat múködési saját és kozhata|mi bevételeinek
teľhére.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalék, ezenbe|i| az
általános tartalék - kcitelező feladat - e|őitźtĺyzatarőIz0.D4z e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas
11108-02 cím _ önként vźi|a|t feladat _ műkĺjdési ťĺnanszírozási kiadáson belül az
irányítőszervitźlmogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzattna.
- a Polgáľmesteri Hivatal 12202 cím - önként vállalt feladat _ bevételi mfüĺjdési
ťĺnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számltn tĺlrténő jőváfuása e|őirźnyzatćLt 13.854,6 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás, ezen beliil a béren kíviili juttatások eloíráĺyzatát 10.300,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulásí adó e\őirźnyzatát 3.554,6 e Ft{al
(SZJA 1.838,6 e Ft, EHO 1.716,0 e Ft) megemeli.
- a Polgármesteri Hivatal 12203 cím - önként vá|lalt feladat _ bevételi műkĺjdési
ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tiímogatás ťĺzętési
sztnrlán tĺiľténő jőváírása előirtnyzatát 6.187,4 Ft-tal és ezze| egyiđejűleg a kiadás személyi
juttatás, ezen beltil a béren kívüli juttatások előirányzatát 4.600,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájarulźtsi adó e|őirányzatát |.587,4 e Ft-tal (\ZJA 82l,I ę Ft, EHo
766,3 e Ft) megemeli.



Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 02.

6.l a) az onkormányzat 11602 cím - kotelező feladat - bevételi ingatlanértékesítés
e|oírány,zaLáL 430,0 ę Frul és ęzzę| egyidejiĺleg a kiadás beľulrázás e|óirálĺyzatát 430'0 e Ft-
tal megemeli.

b) az Önkormányzat 11'602 cím - kotelező feladat _ kiadás feLha|mozási célú támogatás
áIIarr.lhánaĺáson kívülre e|őirźnyzatárő| 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruhźzás
előiráĺyzatáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 02.

7.l az Önkormĺínyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belĹil az
általános taľtalék * kötelező feladat _ előirányzatárő| 35.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiađás
|1703 cím _ kötelező feladat - doloei előirźnyzatára a JoKESZ módosítása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.június 02.

8./ felkéri a polgármestert, hogy ahatátozatban foglaltakat a2016. évi költségvetési rendelet
következő módosításánál, valamint a következő évek tervęzésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźltidő: 2016. évre vonatkozőan 2016. szeptember 30., valamint a mindenkori évek
költségvetés elfogadásának j ogszabályi határidej e

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási t)gyosztály, Pénzügyi
t)gyosztáty, Jĺizsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt., Jőlzsefuárosi Gyermekek Üdĺiltetéséért
Nonprofit Kft., Jĺizsefváľos Kłiztisségeiért Nonproťlt Zrt., Jegyzői Kabinet, Jĺizsefuárosi
Szociális Szolgáltatĺó és Gyeľmekjólétĺ Kiizpont

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A RENDELETALKOľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľvÁnos xEľvrsEr,Ő-ľnsľÜI,Bľr |.4 IGEN, 1 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És vĺBcALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺŐzsľľvÁRoSI oľronľĺÁľyzĺ.ľ rnľvrsnr,o
TEsTÜLEľÉľpx 1gt2016. (vI.09.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETÉT A
PoLGÁRMESTERI HIVATALNÁL RozszoLcÁr,a.ľr JoGVISZONYBAN
ÁI,lóx oÍĺa.zÁsÁRóL És n'cynB JUTTAľÁsĺ.rnóL szoLo 4612014. (KI.12.)
oNxonľlÁľyzĺ.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodón megtekinthető

A ľendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iľoda
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2. Váľosrehabi|itációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 2ĺ|. pontja
Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának
szabályairól szólĺó 2712013. (IV.18.) számú Fővárosi Ktizgyűlési rendelet
alapj án kiírt TER-K oZ p á./r5, ípato n r'alĺi részĺ' ételre
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
dr. Szilágyi Demeter - képviselő

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvIsEro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z MINO S ÍTETT S ZoToB B S ÉG S ZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
128t20r6. (Vr.02.) 4IGEN

A Képviselő-testület úgy dont, hogl nem .fogadja el Komóssy Ákos módosító javaslatót,
melyben az előterjesztés 2. oldalán az 5. bekezdĺistőĺ az ott leírtak helyébe az alábbi szoveget
javasolja.
,,Javasoljuk, hogł a most meghirdetett pályázaton ismételten induljon el a Józsefvárosi
onkormányzat, a pályázat tórgla a már folyamatban lévő vórosfejlesztési progľamok
folytatásának részeként a Corvin-negłed a Corvin-sétány területén kívül eső részeinek
komplex fejlesztése.
- Ko zterüI et-fej l e s zt é s pr o gr am
Megújításra javasoljuk a Vajdahunyad utca, a Nagltemplom utca, a Leonardo da Vinci utca
a Coľvin-sétányon kívĹil eső szakaszait, a Práter utcát, a Nap utcát, a Hock János utcát
valamint a Kis stáció utcát. A pályázathoz szükséges a nevezett utcák kozterťjletei felújítási
terveinek elkészítése illetve meglévő tervek esetén azok felülvizsgálata, valamint a felújítási
terv e k a C o rv in- s étány fej le s zt é s év eĺ tör t énő o s s z e hango l ás a.

- Társasházi program
A Corvin-sétány program a Corvin-negled megújulását jelentő hasznosulósa mellett
kifejezetten indokolt a Corvin-negłed a Corvin-sétány területén kívül eső rosszabb állapotú
társasházainak felújítása' A Beavatkozási terĺjletet ígl javasoljuk ą Corvin-negled a Corvtn-
sétóny terüIetén kívüI eső területre kijelaĺni. A bevonható egúttműkÖdő társasháząk körét
pedig javasoljuk úg,l meghatározni, hogł ą Beavatkozási területen áIló 30 évesnél idősebb, az
elmúlt tíz évben felújítĺźst nem végzett társasházak ległenek. A Fővárosi onkormányzat
pályázati kiírásával Ósszhangban előnyt élveznek azok a társasházi pályamunkák, amelyek a
városlaźp, a városi környezet javításá4 az épített, természeti és kulturáĺis örolrség, valamint a
helyi identitás megőrzését, megújítósát, ezáltal az érintett városrész vonzerejének novelését
célozzák.,,

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN l z rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z lrĺľNo s ÍľB TT S Zó ToB B S É G
HATAROZAT:
129t20r6. CW.02.) 14IGEN

8 NEM 5 TARTOZKODASSAL

SZÜKSÉGES

TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

ONEM 3
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1. a Jőzsefvárosi onkormáĺyzat páIyázatot nyújt be a Fővárosi Kozgyĺlés 604lf0I6.
(Iv .27.) számű határozata és a Fővárosi Városrehabilitációs Keret ťelhaszĺá|ásának
szabá|yairól szóló 27l20|3.(Iv.18.) számú Fővárosi Közgýlési rendelet a|apján a
keľületi önkormányzatok szźlmára meghiľdetett, közteľtiletek komplex megújításźlra és
közĺ.lsségi ĺ:élú váľĺlsrehabilitáĺ;iós pľogramok megvalósításaľa vonaĹkozĺi ľÉn rcoz
pá|y ázat keretén b elül.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.

2. a hatátozat 1. pontjában foglalt pá|yázat benffitásához sztikséges előkészíto
munkálatok e|végzésére és a pá|ytzat összeállítástlra felkéri a Rév8 Zrt.-t és felkéri a
polgármestert az erre vonatkoző megźilapodás a|áírására.

Felelős: Ptév9 Zrt,, polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptembeľ 30.

3. a) apáIyázat benyrijtásához szfüséges előkészítő munkák:

- KozterÍilet pľogram előkészítése, tervezés, tervezói költségvetések
ö sszeállítása, melyre felkéri a J őzsefv źro si Gazdálkodási Kcizp ont Zrt. -t,

- Társashazi pľogram előkészítése, a programba bevonandó társasházak
kiválasztása _ oly módon, hogy az előzetes szakmai értékelést a Józsefuarosi
Gazdálkođási Központ Ztt., valamint a RévS Zrt. megbízott szakembere és a
fóépítész együttesen látja el ) továbbá a felújítási teľvek és tervezoí
kö ltségvetésęk cjs szeál|itása,

- Egyeztetés a helyi civilszervezetekkel, kĺizösségi programok megtervezése,

- KöteIezóen benýjtandó dokumentumok (tulajdonlapok, helyszínĺajzok stb.)
beszerzése,

- Pályázatírźs,pá|yázatösszeállítás

elvégzésére 7 000 000 Ft saját forrást biztosít,

b) az a) pontban foglaltak miatĺ az onkormanyzat kiadás 1 1 1 07-01 cím mfüödési cél
és általános tartalékon be|i| az általános tartalék - kötelező feladat - előirźnyzatábőI
7.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím _ önként váIIaIt feladat _ dologi
előirźnyzataľa 1.000,0 e Ft-ot, a ťelújítási e|oirźnyzatíľa 6.000,0 e Ft-ot a ľÉn_roz
kódszámú pźiyázathoz a pźůyźnat előkészítésével kapcsolatos koltségek fedezetére.

c) felkéri a polgármesteľt' hogy a költségvetésről szőIő rendelet következő
módosításánáI az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. szeptember 30.' b) pont esetén 2016. június 2.; c) pont

esetén a 2016, évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
következő módosítása

A dtintés végľehajtását végző szewezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi ÜgyosztáÄy,
Polgármesteri Kabinet, Jĺízsefuárosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zrt., Józsefváros
Kiizłiss égeiéľt Nonpr oťlt Zrt.
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Napirend 2ĺ2. pontja
Javaslat az ,,onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tá mo gatás ár a,, tár gyÍl p áůy ánat b enyúj tá sá ra
(írásbeli előterj eszté s, P orĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz xÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALIH) Z unĺo s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
t30/201.6. (VI.02.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter altal az źil|amhánartásért felelős
minisztenel közĺjsen meghiľdetett onkormányzati fe|ađatellátást szolgáló fejlesztések
támogatástta kiírt pźl|yźzaÍon indul a Bókay János utca és a Szigony utca (Práter utca

- Tomő utca közĺjtti szakasza)' illetve a Pľáter utcapáratlan oldalán a járđa felújítása,
részben a kapcsolódó közműépítések megvalósítása céljából a c) pá|yazati alcél -
belteľÍileti utak, jaľdak, hidak felújítása _ vonatkozásźtban bruttó 145.660.959,- Ft
beruházási összkĺiltséggel.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l6.június 2.

