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Képviselő-testtilet e számár a

ł,

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f016. szeptember 8. . sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesteri táiékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok végrehajtásá.ľő|, az
előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a jetentősebb eseményekľő| és az iinkormányzatÍ
pénzeszkőziik átmenetileg szabadrendelkezésíí ľészének pénzpiacĺ jet|egíĺ lektitéséľőI

A napirendet nyílt Ĺilésen |ehettźrgyalni, döntés nem szükséges.
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DANADA-fuMÁN Ěonĺe

Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi
Embeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati jav as|at a bizottság szźmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottsáý Emberi Erőforrás
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|źsát.

X
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műk<idési Szabźiyzatárő| sző|ő 36lfo14. (xI.06.) szttmtl
önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgármester írásos tájékoztatója a |ejárt határidejiĺ testĺileti hatźrozatok végrehajtásárő|, az
előző képviselő-testĺileti ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekrő| és az
<inkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésrí részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20 16. augusztus

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edina

jegyző
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Pol gá ľmesteľi tájékoztatő

a 20t6 szeptembeľ 8-ai
képviselő.testületi

iiIésre

,,(1) Minden hónap rendes Ĺilésének éi|andő napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőjaa|ejźrt
határidejű testületi határozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testületi ülés őta tett fontosabb
intézkedéselaol, a jelentősebb eseményekľől és az onkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (1) bekezdése alapján)
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Tájékoztatőa|ejárthatáridejűképviselő-testü|etihatározatok
végľehajtásárőI

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A lejárt határidejÍí képviselő-testületi határozatokvégľehajtásá,ľćil az alábbi
je|entést adom:

Javaslat a Budapest VIII., Bacsó BéIa u l7. szám alatti telek pdlyĺźzat útjdn tiirténő elidegenítésére

ss/2016. (ilr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.)hozzźĄćrul a Budapest VIII. kerület, Bacsó Bé|a u. |7. szám a|atti,34853 hrsz.-ú' |.8If m2

alapterületű te|ek nyilvános, egyfordu|ős pá|yázat útján történő énékesítéséhez

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 03.

2.) e|fogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. |7. szám a|aÍti,
34853 hľsz.-ú, |.8|f m, a|apterületÍĺ telek énékesítéséľę vonatkozó pá|yázati fęIhívást az a|ábbi
fe|tételekkel

a.) a minimális vételár: 296.440.000'- Ft + ÁFA,

b.) a pá|yázatbirźiati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c.) apá|yázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadásától számitott2 éven belüljogerős építési engedélý szerez'

cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított f éven belül jogerős
haszná| atb avéte l i en ged é|ý szer ez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a
kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60
napot meghaladó késedelme esetén a kotbér összege 7'500'000,- Ft, amely
kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biĺosítandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az
előzőeken túI fęlmerülő késedelem ęsetén vevő által ťlzetendó napi kotbér mértéke
30.000.- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
IJatáridő: 20 | 6. mfu cius 03.

3.) a pźilyazati felhívást a Képviselő-testtilet 47l20I5. (II.19.) számű hatttrozatában foglaltak szerint
teszikozzé

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. március 03.

4.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt'-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa Ie, és
a pźiyázat eredményére vonatkozó javas|atát terjessze a Képviselő-testület e|é jóváhagyás végett.
Amennyiben a pá|yázat eredménýelenül zárul, fe|hata|mazza a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
B izottságot a p źiy ázatot |ezźlr ő eľe dm ény me gál|ap ításár a.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 20 1 6. július 3 1 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a telek éľtékesítése megttiľtént'
2016. jú|ius 05-én az adásvételi szerződés megkötésľe keriilt. További intézkedést nem igénye|.

Javaslat az óvodaifelvételi körzet és alapító okirat módosítdsára

62/2016. (trr.03.)

A Képviselő-testüIet úgy dont, hogy

1) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített
ovoda a|apitő okiľatát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát ahatźlrozat l. sz. mellékletében foglalt tartalommal, melyek 20l6. május 1. napján lépnek
hatźiyba.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 03.

2) fe|hata|mazza a po|gármesteľt a határozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok a|áirására és a
Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azza|, hogy a hiánypótlás
teljesítése jelen határozatta| nem lehet ellentétes és az a|apitő okiratot lényegi _ he|yreigazítźsi
kérdésnek nem minősiilő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. március 03.

3) az ővodai felvételi körzeteket 20|6. szeptember 0l. napjától kezdődően a határozat f. sz.

mellékletében foglaltak szerint hatźlrozza meg, a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
Önkormányzat Naprafoľgó Egyesített óvoda alábbi székhely- és tagóvodáira vonatkozóan:

l. Napľaforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, Tömő u. 38/A.
2. Napľaforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág Tagóvodáj a |08f Budapest, Baross u. 1 l 1/b.

3. Napraforgó Egyesített ovoda HétszinvirágTagóvodája i081 Budapest, Kun u. 3.

4. Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája l089 Budapest, Vajda Péter u.37.
5. Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

6. Napraforgó Eryesített ovoda Koszorú Tagóvodája 1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.
7. Naprafoľgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodája 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-l5.
8. Napraforgó Egyesített ovoda /székhelyóvodď 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.

9. Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó u. 3l.
l0. Napraforgó Egyesített ovoda Piýpang Tagóvodája 1087 Budapest,Századostlt1f-|4.
11. Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája 1086 Budapest, Szúzu.f.
12. Napraforgó Egyesített ovoda Szivttrvány Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. 18.

i3. Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

14. Naprafoľgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája 1083 Budapest, Baľoss u' 9l.
15. Napraforgó Egyesíteff ovoda Várunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest, Csobánc u. 5.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptembeľ 01.

A llumánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati lľoda és Pénziievi Ügyosztálv tájékoztatása
alapján:
1-2. pont: a Napľafoľgó Egyesített Ovoda módosító okirata és az egységes szeľkezetbe foglalt
alapító okiľata ahatátozat 1. sz. melléklete szeľinti taľtalomma|f016. máľcius 7. napján aláíľásľa
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került, a Magyaľ Allamkincstár a törzskiinyvi nyilvántartásba vételt a f0|6. április 13-i
határozatával elfogadta és 2016. júIius l-jei hatállya|vezette át a módosítást.
3. pont: a 20|6. szeptembeľ r-jétől hatályos óvodaĺ felvételi köľzetek kijzzététe|re kerültek
Józsefváľos honlapján, a Napľafoľgó Egyesített óvoda honlapján, továbbá a Közoktatási
Infoľmációs Rendszeľ elektľonikus oldalán.

ravaslat a Fővĺirosban létesítendő Roma oktatási és Kulturdlis Központhoz kapcsolódó döntések
meghozatalára

71/f0r6. (rv.07.)

A Képviselő-testĺ'ilet úgy dönt, hogy

1.) a Roma oktatási és Kulturá|is Központ megvalósítása érdekében értékarányosság szempontjából
cserealapként megvizsgá|ja a Budapest Józsefváľosi Önkormányzat tu|ajdonában álló Budapest
VIII. kertilet, Tavaszmező u. 6. szám a|atti,35172 hrsz.-ú ingatlanért cserébe felajánlott, állami
tulajdonban átló Budapest VIII. kerület, Üllői ĺt 58. szám a|atti, 3634l hrsz.-ú ingatlanrészt,
valamint a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 3. szám a|atti,35603 hrsz.-ú ingatlant.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. ápri|is 7.

f .) felkéri a Jőzsetvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t aZ egyes ingatlanok csereértékére vonatkozó
MNV Zrt.-ve| töľténő egyeztetések lefolytatásáľa, valamint a cseľealapot képező ingatlanok
énékarányossága esetén ahatározat l') pontja szerinti ingatlancsere szeľződés elokészítésére és a
Képviselő-testtilet elé tcĺlténő beterjesztésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vag1ĺongazdá|kodási igazgatőja
Hatźlridő : a következo képvi se l ő-te stül eti i'i l és i dőpontj a.

3.) megbizza a lőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII., Tavaszmező u. 6' szám
alatti ingatlan határidőre töľténő kiürítése érdekében sziikséges egyeztetések lefolýatásáva| és a
kiüľítéssel kapcsolatos valamennyi fe|adat ellátásának lebonyolításával, 300.000 Ft + Afa díjazás
ellenében.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

4.) a hatttrozat 3.) pontja a|apján elfogadja a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-ve| kotendő
megbízási szerzódést a határozat mellékletét képező tartalommal és felkéri a polgármestert annak
a|áirásźtra.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. ápri|is 07.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatátsa alapján: a lakásbéľIőkkel a|áirásra
kerĺiltek a megállapodások, a cseľelakások felújítása folyamatban van. A két helyiségbéľlő ktizül a
Phľalipe Független Cigányszervezette| a bérleti szeľződés megszűntetésére vonatkozó ktizös
megegyezés létrejött. A másĺk he|yiségbéľ|őve| az Oľszágos Roma onkormányzatta| szemben
peľes eljáľást kezdeményezett a Zrt.

Iavgslat a Budapest Józsefvttrosi onkormdnyzat tulajdontűban dIIó Tömő utca 16. szĺtm alatt
taldlható ingatlan értékesítésének tdrgydban kiírt púlydzat eredményének megtűIlapítdsára és újbóli

pdlydzat kiírdsára



73tf01.6. (rv.07.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hory

1.) a BudapestVIII., Tömő u.76. száma|atti,36f59l0/Al1,36f59l0lN4,36f59l0lN5,36f59l0lN7,
36f59ĺ0lA/10, 36259l0lN11, 36f59l0l N|2, 36f59l0ĺN13, 36259l0lAĺ|8, 36259l0lN|9,
36f59ĺ0lNf\, 36259l0lNf3, 36259l0lAlz4, 36f59l0lN26, 36259l0lAl27, 36259l0lN28'
3óf59l0lAl29,3625910lAl30,3625910ĺN3|,3625910lAl3f hrsz.-{s lakások és neľn lakás oéljára
szo|gá|ő helyiségek elidegenítésére kiírt ptiyáĺzatot érvényesnek és eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. ápri|is 7.

f ') hozzájáru| a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám a|atÍi, 36f59l0lN|, 36f59l0lAl4, 36f59ĺ0lN5,
36259l0lN7, 3625910ĺNI0, 3625910lN11, 36f59l0lAl12, 36f59l0lN|3, 36f59/0lAl|8,
36f59l0lNI9, 36259l0lNfj, 36259ĺ0/Nf3, 36f59l0lN24, 36259/0ĺNf6, 3625910lNf],
36f59l0lAl28, 36f59ĺ0lAl29,36259ĺ0lN30,36f59/0lN3|, 36f59l0lN3f hrsz.-ű lakások és nem
lakás cé|jára szolgáló helyiségek nyilvános, egyfordulós pá|yázat tftján torténő eryÍittes
elidegenítéséhez.

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

3.) elfogadja ahatározat mellékletét képezo, a Budapest VI[., Tömo u. 16. szám a|atti,36f59l0lNl,
36f59/0lN4, 36259/0lN5, 3625910lN7, 36259/0ĺNI0, 36f59l0ĺN11, 36f59l0ĺNIŻ'
36f59l0lAl|3, 3625910lN18, 36f59ĺ0ĺN79, 36f59l0lNfI, 3625910lNf3, 36259/0ĺN24,
36259/0lAlf6, 36f59l0lN27, 36259ĺ0ĺNf\, 36f59ĺ0lN29, 3625910lN30, 36f59l0lN31,
36259/0lN3f hrsz.-ű lakások és nem lakás céljáľa szo|gá|ó helyiségek együttes elidegenítésére
vonatkozó p á|y źuati fel h ívást az a|źhbi fe ltéte lekke l :

a) a minimális vételár: l6l.525.000,- Ft,
b) a p á|y źtzat bír á|ati szemp o ntj a : a l e gm agas abb me gaj án lo tt v éte|ár,

c) a lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekľe csak együttesen tehető érvényes aján|at.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. ápri|is 7 '

4.) a pályäzati felhívást a Képviselő-testület 47/2015. (II. 19.) számű határozattlban foglaltak szerint
teszikozzé.