2. az Önkotmtnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásźra kiírt páIyázat
benýjtásahoz összesen bruttó 50.981.336,- Ft saját forrás biztosított az onkormźnyzat
1 1 603 cím felúj ítá si előirźnyzatźtn.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20I6.június 2.

3. eredményes páIyźzat esetén vźi|a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beľuhazĺĺst a
beľuhazás megvalósításźttő| számított 10 évig eľedeti rendeltetésének megfelelően
hasznáLja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20l6.június 2.

4. ahatározat 1. pontja a|apjtnfe|hataLmazzaapo|gármesteľt apá|yázat benyrijtásĺíhoz
szĹikséges đokumentumok, nyilatkozatok, esetleges kĺiltségvetési forľást nem igénylő
hiánypótlások aláírására és a Magyar Allamkincstar Budapesti és Pest Megyei
Igazgatő sźlga felé történő benyúj tására.

Felelős: polgármester
Hatźnidó : 20 I 6 . j únius 2., esetle ges hiánypótlásokat követő en azonna|

A döntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Rév8 Zľt., Pénzügyi Ügyosztály
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3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javas|at a Budapest YIII. kęrülęt, Bacsĺí Béla u' 17. szám alatti telęk
elid e genítés éľe kiírt p á,|y ázat eľedm ényének m e gállapítás á ra
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnĺĺke

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrI Z EGYS ZERÚ S ZŐTo B B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁROZAT:
t31,t20t6. (vI.02.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szźm alatti,34853 lltsz.-il, I.8If m2

alapterületű, a Csaľnok negyedben ta|álhatő telekingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános
pá|yázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvanítj a.

Felelos: Józsefuarosi Gazdźikodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 I 6. j unius 2.

2.) a pályazat nyeľtesének a CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP-ot (székhely:
1082 Budapest, Futó u. 43-45. VI. effi.' azonosító sztma:193000605; adőszáma:
18122882, MNB lajstromsziím: If2I-08) nyilvárutja, avéteIárat 360.000.000,- Ft + AFA-
ban áI|apitja meg.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazđálkodási KözpoŃZrt.vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20l6.június 2.

3.) felkéri a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t az ingatlan-adásvételi szerzőďés
a|źirására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkođási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20 l 6. július 4.

4.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlanon üzemeltetett gépkocsi
beállókľa kötött bérleti szeruóđések felmondásaĺa.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.július 4.
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5.) a2. pontban foglaltak miat|az onkormányzatbevétel - önként vállalt feladat - 11602 cím
fe|ha|mozźlsi bevételek - ingatlanok értékesítése - előfutlnyzatát 360.000,0 e Ft-tal, a

mfüödési bevételek -kiszám|ázott á|ta|ános forgalmi adó - e|őirányzatát 97.200,0 e Ft-tal
megemeli, ezze| egyidejűleg a kiadás - ĺjnként váI|alt feladat - III07-02 cím előirányzatát
360.000,0 e Ft-tal, a 11602 cím dologi eloirźnyzatát - ťĺzetendő általános forgalmi adó -
97.200,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016.július 4.

6.) a fejlesztési céltartalék eloirźnyzatábő| 360.000,0 e Ft-ot - Bacsó Béla u. 77. szźtm a|atti
telek értékesítés bevétele - záro| atervezeff.telek értékesítési bevételek teljesüléséig.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016.július 4.

7.) felkéri a polgĺáľmesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező
mó do s ítás án źĺI a hatźtr o zatban fo gl altakat ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20I6. évi költsésvetési rendelet kcivetkező módosítása

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jĺózsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZrt.

Napiľend 3|2. pontja
Javaslat a Budapest Jĺózsefvárosi onkormányzat tulajdonában állĺĎ Ttimő
utca 16. szám a|att ta|áiható ingat|an értékesítésének táľgyában kiírt
pź.Jyánat eľedményének megál|apításáľa és újbóli pá|yázat kiíľására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.,

igazgatőság elnöke

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc s zÜrs ÉcBs
HeľÁRoza.ľ:
r32t20r6. (vr.02.) 3IGEN 10 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogł nem.fogadja el Jakabfy Tamás módosító javaslatát, mely
szerint a beadási határidőt 20]6. november 2-óra módosítsák.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z EGYS ZERŰ SZoToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
133t201.6. (Vr.02.) 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSALT3IGEN
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.)a Budapest VIII. kerület, Tĺjmő u. 16. számalatÍi,36f59l0lNI,3625910lN4,3625910lN5,
36259101N7, 3625910tNr}, 36259t0tNrL, 36259101N12, 36259101Nr3, 36259101Nrĺ,
362519tjtN19,36259101N20,36259101N23,36259101N24,36259101Nf6,36259101N21,
3 6259 l 0 l N28, 3 6259 l 0 l N 29, 3 6259 l 0 l N 3 0, 3 6259 l 0 l N 3 1, 3 6259 l 0 l N 3f lllsz.-u lakások
és nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek elidegenítésére kiírt pá|yázatot érvényesnek és
eredménýel erurek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.június 2.

2.) hozzźtjáĺul a Budapest VIII. kerület, Tömő u. i6. szźlm a|atti'36259l0lNI,36259/0lN4,
36259101N5, 36259t0/N7, 36259101Nr0, 36f59l0lNrr, 36259101N1.2, 36259101Nr3,
36f5gl0lN18, 36259t01N19, 36259101N20, 36259101N23, 36259101N24,
36f59101N26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
3625910lN3I, 3625910lł132 hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljaľa szo|gtiő helyiségek
nyi lváno s, e gyforduló s p áIy źnat útj án torténő e gyütte s elidegeníté séhez.

Felelős: Józsefuarosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 20l6.junius 2.

3.) elfogadja ahatározat mellékletétképező' a Budapest VIII. keľĹilet, Tömő u. 16. szám
alatti, 3625910/NI, 36259101N4, 36f59101N5, 36259101N7, 36259101N10,
36259101N11,36259101N12,36259101N13,36259101N18,36259101Nr9,3625910/N20,
3625910tN23,36259101N24,36259101N26,36259/0/N27,36259101N28,36259101N29,
3625910lN30,3625910lN3I,3625910lN32hrsz.-{l lakások és nem lakás céljáraszol'gźiő
helyiségek egyiittes elidegenítésére vonatkoző pźiyázati felhívást az alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételaľ:16|.525.000,- Ft'

b)apá|yazatbíráLatíszempontja:a|egmagasabbmegajánlottvéte|áĺ,

c) a lakásokľa és nem lakás cé|jttraszo|gáIő helyiségekre csak egyiittesen tehető érvényes
ajźn|at.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20l6.június 2.

4.) pá|yázati felhívást teszkozzé a Képviselő-testület 47/2015. (II. 19.) számthatározatában
foglaltak szerint.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatańđő : 20ĺ6.június 2.

5.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t a versenyeztetési eljĺíľás
lebonyolítására és a páIyénat eredményére vonatkoző javas|at Képviselő-testiilet elé
történő beterjesztésére j óváhagyás végett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
}Jatańđő : 201 6. szeptember 3 0.
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A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A Í33ĺ20|'6. (vI.02.) számű batározat mellékletét a kivonat 1. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napĺrend 3/3. pontja
Javaslat az országos Roma oktatási és Kulturális Kiizponthoz kapcsolódó
d iĺ n tés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgrĺrmester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlg1I Z AT ALlFt)Z lrĺľlĺo s ÍrpTT SZóToB B sÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
134t201.6. (Vr.02.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1.) elcseréli aMagyar Állam 316 arźny,űtulajdonában źiLő Budapest VIII. kerület, Üllői út 58.

sztml a|atti, 36341 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, és a Budapest Fővĺĺľos VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormźnyzat |n aráĺyu tulajdonában álló Budapest VIII. kerület,
Tavaszmező u. 6. szźnn a|atti, 35172 hĺsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, a Budapest VIII.
kerület, Tavaszmező u. 6. szám alatt létesítendő Roma oktatási és Kulturális Kcizpont
megvalósítása érdekében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.június 2.

2.) a Roma Kulturális és oktatási Központ kivitelęzését végző Magyar Alkotóművészetí
KozJnasznű Nonproťrt Kft. tészére a kivitelezéshez sziikséges építési, egyéb hatósági és

közmtiszolgá|tatői engedélyek, tervek benyújtásához szfüséges tulajdonosi
IlozzájźtruIásokat megadja. Felkéri a polgármestert a nyilatkozatok szfüség esetén tĺiľténő
kiadására.

Felelős: polgáľmester
Hatáníđó: 20I 6.június 2.

3.) a) a13512016. (VI.02.) képviselő-testületi hatźrozatbanfoglaltak miattazonkormányzat
bevétel _ cjnként vźilalt feladat - 11602 cím ingatlan értékesítési _ Tavaszmezo v 6. -
előirźnyzatát 230.200,0 e Ft-tal megemeli, és ezze| egyidejrĺleg a kiadás I|602 cím _
ĺjnként vá|Ialt feladat -bęnlhttzási kiadási előirźnyzatát - Üllői út 58. ingatlan vásárlás -

59.299,2 e Ft-tal, a dologi e|őfuányzatát - ťlzetendő általanos foľgalmi adó - 1.700,8 e Ft-
tal megemeli,

b) az onkormányzat bevétel 11602 cím _ önként vállalt feladat - ingatlan éľtékęsítési
bevételek - Tĺjmő u. 16. - eloirtnyzatát I07 .767,0 e Ft-ta| törli és a kiadás |II07-02 cím
- önként vźila|t feladat - felhaImozásí céItartalék előirĺínyzatát 6I.433 e Ft-tal megemeli.

15IGEN 1 NEM 1 TARTOZKODASSAL
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c) felkéľi a polgármestert' hogy a f0I6. évi koltségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ítás án á| a hatáĺ o zatb an fo gl altakat ve gy e fi gy el emb e.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a) és b) pont esetében 2016. június 0f, c) pont esetében a 201'6. évi költségvetés
következő módosítása

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz xÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z vnqo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
Í35120|'6. (vI.02.) 12IGEN 2 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a 13412016. CVI.02.) képviselő-testületi határozatban foglalt ingatlanok
csereértékét az elkészilt értékbecslések alapjĺĺn, az aIábbiak szerint:
a.) Budapest VIII. keľiilet, Ütloi ĺt 58. szám a|attĺ, 3634l,hĺsz.-ú ingatlan 3/6 arányu

tulajdonjoganak éľtéke:59.299.2|3,- Ft + I.700,78],- Ft AFA.
b.) Budapest VIII. keľület, Tavaszmező u. 6. sztlm alatti, 36172 hĺsz.-ú ingat|an Il1

ar źtný tulaj donj o gának értéke : 27 0 .200 .00 0, - Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpoŃZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatôja
Hataľidő: 2016'junius 2.