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

5.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolításźtra, és a
pá|yázat eľedményére vonatkozó javas|atátterjessze a Képviselő-testtilet e|é jőváhagyás végett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. július 1.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: a pá|yázatra nem érkezett
ajánlato az eredmény megállapításáľa a Képviselő-testü|et 2016. szeptemberi ĺiléséľe késziil
előterjesztéso ame|yben aZrt.javasolja az újbóli kiíľást is.

, Javaslat a Budapest VIil., Bérkocsis u 32. suźm alatti telek pálydzat íttjdn történő elidegenítésére
ilti, IWĺ 6
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76/2016. (rV.07.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzttjárul a Budapest VIII. kerület, Béľkocsis u. 32. szźlm a|aÍÍi, 3479| hľsz.-ú, 
.773 

m2 alapteľületű
te lek nyi l váno s, egyford u|ős pźiy ázat útj án torténo értékes ítéséh ez.

Felelős: Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatoja
Határidő: 20l6. április 07.

2.) elfogadja ahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. kerület, Béľkocsis u.3f. szám a|atti,
34791 hrsz.-ű, 773 m. alapterületű telek énékesítéséľe vonatkozó pá|yźzati felhívást az a|ábbi
feltéteIekkel

a.) a minimális vételár: l25.000.000,- Ft + ÁFA,
b.) a pá|y źnat b ír álati szempontj a : a l e gmagasabb megaj án lo tt v éte| áÍ,
c.) apźiyázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadásától szźtmítottf éven belül jogerős építési engedélý szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| szÁmított 2 éven belül jogerős

haszná|atbavételi engedé|yt szerez,
cc.) a jogeľos építési engedély megszerzésének 60 napot megha|adó késedelme esetén a

kötbér összege 15.000.000'- Ft; a jogeľős haszná|atbavételi engedé|y megszerzésének 60
napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ összege 7.500.000'- Ft, amely
köte|ezettségek garanciaszerzodés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetok. Az
előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbéľ mértéke
30.000.- Fr.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 07.

3.) apźiyźnati felhívást a Képviselő-testület 47/f0|5. (II. l9.) száműhatározatźtban foglaltak szerint
teszikozzé.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. ápri|is 07 '

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le,
és a pá|yázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás
végett. Amennyiben a pá|yźzat eredménýelenül zárul, fe|hata|mazza a Yźtrosgazdálkodási és
P énzü gy i B i zotts ágot a p źiy ázatot |ezár ő ered mény me gźi|apítás ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 l.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a pá"lyáłzat kiírásľa keriilt. A
pá|yázatot lezárő eľedmény megállapítására VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság jogosult.
Eredménytelen eljáľás esetében űjabb pá"Jyázat kiíľása a Képviselő-testiilet hatásköľe.

Iavaslat önkormdnyzati tulajdonił gazdasdgi túrsasdgokat érintő tulajdonosi di)ntések meghozataldra

92t2016. (rv.21.)
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A Képvise|ő-testület, mint a Józsefoárosi Gyeľmekek Udü|tetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft., a
Józsefváros Közbiĺonságáért és Köztisztaságáért Szo|gá|tatő Egyszemé|yes Nonprofit Kft., valamint a
Józsefuáros Kozösségeiéft Nonpľofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa' alapítóijogkörében úgy dönt, hogy

l. elfogadja a határozat |. számű mellékletét képezó, a Jőzsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért
Kozhasznű Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság 2015. december 31. foľdulónapra elkészített
vagyonmérleg- és vagyonleltár terv ezetét.

Fele|os: polgármester
Határidő: f0|6. ápri|is 2|.

f. elfogadja a határozat 2. számű mellékletét képező, a Jőzsefi,átos Közbiztonságáért és

Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság f015.
decembeľ 31. fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.

FeleIős: polgármester
Határido: 20|6. áprl|is f|.

3. elfogadja a határozat 3. számű mellékletét képező, a Józsefuáros Közösségeiért Nonprorft Zrt.,
mint átvevo és mint beolvadással létrejövő jogutód társaság 20l5. december 3l-i fordulónapra
e lkészített vagyonmérleg- és vagyonle ltár-terve zeteit.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 20|6. ápri|is 2|.

4. elfogadja a határozat 4. számű mellék|etét képező egyestilési szerződést és felkéri az
egyesiiléssel éľintett gazďasági társaságok [igyvezetését annak a|áirásźtra.

Felelős: Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznír Nonprofit Kft. ügyvezetóje, Józsefváros
Közbiĺonságźtért és Köztisztaságáért Szo|gáltatő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője és

a Józsefu áros Közö s ségeiért Nonprofi t Zrt. Igazgatóság elnöke
Határidő: f0|6. äpri|is f|.

5. elfogadja a határozat 5. számű mellékletét képezo egységes szerkezetu alapszabályt és
f e|hata|mazzaapo|gźtrmestertannaka|áírására'

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. źryrl|is f|.

6. az egyesülés során szükséges cégjogi intézkedések megtételéľe a Józsefuáros
K<izösségeiért Nonprofit Zrt.{ jeloli ki.

Felelo s : Józsefu áros Közö sségei éľt Nonprofi t Zrt. Igazgatóság e lnöke
Határidő: 2016. źtpri|is fl.

7. a |08f Budapest, Harminckettesek teľe f. fszt.2. szám a|atti 3563510lA135 helyrajzi számú
ingatlant az önkormányzat kor|túozottan forgalomképes törzsvagyon koréből kiemelve, azt
uz|eti vagyonná átminősíti, eryúttal felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t,
valamint a Józsefráros Kozösségeiéľt Nonproťlt Zrt.-t, hogy az ingatlan źńadás-áBĺéte|érő|
gondoskodjanak.

Felelős: Józsefu áros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. Igazgatóság elnoke
Józsefu áros i Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság el nöke

Határidő : 20 1 6. április fl ., átadás-źńvétel határidej e 20 | 6. április 3 0.
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8. a határozat 7. pontjára tekintettel a Jozsefvtros Közösségeiért Nonprofit Zrt'-vel a 1082
Budapest' Harminckettesek teľe f. fszt. 2. Íárgyában kötött haszná|ati megállapodást is
módosítja, és fe|kéľi a polgáľmestert a módosított megáIlapodás a|áírására.

FeIe|ős: polgármester
Hatáľidő: f016. źtprl|is fl .

9. felkéri a Józsefuárosi Gyermekek Üdĺiltetéséért Kozhasznú Nonpľofit Kft. ugyvezetőjét,hogy a
kozszolgźitatási szerzódés szerinti támogatás időaľányos felhaszná|ásáva| kapcsolatos
elszámolását készítse el.

Felel os : Józsefu áľosi Gyermekek Üdti ltetésé ért Közhasznú Nonprofi t Kft . ü g1rve zetoj e
Hatáľidő: 2016. jú|ius 3l.

10. felkéri a Józsefuáros Közosségeiért Nonprorft ZÍt.-t, bogy az źńa|aku|ásra és a határozat 7., 8.
pontjaiľa tekintettel módosított Ĺizleti tervét, és módosított kozszolgá|tattsi szerződését terjessze
a Képviselo-testület elé.

Fe lel ős : Józsefu áro s Közo sségei ért Nonprofi t Zrt. Igazgató ság elnöke
Határidő: 201 6. június 30.

A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatálsa alapján: A beszámolók határidőben elfogadásľa
keľiiItek.

A Józsefuáros Köziisséeeiért Nonpľofit Zrt. tájékoztatátsa alapján: 2016. ápri|is 2ĺ napján keriilt
aláíľásľa a beolvadáshoz szĺikséges egyesü|ési szerződés, valamint a Józsefuáľos Közösségeiért
NZRT. Alapszabálya. Az elfogadoff vagyonméľIeg és vagyonleltár tervezetek megküldésľe
keľültek a Társaság iigyvédjének' aki cégbíľóság felé továbbította.
A 1082 Budapest, Íraľminckettesek tere 2. Íszt. 2. szám alatti 35635l0lil35 helyľajzi számrĺ
ingatlant 2016. április 28-án a' ZRT. átadás-átvéte|i jegyzőkiinywel átadta a Józsefuárosi
Gazdálkodási Kiizpont Zrt-nek.
2016. ápľilis 28-án keľĺĺlt aláíľásľa Használati szerződés módosításao melyből kikeľült a
Haľminckettesek tere 2. fszt. 2.
Polgáľmesteľi hatásköľben módosításľa és aláíľásľa keľĺilt aZrt. Kiizszolgá|tatási szeľződése.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: a helyiség birtokbavétele 2016.
04.28-án megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Rezső tér egl részének ĺÍtnevezésére

96/2016. (rv.z1.)
A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy a Rezső tér nyugati |2.600 mz-es részének (a határozat melléklete
szeľint) Szenes Iván térré történő átnev ezését tźmogatja.

Felelős: polgármester
Hatźttidő: 201 6. ápri|is 2I .

97/2016. (rV.21.)

A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy a Rezső tér keleti részének Magyarok Nagyasszonya téné torténő
átnev ezését támo gatj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. ápri|is 21.
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9 6-97 /201'6. (Iv.2 1.) határozatok:
A Váľosépítészeti Iľoda tájékoztatása alapján: a 60Iĺ20I6.(IV.27.) sz. hatźrozatában a Főváľosi
Közgyíĺlés döntött a Rezső téľ átnevezésérő|. Äz átnevezést a 371'0l1'lf0L6 ügyiratszámú
határozatában Budapest Főváľos Kormányhivatala XI. Keľiileti Hivatala Földmérésiigyi és

Föld ii gyi Osztálya (Föld hivata|) átv ezette.
A telekalakítási eljárás miatt sziikséges beszerzési eljáľás lefolytatásľa keľü|t. A legalacsonyabb
tisszegű áľajánlata alapján a GEOSOFT 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. kerůilt megbízásľa a
telekalakítási vázrajz elkészítéséľe és az e|járás lefolytatására. Az elkészített vázrajzot a
147/f016.(w.02.) sz. hatáľozatálran a I(épviselő-testiilet elfogadta. Avázrajz a ľöldhivatal ľészéľe
benyújtásra kerĺĺIt.

98/f016. (w.21.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Rezső téren elhelyezkedő templom falára Rudolf főherceg
emlékére emléktáblát állít.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. ápri|is f|.

A Váľosépítészeti lroda tájékoztatálsa alapján: a Tisztviselőtelepi Plébánia plébánosa 2016. június
19-én kelt levelében aggá|yait fejezte kĺ az emléktáblával kapcsolatban, melyre tekintettel a
Képviselő-testület 2016. szeptembeľ 8-án tartandó üléséľe e!őteľjesztés készül.

99/2016. (rV.21.)

A Képviselő-tęstület úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármestert, hogy a96-97lf016. (IV.2l.) sámú képviselő-testtileti hatźrozatok szerinti
kezdeményezést küldje meg a Főpolgármester részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. ápril.is f7.

2. felkéľi a polgármestert a Fővárosi Kĺizgyíĺlés támogató döntése esetén a telekalakítási eljárás és a
hozzá kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytaĺására.

Felelős: polgármester
Határi dő : Fővárosi Közgyúl és támo gatő döntését kcjvetően

3' a) a 96-9812016. (Iv.fl.) számú képviselő-testületi határozatokban foglaltak és a közteľület
átnevezése kapcsán érintett cégek felmerülő kö|tségeinek megtéľítéséľe kérelem a|apján 1.000,0 e
Ft-ot biztosít tĺámogatás formájában önként vá||a|t feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás I|404-02 cím dologi e|őirányzatárő| -
kötelező feladat_ 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a ll105 cím - önként vállalt feladat - műk<idési
cé|űtźmogatásokállamhánartásonkívülree|őirányzatára

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2076. évi költségvetésről sző|ő rendelet következő
mó do s ításán á| a hatźtr ozatban fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 20|6. április 21., c) pont esetében a20|6' évi költségvetés
következő módosítása
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4. felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a Fővárosi Közgyűlés támogatő döntése
esetén megtöĺténő köĺeľület átnevezés kapcsán az éľinteÍt cégek felmerü|o koltségeiľe benyújtott
támogatás i igényľe vonatkozó szerződések megkotéséľe.

Felelos: poIgármester
Határido: 2016. december 3 l .

A Váľosépítészeti Iľoda tájékoztatása alapján: a 601.l2016.(Iv.27.) sz. határozatálban a Főváľosi
Közgyűlés diinttitt a Rezső téľ átnevezésérő|. Az átnevezést a 37l0/tĺ201,6 iigyiratszámrĺ
határozatálban Budapest Főváros Koľmányhivatala XI. Keľiileti Hivatala Földméľésiigyi és
Fö|dügyi osztálya (Földhivatal) átvezette.
A te|eka|akítási eljáľás miatt szükséges beszeľzési eljáľás |efolytatásra került. A lega|acsonyabb
tisszegű áraján|ata alapján a GEOSOFT 2000 Méľniiki Szolgáltató Kft. keľült megbízásľa a
telekalakítási vázrajz elkészítésére és az eljáľás lefolytatására. Az e|készített vázrajzot a
t47l2016.NI.02.) sz.határozatában a Képviselő-testület elfogadta. A.vázrajz a Fiildhivatal ľészéľe
benyújtásľa keľüIt.
A telekalakítást a Fiildhivatal még nem vezette át,így ahánszámok megváltoztatása sem tłiľtént
meg. Ennek megtiirténte után lehet a cégekkel a kapcsolatot felvenni.

Javaslat a Jóuefvdrosi Szent Kozma Egésuégtigyi Központ intézményvezetői páIydzatdnak
elbírdldsóra

103/2016. (v.os.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

|. azElőkészítőBizottság egyhangú javaslata a|apjánvezetőimegbízást ad Dr. Horváth Szilárd részére
a Józsefoáľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (1084 Budapest, Auróra utca 22-28.)
intézményben f0|6. június 01. _ 20|9. május 31. közötti időszakľa, három hónap próbaidovel,
600'000 Ft/hó munkabérrel'

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 6. május 3 1.

2. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontja szerinti vezetői megbizás és munkaszerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 3l.

A Jeeyzői Kabinet Személvügyi Iľoda tájékoztatása alapján: Dr. Hoľváth Sziláľd Józsefváľosi
Szent Kozma Egészségiigyi Kiizpont új főigazgatőjárvá történő megbízásával kapcsolatos
munkaügyi dokumentumok (munkaszerződés, kinevezés) a polgáľmesteľ, valamint a Íőigazgatól
á|ta| a|áír ásra keľĺiltek f016. j únius 1. napj ával.

Jav a s I at fe I le b b ezé s e I bír áI ás ár a te I ep iłlé s k ép i e Ij dr ás b an

104/2016. (V.os.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1' a Német utca 13. szám a|aÍÍi utcai üzlethelyiségének (34903l0l1J64 hrsz.) portźúszerkezet
megvá|toztatásának ügyében a Menta Tľió Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc kÍt.4|.III.ĺ12.,
céĄegyzékszźm: 0I-09-901651) részére kiadott 26-22012/2016. iktatószámú I. fokú településképi
bejelentési eljárásban hozott igazo|ásban foglalt I. fokú döntést helyben hagyja.
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Felelos: po|gármesteľ
Határidő: 2016. máius 05.

2. a Német utca 13. szám a|atti utcai üzlethe|yiségének (34903ĺ0lA164 hrsz.) portálszerkezet
megvtitońatásának ĺigyében a Menta Trió Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc krt.41.Iil.llZ.,
cégjegyzékszám: 01-09-90l651) ľészére kiadott f6-220l2lf016. iktatószámú I. fokri településképi
beje|entési eljárásban hozott igazolásban foglaltakkal szemben benyújtott fellebbezéssel
kapcsrrlatban nrás.rdf.:kú hatósági jogkoľébelr eljárva aza|źlbbihaÍározatothozza:

HATÁno ZAT
fellebbezési kérelemmel kapcsolatos eljáľásban

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági
hatáskorében e|járva

a Német utca 13. szám alatti utcai ĺiz|ethelyiségének (3490310lĄ164 hrsz.) poľtálszerkezet
megváltoztatásának ügyében kiadott 26-220l2lf016. iktatószámú I. fokú településképi bejelentési
eljáľásban hozott igazolásban foglalt I. fokú dontést

helyben hagyja.

E hatźlrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgá|atát jogszabályséltésre való
hivatkozással a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet ahatźtrozat kozlésétő| számított 30 napon beltil
az I' fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani. A keľesetlevél benyújtásának a
hatźtrozatvégľehajtásáranincshaĺasztőhatźiya.

INDoKoLÁs
Menta Trio Kft. bejelentő szervezet a Kf6-45/20l6. ügyiratszźtmű kérelmében az épített környezet
alakításaról és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. törvény 30/D. $-a, a településfejlesztési
koncepcióró|, az integrált teleptilésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről sző|ő 314l201f. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. $-a,
valamint a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi tnkoľmányzat Képviselő-testtiletének az
építésüggyel összefüggő egyes helyi onkormányzati hatósági eljárások részletes szabá|yairő| sző|ő
5/f013. (II.10.) önkoľmányzati rendelet 6. $-a a|apján településképi bejelentést tett Budapest Főváros
VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat po|gáľmesteľéhez, mint elso fokú településképihatősághoz (a
továbbiakban: I. fokú hatóság), a Budapest VIII. kerĹilet, Német utca 13. szám a|atti épü|et utcai
üzlethelyiségének portálszerke zet megv źitoztatásźra vonatkozóan.

Az első fokú hatóság településképi döntésében megállapította, hogy aZ építési tevékenység
kialakításával nem illeszkedik az épülethez és kornyezetéhez, így nem teljesülnek az építésüggyel
összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes szabá|yairő| sző|ő 512013. (II.10.)

ö'nkormányzati rendelet 12. $-ban támasztott kĺjvetelmények, ezért a rendelkező részben foglaltak
szerint az épitési tevékenységet megtiltotta.

A Menta Trio Kft. képviselője Pápai István az I.' fokú határozaÍta| szemben 2016. április ll-én -
fellebbezési hatźtriđőn beltil - jogoľvoslati kéľelmet nyújtott be.

A településképi beje|entési eljárásban I. fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelmet felterjesztette a II.
fokon eljáró hatóságijogköľ ryakorlójának, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének. A fellebbezési jogról rendelkezés a, ptv. 30/D. $ (3) bekezdésén és az
építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részlętes szabźiyairő| sző|ő
5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelet 13/A. $-ában foglaltakon alapul.

-!ď
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Budapest Fováros VIII. kęrtilet Józsefvárosi Örlkonnányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági
jogkorében e|járva az e|ső fokú eljárást felü|vizsgálta és a jogorvoslati kére|met ę|birá|va azt
mega|apozatlannakÍalá|taaza|ábbiakratekintettel:

Kérelmező helýelenül hivatkozik fe|lebbezésében arra, hogy a tervezeÍ:t' építészeti megoldás nem érinti
a településszerkezetet, és nem változtat a homlokzat arányokon, nem zavarja akorĺyezó épületek, utcák
haszná,|hatőságát, a meglévő homlokzat egyébként sem egységes, a portál funkciója nem változna' nem
okoz zavart a szinezés, sem a méret, nincs ugyanis kiemelt jelentőségű utcakép, és nincs közterület
alakitásl terv.

A II. fokű hatóság megállapítja, hogy a településképi bejelentés az építésüggyel összeÍiiggő egyes helyi
önkormányzati hatósági eljárások ľészletes szabá|yairőlsző|ő 5/f013. (il.10.) önkormányzati rendelet 1.

mellékletében foglaltaknak nem felel meg, mert hiányzik a helyszínrajz, a beadott fotókból nem
dönthető el, hogy melyik üzlethelyiség poftáljának cseľéjére vonatkozik a kérelem és nincs |źttllányterv,
ami bęmutatná, hogy fog kinézni a jövőben a portál.

A tervezett mego|dás a településképben zavart ke|t, az egységes teljes üveges, ablak-ajtó megosztást
figyelmen kívtil hagyja. A tervezett kialakítás megbontaná a helyi védelem a|att źi|ő épület ťoldszinti
hom|okzati struktúrajának egységét, a poľtálokra nem jellemzo osztott elem keríilne beépítésre, ami
ráadásul máshonnan került ide újrahasznosításként, nem méľetre g1ĺártoÍt, igy a Józsefuáros helyi
építészeti örökségének védelméről sző|ó Sflf\l l. (x.19.) önkormányzati rendelet I. számű melléklete
értelmében helyi védett épületen a helyi védett épitészeti értékek véde|mével kapcsolatos építészeti
esztétikai elvárások nem teljesülnek.

Ezért az első fokú hatźlrozat rendelkező részét a fentiekben kifejtett indokolással helyben hagyja.

Akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźůyairő| sző|ő f004' évi CXL. törvény 105.

$ (5) bekezdése szeľint afe||ebbezési eljárás során hozott döntést közölni kell a fellebbezőve| és azza|,
akive| aze|ső fokú döntést közö|ték. A Ket. 105. $ (7)bekezdése alapján az első fokon eljáľt hatóság
intézkedik a döntés kézbesítése iľánt. Erľe figyelemme| felhívja a Képviselő-testtilet a polgármestert a
döntés fellebbezővel torténő közlésére.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabá|yairő| szőlő 2004. évi CXL. törvény 1 09. $ ( l ) bekezdés b) pontján alapul.

A másodfokú hatósági eljáľás lefolytatására a hatásköt akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabá|yairől sző|ő f004. évi CXL. törvény l07. $ (1) bekezdése állapítja meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 05.

3. felkéri a polgáľmestert az |-f . pont szerinti döntés közlésére.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6'május20'

A Váľosépítészeti Iroda tájékoztatátsa alapján: a Menta Tľio Kft. a másodfokr'i dřintést 2016.
május 18-án áfuette.

Javaslat kiizteríilerhasznóIattal kapcsolatos döntés ellenifellebbezés elbíróldsdru

Í05120|6. (v.05.)

1. A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselo-testi'ilete másodfokú
hatóságihatáskörébene|járvaaza|ábbibatározatothozza:
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HATÁnoZAT

Bedák Pál egyéni vál|a|kozo Budapest VIII. kertilet, Népszínház u.7-9 szám - Népszínház u. l 1. szám
elotti 3 óránként torténő he|yszínváItoztatással mozgó árusítás cé|jából I mf końerületľe, 2016. február
15-tő| f011. febľuár 15-ig taľtó időszakľa vonatkozó köztęrület-haszná|atának elutasítása tárgyźtban a
Yárosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottság |3flf0|4. (II.15.) számúhatározatának rendelkęző részét

helybenhagyja.

A határozat a közléssel jogerős, azza| szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági
felü|vizsgá|atĺúaz ügyféljogszabá|ysénésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Fővárosi
Kozigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címerve, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatalában határozatom közlésétől számított 30 napon belü| lehet 3 példányban
benyújtani vagy ajánlott ki'ildeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés
végrehajtására n incs halasztó hatá|y a.