2.) elfogadja a 13412016. (VI.02.) képviselő-testületi hatźrozatban foglalt ingatlanok cseĺéjére
vonatkozó adásvételi ügyletet, a hatáĺozat mellékletét képezo szerzóđést.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido : f0 I 6. június 2.

3.) felkéri a polgáľmestert az adásvétellęl vegyes ingatlancsere szerzodés, valamint az aLlhoz
kapcsolódó valamennyi dokumentum a|áirásźra és a csereügylet jőváhagyásáľa vonatkozó
kérelem benffi tásaľ a az i||etékes kormányhivatalhoz.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlrtđő : 20I 6. j únius 2.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZrt.

A 135ĺ20t6. (vI.02.) számú határozat mellékletét a kivonat 2. számú melléklete
tartalmazza. -l
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Napirend 3/4. pontja
Javaslat rĺj Versenyeztetés i Szab á,ily zat elfo gadás á ľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHI Z EGY S ZERÚ S ZóToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
13612016. (vI.02.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a 47/2015. (II. 19.) számú képviselő-testületi hatźĺrozatotvisszavonja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 2.

2.) elfogadja a hatźrozat mellékletét képező, az onkoľmányzat tulajdonában á||ő
ingatlanvagyon hasznosítására, fulajdonjogának átruhtzásźra vonatkozó versenyeztetési
szab á|y okat (Vers enyezteté s i S zabá|y zat) .

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.június 2.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdátkodási KőzpontZrt.

A |36/2016. (vI.02.) számú határozat mellék|etét a kivonat 3. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/5. pontja
Javaslat a KoM Ktizponti okos Méľés Zrt.-ve| ttiľténő eryüttmíĺkiidési
megállapodás megkiitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgrírmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ s zóľosľ s Éc szÜrSÉGES
H,q.ľÁRozaľ:
137lf016. (vI.02.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyĹittműkcidési megállapodást köt a KoM Központi okos Mérés Zrt.-ve| az
Intelligens Hźiőzati Mintaprojektben valő részv étel érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határido : 201 6.június 2.
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2. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képezo megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
T{atárido: 2016. junius 3 0.

A dtintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KőzpontZrt.

A |3712016. (vI.02.) számú határozat mellékletét a kivonat 4. számri melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/6. pontja
Javaslat az á.JlLamhá.ztartás ľenđszeľéhez tartoző szervek részére ttiľténő
bérbeadáshoz kapcsolĺidó iinkormányzati rendelkezések módosításáľa
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBES ITES)
Előteťesztő: đr. Kocsis Máté. polgĺírmester

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATIH)Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ S ZoTo B B s Éc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
138/2016. (vI.02.) 12IGEN 1NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2016.június 3-tól

1.) a248l20l3. (VI. 19.) számuhattrozatźnak 5. pontját azalábbí w) ponttalegészíti ki:

,,w) államháztałtás rendszerébe tartoző sZeľV: az źiIanháztaľtásról szőIő 20l' 1. évi CXCV.
torvény 3 . $ -ban meghatározott szerv.''

Felelĺjs : polgármesteľ
Hatźltíđo : f}I 6. j unius 3 .

2.) a248l2013. (VI. 1'9.) száműhatározatát a 47. ponttal egészitiki:

,,47. Az áIlamhána,rtás rendszerébe tartoző bérlő esetében a béľlő kérelméľe a
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakoľló bizottság e határozatban foglaltaktól eltérően
dönthet abér|orc iranyuló bérleti díj mértékének kivételével.''

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 20I 6. június 3.

A végrehajtástvégző szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási KiizpontZrt.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKoľĺ.sHoz ľĺnĺosÍrpľľ szoľoggsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsBľvĺ'nos rÉpvrsnr,o-rnsľÜlnľn |2 IGEN, 2 NEM, 2
ľĺ.RľozxooÁssa.L ELFoGADJA És ľrnca.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vIrL xnnÜr,Bľ ĺózspľvÁnosr oľxomłÁľyza.ľ xÉpvĺsnr,o
ľBsľÜĺ,BľÉľBr l6nu6. (vI.02.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr nrľlnr-nľÉľ AZ
oľxonvĺÁľyzĺ.ľ TULAJDOľÁľĺ.N Ál,ló NEM l'ĺ.xÁs cÉr,ĺÁnĺ szor,cÁló
rĺpr,yrsÉGnK nÉnľľaoÁsÁľĺ.r ľBr-ľÉľnĺ,arnor, szoĺo 35120|3. (vI.20.)
RENDELEľ ľĺóoosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégziz Szervezési és Képviselői lľoda

Napiľend 3/7. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaľos utca 3.la szám alatti
társasház alapító okiratának mĺódosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt',

igazgatősźry elnöke

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) Z AT AL]H)Z EGYS ZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
139t20I6. (VI.02.) 12IGEN 1 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) kezdeményezi saját kciltségľe a 35030 he|yrajzi szém alatt nyilvántartott, Budapest VIII.
kerĹilet, Nagy Fuvaros v 3.lasztrrrutélrsashźz a|apítő okiratának módosítását.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó : 20| 6. j únius 2.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a 35030 he|yrajzi szttm a|att
nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros utca3.la szátm a|atti
tátsashźz a|apítő okiratának módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéľe, az okirat
módosítás megľendeléséte, az a|apítő okiratban 35030l0lV8 helyrajzi számon, fszt. 8.

aitőszźlrnrna|,2 szobás,57 m" alapteriilettel szeľeplő, valóságban ftjldszint 8. ajtőszámtĺ,I
szobás, 38 m, alapteľületiĺ, és ftildszint 8./A ajtőszźmű, 1 szobás, 19 m" alapteľületű
lakások külcin albetétként tĺiľténő felvételére, tękintettel arĺa, hogy a két lakás műszaki
egyesítése nem történt meg.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: f0I6. iúnius 30'
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3.) a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3.la fszt. 8.lA' szám alatti, 79 m2 alapterületű
lakást a lakásállományból töľli, és a továbbiakban nem lakás céljara szolgáIő, egyéb
megnevezésrĺ helyiségként tartja nyilván, tekintettel aĺľa, hogy a hatályos jogszabályok
alapjarl az alapterulet nagysága okán a lakás funkció nem valósítható meg.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpolltZl1. vagyoÍgazđálkodási ígazgatőja
Határidő: 20I6.június 2.

4.) ťelkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a társashźni a|apítő okirat
módosításához szfüséges hatósági bizonyítványt az onkormányzat helyett és nevében
e|jźľva, az onkormányzatotmegillető illetékmentesség igénybevételével szerczzebe.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatariđő: 2016.június 30.

A dtintés végľehajtását végzo szervezeti egység: Józsefoáľosi Gazdálkodási Ktizpont
Zrt.,

Napirend 3/8. pontja
Javaslat a Corvin Sétány projekt keretszerződés kiiztis megegyezéssel
tii rtén ő |ezár ás ár ől szóló me gállap o d á s mó d o s itásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

IZAVAZASNÁL JELEN VAN lo rÉpvIsprŐ
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZoToB B s Éc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
t40t20t6.Cvl.02.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatttrozat 1. szźlmt mellékletét képező, a ,,Corvin Sétany pĺojekt
keľetszerződés közös megegyezéssel történő |eztrásáĺő| sző|ő megállapodás
módosítása,, e|ĺevezésű, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 2014. szeptember 15-én
kötött megállapodás módosítását taľtalmazó dokumentumot és felkéri a polgáľmesteľt
annak aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határido : 20 I 6. j únius 02., határidő az a|áírásra 20 I 6. j únius 1 0.

2. elfogadja a hatźrozat 2. szálnu mellékletét képező, ,,Ingatlan Cseľeszerződés II.
E|őszerzőďés Módosításď' elnevezésu, a Coľvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-vel 2014.
szeptemb er 1 5 - én kötött eIő szęr ző dés mó do s ít źsát tarta|mazó dokumentumot é s fe l kéri
a polgáľmesteľt annak a|áíttsfua.

Felelős: polgármester
Hatźttídő : 20 I 6 . j únius 02., hatáfiidó az alźf.r ásr a 20 I 6. j únius 1 0.
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3. elfogadja a hatátozat 3. számu mellékletét képező, ,,Ingatlan Csereszetződés III.
E|őszerzőđés Módosítása'' elnevezésu, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 2014.
szeptember 15-én kötött e|őszeruőđés módosítá,sáttarta|mazó dokumentumot és felkéri
a polgármesteľt annak a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. j únius 02., határiđő az a|áir tsr a 20 I 6. j unius 1 0.

A d ti ntés vé greh aj tá sát v égző szerv ezeti egys ég : Gazdálko dási Ügyo sz tá./ry, Rév8 Zrt.

A |4012016. (vI.02.) számú határozat mellékleteit a kivonat 5. számú melléklete
tartalmazza.

Napĺrend 3/9. pontja
Javaslat a Coľvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj eszt o: T atár Tibor - végelszámoló

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI ZAT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
Í41120|6. (VI.02.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet, mint a Coľvin Sétany Kft. ,,v.a''' többségi tulajdonosa úgy dĺint, hogy

1. elfogadja, hogy a Tarsaság kcinywizsgá|őjźnak, a PricewaterhouseCoopers
Könywizsgáló Kft.-nek (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.,
cégegyzékszttm: 01-09-063022, kamarai engedély száma: 001464, a kĺinywizsgáló cég
nevében eljĺĺró teľmészetes személy: Balźzs Arpád, arryjaneve: Kozma Hedvig, lakcíme:
| |24 Budapest, Dobsinai utca 1 ., könywi zsgá|ői engedély száma: 00693 1 ) a megbízatása
ataggyíilésíhatáĺozatmeghozatalánaknapjávalmegszűnik.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.június 02.

2. elfogadja ahatźlrozat 1. számú mellékletét képezo, a végelszźmolás utolsó ,20|6. máľcius
31-i fordulónappal elkészített számviteli törvény szeľinti beszrímolójéú az alábbi fő
szĺímokkal: zźtrőmér|egben kimutatott eszközök éĺéke.;6.539.000,- Ft, a ztrőmérlegben a
foľrások értéke: 6.539.000,- Ft, a mérleg szerinti eredmény: 86.000'- Ft.

Felelős: polgármester
Határiďő : 20I 6. június 02.