INDOKOLAS

Bedák Pál egyéni vá||a|koző 2016. február 0l. napján koĺerület-haszntiatí kérelmet nyújtott be a
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefi'árosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonában lévő Budapest VIII. kerület, Népszínház u' 7-9 szám _ Népszínhaz u. 1l. szám előtti 3

óránként történő he|yszinváltoztattssa| | mf kozterület-használata iránt, mozgó árusítás cé|jábő| 2016.
februáľ 15-tő|20|7. február l5-ig terjedő időszakľa vonatkozóan.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Blzottság, mint elsőfokú hatóság (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
2016. február 15. napján tartott ülésén a I32lf016. (II.l5.) számú döntésében nem járult hozzá a

kozterĺilet haszná|atához az a|ábbi indok miatt.

Az önkormányzat tulajdonában nagysztlmú ĺires üzlethelyiség van' melyeknek hasznosítása előný
é|vez, továbbá két őstermelői piac is üzemel Józsefuáľos teri.iletén, ahol nagy |étszámű vásárlóközönség
talá|hatő, és kulturált körĺilmények között lehęt árusító tevékenységet folytatni.

Ügyfél ezt kovetően aBizottság |3fl2016. (II.15) számű hatátozattlval szemben hatáľidőben,2016.
február 19. napján fellebbezést nyújtott be, és kérte a kérelmében megjelölt közteľület- haszná|at
engedé|yezését. Fellebbezésében arľa hivatkozott, hogy az elsőfokú hatóság áItal előadott indokot
teljesíteni nem tudja jovedelmi he|yzetébó| adódóan.

Fentiek alapján az ugyfé| fellebbezésében kéte az elsőfokú hatóság határozatźtnak megváltoĺatását., és

a kérelmében foglalt kozterület-h aszná|at megadását.

Az ügyfél az illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. torvény f9. $-a a|apjźn megállapított illeték
megťlzetésének nem tett eleget, ezért a Budapest Főváros VIII' keľüIet Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyosaálya hiánypótlásra szólította fel.

Az ugyfé| határidőn belül illetékfi zetés i kötelezettségének e leget tett.

Az első fokon e|járő hatóság terjesztette fel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülete szźtmára a jogorvoslati kérelmet, a másodfokon eljáró hatósági
jogkör gyakorlójának, akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairő| sző|ő 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 107. s (l) bekezdés szerint.

A Ket. 105. $ (1) bekezdés alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja,
me gv á|tońatj a, v agy megsemmisíti.

A Képviselő-testtilet másodfokú jogköľében eljárva a20|6. május 5. napján tartott ülésén a Ket. 104. $

(3) bekezdésének megfelelően az elsőfokú eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat
megvizsgálva megá||apította, hory az elsőfokú hatóság a döntés meghozatalakor firyelembe vette a
Polgármesteri Hivatal által előterje sztett megźilapításokat.

A közterüleÍ-haszná|ati hozzájáru|ás megadásának feltételeit a Jőzsefvátosi Önkormányzat tu|ajdonában
|évő kozterületek haszntiatáről és haszná|atának ľendjéről sző|ő I8l20|3. (Iv.24.) onkormányzati
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rende|et (továbbiakban Rendelet) szabá|yozza. A Rendelet 13. $ (2) bekezdése értelmében a döntés
előkésítés során az aIábbiakat kell vizsgálni:

,,a) a kozterüIet-használat nem tartozik-e a B. $-a hatáĺya aIá;

b) a kérelem' tartalmazza-e a ] ]. s (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározottakat;

c) a kozterüIet használaÍához, a közterüĺeten tervezett tevékenységhez mely szakhatóságok előzetes
h o z z áj ár u l ás a, áll ásfo gl a l ás a, v é ĺ e m é ny e, ny il atko z at a s z ü ks é ge s ;

d) a kozterület-használat összeegyeztethető-e a Fővórosi Szabáĺyo1ási Kerettervben [FSZKT, 46/I99B.
(X. ]5.) Főv' Kgy. rendeletJ, a Budapesti Városrendezési és !ľítést Keretszabályzatban [BVKSZ
47/1998. (X. 15.) Főv. Kg1,,, rendelet], a Józsefváros Keľületi Epítési SzabáIyzatáróI szóló 66/2007.
6il.12.) önkorruónyzati rendeletben, a Józsefváros KerüIeti Szabdlyozósi Tervében foglak
szempontokkal, meýIeĺ-e a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, kornyezetvédelmi,
közegészségüg1łi és köztisztasági előírásohlak, valamint a keľeskedeĺmi és turisztikai szenlpontolĺľtak.,,

Helyesen hivatkozott az elso fokú határozat arra, hogy a közterületen töľténő árusítással szembęn az
onkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségekben vagy őstermelői piacokon ttiľténő árusítás é|vez
e|őný, ahol kulturált korülmények között lehet ezen árusító tevékenységet folytatni.

A fellebbezésben előadott szociális szempontokkal kapcsolatosan a Rendelet nem tarta|maz
ľendelkęzéseket' így ań. a másodfokú hatóság figyelembe vęnni nem tudta.

Tekintettel arra' hogy az elsőfokú hatóság döntése megfelelt a jogszabźńyi előírásoknak és annak
indokaival a másodfokon eljáró hatóság egyetértett, így azt helybenhagýa.

A Ket. 33. s (1) bekezdése értelmében ahatározatot a kérelem bęérkezésétől számított huszonegy napon
belĺil kell meghozni és ezen időn beltil kell gondoskodni annak kozléséről. Amennyiben a hatóság
testületi szer1ĺ) a hatáskörébe tartoző ĺigyben az (|) bekezdésben meghatározott határidőn belül, vagy ha
eZ nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testiileti ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül
határoz.

A fentiek a|apján a Képviselő-testü|et megáIlapította, hogy az elsőfokú hatóság a dontése meghozata|a
során megfelelően a|ka|mazta a jogszabá|yi ľendelkezéseket, ezért a másodfokú hatóság az elsőfokri
határ ozatokat h e lyb enh agy j a.

A Ket. 105. $ (5) és (7) bekezdései szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel a
másodfokú dontést hozó hatóság az elsőfokú döntést hozó hatóság útján kozli.

fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testĺilet a Ket. 73lA. s (4)bekezdésében fogla|tak a|apján zźrta

Ahatározat bírósági felĺilvizsgálatának lehetősége a Ket. 109. $ (1) bekezdés b) pontján alapul.

A másodfokú hatósági eljáľás lefolytatĺására a hatáskört a Ket. 107.$ (l) bekezdése állapítja meg.

f . felkéri a polgármesteľt a döntés közléséľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 05.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: ahatározatotaziigyfé|f016. május 20. napján
áýette.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi tit 57. fi)ldszinti ingatlanra vonatkozó elővdsdrldsi jogróI
való lemonddsra

106/2016. (V.os.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefvárosi tnkormányzat a
34637/0/N58 hľsz' alatt felvett, 108l Budapest, Rákóczi ilt 57. fszt.,,felülvizsgá|at a|aĹt,,, teľmészetben
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a Kiss József u. 2. földszint, 663 m2 alapterü|etű iizlethelyiség megnevezésű ingatlan tekintetében a
PRÁGA INVEST VENDÉGLA.Tó rt eladó és a GREAT FoRTUNE INVEST Kft. vevő kozoÍÍ.f016.
április 7-én 180.000.000,- Ft, azaz száznyolcvanmillió forint véte|áron létrejött adásvételi szerződéshez
kapcsolódó elovásár|ási jogźna| nem kíván é|ni.

Felelős: polgármester
Határidó: 2016. május 5.

A Gazdálkodási ÜeYosztá|v tá!ékoztatáŚa alapján: a döntés 2016.05.10-én postázása megtöľtént,
2016.05.13-án az iigyféI átvette.

ravaslat a Fővdrosi onkormlźnyzat Módszertaní Szocidlis Központ és Intézményei (BMSZKI) részére
EgyüttmíÍködési megállapodds keretében ĺźtadott bérlemények jogi helyzetének rendezésére

r07/f0r6. (v.0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

l. hozzájáru| ahhoz, hogy a Budapesti Módszeľtani Szociális Központ és Intézményei (a
továbbiakban: BMSZKI) a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 3. fszt. 6. szám alatti 1 szoba,
komfoľt nélkĺili komfortfokozatű, 24,f0 m2 a|apteruletíĺ lakást, a Budapest VIII. kerület,
Diószegi Sámuel u. 16. III. em. 7 . szám a|atti l szoba, komfoľt nélküIi komfortfokozatű,27,0|
m2 alapterületiĺ lakást és a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. f4. fszt. 13. szám alatti 1

szoba, komfoľt nélkĺili komfortfokozatű, 26,88 m2 alapterületű lakásokat a használók által
lakottan a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt, részére 2016. június 30-ig visszaadja.

Felelős:polgáľmester, Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l6. június 30.

f . felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t, hogy a hatźrozat 1. pontjában meghatározott
lakások birtokba vétele éľdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdtikodási igazgatő
Határidő: 2016. június 30.

3 . felkéri a polgármestert a határozat mel léklet ét képező megá||apodtts a|áirásár a.

Felelős: polgármester
Határidó: 2016. június 30.

4. hozzźĘáru| ahhoz, hogy a határozat 2. pontjában foglaltak teljesülése után
- a Budapest VIII. kerület, Dugonics u. 3. fszt. 6. szźlm a|aÍti 1 szoba, komfort nélki'i|i

komfortfokozatú, 24,f0 mf alapterüIetű bérlakást Dávid Lajos jogcím nélkĺ'ili
lakáshasználó részére, költségelvű haszná|ati díj (2.657.- Ft+AFA) fizetési
kötelezettséggel,

- a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 16. III. em.7. szám a|atti l szoba, komfort
nélküli komfortfokozatu, 27,0| mf , a|apteruletíĺ bérlakást Varga Mária részére,
költségelvű haszná|ati dij (2.65 6.- Ft+AFA) fizetési kötelezettséggel,

- a Budapest VIII. kertilet, Diószegi Sámuel u. f4. fszt. 73. szám alatti l szoba, komfort
nélküli komfortfokozatú, f6,88 mf . a|apteri|etll bérlakást Ptźrcz József részérę
költségelvű hasznáIati díj (f .976.- Ft+AFA) fizetési kötelezettségge| határozott idoľe -
7 hőnap - időtartamr a haszná|atba adja.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 2016. iúnius 30.
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5. fe|kéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 4. pontjában fogla|tak a|apjźln a
lakáshasználati megállapodások megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatő
Hatáľidő: 2016. július 15.

6. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a határozat 5. pontjában fog|alt
Iakáshaszná|ati megáIlapodások megkĺitését követő 6 hónap eltelte után terjessze a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé a lakások bérbeadásáravonatkozó javas|atát.

Felelős: Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kođási igazgató
Határidő: |akáshasznźtlati megállapodásokmegkötéSét követő 6 hónap

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: A Budapest VIII. Dugonics u.3.
fszt. 6. sz. alattĺ lakásľa vonatkozóan a Haszná|ati megál|Iapodás elkészült, a jogcím néIkiili
lakáshasznáIó a használati megállapodást a|áírta. A Budapest VIII. Diószegi S. u. 17. III. em. 7.
alatti lakásľa vonatkozőan a Használati megállapodás elkészült, a jogcím nélkiĺli lalľáshasználó a
használati megállapodást a|áírta. A Budapest VIII. Diószegi S. u. 24. fszt. 13. szám alatti
vonatkozóan a HasznáIati megál|apodás e|készĺĺlt' je|en|eg a jogcím nélküli lakáshaszná|ő á|ta|i
a|áírásra keľül soľ.