3. elfogadja ahatźlrozat2. számÍĺ mellékletét képező, a Társaság zfuő adőbevallásait és a
vége|számoló által a Ctv. 111. $ (1) bekezdés d) aIpontja szerint elkészített zárője|entést.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 20I 6.j unius 02.
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4. elfogadja a vége|számoló által előteľjesztett vagyonfelosztási javaslatot, melynek
éľtelmében a Társaság felosztható vagyona várhatóan a következők szęrint alakul:

A vagyont avégeIszámoló a cég törlését ktjvetően az a|ábbi szerínt fizeti ki:

(iiĐ

az íratőrzéssel megbízott Futuľeal Management Kft.-t illeti a 48.000 Ft,- AFA és

f7 '000,- Ft innovációs jarulékkövetelés, amely adókovetelések sikeres
visszaigénylése esetén az abbőI befolý összeget a végelszétmoló a Futureal
Management Kft. Raiffeisen BarkZrt.nélvezetett 12001008-01374606-00100000
szttmíl b anks zám l ti1 ár a átutaIj a;

a Táľsaságot megillető, a Bombay Express Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
szemben terĹilet hasznáIati díj jogcímen fennálló,Iejźxt kĺjvetelés (468.394 Ft)
teljes osszege a Budapest Józsefuáľosi onkormárĺyzatot illeti meg, és a Társaság
á|tal a B ud ap e st Jó zs efu áľo si o nkoľmĺín y zatr a kerül enge dm ény ezésr e,

az időkozben felmerült bankköltségekkel csĺjkkentett és banki kamatokkal növelt
összegű pélueszkozök a tagok közĺitt ilzletrészeik ańnyźlban, azaz a Budapest
Józsefuaľosi onkormźnyzat részére 50,08yo, míg a Futureal Delta Kft. ľészére
4g,gfvo részben kerülnek kifizetésre a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
részére a K&H Bank Zrt.-ĺé| vezęteÍt 10403387-00028570-00000000 sz.

bankszĺĺmltĺrabrtéĺo átutalással és a Futuľeal Delta Kft. ľészéľe a Raiffeisen Bank
Zrt.-néI vezetett 12001008-0I375247-00100006 sz. bankszámlara töľténő
átutalással.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20l6.június 02.

5. megbízza a Futureal Management Kft.-t (székhely: 1082 Budapest' Futó utca 47-53.YII.
emelet; aďőszám: 13016359-2-42 cégegyzékszám: 01-09-714767) a Társaság
iratanyagainak a jogszabźiyokban e|őirt határidő leteltéig töľténő őrzéséve| kapcsolatos
feladatok e||átásáva|bruttó 75.000 Ft egyszeľi díjazás ellenében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016.június 02.

(Đ

(iĐ

Megnevezés

A zárőmérleg alapián rendelkezésre álló készpénz

Osszeg
(HUF)

472.f45
Azáromérleg alap án rendelkezésre áI]'ő bankszámla 5.52f .515
A bevallás alapiźn visszaisénvelt AFA f7.000
A bevallás alapjáĺ vi s szai gényelt mnovaclos

iarulék
48.000

Bombay Express Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
vel szemben fennálló követelés

követelés 468.394

A' zárőmérIeg a|apit.n felosztható vagyon osszesen 6.538.rs4
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6. megbizza a végelszźtmolót a Társaság megszűnésével kapcsolatos cégeljárás lefolytatása
(ideéĺtve a bankszámlák bezárását, kcinyvelés és jogi kĺlltségeket is) során felmeľülő
költségek megfizetésével. Előbbiekĺe tekintettel megállapítja, hogy a végelszźtmolással
kapcsolatosan a Társaságnál - a banki kclltségeken túl - további költség felmerülése nem
vaľható.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0l6.június 02.

7. Tatáľ Tibort a végelszámolő tisztségéből felmenti és megbízza azza|, hogy a Táľsaság
cégtregyzékből töľténő tĺiľlése irant eljárjon' valamint a Társaság megszúnéséből eredő
egyéb szükséges intézkedéseket (számviteli-pénzugyi műveletek elvégzése, vagyon
felosztása, kifizetések teljesítése) meg1egye.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. junius 02.

8. e|határozza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és befejezetté nyilvánítja a
végelszámolást. A vagyonkiadás napját akként hatźtrozza ffieg, hogy a Tarsaság
cégtregyzékből történő törlését elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 90 napon
belül a tagok és Futureal Management Kft. tészére a kifizetés megtörténik.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6.június 02.

9. fe|hatalmazza az onkormanyzat képviseletében eljĺáľó tulajdonosi képviselőt, hogy az
onkormanyzat I-8. pontokban meghatározott döntését képviselje, a Taľsaság tagjainak
íľásbeli határozatti és a szükséges dokumentumokat a|áírja.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 20|6.junius 02.

10. tudomásul veszi, hogy a vége|számoló nyilatkozata alapjźn, a Taľsasággal szemben
kielégítetlen hitelezői követelés nem áll fenn.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2016.június 02.

1l. tudomásul veszi, hogy a vége|számolónak a végelszrímolói tisztség ellátásával
kapcsolatban a TársasággaI szemben díj és ktiltségigénye nem áll fenn.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2016,június 02.

12. tudomásul veszi' hogy a Társaság nem ľendelkezik részesedéssel semmilyen jogi
személyben, társadalmi szervezetben, a|apifuĺttnyban, tovźtbbá a Társaságnak nincs
munkavállal őja, igy ezekkel ö sszefü ggésben rendelkeznie nem szüksé ges.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20I6.június 02.
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A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Corvin Sétány Kft. ,,v.a.''' Gazdálkodási
Ügyosztály, Pénzü gyi Ügyosztály

A 141lf0Í6. (VI.02.) számú hatátozat mellékleteit a kivonat 6. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/10. pontja
Javaslat a Bĺókay János u. 39. sz. kiizterület átnevezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

1ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrc.Z AT ALlľrc. Z EGYS ZERu s zóľo g B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
142120ĺ6. (VI.02.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1 . a Budapest VIII. keľiilet 36240 hľsz.-ú _ ktlĺeriilet megnevezésű - ingatlan, tekintettel
a közterület- és váľosrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-
megállapítás szabá|yairól szóló 9412012. (XII. 27.) Főv. Kgy. renđelet 2. $ (5) bekezdésében
foglaltakra a Corvin Sétány természetes folytatásaként, arurak meghosszabbításaként a Corvin
sétany elnevezést viselje.

Felelős : polgĺírmester
Hatźriđó: 2016. j únius 02.

2. felkéri ajegyzot, hogy gondoskodjon az I.pontbanrogzítettek végrehajtásárő|.

Fęlelős: jegyzó
Hatźriđó 2016' június 1 5'

A döntés végrehajtá sát végző szewezeti egység: Gazdálkodási t)gyosztály, Hatósági
Ügyosztály

Napirend 3/11. pontja ,
Javaslat azUj Teleki téľi Pĺaccal kapcsolatos diintések meghozatalńra
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ EGYsZERÚ SZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
143ĺ2016. (vI.02.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy az Ú3 ľeleti téľi Piacon alka|mazolt díjak tárgyábaĺ
hozott 25]12015. (XII.03.) szźlmu képviselő-testĹileti határozat 6. pontja az a|ábbiakkal
egészül ki:

A piac terĺiletén bérleti szerződéssel rendelkező bérlők részére (35I23lI1 hľsz.) az épületen
kívĺili, a Piac bejárata elé történő ideiglenes (minden éviúnius 1. és szeptember 30. napja
között) jellegű kitelepülés díja: minimum 200,- Ft l m, l nap +AFA. A helyhasznáiők
kiválasztása - a bér\eti szeruődéssel rendelkező bér|ők közül - pá|yáztatás útjan történik a
piacokról sző|ő 612014. (III.06.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

A piac terĺiletén (35I23/I1hrsz.), az épületen kívĺili bérlemény díja: minimum 5.000,- Ft l m2
/ hó +ÁFA. A béľlő kiválasztása pćůyáztatás útján történik a piacokľól szőIő 612014. (III.06.)
önkoľmányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 20l6.junius 02.

A diintés végľehajtását végző szerllezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztáůy, Jólzsefoáľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 3112. pontja
Javaslat ^ Józsefváros Ktiziisségeiért Nonprofit Zrt.-ve| kapcsolatos
d ti ntés ek m egh ozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vĺnqo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
Ĺ44ĺ20|6. (vI.02.) 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 14. szźtm a|atti 35|48/0lN64 helyrajzi számon
nyilvantaľtott ingatlant az ĺjnkormźnyzat koľlátozottan foľgalomképes tĺirzsvagyona
körébe emeli, és a Józsefuaľos Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatźĺba adja,
egyúttal felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, valamint a Józsefuĺíros
Közö s sé ge i ért Nonpro ťft Zrt. -t, ho gy az ingatlan źńadás - átv ételéľő l gondo sko dj anak.

Felelő s : Józsefu aĺo s Közci s ségeiért Nonp r ofit Zrt. Igazgatő ság elnöke
Józs efu aro s i Gazdálko d ási Kĺi zp oĺt Zrt. v a1y ongazdálko dási igazgatő

Hataridő : 20 | 6. j únius 02, źúadás-átv éte| hataľidej e 20I 6. június 1 5.

2. a hatátozat 1. pontja a|apján a Jőzsefváros Közösségeiéĺt Nonprofit Zrt.-vel kötött
haszná|ati megállapodást módosítja, és felkéń a polgármestert a módosított megállapodás
aláírźsźlra'

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2016. iúnius 02.
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A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztá|y, Jőzsefváľos
Ktiziisségeiéľt Nonpr oťlt Zrt., Jĺózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A SZAVAze.sNeI- JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A RENDELETALKOľÁsHoz ľĺn,IosÍľpTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrsnr,Ő-ľnsľÜr,Bľľ 15 IGEN, 0 NEM, f
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos
WII. KERÜLET JoZSEFVÁnosr oľr<onvĺÁľyza.ľ rÉľvrsnlo
TEsTÜLErÉľBr ý nu6. (vI.02.) oNxonuÁľyza,rr RENDELEľBľ ľuuAPEsT
JozsEFvÁnosl oľronuÁľyzĺ.ľ vAGYoNÁnól Bs a vAGYoN FELETTI
TULAJDONOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 6612012. (X[.13.)
oľxonľĺÁNyzłľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szervezési és Képviselői lľoda

4. Vagyonkezelésselo városůizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 411. pontja
A Társasházi PáIlyázatokat Előkészítő Munkacsopoľt feladataÍnak
bővÍtésével kapcsolatos dtintések
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

IZAYAZ^SNÁL JELEN vAN tz rÉpvlsEro
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc s zÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
145t2016. (vI.02.) 4IGEN 3 NEM 10 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úg1,, dönt, hogl nem.fogadja el dr. Erőss Gábor hatĺźrozati javasĺatát
miszertnt:

,, A Képvis elő-testület úg1,, daŤ hog1l
]' a 142/20]5. (VI.04.) számúhatározat 5. pontjábanmegjeloltTórsashózi PóIyázatokat

Elb ír ól ó Munkac s op or t fe l adat ai t az al áb b i ak s z er i nt mó do s ítj a :

a Munkac s op o rt fel adat a kül ö nĺ) s en
a) táľsasházak, illetve lakásszövetkezetekfelújítással kapcsoĺatosproblémóinak

számbavétele, informóciógłűjtés, annak alapján általános érvényű problémák
me gb galmazás a é s kometíté s e az onkormónyzat felé,

b) igény esetén kazgłűléseken való személyes részv,ltel, ahoĺ tájékoztatni tudják a
l akóko z o s s é ge ke t a helyi p óly ázati l ehe t ő s é ge lcr ől,

c) széleskaľű ésfoĺyamatos tájékozódás atársasházah lakásszovetkezetek
he lyzet ér ő l, műs z aki óĺl ap otár óI, r ends z er e s he lyz etér tékel é s,

d) a társasházak, illetve lakásszovetkezetekfelújítási igényeinekfelmérése (a
l ehető s é gekhez mér ten kalts é gb ecslés s el alótámasztva),

Đ pályózatok kidolgozásában való segítségnyújtás, vaĺamint a benyújtott
pályázatok kozott a Rendelet szerinti pr ioritós ok felállítás a,
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fl önkormónyzati támogatásbóĺ megvalósultfelújítási munkák személyesen
t ör t énő me gt e kint é s e, e l l enőr zé s e, fo tó do kum ent áci ó ké s zít é s e,

g) afeladatairól hąvonta, íľásbeli dokumentáció készítése, és benyújtásą a
polgármester felé,

h) részvétel az onkormányzat lakasgazdálkodásánakvéleményezésében, a
I akasp o l it i kai é s v ár o s r ehab il i t ác i ó s dont é s ek előké s zít é s éb en, v al amint
Józsefłáros lakáspoĺitikai koncepciójánakkidolgozásóban, a szolidaritási
szempontokat is fig,lelembe véve.

Felelős: polgármester
Hątáridő: 2016. június 2.
2. feĺkéri a polgármestert, hogl készítse elő a Munkacsoport tagjaival katendő megbízási

szerződés módosítást a határozat I ' pontjábanfoglaltakfigyelembevételével és

fe l hat alm az z a a p o l gáľ m e s t e r t az o k al áír ás ár a.
Felelős: polgórmester
Hatóridő: 20 I 6. június ] 5. 

,,

A Képviselő-testüĺet 4 igen, 6 nem, 7 tartózkodós mellett úgy dĺ)nt, hog,, nem.fogadja el és
nem alkot-ia meg ,,A társasházalcrtak adható onkormányzati támogatósolcról szóĺó 23/20]5'
(T. 2 1 .) önkormónyzati r endelet mó do s ítás át', .

Napiľend 4/f. pontja
Javaslat a térfigyelő és kőzbiztonsági kamerarendszeľľel kapcsolatos dtintés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Saľa Botond - alpolgáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrc.Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
|46ĺ20t6. (vI.02.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy a térfigyelő ręndszeľ bővítése kapcsán a kozbíztonsági,
illetve btĺnmegelőzési célból tĺjrténő koaenileti megfigyelést kiterjeszti a ktivetkező
területeken:

a) Szemafor utca - Tbiliszi tér kereszteződésében
b) Hungária krt. _ Tbiliszi tér keľeszteződésében
c) Salgótaľjani u. 7. szttmnźi
d) Salgótarjáni utca - Szemafor utca kercsztezőđésében

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2016.jrinius 02.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Ktizterület-felügyeleti Ügyosztály

-l

,l:
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Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban sziikséges telekalakításra
vonatkozó tulaj donosi dtintés megbozata|ára
(írásbeli előterj esztés' póľKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

dr. Ferencz oľsolya - képviselő

SZAY AZ^SNÁL JELEN VAN t z rcÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MrNo S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
|'47ĺ2016. (vI.02.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 . elfo gadj a a hattr o zat me ll ékl e tét kép ező telekalakítá si v ázr aj zot.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20I6.június 2.

2. felkéľi a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerint elfogadott telekalakítási vtnrajz
alapján folýassa |e az illetékes Földhivatalnál a telekalakítási eljáľást és az eŁlhez
sztikséges dokumentum okat írja a|á.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.jrlnius 2'

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Városépítészeti Ügyosztáůy

A 147I20L6. (vI.02.) számú határozat mellékletét a kivonat 7. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napĺľend 4l4. pontja
Javaslat a Tűzfalfestési Program elfogad ására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesző: dr. Kocsis Máté _ polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvĺspI.o
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z MtNo S ÍTETT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
148|2016. (w.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. Józsefuárosi Tiĺzfalfestési Programot indít ĺjnként vállalt feladatként, valamint
elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képezo ,,2016. évi Taľsashtni TílzfaIfestési
Pá|yźzati fęlhívás''-t és felkéri a polgáľmesteľt annak az ĺjnkormźnyzatí honlapon és a
Jó z s efu aľo s |apj áb an v a|ő ko zzététel ére.

.:
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Felelős: polgármester
Határidő: 20I 6. iúnius 1 0.

2. az I. pont szerint kiírt pá|yázat elbírálásátaTíizfa|festési Bíľáló Bizottságot á||ít fel,
melynek tagsává az a|ábbi személyeket jeltjli ki, azza|, hogy a tevékenységüket díjazás
nélkül látják el:

Dudás Istvánné
Gondos Judit
Vörös Tamás
Simon György
Jakabfu Tamás

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. iúnius 10.

3. a) a2016. évi költségvetésben 10.000 e Ft fedezetet biztosít aTársasházi Tt2falfestési
Program megvalósítására az általános tartalék terhére'

b) az a) pontban foglaltak miat1az onkormányzatkiađás 11107-01 cím mrĺködési cél
és általĺános tartalékon belül az áLtalános tartalék e|őirtnyzatról _ ki;telező fę|adat _
10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a |1705 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási célú
támogatásokźilamhźztaľtásonkívülreeloirtnyzatétra,

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításán á| a hattnozatban foglaltakat vegye figyeIembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a) és b) pont esetében 2016. junius 02., c) pont esetében a 2016. évi

koltségvetés következő módosítása

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Ügyosztáiy, Pénzüg;,'i
Ugyosztály

5. Hu mánsz o|gá|tatással kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat az indíthatő óvodai csopoľtok számának meghatározására és
maximális létszám túllépésének engedélyezéséľe
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpolgármester

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN t s rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ VĺD.I o s ÍľpTT SZóToBB S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
149t2016. (vI.02.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a 20I6lf0I7. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számáú az á'Ita|a fenntartott
Budapest Főváros VIII. keríilet Józsefuárosi onkormĺínyzat Napraforgó Egyesített
ovodára vonatkozóan az a|ábbiak szerint határozzames.

Napraforgĺó Egyesített ovoda és tagóvodái
Csoportok száma
2016/20L7-ben

Napľaforsó Esvesített ovoda székhelvén 4
Naoraforsó Esvesített ovoda Csodasziset Tasóvodái a 3

Napraforsó Esvesített ovoda Gyerek-Virás Tasóvodái a 4
Napraforgó Esyesített ovoda Hétszínviráe Taeóvodái a 4
Napraforgó E gyesített ovo da Katica Tasóvodái a 6

Napľafoľgó Egyesített ovoda Kincskereső Taeóvodáia 5

Naoraforsó Esvesített ovoda Koszoľú Tasóvodái a a
J

Naoľaforsó Esvesített ovoda Mesepalota Tasóvodái a 5

Naoraforsó Esvesített ovoda Napsusá.r Tasóvodáia 4
Naprafoľsó Esvesített ovoda Pitvpane Tasóvodáia 5

Napraforgó Esvesített ovoda Százszorszép Tasóvodái a 6

Naprafoľgó Eeyesített ovoda Szivaĺvány Taeóvodái a 4
Naprafoľgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodái a 5

Naorafoľsó Esvesített ovoda Tesz-Vesz Tapóvodáia 4
Naprafoľgó Egyesített ovoda Váľunk Rád Taeóvodáia 4
osszesen 66

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus 3 1.

2, eĺgeđéIyezi a 201612017. nevelési év indításanál a maximális óvođai csoportlétszám
túllépését a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkormtnyzat Napraforgó
Egyesített ovoda székhelyén, a Mesepalota Tagóvođájábaĺ és a Pitypang Tagóvodájában
az a|ábbíak szerint:

intézmény a csoport
megjelölése

2016. szeptember 1-ién

a csoport
tényleges/számított

maximális
Iétszźlma

(fő)

eltérés az Nkt.
4. sz. melléklete

szeľinti
maximális

csoport
létszámtól(fő)

Napraforgó Egyesített ovoda
lszé|ďle|vővoda]

1. csopoľt
2. csooort

26126
2s/27

+1

+2

Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Taeóvodáia

1. Csingiling
2. Micimackó

27/27
27127

+2
'Ą-1-Z

Napraforgó Egyesített ovođa
Pitypang Tagóvodája

1. Maci
2. Pillangó
3. Mókus

26ĺ26
27/27
27/27

+1
r-)TL

+2

Felelős: polgármester
Hatźtrido: 20I 6' augusztus 3 1 .
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3. a.l aBudapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormáĺyzat Napraforgó Egyesített
ovoda engeđéIyezett álláshelyeinek számát 0,5 álláshellyel megemeli, így az
engedélyezett álláshelyek számát f75,0 álláshelyben - 165,0 álláshely pedagógus (1

igazgatő,3 igazgatő-helyettes, 14 tagóvoda-vezeto, 1 32 óvodapeđagógus, 73 fe|zźrkőztató
pedagógus, 1 logopédus, 1 gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon)
és 110,0 álláshely nevelőmunkát segítő (13'0 álláshely óvodatitkaľ, 68,5 álláshely dajka,
24,5 álláshely pedagógiai asszisztens, 4 álláshely adminisztľatív ugyintéző) - hatźttozza
meg20l6. szeptember 01. napjától.

b.l ahattltozat3.a.lpontja a|apján.2016. szeptember l-től jogszabáIyon feltili felađatként
biztosít a Napraforgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvodájźlban további 1 fo teljes
állású gyógypedagógust, a Tesz-VeszTagővođájábarĺ további 1 fő teljes állású dajkát, a
Katica, Mesepalota és aSzázszorszép Tagóvodáiban pedig további 1-1 fő felállású dajkát.