A Jóuefvárosi onkormlúnyzat 2015. évi köItségvetésének végrehajtdsáróI szlőIó beszámolója és a
zdrs zdmadás i rende let-terv ezete

r08/f016. (v.0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. elfogadja az onkormányzat20|5. évi költségvetésének végrehajtásaľól szóIó szöveges beszámolót
az előterjesztés l. számri melléklete szerint.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 05.

2. elfogadja az onkorményzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való |eírźsźt az
előterjesztés f . számű melléklete szerint'

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

3. jőváhagyja a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést előterjesztés 3. számű melléklete
szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

A Pénzügyi ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak továbbĺ ĺntézkedést nem
igényelnek.

Javaslat a rózsefvdrosi onkormdnyzat 2016. évi kiiltségvetésérdl szóIó 1/20t6.(II.04.) önkormónyzati
rendelet módosítdsdra

109/2016. (V.0s.)



A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

7.l a Jőzsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| 2016. évre kötött, a település-üzeme|tetés, út-
parkkarbantartás, ncivényvédelem, koztisztasági feladatokľa vonatkozó kozszo|gá|tatási szerződésben
meghatározott kompenzáció összegét - az önjáľó takaľítógép beszerzése miatt, önként vállalt feladat -,
16.510,0 e Ft-tal megemeli és felkéri a polgármesteĺt a szęrzódésmódosítás a|áirására.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

f .l a) a nÉvs Zrt.-ve| kötott 20|6. évi közszo|gá|Íatási szerződésben meghatározott kompenzáció
összegét 6.500,0 e Ft-tal megemeli és felkéľi a polgáľmestert a szerzódésmódosítás a|áírására.

b) f0I7. évtol évi bruttó 10.400,0 e Ft-ra működési önként vállalt feladatra előzętes kötelezettséget
vá|la|, melynek fedezetéül az onkormányzatkozhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelöIi meg.

Felelős: polgármester
Hatáľido: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén következő évek kĺiltségvetésének teľvezése

3.l a) az Önkormányzat a rÁHĺop-3.3.f-8ĺ1-f008-0002 ,,Komplex kozoktatási esélyegyenlőségi
progľam megvalósítása a Józsefvárosban'' cimu pályázatban 2016. 07. 31-ig vállalt iskolabusz
projekteredmény fenntaľtását a f0|6l20I7. tanévre meghosszabbítja és ezért a működési önként vállalt
feladatra előzetes kötelezettséget vállal 20|7. évľe bruttó 3.500,0 e Ft összegben, melynek fedezetéu| az
onkormány zatközhata|mi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött önkormányzati
tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetésére, fenntartäsára, karbantartására vonatkozó
2016. évi közszolgáltatási szerzodésben meghatározott kompenzáció összegét 1.300,0 e Ft-tal megemeli
és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítĺís a|áirásźĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén 2016. május 31.

4.l megbízza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Palotanegyed Idősek Klubja (Budapest VIII.
kerÍilet, Baross u.2l.) kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával,50.800,0 e Ft
ĺisszegben és felkéri a polgármestert az erre vonatkoző megá||apodás aláírásra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 05.

5./ felkéri a polgármesteľt, hogy a Józsefüárosi Roma tnkoľmányzattal kösse meg a térzenére
vonatkozó 8.000,0 e Ft összegű támogatási szerződést.

Felęlős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 05.

6.l a) a Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont a|ka|mazottjait _ önként vállalt
feladat - a vezetők, kozépvezetók kivételéve| f0|6. május 1. napjától határozat|an ideig, de a szociális
életpályamodell bevezetéséig önkormányzati kereset-kiegészítésben részesíti, melynek összege a

gar antá|t i l l etményĺ'i k 7 8%o - a.

b) az a) pontban foglaltak miatt e|ózetes kötelezettséget vállalt évente a kiťlzetot terhelő járulékokkal

eryütt 60.4|7,0 e Ft-ra, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket
jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
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Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következo évek költségvetésének tervezése

1 .l a) a Józsefi,árosi Napraforgó Egyesített óvoda pedagógus életpályamodellbe nem tartozó nevelo-
oktató munkát segíto köza|ka|mazottjainak részére - önként vállalt feladat - f016. május l-től
hatźtrozat|an ideig önkormányzati keľeset-kiegészítést biztosít bérrendezésük érdekében, melynek
összege a garantá|t illetményük | 8%-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt e|ózetes kĺitelezettséget vállalt évente akiťlzetőt terhelo járulékokkal
együtt 38.100,0 e Ft-ra, me|ynek fedezetéül a kovetkező évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket
jeIö|imeg.

Felelos: poIgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének tervezése

8./ előzetes kötelezettséget vállal a Józsefuárosi Szociá|is SzolgáItató és Gyermekjóléti Központ 6 fő
szociális asszisztens fe|adatę||átáshoz szükséges közlekedési koltségeire, melynek összege évente 756,0
e Ft, fedezetéül a következő évek közhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: a következő évek költségvetésének tervezése

9.l a) a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. źL|ta| szervezett nyáľi táboľt igénybevevő józsefuáľosi
gyerekek k<jzül a ľendszeľes gyermekvédelmi támogatásban részesĹilők részére aZ étkeztetést
inryenesen biztositja, valamint a hátrányos he|yzetu gyermekeknek _ akik nyilatkoztak a nyźri szünidei
étkeztetés igénybevéte|ére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja.

b) előzetes kötelezettséget vál|a| 201,7. évtó| az a) pontban foglaltak miatt működési önként válla|t
feladatra évenként bruttó 2.508,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és
eryéb saját bevételeket jelöli meg.

c) az a) pont alapján felkéri a polgármestert a Józsefuáros Közöss égeiért Nonprofit Zrt.-ve| kötött 20 1 6.

évi közszo|gá|tattsi szerződés módosítására oly módon, hogy a kompenzáció összegét 2'508,0 e Ft-ta|

megemeli.

Felelos: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a kcjvetkező évek költségvetésénęk tervezése, c)
pont esetén 20l6. május 3l.

I0.l az onkoľmányzat e|ozetes köte|ezettséget vállal _ t l tOl cím - önként vállalt fe|adat _ gépjármű
bérleti díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetéül a kövętkező évekre az Onkormányzat
közhatalmi és eryéb bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a kovetkező évek költségvetési tervezése

1|.l megbízza a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az alábbiakhoz kapcso|ódó valamennyi
feladat teljes körű ę||átásáva|:

a.) a MÁV E|ep zajvédő faltervezése (Hungária kľt.' Salgótarjáni út és a Keleti pályaudvarhoz bekötő
vasútpálya által hatáľolt teľi'ilet északi és déli oldal) és a villamospályák melletti zajvédő falak tervezése,
l0.000,0 e Ft összegben,
b.) Tömő u. útfelújítása, 85.000,0 e Ft összegben,
c.) Szigony u' 35. sz. alattiépület bontása, 21.000,0 e Ft összegben,
d.) szegéllyel együtt járdźtk felújítása (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés), 12.760,0 e Ft
összegben,
e.) Dugonics u. 11 . sz' a|atti épĹilet tuzfa|ánakfelújítása, 34'937,0 e Ft összegben,
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f') Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű A|talános Iskola sportpálya burkolatának
felújítása, 1 1.000,0 e Ft osszegben,
g.) Molnár Ferenc Altalános Isko|a sportudvaľ felújítása, játszóudvar kialakítása, nyí|ászárok cseréje
73.,781 ,0 e Ft összegben,
h.) Lakatos Menyhén Altalános Iskola és Gimnáziumban lévő tornaszoba szigetelése, talajvizesedés
megszĺintetése, akadálymentesítés' udvari burkolat felrijítása, 16.2|3,0 e Ft osszegben,
i.) 7 db óvodában sószoba kialakítása, 3.815,0 e Ft osszegben,
j.) Vay Adám u. felújítása,f6.000,0 e Ft összegben,
k.) Korányi S. u. felújításának tervezése,2.f00,0 e Ft összegben,
l.) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyein működő nappali ellátást
nyújtó k|ubok felíljítása, f6.670,0 e Ft összegben,
m.) paľkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszköz beszerzése, f.540,0 e Ft
összegben,
n.) parkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó mobiltelefonbeszerzése, 2.000,0 e Ft összegben,
o.) Polgármesteri Hivatalon beltil ĺigyfélszolgálat kialakításának teľvezése, 1.500'0 e Ft összegben,
p.) Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Babóca és Minimanó Bolcsőde csatornahálózatának felrijítása,
3.]55,0 e Ft összegben,
q.) Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti otthonában
energetikai korszerűsítés, 3.000,0 e Ft összegben,
r.) Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti otthonában
gázkazán cseréje, 1.500,0 e Ft osszegben,
s.) Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szerdahelyi u. Családos Közösségi
Szállás (LELEK-Program) udvar burko|ása, gépészeti felújítása, 2.500,0 e Ft összegben,
t.) Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Koszorú u. LELEK-Ház telephelyének
az épu|et tetőfelúj ítása' 4. 5 00,0 e Ft összegben.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. május 05.

If ./ ahatźtrozat ||.lpontja a|apján felkéri a polgáľmestert a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|
kotendő megbizási szerződések elkészítéséľe és azok a|áirására.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 2016. május 3 l.

13.l a Jőzsefoáľosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. informatikai rendszerének kialakitásához 50.000,0 e Ft
támogatźst nýjt, és felkéri a polgármesteľt a támogatási szerződés a|áírásźra.

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

I4./ fe|kéri a po|gármesteľt, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a következő évek költségvetésének teľvezése

A Pénzüeyi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a határozatban fogla|tak esetében a ktiltségvetés
módosítása a20t6. évi ktiltségvetésľől sző|ő 1/2016. (II.04.) tinkormányzati ľendelet módosításáróI
sző|ő 15/2016. (V.10.) önkoľmányzati rendeleÍben végrehajtásľa kerůilt, z2.b),3.a)' 6.b)' 7.b.)' 8.)'
9.b.) és 10.) pontokban foglaltakat az Ugyosztá|y 20t7. évtől a mindenkoľi ktiltségvetés
készítésénél Íigyelembe veszi.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: az Onkoľmányzat és a Zrt.
közötti megbízási szerződés 2016. június 14-ei dátummal keriilt aláírásľa.

Jt



Á Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: a szerződés módosítása a|áírásra keľĺilt.

A Józsefváros Köztisségeiéľt Nonnľofit Zľt. tájékoztatźtsa alapján: a kőzszo|gálltatási szerződés a
2.508 e Ft kompenzáció tisszegével módosításľa keľii|t.

A Jegyzői Kabinet Joei Iľoda tájékoztatálsa alapján: a Józsefváľosi Roma Onkoľmányzatta| a
támogatási szerződés aláíľása megtiirtént.

'Ą Hum ánszo|eáItatási ÜgyosztáIy tájékoztatátsa alapj á n :

3/a pont: Az iskolabusz pľojektben éľintett Vajda Péteľ Enek-zeneĺ Altalános és Spoľtiskola
igazgatőja és a Klebelsbeľg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankeľtiletének
ta n ke ľii leti igazgató ját a ké pv is e I ő-testü leti d ii ntés ľő l tájékoztatást ka p ott..
6/a pont: Az érintett dolgozók illetmény módosítása megtörtént.
7la pont: Az éľintett dolgozók illetmény módosítása megtöľtént.
8. pont: A jövő évi költségvetés tervezésekor valósul meg.

A Gazdálkodási ÜeYosztály tájékoztatálsa alapján: a határozat t.1. pontjában foglalt szeľződések
a|áírása megtöľtént. A feladat átadására hatáľidőben soľ keľiilt.