c./ a határozat 3. a.l-b.l pont szerinti feladat e||átźsźna a 2016. évben időarĺányosan
összesen bruttó 2.632,5 e Ft összeget biztosít az intézmény tires álláshelyeinek éves
bérmegtakaľítása terhére, mely fedezet azintézmény költségvetésében rendelkezésre ál1.

d./ ahatározat 3. a./-b./ pontja szerinti létszámemelés miatt a 2017 . évi költségvetés és az
azt követő évek költségvetésének terhére előzetes k<jtelezettségetvźt||al bruttó 10.326,0 e
Ft összegben, melynek fedezetéi| az onkormányzat saját műk<jdési és kĺjzhatalmi
bevételeit jeloli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a.l-c.l pontok esetén: 2016. június 02, đ.l pont esetén: a 2017. évi és az azt
kĺjvető évek koltségvetésének tervezése

A diintés.. végrehajtását végző szervezeti. egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Pénziigyi Ügyosztály, Napľaforgó Egyesített óvoda

Napirend 512. pontja
Javaslat házioľvosĺ szeľződések megktitésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

S,ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ ľĺn,ĺo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
150ĺ2016. (vI.02.) 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a hźziorvosi körzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) önkoľmanyzati renđe|et I-2. sz.
mellékletében meghatáĺozoÍlorvosi köľzetek egészségügyi alape|Iátźsa feLadatainak
teľĹileti ellátási kötelezettséggel törtéĺo el|átásźrahattrozott iđőtartamra2017. januźr
01. napjátó|2026. decembeľ 31. napjáig ahatározat 1. számú melléklete szerinti fobb
tartaImi elemekkel e gészségügyi feladat- el látási szerződést köt :

16IGEN
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1.1 a MOZER orvosi Szolgáltató és Keľeskedelmi Betéti Táľsasággal (székhely: 1141
Budapest, Mogyoľódi ift I53lA., cégegyzékszám.. 01 06 612832, képviselő: Dr.
Mőzer Katalin) és az el|źtásért felelős Dr. Mózer Katalin háziorvossal,

I.2 a Káľoly és József Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, József
krt.36., cégsegyzékszám:01 06 516394, képviselő: Dr. PirothKárolyné Dľ. Berényi
Éva) és az e||átásért felelős Dr. B erény i Ev a haziorvossal,

1.3 a GYóGYÍľ-ľĺ.ns orvosi Betéti Társasággat (székhely:2O3O Érd',Fazękas u. 7.,

cégsegyzékszám: 13 06 056186, képviselő: Dľ. Vámosi Péter) és az eIlttásért felelős
Dr. Vámosi Péteľ háziorvossal,

I.4 a DoCToR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Tarsasággal (székhely: 1113 Budapest,
Kászony u. 8., cégjegyzékszám: 01 09 690743, képviselő: Dr. Kiss JőzseÍ) és az
ellátásért felelős Dr. Kiss Jozsef háziorvossal,

1.5 a Dr. Menyhát Eszteľ Háziorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1089 Budapest,
Vajda Péter u. 43lB. |. 1ó., cégjegyzéksztlm:01 06 710006, képviselo: Dr. Menyhárt
Eszter) és az el|átáséľt felelős Dr. MenyhártEszter háziorvossal,

I.6 a ľÁn-Irĺpo Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Taľsasággal (székhely: 1147
Budapest, Telepes u. 1/B., céĄegyzékszám:01 06 738065, képviselő: Dľ. Györgyi
Zo|tán Péter) és az ellráttlsért felelős Dr. Tźxá.szMáĺía házioľvossal,

I.7 a Ren-Med Haziorvosi és Szolgáltató Betéti Taľsasággal (székhely: I1I2 Budapest,
Antónia u. 4., cégsegyzékszám: 01 06 755141, képviselő: Dr. Gaa| Endľe
Szabolcsné) és az ellźtź.sétt felelős Dr. Gaál Endre Szabolcsné háziorvossal,

1.8 a Dľ. KapocskaHáziorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1027 Budapest, Fő u. 63-
65. IV. 1., cégjegyzékszám:01 06 7|1667, képviselő: Dr. Kapocska Zsuzsarum) és
az e|Iźĺásért fel e l ő s D r. Kap o c s ka Zsuzsama háziorvo s sal,

I.9 aFoDoR És ľÁns,ą. Egészségügyi Szolgáltató Betéti Tĺáĺsasággal (székhely II47
Budapest, Ilosvai Selymes u,54lB.,cégegyzékszćtm:01 06 611038, képviselő: Dr.
Fodor lldikó) és az e||źtźlséľt felelős Dr. Fodoľ ndikó háziorvossal,

1.10 a MED-LASER Export-Import Tradeing Koľlátolt Felelősségtĺ Táľsasággal
(székhely: 1051 Budapest, Szende Pál u. 1. il' 1., cégjegyzékszám:01 09 |63410,
képviselő: Dr. Ambrus Csaba Bálintné) és az el|átáséľt felelős Dr. Ambrus Csaba
Bálintné Dľ. Kenyeres Judit háziorvossal,

1.11a Fĺjldes és Taľsa Győgyítő, Preventív és Tanácsadó Betéti Társasággal (székhely:
1136 Budapet, Hollán Ernő u. 27.II. l., cégsegyzékszám:01 06 510839' képviselő:
Dr. Fĺjldes Ferenc) és az ę||átásért felelős Dr. Földes Feľenc hĺíziorvossal,

I.I2 a SALIMED Egészségügyi Betéti Tĺársasággal (székhely: II42 Budapest.
Rákospatak u' 50-52. II. 20, cégsegyzékszám: 01 06 722627, képviselő: Dr. Zalaba
Zo|tźn Gábor) és az elIátźtséľt felelős Dr, ZaIabaZo|tźn Gábor háziorvossal,

I.l3a Dr. Gyurkovics István Hĺáziorvosi Betéti Taľsasággal (székhely: 1083 Budapest,
Szigony u. 4. fsń". 1., cégjegyzékszám: 01 06 516657, képviselő: Dľ. Gyurkovics
István) és az el|źtźtséľt felelős Dr. Gyuľkovics István hĺŁiorvossal,

|.14a SZOMMED Haziorvosi és Tanácsadó Betéti Tarsasággal (székhely: 1116
Budapest, Sopľon u. 72. III. 10., cégtregyzékszátl.. 01 06 726885, képviselő: Dr.
Szomszéd Maria) és az e|Iátásért felelős Dr. Szomszéd Maľia házioľvossal,
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1.15a Trident-Med Egészségügyi és Szolgá|tatő Koľlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u.26. fszt.2.' cégtregyzékszám:01 09
874105, képviselő: Kobzttné Dr. Birkás Dóra) és az ellźtáséĺt felelős Kobzáné Dr.
B iľkás D őr a háziorvo s Sal,

I.16a dr. LAMPEK Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 1097 Budapest, Tóth
Ká|mtlnu.33. B.ép. II.74.,cégsegyzékszám:01 06 784777,képviselő: Dr. Lampek
Imĺe) és az ellźĺásért felelős Dr. Lampek Imĺe háziorvossal,

I.|7a Dr. Menyhárt Gyöľgyi Egészségügyi Szolgá|tatő Betéti Táľsasággal (székhely:
|126Budapest, Szolyva u. 5. il. 1., cégsegyzékszttm:01 06 615619, képviselő: Dr.
Menyhárt Gyĺirgyi) és az e||átásért felelős Dr. Menyhárt Gyöľgyi háziorvossal'

1.18a CSALÁDGyócyÁsz oľvosi Szolgáltató és oktató Betéti Tarsasággal (székhely:
1121 Budapest, Zug|igeti ilt 57. f.2., cégsegyzékszám: 01 06 5|6|7I, képviselő: Dr.
Simon Judit Rita) és az el|átźlsért felelős Dr. Simon Judit Rita háziorvossal,

1.19Dr. Ajtay Zsőťla Eszter egyéni vállalkozóval (székhely: II44 Budapest, Csertő u.12-
14. VII. |7|., azonosító: 1971I|566, nyilvántartási szćtm9342040, képviselő: Dr.
Ątay Zsőťĺa Eszter) és az e||átásért felelős Dľ. Ajtay ZsőfiaEszter hĺŁiorvossal,

|.20Dr. Szilasi Gyĺlrgy egyéni vállalkozóval (székhely: 1093 Budapest, Lőnyay u. 19.
Iv. 2., azonosító: 197155653, nyilvántaľtźsi szám: 6079890, képviselő: Dr. Szilasi
György) és az e||átásért felelős Dr. Szilasi György háziorvossal,

I.21az Angitia-Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6724
Szeged',Pálrízsi körut 7. mf.6., cégsegyzékszám:06 09 018540, képviselő: Dľ.
Juhźsz Eva) és az e||átásért felelős Dr. Juhász Evahźziorvossal' egyúttal a jelenleg
hatályos egészségiigyi ellátási szeruódést 20116. decembeľ 31. napjával közös
mege gy ezés sel megsztinteti,

I.Z2aor. ÉcszÍNxÉr KÉKCINKÉK EgészségügyiSzoLgáltató és Kereskedelmi Betéti
Taľsasággal (székhely: 2730 Albeľtirsa, Rfüóczi utca 40., cégtregyzékszám: 13 06
06957I, képviselő: Dr. Mĺárkuj Erika Gabriella) és az ellźtásért felelős Dr. Mĺíľkuj
Erika Gabľiella háziorvossal, egýttal a jelenleg hatályos egészségügyi ellátási
szeruő dé st 20 l 6 . dec emb er 3 I . napj áv al k<j zci s me ge gy ezés sel me gsziinteti,

I.23a LEo ALATO Betéti Társasággal (székhely: 1085 Buđapest, Somogyi Bé|autca}I.
II. 3/a., cégegyzékszźlm: 01 06 788708, képviselő: Fonó Gábor) és az ęI|átásért
felelĺĺs Dr. Fonó Gábor háziorvossa|, egyutta| a jelenleg hatályos egészségtigyi
ellátási szerzőđést 20|6. december 3| . napjával kĺjzcis megegyezéssel megsztinteti,

|.Z4aonÁcz Koľlátolt Felelősségtĺ Társasággal (székhely: II37 Budapest, Szent István
körút 30. II. 2., cégsegyzékszám: 01 09 272|11, képviselő: Ratiu Péteľ) és az
ellátásért felelős Dr. Ratiu Péter házioľvossal, egyúttal a jelenleg hatályos
egészségügyi ellátási szerződést2016. decembeľ 3|. napjával közös megegyezéssel
megsztinteti,