Javaslat pdlylźzati döntések meglrczataldra a Piýpang ovoda újjdépítésével és az Eziistfenyő
Gondozó ház felújítósdval kapcs olatb an

110/2016. (V.0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t. a Magyarország Kormánya álta| f0|6. március 3-án megjelentetett ,,Kisgyeľmeket nevelő
szüIők munkavá||alási aktivitásának növelése'' címtĺ (vEKoP-6.1.1-l5 kódszámú) felhíváson a
Józsefuárosi onkormányzattámogatási kérelmet nyújt be a ,,Pitypang ovoda újjáépítése', című
projekt ťlnanszíroztlsa érdekében, amely új építésľe terjed ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 5.

2. a) atétmogatási kérelem benyújtásához szükséges ľehabilitaciós szakmérnokmegbízására bruttó
700,0 e Ft saját fonást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-0l cím műkodési cél és általános
tartalékon beltil az általános tartalék - kötelező feladat - e|óirányzatából 700'0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 1160l cím - kötelező feladat - beruházási e|oirźnyzatźra.

c) felkéri a polgáľmestert' hogy a k<iltségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| az a)-b)
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźtridó: a|b) pont esetén 2016. május 5.; c) a 20|6. évi költségvetésről szóló rendelet
következő módosítása

3. eľedményes páIyázat esetén vá||a|ja, hogy a Ĺámogatásból megvalósu|őberuházást, a beľuhiĺzás
megvalósításától számított 5 évig, eredeti ľendeltetésének megfelelően használja.

Fele|ős:poIgármesteľ
Határidő: 2016. május 5. és a beruhazás megvalósításźúő| számított 5 év

4. a határozat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a polgármesteľt a pźůytzathoz szi'ikséges
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igénylő hiánypótlások
a|áírásźlra és a Nemzetgazdasági Minisztérium fe|é torténő benýjtására.

Felelős:polgármester
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Határidő: 20l6. május 5.

5. fe|kéri a polgármestert, hory sikeres pá|yźvat esetén készítsen előterjesztést a Képviselő-testü|et
elé és tegyen javaslatot a koltségvetés módosítására.

Felelős: polgármester
Határidő: apá|yázattámogatásáró|szó|ó döntés után következő képviselő-testületi ü|és

6. a nemzetgazdasá'gi miniszter - a belÍigyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben - által meghirdetett Szociális szakosítoff ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozását szolgálő önkormányzati intézmények fejlesztésének, felűjításának támogatására kiíń
pá|yázaton indul a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont Időskorúak
Atmeneti otthona - Ezüstfenyő Gondozőhźz fe|űjítása céIjábóI a c) pá|yźnati a|cél -
határozat|an idejíĺ bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló
intézmények fejlesztése _ vonatkozásában bruttó 35.461.4|7 Ft beruházási összkoltséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 5.

1. a) a Szociális szakosított ellátást és a ryeľmekek átmeneti gondozásátszo|gźilő önkormányzati
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pá|yázat benyújtásához összesen
bľuttó |5.46|.4I7 Ft saját forrást biztosít azá|ta|ánostarta|ék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás IĺI07-0f cím működési cé| és általános
tartalékon belül az általános tarta|ék e|oírányzatáróI _ kötelező feladat - |5.462,0 e Ft-ot átcsoportosít a

kiadás 1l601 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ felújítási előirányzatźra.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következo módosításáná| az a)-b)
pontban foglaltakat verye figyelembe

Felelős: polgármester
Határidő: a|b) pont ęsetén 20|6. május 5.; c) pont esetén a f0|6. évi költségvetésrő| szóló
rendelet kĺjvetkező módosítása

8. a hatźtrozat 6. pontja szerinti eredményes pá|yázat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást aberuházás megvalósításától számított 10 évig eredeti rendeltetésének
megfelelően saj át fenntartásban műkodteti.

Felelős:polgármester
Határidő: 2016. május 5.

9. a határozat 6. pontja alapján fe|hata|mazza a polgáľmestert a pá|yázathoz szĺikséges
dokumentumok a|áirására és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei Lgazgatősága
felé történő benyújtására.

Felelős:polgármester
Hatáľidő: 2016. június 1.

l0. felkéri a polgármestert, hogy sikeres páIyźna| de az igényeltnél kevesebb pátiyázati pénzeszköz
elnyerése esetén a további költségekől tájékoztassa a Képviselő-testiiletet és tegyen javaslatot a
költségvetés i fedezetére.

Felelős:polgármester
Határidő: apźiyázate|bíráiásźúkövetően

Á Rév8 Zrt. tájékoztatálsa a|apján: a ,,Kisgyeľmeket nevelő sziilők munkavá|lalási aktivitásának
ntivelése'' című CvEKoP-6.t'.1-15 kódszámrń) felhívásrĺ páiyázaton a ,,Pitypang óvoda
Újjĺepĺte."'' elnevezésíi pá|yázat2016. május 30-án benyújtásľa kerĺilt, jelenteg elbíľálás a|att á.JI..

,Ą ,,Szociális szakosított el|átást és a gyeľmekek átmeneti gondozását szolgáló önkoľmányzati
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása'' című felhívásra az Ezüstfenyő Gondozőház
felújításáľa vonatkozó páůyázat 2016. jrĺnius2-án benyújtásra keľiilt, elbíľálása folyamatban van.

tt
r,ľ,I,ĺ



A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatálsa alapján: a támogatási kéľe|em 2015. május 30-án
benyújtásľa keľiilt, jelenleg elbíľálás alatt van. A ľehabilitációs szakmérnök megbízísa f0L6.
május l8-án létľejött.

A PénzüeYi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak esetében a költségvetés
módosítása a Képviselő-testü|et 201,6. évi szeptembeľi üléséľe készítendő ktiltségvetési rendeletben
keľiil átvezetésľe.

Javaslat ,,A leromlott telepiilésrészeken élő alacsony stdtuszíl lakossdg életköriilményeinek javítĺźsa,
tdrsadalmi ésfizikai rehabilitdciója Budapesten,, (VEKOP-6.2.1-15) pdlydzatifelltívóson való

részvételre

11U20r6. (V.0s.)

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. aMagyarországKormánya tńta|f0|6. március 03-án megjelentetett ,,A leromlott településrészeken
élő alacsony státuszli lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten'' című, VEKOP-6.2.l-l5 kódsztmű pá|yázati felhívásra a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefu áro s i on kormán y zat T ámo gatási kérelmet nyúj t be.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. aususztus 3 l.

f. a határozat 1. pontjában foglalt Támogatási kérelem benyújtásához szükséges előkészítő
munkálatok elvégzésére és a Támogatási kérelem elkészítésére és a vonatkozó képviselő-testĺ'i|eti
döntések elkészítésére megbizza a Rév8 Zrt.-t, az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között fennáIló,
h atályo s kozszo| gźitatási szer ző dés éb en fo gl altak s zer i nt.

Felelős: Rév8 Zĺt.
Határidő: 2016. augusztus 3l.

3. a) a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges partneľségi egyeztetések lebonyolításának
ťlnanszírozása érdekében bruttó f . 500.000 Ft saját forrást biĺosít.
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs i l 107-01 cím működési cél és általános
tartalékon be|i| az álta|ános taľtalék - kötelező feladat - e|óirźtnyzatábő| 2.500'0 e Ft-ot
átcsopońosít a kiadás l 1605 cím - önként vállalt feladat - dologi e|óirányzatára a VEKOP-6.2.|-
15 kódszámű pźiyánathoz a társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos koltségek
fedezetére.
c) felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetésľol szóló rendelet kĺjvetkező módosításáná| az a)-b)
pontban fo glaltakat Vegye ťr gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a|b) pont esetén f0I6. május 5.; c) pont esetén a 2016. évi költségvetésrő| szóló
önkormányzati ľendelet következő módosítása

Á Rév8 Zľt. tájékoztatźlsa a|apján: a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges előkészítő
munkálatok elvégzése folyamatban van. A Támogatási kérelem benyújtásának hatáľideje
2016.08.30.

A Poleáľmesteľi Kabinet tájékoztatátsa alapján: 2016. június 27-én megbízási szerződés keľült
megktitésre Józsefváľos Kiizösségeiéľt Nonpľofrt Zrt.-ve| a szakcsopoľtok iisszevont nyĺlvános
iiléseivel kapcsolatos ľendezvényszervezői feladatok megvalósítására. f0t6. jrĺnĺus 27-én Rév8
Zrt-ve| kertilt megbízási szerződés megkötésľe a projekttel kapcsolatos szeľvezési, előkészítési
feladatok ellátásáľa.
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A Pénziieyi Ugyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak esetében a kii|tségvetés
módosítása a Képviselő-testület 201,6. évi szeptemberi üléséľe készítendő költségvetési rendeletben
keľül átvezetésľe.

ravaslat körzeti megbízotti iroda kiclakítĺÍsĺźľa, míĺködtetésére

tĹstf0r6. (v.os.)

A Képviselő-testiilet rigy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. kerĹilet, Bauer S. u. 4. fszt.2. (hrsz. 35087l|l0) szám alatti helyiségben köľzeti
megbízotti irodát alakít ki, melynek költségére 4.|f0,0 e Ft-ot, a berendezési eszközokľe és
tárgyaka l.000 e Ft-ot, valamint a helyiségf0|6.II. félévi kozizemi kö|tségeire 84,0 e Ft-ot
biztosít az á|ta|ános tartalék terhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 05.

f . az l. pontban foglalt helyiség közüzemi költségeinek feđezetére _ <jnként vállalt feladat - tartós
kötelezettséget vállal hatźrozat|an időre évente 168,0 e Ft összegben az önkormányzat saját
bevételei terhére.

Fe|elős: polgármester
Határidő: f0I7 . évtőI és az azt követő koltségvetés készítése

3. a) az 1. pontban foglaltak mlatt az onkormányzatkiadäs l1107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék - kötelezo feladat - e|őirányzatáről 5.f04,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1160l cím _ onként vállalt feladat _ felújítási e|őirányzatára 4.000,0 e Ft-ot,
a felhalmozási előirányzatára l.000'0 e Ft-ot, a dologi e|őirźnyzatára204,0 e Ft-ot.

b) felkéľi a polgármestert, hogy a f0Í6. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításánál, valamint 2017 -tő a tárgyévi költségvetések készítéséné| a hatźrozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetében f016. mźýus 05., b) pont esetében a 2016. évi koltségvetés következő
módosítása, valamint a mindenkori tárgyévi költségvetés készítése

4. a határozat 1. pontja szerinti helyiség kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat e||átásáva|
megbizza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéľi a polgáľmestert a hatáľozat |. sz.
m e l lékletét kép ezó me gb ízási szerző dés a|áir źsár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. május 05.

5. a határozat l. pontja szerint kialakított helyiséget határozat|an időľe, inryenesen a Budapesti
Rendőr-főkapitányság hasznźiatźtba adja ahatározat2. sz. me||ék|etétképező tartalmi elemekkel és
felkéri a polgármestert annak a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a helyiség korzeti megbízotti iroda kialakítását követően azonnal

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatálsa alapján: ahatározat 4. pontja szeľinti megbízási szeľződés
aláíľása f016. május 23-án megtöľtént. Ahatározat 5. pontja szerinti Használati megállapodás
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2016. június 29-én a Felek által aláíľásľa keľii|t. A KMB iľoda 201ó. júIius 13-án átadálsra keľiilt
a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitányság részére.

A JegYzői Kabinet Belső Ellátási Iľoda tájékoztatása alapján: a helyiség felújítását követően a
szükséges berendezési táľgyak biztosítása hiányta|anuI megtöľtént.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: a helyiség birtokba adása f0I6.
07. t2-én megtiiľtént. További intézkedést nem igényel.

A PénziieYi Ügyosztály tájékoztatátsa alapján: a határozatban foglaltak esetében a költségvetés
módosítása a Képviselő-testület f0I6. évi szeptemberi üléséľe készítendő költségvetésĺ ľendeletben
keľiil átvezetésľe, a 3. b) pontban foglaltakat az iigyosztźt|y 20t7. évtől a mindenkoľi köItségvetés
készítésénél figyelembe veszi.