I.25a Dr. Magyar és Magyar Egészségügyi Szolgáltatató Betéti Társasággal (székhely:
1076 Budapest, Thtikĺj|y ít 2I.III. 28, cégsegyzékszám: 01 06 789827, képviselő:
Dr. Magyar Maĺina) és aze||átásért felelős Dr. Magyaľ Marina hĺŁiorvossal, egýttal
a jelenleg hatályos egészségĹigyi ellátási szerzíĺdést 2016. december 3l. napjźlvaI
kĺjzös megegyezéssel megsziinteti,
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I.26a HolMed Egészségügyi Szolgáltatató Korlátolt Felelősségű Társaságga| (székhely:
1089 R'udapest, Kálvária t& 18.' cégjegyzékszttm:01 09 930408, képviselő: Dr.
Cserti Arpád) és az el|átásért felelős Dľ. Cserti Arpád háziorvossal,

1.27a GOLD - KALASZ EgészségĹigyi Betéti Táľsasággal (székhely: 2011 Budakalász,
Kovács L. utca 9., cégsegyzékszźm:13 06 052283, képviselő: Dr' Göbl Richáĺd) és

az e|Iátásért felelős Dr. Göbl Richaľd háziorvossal,

I.28aKtIN Családorvosi EgészségĹigyi SzolgáItatatő és Kereskedelmi Betéti Társasággal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 31lB. II.3., cégtregyzékszám:01 06 778613,
képviselő: Dľ. Kun Attila) és az el|átásért felelős Dr. Kun Attila háziorvossal,

I.29az AUROBÉBI Gyermekegészségügyi Szo|gtitatatő Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhely: 1084 Budapest, Auróra u. 2f-28., cégsegyzékszám: 01 09
722049, képviselő Dr. Baľtos Katalin) és az e||átásért felelős Dr. Bartos Katalin
háziorvossal,

I.3Oaz AURóBÉBI Gyermekegészségügyi SzolgáItatató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhely: 1084 Buđapest, Auľóra u. 22-28., cégsegyzékszám: 01 09
]22049, képviselő: Dr. Székely-Kapitany Agnes) és az e|Iźttlsért felelős Dr. Székely-
Kapitany Agnes háziorvossal,

1.31a Dr. Mőricz Egészségügyi Szo|gá|tatató Betéti Táľsasággal (székhely: 1093

Budapest, Mátyás utca l8.' cégjegyzékszělln:01 06 764733, képviselő: Dr. Móľicz
Zsuzsanrla) és az el|źtźtsért felelős Dr. Móricz Zsuzsannaháziorvossal,

1.32a Dr. Huszáľ Egészségügyi Szolgáltatató Bętéti Taĺsasággal (székhely: 1078

Budapest, Hemád utca |4. I. em., cégsegyzékszám: 01 06 789IIf, képviselő: Dr.
Husztlt Andľás) és az el|źĺźlsért felelős Dr. Huszáľ András hĺŁiorvossal,

I.33a Dr. Henczer Erzsébet Gyeľmekorvosi Betéti Tarsasággal (székhely: 1039
Budapest, oszike utca 2. fsń.. 3., cégsegyzékszám.. 01 06 7I303O, képviselő: Dľ.
Tóth.Barbalics Istvánné) és az ellátásét felelős Dr. Henczer Erzsébet háziorvossal,

1.34aDr. Rapi Edit Gyermekorvosi Betéti Társasággal (székhely:2030 Érd, Fuvaros utca
I57., cégsegyzékszźlm: 13 06 05]992, képviselő: Deákné Dľ. Rapi Edit) és az
ellátásért felelős Dr. Rapi Edit hĺázioľvossal,

I.35a Kémenes & Csáky Kereskedelmi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Táľsasággal
(székhely: 2100 GödöIIó, Mátyás király utca 16., cégsegyzékszám: 13 09 109306,
képviselő: Dr. Csáky Emőke) és az e||átásért felelős Dr. Kémenes Emőke
háziorvossal'

I.36a HÉ-na-uEDICA Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Koľlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1089 Budapest, orczy út. 31. I. em.,

cégsegyzékszám: 01 09 917950, képviselő: Dr. Héczey András) és az ellátásért
feIelős Dr. Héczey Anđrás hĺŁioľvossal,

I.37aKata-Med EgészségĹigyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1032 Budapest,
Bécsi iń.229. VII. 38., cégsegyzékszźlm:01 06 725697, képviselő: Dľ. Mayer Eva)
és az el|átásért felelős Dr. Mayer Evahźnioĺvossal,

1.38a MONKINA Kereskeđelmi és Szolgáltató Bt. - vel (székhe|y: 2143 Kistarcsa,
Kápolna utca 44la., cégsegyzékszźĺn: 13 0ó 055101, képviselő: Dr. Lázár Lász|ő) és

az ellátźsért felelős Dr. Laztlr LászIő háziorvossal.
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I.39a Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1054
Budapest, Yadász utca 32. II. 6., cégsegyzékszám: 01 06 610550, képviselő: Dr.
Csanády Katalin) és az eI|éttásért felelős Dr. Csanády Katalin háziorvossal,

|.40a BORS Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 1091 Budapest' Üllői u. 5.,
cégjegyzékszám:01 06 01776I, képviselő: Dľ. Bíľó Lajos) és az ellátásért felelős Dr.
Bíró Lajos házioľvossal,

1.41a MedAll- 2003 Egészségügyi Szolgáltatás és Számviteli Betéti Tĺíľsasággal
(székhely: 1062 Budapest, Podmaniczky utca 85. II. 8. cégjegyzékszétm: 01 06
755225, képviselő: Dľ. Varga Jolán) és az ellátásért felelős Dr. Varga Jolán
háziorvossal,

1.42a VITÁL Fogla|kozás Egészségügyi Betéti Tarsasággal (székhe|y: 1222 Budapest,
Gádor utca 57., cégtregyzékszźłn:01 06 418424, képviselő: Dr. Pinke Zsuzsanna) és
az el|átásért felelős Dr. Pinke Zsuzsama házioľvossal,

1.43a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Tarsasággal (székhely: 1125 Budapest, Diós
aľok 16. 3. ép. fsú.4., cégsegyzékszźlm:01 06 619679, képviselő: Dľ. Dobó Katalin)
és az e|Iźtźlsért felelős Dr. Dobó Katalin háziorvossal,

1.44a GALLO- MED Egészségtigyi Szolgáltató Betéti Taľsasággal (székhely: 1086
Budapest, Magdolna u. 33., cégsegyzékszám: 01 06 615416, képviselő: Dr.
Körmendi Ferencné) és az e|látáséľt felelős Dr. Galló Máľia háziorvossal,

|.45a K & M MEDICA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2045
Tcirökbálint, Kossuth L. utca 22., cégsegyzékszáĺn: 13 06 0295|8, képviselő: Dr.
Kovács Máľia) és az e|Iéúźtsért felelős Dr. Kovács ilĺ4tria hiŁiorvossal,

|.46a Schĺam-Med HtŁiorvosi és Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (széktely: 2000 Szentendre, Osz utca 5lA., cégsegyzékszźlm: 13 09
I439I1, képviselő: Dr. Schľamek József András) és az ellátásét felelős Dr.
Schĺamek József András haziorvossal,

I.47 a Ciprus 2007 Egészségiigyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségtĺ Taľsasággal
(székhely: II47 Buđapest, IstvĺínfĄl utca 6., cégsegyzékszźtm: 01 09 886308,
képviselő: Dr. Tari Péter) és az el|átáséľt felelős Dr. Tari Péter háziorvossal,

1.48a Dľ. ormai és Társa Haziorvosi Bętéti Társasággal (székhely: 1136 Budapest,
Ba|zac utca 8-l0. II. Zla., cégsegyzéksztlm: 0l 06 617248, képviselő: Dľ. ormai
Gyula Feľenc) és az el|źltásért felelős Dr. ormai Gyula Ferenc hĺŁiorvossal,

I.49a TODI- DOKI Szolgáltató Korlátolt Felelősségrĺ Tiírsasággal (székhely: 1084
Budapest, Auróra utca 22-28., cégsegyzékszźtm: 01 09 986522, képviselő: Dr.
Todenbieľ Agnes) és az e|Iźtźlsért felelős Dr. Todenbier Agnes háziorvossaI, egýtta|
a jelenleg hatályos egészségtigyi ellátási szerzőđést 20|6. decembeľ 31. napjával
kciztj s mege gy ezéssel me gsziinteti,

1.50a Doctor Consulting Korlátolt Felelősségú Táľsasággal (székhely: 1088 Budapest,
Knidy Gyula ltca 1'7.I. 1., cégjegyzékszźlm: 01 09 933325, képviselő: Vadané dr.
Nagy Nóra Kľisztina) és az ellátáséľt felelős Dr. Vadané dr. Nagy Nóra Kľisztina
háziorvossal,

1.51a TANDEM-FILM-MED Koľlátolt Felelősségű Taľsasággal (székhely: 1224
Budapest, Libeľtás utca 11., cégjegyzékszám:01 09 990911, képviselő: Dľ. Szolyka
Tímea) és az e||źtásért felelős Dr. Szolyka Tímea háziorvossa|, egyűttal a jelenleg
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hatályos egészségügyi ellátási szęrzodést 2016. december 31. napjával közös
me gegy ezés sel me gszünteti.

Felelős: polgármester
l{atáridó : 20 I 6. j únius 02.

f. a háziowosi ľendelők kaľbantartásaľa és rezsikĺjltség térítésére - önként vállalt feladat -

2017. évtől 20f6. đecember 31. napj źig e|őzetes kotelezettséget vállal évente bruttó
25.000,0 e Ft összegben az önkormźnyzat saját bevételei terhéľe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. iúnius 02.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat2. pontjaban foglaltakat az onkormtnyzat2017 '

évi és az azt követő évek költségvetésének teľvezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgĺírmester
Hataľidő: a20I7 . és az azt követő évi koltsésvetések készítése.

4. felkéri a polgáľmestert a hatźlrozat 1. pontja szerinti szerzóđéseka|áirásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20t6. decembęr 3 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztáty
Humánkapcsolati lľoda, Pénzügyi Ügyosztály

A |'50ĺ20|6. (vI.02.) számú határozat mellékletét a kivonat 8. számrĺ mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat házioľvosi életpályamodell elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
1,511201'6. (vI.02.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Elfogadja ahatározat 1. sz. mellékletét képező Józsefuĺírosi Egészségügyi Eletpályamodellt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20l6.június 02.

ľ
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2. A Józsefvárosi Egészségügyi Életpályamodell megvalósítása érdekében felkéĺi a
polgármesteft aZ alábbi javaslatok előkészítéséľe és Képviselő-testület elé terjesztésére:

a) aháziorvosok munkájának segítése érdekében az adminisztratív jellegti feladatellátás
ö nkormány zati támo gatása,

b) a háziorvosi feladatellátást segítő eszközök beszęrzésę érdekében nffitandó
ö nkormány zati tźĺmo gatás feltétel ei nek bizto s ítás a,

c) egyszerűsített licęnsz megszeľzéséhez szükséges képzési díj önkoľméłnyzati támogatás
feltételeinek biztosítása,

d) a Semmelweis orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékével tĺjľténő
egyiittműkĺjđé s feltételeinek me gteremtése,

e) a VIII. kertiletben háziorvosi feladatot váilalő rezidensek öszt<ĺndíjrendszerének
kidolgozása,

Đ a VIII. kerületben hĺŁiorvosi feladatot vállaló szakorvosjelöltekkel töľténő
együttműködés feltételeinek kidolgozása.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

3. a) A háziorvosi rendelők fe|tĄíttsára, kaľbantartására, mely tartalmazza a bonyolítási' műszaki
ellenőri díjat is 30.000,0 e Ft fedezetet biztosít a működési általanos tartalék terhére és

megbízza a Jőzsetvélrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a feladat teljes kĺinĺ elIźńásáva|, és
felkéľi a polgáľmestert az erre vonatkoző megźů|apodás a|áirására.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadtls 11107-01 cím műkcidési cél és

általános taľtalékon belül az általános taľtalék - kötelező feladat - e\őkényzatźrő| 30.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kote|ező feladat _ dologi e|oirányzatára 15.000,0 e

Ft-ot, a felújítás e|őirźnyzatára 15.000,0 e Ft-ot.

Felelo s : pol gármester, Józsefr ĺíľo si Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt.
Határido : 20I 6. december 3 1 .

4. HozzźĘźrul, hogy az Angitia_ Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében
eljfuő Dr. Juhász Eva házioľvossal 20|6. július 15. napjátó| szolgá|ati jelleggel béľleti
szerzóđés keľüljön megkötésľe, költségelviĺ bérleti díj megťtzelésével a Budapest VIII.
kerület, Kľúdy u. 2. III. 9. szźlm a|atti egy szobás, 46 m" alapteľĹiletű, komfoľtos
önkormányzati tulaj donban álló lakás tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20I6.junius 02.

5. a) a Budapest, VIII. Kĺúdy u. 2. III. 9. szźtm alatti lakás felújítási költségének fedezetére
bruttó 5.000,0 e Ft,- ĺisszeget źilapit meg, melynek fedezetéiil a 11107-01 cím mfüödési cél
és általános taľtalékon beltil az általános tartalék - kcjtelező feladat _ e|őírányzatát jelöli meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺídő : 20I 6' június 02.
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél és
általános taľtalékon be|il az általános taľtalék - kĺjtelező feladat . e|őirányzatárőI5.000,0 e Ft-
ot átcsoportosít a 11602 cím felújítás - önként vállalt feladat _ a Budapest VIII. kerület,
Kĺúdy u. 2. III. 9. számu lakás felújítása címén.

Feleltjs: polgárĺnesĹer
Határidő: 201,6.június 02.

6' Felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatfuozat 5. pontja szerinti felújítási
munkálatok elvégeńetésére és ahatározat 4. pontja szerinti bérleti szerzőđés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźlriđő: 2016. decembeľ 3 1 .

7. Felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 3. és 5. pontjában foglaltakat a költségvetési
rendelet következő módosításakoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: a költségvetési rendelet következő módosítása.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Pénzĺigyi Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási KőzpontZrt.

A 151lf0|6. (vI.02.) számrĺ határozat mellékletét a kivonat 9. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 5/4. pontja
Javaslat alap ítvány e gyedi táłmo gatásár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Santha Péterné - alpolgĺáľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHc.ZAT ALHI Z MtNo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
152|20|6. (vI.02.) 16IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy

1. Srántha Pétemé alpolgarmesteri saját kerete előirányzatanak terhéľe támogatja a Dévai
Szent Ferenc Alapítvláný (székhely: 1053 Budapest,Ytlĺllhźn körut 8. I.l4., ĺyi|vźntartási
szárl: 01-01-0008587) 100.000,- Ft, azaz egyszázezęr Ft összegben elektromos Zongora
vásaĺlása érdekében.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 2016. iúnius 2.
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2. ahatátozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-0l cím műkĺjdési
cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - ĺjnként vállalt
feladat - e|őirźnyzatárő| i00 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vál|a|t
feladat - felhalmozási célú támogatások tú|amhánafiáson kívülre e|őirányzatfua Dévai
S zent Feľenc Alapítvány hangszer vásárl ás támo gatása címén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20I6.június 2.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ításán áI a hatfu o zatb an fo g1 altakat ve g y e fi gyel embe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: af0T6. évi költségvetés következő módosítása

4. felkéľi a polgĺírmesteľt a hatátozat 1. pontja szeľinti támogatási szerzođés a|źirásźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 20 1 6. június 3 0.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszotgáltatási Ügyosztály, Pénziigyi
Ugyosztály

6. Egyéb előterjesztések

Napiľend 6/l. pontja
Javaslat a Sanghaj város Putuo és Changning keriilet Onkormányzataiva|
megáIlapodás megkiitéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜK SÉGE S
H.ą.l.ą.Roz,ą.ľ:
1'5312016. (W.02.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. megállapodást kĺit Sanghaj Changning kertilet onkoľmányzatával, ahatározat I. számis,
mellékletét képező Egyetértési megállapođásbaráti kapcsolatok létesítésére elnevezésii
dokumentum tervezet szerinti taľtalommal, azza|, hogy a megállapodás végleges
szcivege a táĺgya|ásokon elhangzottak figyelembevételével módosulhat, amennyiben
pénzngyi feđezetet továbbra sem igényel.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 20I 6. iúnius 02.
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2. megerősíti a3f1l20I3. (V[I.29.) szćLműbatározatź./- és egyÍittmtĺkodési megállapodást
köt Sanghaj Putuo kerület onkormányzatával, ahatározat2. számu mellékletét képezo
megállapodás tewęzet szerinti tartalommal, aZZa|, hogy a megállapodás végleges
szövege a tárgya|ásokon elhangzottak figyelembevételével módosulhat, amennyiben
pénzugyí fedezetet továbbra sem igényel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6.junius 02.

3. felkéľi a polgármestert az 1.-2. pont szerinti dokumentumoka|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

A döntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Polgáľmesteri Kabinet

A 153l20t6. (vI.02.) számrĺ határozat mellékleteit a kivonat 10. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 612. pontja
Javaslat a Józsefváros Ktizbiztonságáéľt Ktizalapítvánnyal kapcsolatos
d łi ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT HoZ AT ALHc.Z ľłnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
154t20|.6. (vI.02.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet ťrgy dcint, hogy

1. elfogadja a lőzsefváros Kozbiztonságáért Közalapítuíny kuľatóriuma által benyújtott
2015. évi egyszenĺsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás) és a
kozhaszniĺsági jelentését a hataľozat I. sztlĺrlú mellékletétképező tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatźridő : 20I 6. j únius 02.

2. felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon az I. pontban meghatározott dokumentumoknak
az o nkoľm ány zat hivatal o s honlapj án tĺirténő ko zzététe|ér ó|.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 20|6.június 1 5.

A döntés végľehajtá sát v égző szerv ezeti egység: Polgáľmesteľĺ Kabinet

A 154ĺ2016. (W.02.) számú határozat mellékletét a kÍvonat 11. számrĺ melléklete
tartalmazza.
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Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Polgármesteľi Hivata| Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
(írásbeli előteľj esztés, poľrÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

sz1lv AZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z vnĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG S ZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
1sst2016. (vr.02.) 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL15IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. jőváhagyja a Polgáľmesteri Hivatal - a hatttozat me||ékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt _Szewezeti és Műk<jdési Szabá|yzatát2016.július 1-jei hatályba
lépéssel.

Felelős : polgĺĺrmest er, jegyző
Határidő: 201'6. iúlius 01.

2. felkéri a polgármesteľt és a jegyzőt ahatározat 1. pontja a|apján a Polgármesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és MtĺködésiSzabáIyzatánakaláitźsára.

Felelős : polgármest er, jegyzó
Hatáľidő: 2016. iúlius 01.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, valamennyi érintett
szervezeti egység

A 15512016. (vI.02.) számú határozat mellékletét a kĺvonat 12. számú melléklete
tartalmazza.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN VAN tz rÉpvtsBro
A RENDELETALKOľÁsHoz vĺrľĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos rÉľvrsnr-o.ľnsľÜr-Bľn 15 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSsAL ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosI oľxonľĺÁľYZAT xnľvrsnr,o
TEsTÜLEľnľnx 20ĺ2016. (vI.09.) oľxomĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
xÉľvrspr,o.ľnsľÜlnľ És SZERVEI sZERvEZETI És n,luxooÉsl
sZABÁLYZATÁRóL szoĺo 36t20|4. (xI.06.) oľronľĺÁľyzĺľr RENDELET
ľĺonosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtektnthető

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képvĺselői Iľoda
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Napiľend 6/4. pontja
Javaslat g;A ktiziisségi egyiittélés alapvető szabályaiľóI és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről'' címmel ľendelet elfogadására
(írásbeli e|őterjesńé,s, P OTKEZBESITES)
Előterjesaő: Danada-Rimán Edina - jegyzó

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z EGY S ZERŰ S ZóTOB B sÉc s zÜr s Écps
HATAROZAT:
1s6t20Ĺ6. (VI.02.) 16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet felkéri a jegyzot, hogy a rendelet hatásairól és eredményeiről számoljon
be évente egyszer az éves beszámolójában.

Felelős: jegyző
Hatátiđő.' évente a Polgarmesteri Hivatal tevékenységérő| szóló beszámoló készítése

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz vnqosÍrpTT SZOToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rÉľvlsnlo-TEsTtjlnľn 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA Es MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos
vlil. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁľyza.ľ xnľvrsnlo
TESTt]LETENEK Í8ĺ201'6. (vI.02.) oľronľĺÁľyzĺ,ľr RENDELETÉT A
rozossÉcr ncyÜľľnr,És ALAPVETO SZABÁLYAIROL ns EZEK
ELMULASZTÁSÁNAK Jo GKovnľxnzľĺÉľynInoĺ,

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodón megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői lroda

Kmf.

Danada-Rĺmán Edina s. k. Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármesteľJegyzo

A jegyzőkcjnyvi kivonat hiteles:

Szeľvezési és Képviselői Iroda

!s, ",ók7yi 
kivo7Ąot készítette:

{"k^""{,ť^{'{',k^,
Szervezési éďKépviselői Iroda ťlgyintézo
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