Javaslat a Budapest Józsefvlźrosi onkormdnyzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

fe l adat ain a k e Il dt ás ór ó l s zó l ó átfo g ó é rt é k e lé s e lfo g adds ár a

1r5t20r6. (v.os.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy e|fogadja a Budapest Józsefvárosi onkormányzat f0|5. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátáSáról sző|ő, az előteľjesztés mellékletét képező źĺtfogő

értékelést.

Felelős: polgármester
Határidő: 20t6. május 05.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatźlsa alapján: a 2015. évi
gyeľmekvédelmi beszámoló a képviselő-testületi elfogadást követően megküldésľe került a
Budapest Főváros Koľmányhivatala Gyámiigyi és lgazságĺigyi Főosztá|y Szociális és Gyámĺĺgyi
osztálva részére.

Javaslat hdziorvosi szerződés közös megegyezéssel történő megszíintetésére

116/f016. (V.0s.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

|. hozzźĘárul a ll. szamú orvosi korzet egészségügyi feladatait ellátó DIPOL-MED Egészségügyi
Szo|gá|tatő Betéti Társasággal (székhely: 1114 Budapest, Baľtók Béla út 35.4.1.; cégsegyzékszétm:

0|-06-728656; adőszźm: f0574664-1-43; képviselője: Dr. Richter Istvánné Dr. Révész orsolya)
20||. december 2f. napján kötött határozott idejtĺ egészségügyi ellátási szerződés közös
me ge gyezés sel tölténő megszĺinteté séhez 20 1 6. j riniu s 3 0' napj ával.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. május 05.

2. a 11' számú oľvosi körzet egészségügyi feladatait 2016. július 0i. napjától a Józsefvárosi Szent
Kozma Egészségügyi K<izpont |átja el'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 05.

3. a) a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyeit f0I6. július 0l.
napjától határozott idore 20|6. december 31. napjáig f főve| megemeli, így a költségvetési szerv
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engedé|yezett |étszáma 292 főrő| f94 fore változ1k (szakmai álláshe|y: f19, technikai/kisegítő
ál|áshely: 75), melynek fedezetét oEP finanszírozásból biĺosítja.

b) fe|kéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításántil ahaÍározatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében: f016. május 05., b) pont esetében a 2016. évi koltségvetésről szóló
önkormányzati rendelet kovetkezo módosítása.

4. felkéľi a Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségtigyi Központ főigazgatőját az oEP finanszírozási
szerződés megkötésére, valamint a műkodési engedé|yezési eljárás lefolytatására.

FeleIos: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

5. felkéri a polgármestert a határozat |. ponÍ.ja szerinti megszüntető dokumentum a|áírására.

FeleIős: poIgáľmester
Határido: 2016. június 30.

6. felkéri a polgármesteľt a határozat 3. pontja szerinti áIláshely változásnak a Jőzsefvárosi Szent
Kozma Egészségĺ'igyi Központ Szervezeti és Működési Szabá|yzatában történő áŃezetésére.

FeIeIos: poIgármester
Határido: 2016' június 30.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolatĺ Iľoda tájékoztatása a|apján:
2. pont: a Józsefváľosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ tájékoztatása szeľint a 11. számú
felnőtt háziolwosi körzet feladatainak ellátása biztosított.
4. pont: az oEP finanszíľozási szerzodés 2016. jűIius l-től megkötésľe keľült.
1. és 5. pont: a DIPOI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságga| a határozott idejű
egészségügyi ellátásĺ szerződést megszüntető szerződés 2016. május 31. napján a|áírásra keľült.
3. és 6. pont: az álláshely vá|tozás áfuezetésre kerüIt.

A Pénzügyi tigyosztály tájékoztatátsa alapján: a határozat 3.a) pontjában foglaltak esetében a
ktiltségvetés módosítása a Képviselő-testület 201.6. évi szeptembeľi iilésére készítendő költségvetési
ľendeletben kerüI átvezetésľe.

Jav as lat k ö lts égv et é st ér intő dij nté s e k me g It o zat a kÍr a

124t2016. (W.02.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

|.ĺa) a Polgármesteri Hivatal folyosóinak festésére és szőnyegezésére a miíködési általános tartalékľól
34.000,0 e Ft-ot biztosít.

b) a Polgármesteri Hivatal festéséve| kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával a Józsefi'áľosi
Gazdá|kodási Zrt.-tbízza meg 25.000,0 e Ft összegben, mely a Zĺt. dijazását is tartalmazza, va|amint
felkéľi a polgármestert az erre vonatkoző megti|apodás a|áírására.

c) az Önkormányzat kiadás l l l07-0l cím mrĺködési cél és általános tartalékon beIüI az általános tartalék

-kötelezőfeladat_e\őiráĺnyzatáról34.000'0eFt-otátcsoportosíta1l108.02cím_kotelezőfeladat-a
felhalmozási célú finanszírozási kiadáson belüI az irányitőszewi támogatásként folyósított támogatás
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kiutalása e\őirányzaÍára 9.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím - kötelező fe|adat - dologi e|őirányzatára 25.000,0
e Ft-ot.

d) a Polgármesteri Hivatal ]f20l-01 cím bevételi fe|ha|mozási finanszírozási bevételen belül az
irálryítószerui támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőväírása előirányzatát és
ezze\ egyidejÍileg a kiadás beľuházás e|óiľányzatá.l. 9.000,0 e Ft-tal megemeli a folyosók szőnyegezése
címén.

Fe]ę|ős: po| gánnester, jegyző
Határidő: 20l6. június 02.

A Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: A' megbízálsi szeľződés 2016 jrúliusában a|áírásra
került.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a feladattal kapcsolatos beszeľzési
eljárást a JGK Zrt.|efo|ytatta,2016.07.22-én a Vállalkoző részére a munkateľü|et átadása megtöľtént.
Az érvényes Vállalkozői szerződés alapján a kivite|ezési munkák befejezése 2016.08.28. napja.

ł pénzĺievi ÜgyosztálY tájékoztatása alapján: a határozatban fogla|tak esetében a kiiltségvetés
módosítása a Képviselő-testiilet 2016. évi szeptemberi ĺi|éséľe készítendő kiiltségvetési ľende|etben
keľiil átvezetésľe.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a szőnyegezésľe vonatkozó beszeľzési eljárás előkészítése
folyamatban van. A beszerzési eljáľás eľedményéről a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság fog
dänteni.

126t201,6. (Vr.02.)

A Képviselő-testület ligy dont, hogy

I.l a) jőváhagyja az onkormányzat tulajdonźhan á||ő Ford Mondeo típusú gépjárm(: éľtékesító á|tal
töľténő visszavásárlását bruttó 5.400,0 e Ft-ban.

b) az onkormtnyzat l1l01 cím _ kotelező feladat - bevételi felhalmozási, ezen beltil a tárgyi eszközök
éltékesítése e|őirttnyzatźlt és ezze| egyidejűleg a kiadás, ezen beltil a dologi e|óirttnyzatát 5.400,0 e Ft-tal
megemeli gépjĺáľmÍĺ értékesítő źL|taltorténő visszavásáľIása és gépjármű bérleti díj címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június 02.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a visszavásáľlás tekintetében a Fe|ek köziitti szeľződés
a|áírásra keľült.

A Pénziiwi tigvosztáty tájékoztatása alapján z a határozatban fogla|tak esetében a költségvetés
módosítása a Képvise|ő-testület 20|6. évi szeptembeľi üléséľe készítendő kiiltségvetési ľendeletben
keľíil átvezetésľe.

Javaslat az ,,onkormányzatifetadatelldtóst szolgúlófejlesztések tdmogatásdra'' tórgyú pdlydzat
benyújtósdra

130t2016. (Vr.02.)

A Képviselő-testtilet rigy dönt, hogy
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l. a helyi önkonnányzatokért felelős miniszter á|ta| az á||amháztartáséft fe|e|os miniszterľel
közösen meghirdetett onkormányzati fe|adatellátást szo|gá\ő fejlesztések támogatásáľa kiírt
pályázaton indul a Bókay János utca és a Szigony utca (Práter utca _ Tomo utca közötti
szakasza), illewe a Práter utca párat|an oldalán a járda felújítása, részben a kapcsolódó
közműépítések megvalósítása céljábóI a c) pályázati alcé| - belterülęti utak, járdák, hidak
felújítása _ vonatkozásában bruttó 145.660.959,- Ft beruházási összkoltséggel.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 201 6. június 2.

az tnkoľmányzati fe|ađatellátást szo|gá|ő fejlesztések támogatásárakiirtpályźLzatbenyí\tásához
cisszesen bruttó 50.981.336,- Ft saját fonás biztositott az onkoľmányzat 1l603 cím felújítási
előirányzatźn.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. június 2'

eredményes pá|yázat esetén vá|la|ja, hogy a támogatásból megvalósu|őberuházźtst a beruházás
me gvaló s ítá sátő| számitott 1 0 évi g eredeti ren de I tetésének megfe I el ően használj a.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20 1 6. június 2.

ahatározat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igénylő hiánypótlások
a|áirására és a Magyaľ Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei Lgazgatősága felé történő
benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 2., esetleges hiánypótlásokat kovetően azonna|

Á' Rév8 Zľt. tájékoztatálsa alapján: a pá.Jyázat 2016. június 3-án benyújtásľa keľiilt, melyrő| a
helyi önkoľmányzatokért felelős miniszteľ 20ĺ6. július 26-án dönttitt. Ennek alapján a
Józsefváľosi onkoľmányzat á|ta| benyrĺjtott pá'|yáruat nem ľészesiilt támogatásban.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Bacsó Béla u 17. szóm alatti telek elidegenítésére kiírt páIydzat
e r e dmé ny é n e k me g dI I ap ít ús dr a

131/f0r6. (W.02.)

A Képviselő-testülęt úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet, Bacsó Béla u. |7. szám a|ati,34853 hrsz.-ú, |.8|f m, alapterületíĺ, a
Csarnok negyedben található telekingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pá|yázatot érvényesnek és

eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźńkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 2.

2.) a pá|yźzat nyeľtesének a CORDIA INGATLANBEFEKTETÉsI ĺ.I.ap-ot (székhely: IoŁf
Budapest, Futó u. 43-45. VI. em., azonosító száma: 193000605; adőszźtma: 18122882' MNB
lajstromszám: 1ff|-08) nyilvánítja, avéte|tLrat 360.000.000,- Ft + AFA-ban állapítja meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 2.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingat|an-adásvételi szerződés a|áírására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

f.

nJ.

4.

ii,, Irł| I
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Hatáľido: 20l 6. július 4.

4.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlanon üzemeltetett gépkocsi beállókra
kötött béľI eti szerződések fel mondására.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. jú|ius 4.

5.) a 2. pontban fog|altak miaÍt az onkormányzat bevéte| - önként vá||a|t feladat - 1160f cím
felhalmozási bevételek - ingatlanok éľtékesítése - e|őirányzatát 360'000,0 e Ft-tal, a működési
bevételek - kiszám|ázott á|ta|ános foľgalmi adó - eĺőirányzatźń 91.200,0 e Ft-tal megeme|i, ezze\
egyidejűleg a kiadás - önként vállalt feladat - |||01-0f cím előirányzatát 360.000,0 e Ft-tal, a
|160f cím dologi e|őirányzatát_ ťlzetendo általános forgalmi adő _ 97 .200,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l6. jú|ius 4.

6.) a fej|esztési céltartalék e|őirźtnyzatából 360.000'0 e Ft-ot - Bacsó Bé|a u. |7.
értékesítés bevéte|e _ záro| atervezett telek énékesítési bevételek te|jesüléséig.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. jűlius 4.

szam alatti telek

7.) felkéri a polgármestert, hogy af0|6. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál' a

határ ozatban fo gl altakat Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a f01 6' évi köItségvetési ľendelet következő módosítása

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatáłsa alapján: a telek éľtékesítése megtiirtént,
2016. július 05-én megkiitésľe keľĺĺlt az adásvételi szeľződés. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a7, orszdgos Roma oktatdsi és Kulturdlis Kiizponthoz kapcsolódó döntések megllozatalóra

134/2016. CW.02.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l.) elcseréli a Magyaľ Állam 3/6 arányű tulajdonában álló Budapest VIII. keľület, Üllői út 58. szám
alatti, 36341 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat |/| aráný tulajdonában álló Budapest VIII' kertilet, Tavaszmező u. 6. szźlm a|aÍĺi,
35|7f hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. szám a|att
létesítendő Roma oktatási és Kulturális Központ megvalósítása éľdekében.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 2.

2.) a Roma Kulturális és oktatási Központ kivitelezését végző Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. részére a kivitelezéshez szükséges építési, egyéb hatósági és közműszolgáltatói
engedélyek, tęrvek benyújtásához szükséges tu|ajdonosi hozzájárulásokat megadja. Felkéri a
polgáľmesteľt a nyilatkozatok szükség esetén töľténő kiadására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. jlinius 2.
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3.) a) a 135l20l6' (VI.02.) képvise|o-testtileti határozatban foglaltak miatt az onkormányzatbevéte| _

önként vál|alt feladat - 11602 cím ingatlan éľtékesítési _ Tavaszmezo u. 6. - e|őirányzatát
z30.f00,0 e Ft-tal megeme|i, és ezze| egyidejűIeg a kiadás 11602 cím - ĺjnként vállalt feladat _

beruházási kiadási e|óirányzatát - Üllői út 58. ingatlan vásárlás - 59.f99,2 e Ft-tal, a do|ogi
e|oirányzattlt - fizetendő általános forgalmi adó - l.700,8 e Ft-tal megemeli,

b) az onkormtnyzat bevétel 1|60f cím _ önként vá|la|t fe]adat - ingatlan értékesítési bevételek -
Tomő u. 16. - e\óirányzatát 107.167,0 e Ft-tal törli és a kiadás 11101-0f cím - önként válla|t
fe|adat - felha|mozási céltartalék e|őirányzatát 61.433 e Ft-tal megeme|i.

c) felkéri a polgármestert, hogy a f016. évi koltségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ítás án á| a határ o zatban fo gl al takat ve gye fi gye l e m b e.

Felelos: polgármester
Határidő: a) és b) pont esetében f0I6.június 0f ., c) pont esetében a f0|6. évi költségvetés kovetkező
módosítása

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: a cseľeszeľződés elkészítése és

ennek megküldése előkészítés alatt van.

135ĺ20|6. (VI.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a I34ĺf0I6. (VI.02.) képviselő-testületi határozatban foglalt ingatlanok csereértékét az
elkésztilt éľtékbecslések alapján, az a|ábbjak szerint:

a.) Budapest VIII. kerület, Üllo; út 58. szám a|aÍti, 3634| hrsz.-ú ingatlan 316 aránytl
tulajdonjogának értéke: 59.f99 .2|3,- Ft + 1 .700.787,- Ft AFA.

b.) Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. szám a|atti, 3677f hrsz.-il ingatlan 1/| arźtnytl

tulajdonjogának étéke: 270.200.000'- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. június 2.

2.) elfogadja a 134/2016. (VI.02.) képviselő-testületi hatátozatban foglalt ingatlanok cseréjére
vonatkozó ad ásvételi ü gyletet, a határ ozat mel lékletét képező szerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 2.

3.) felkéri a polgármestert az adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződés, valamint az ahhoz
kapcsolódó valamennyi dokumentum a|áírásáľa és a csereügyletjóváhagyására vonatkozó kérelem
benyrijtására az illetékes kormányhiv ata|hoz.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június 2.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: a csereszeľződésben a
képviselő-testületi dtintés alapján ahatározat szeľinti összegek ľłigzítésre keľültek. Az Energetikai
Tanúsítványok elkészü|tek.

!{\t
V'l ľil\
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136/2016. (Vr.02.)

A Képviselő-testĹilet rigy dont, hogy

I .) a a7 l20 1 5 . (II. 1 9. ) számű képv i selő-testü leti határozatot visszavonj a.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZĺÍ. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 2.

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, az tnkormányzat tulajdonában ál|ó ingatlanvagyon
hasznosítására, tulajdonjogának átrlházására vonatkozó versenyeztetési szabályokat
( V ersenyezt etési Szab á|y zat) .

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. jrinius 2.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztztása alapján: az ''ij Veľsenyeztetési
Szabá|yzatot hatályának életbelépésétől folyamatosan a||<a|mazzáł'k. További ĺntézkedést nem
igényel.

Javaslat a KoM Központi okos Mérés Zrt.-vel ttjrténő egyiittmííködési megdllapodós megkötésére

1s7tf016. (vr.02.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. együttműködési megál|apodást köt a KoM Központi okos Mérés Zrt.-ve| az Intelligens
Hál'ózati Mintaproj ektben val ó részvétel érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 2.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat mellékletétképező megállapodás a|áirására.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatátsa alapján: a JGK Zrt.,mint kapcsolattartó
folyamatosan egyeztet a KoM Zrt.-ve| a műszaki tarta|ommal kapcsolatosan. Á Felek részér(i| a
megállapodás aláíľásľa keľĺilt.

Javaslat az áIlamhdztartds rendszeréhez tartozó szervek részére ttirténő bérbeaddshoz kapcsolódó
ii n kormdny zati re ndel kezés e k mó do s ítds dra

rs8t2016. (vr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 20|6.június 3-tó|

1.) af48lf013. (VI. 19.) száműhatározatának 5. pontjátaza|źtbbi w) pontta|egészíti ki:

,,w) államháztartás rendszerébe tartoző szerv: aZá||amhánartásról szóló 20|1. évi CXCV. tciľvény
3 . $-ban meghatározott szerv.''

Fele|ős: polgármesteľ
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Határidő: 201 6. június 3'

2.) a248lf0l3. (u. 19.) számú haÍźrozatáta47. ponttal egészíti ki:

,,47 . Az źilamhź.ztarIás rendszerébe tartoző bérlő esetében a bérlő kére|mére a Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottság e hattĺrozatban foglaltaktól e|téroen dönthet a bérlőre irányuló bérleti díj
mértékének kivételével.''

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatátsa alapján: a módosított képviselő-testüIeti
határozat a hatályba lépéstől kezdve alkalmazásľa keľül. További intézkedést nem igénye|.

ravaslat a Budapest VIII. kerüIet, Nag1l Fuvaros utca 3./a szám alatti tĺźrsasltdz alapító okiratának
módosítdsdra

Í39ĺ2016. (vI.02.)

A Képviselő-testület ligy dönt, hory

1.) kezdeményezi saját köItségre a 35030 he|yrajzi szám a|aÍt nyilvántartott, Budapest VIII. kerĺilet,
Nagy Fuvaros u. 3./a számű társasház a|apítő okiratának módosítását.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. június 2.

2.) felkéri a Jőzsefváĺrosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a 35030 he|yrajzi szám a|aĹt nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 3.la szám alatti társashán a|apitő
okiratának módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére' az okirat módosítás
megrendelésére, az alapító okiratban 35030l0/N8 he|yrajzi szźtmon, fszt. 8. ajtőszźtmma|, f szobás,
57Á2 alapterülettel szireplő, valóságban ftildszint 8. ajtószámú, 1 szobás, 38m2 alapterĺilettĺ, és

ťoldszint 8.lA ajtőszámli, 1 szobás, 19 m, a|aptertiletÍĺ lakások külön albetétként torténő felvételére,
tekintettel arra,hogy a két lakás mĺĺszaki egyesítése nem töľtént meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20t6' június 30.

3.) a Budapest VI[. kerület, Nagy Fuvaros u. 3./a fszt. 8./A szám a|atti, |9 mz aIapterĹiletíĺ lakást a

Iakásállományból törli, és a továbbiakban nem lakás cé|jára szo|gźůő, egyéb megnevezésű
helyiségként tĄa nyilván, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabźůyok alapján az alapteľület
narysága okán a lakás funkció nem valósítható meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. jtnius 2'

4.) felkéri a Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t, hogy a tźrsasházi alapító okirat módosításához
szükséges hatósági bizonyíÍváný az onkormányzathe|ye|t és nevében e|jźrva, az onkormányzatot
megi l l ető i l letékmentesség i génybevétel éve I szerezze b e.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20l6. június 30.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Közrlont Zľt. tájékoztatálsa alapján: az alapítő okiľat módosítása a
képvise|ő-testületi határozatban rögzítettek figyelembevételével megrendelésľe kerĺilt, valamint a
hatósági bizonyítvány megkérése is megtöľtént.

Javaslat a Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezdrdsdróI szóIó
meg ĺÍI lap o dds mó do sítds ór a

r40/2016. (Vr.02.)

A Képviselő-testĺilet úgy dcint, hogy

l. elfogadja a hatátozat 1. számű mellékletét képezo, a ,,Corvin Sétány projekt keľetszerződés
közös megegyezéssel tĺjrténo |ezárásárő| szóló megállapodás módosítása'' elnevezésű, a Corvin
Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-vel20l'4. szeptember 15-én kötott megállapodás módosításáttarta|maző
dokumentumot és felkéri a po|gármestert annak a|źirására.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 2016. június 02.,határidő aza|áirásra2Ol6. jlinius l0.

2' elfogadja a határozat f . számű mellékletét képező, ,,Ingatlan Csereszerződés II. Előszerződés
Módosításď' elnevezésti, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-vel 20|4. szeptember 15-én kötött
e|őszerzodés módosításáttartalmazó dokumentumot és felkéri a polgármesteľt annak a|źirására.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. jrinius 02.,hatźlridó aza|áirásra 20l6. június 10.

3. elfogadja ahatározat3. szźmú mellékletét képezo,,,Ingatlan Csereszerződés III. Előszerződés
Módosításď' elnevezésiĺ, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 2014, szeptembeľ l5.én kötött
e|őszerződés módosításáttarta|mazó dokumentumot és felkéri a polgáľmestert annak a|áírásfua.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. június 0f .,hatźtrjdó aza|áírásra 20l6. június 10.

A Gazdálkodásĺ ÜgYosztálv és a Rév8 Zľt. tájékoztatátsa alapján: a megállapodás módosítás
a|áírása2O16. június 09. napján megtłirtént.

ravaslat a Corvin Sétdny Kft. ,,v.a,,-val kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalóra

141/2016. (Vr.02.)

A Képviselő-testület, mint a Corvin Sétány Kft. ,,v.a.'' többségi tulajdonosa úgy dönt, hory

1. elfogadja, hogy a Tarsaság könywizsgálójának, a PricewateľhouseCoopers Könywizsgáló Kft.-
nek (székhely: l055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégsegyzékszám:01-09-06302f,kamarai
engedély szźtma..001464, a könywizsgá|ő cég nevében eljáró természetes személy: Ba|ázs Arpád,
anyja neve: Kozma Hedvig, Iakcíme: ||24 Budapest, Dobsinai utca 1., könyvvizsgálói engedély
száma: 00693 |) a megbízatása a tagg1nĺlési hatźrozat meghozata|ának napjával megszÍĺnik.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. június 02.

f. elfogadja a határozat l. számú mellékletét képező, a vége|számolás utolsó, f016. március 31-i
fordulónappal elkészített számviteli t<irvény szerinti beszámolóját az alábbi fo számokkal:
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zárőmér|egben kimutatott eszközök értéke: 6.539.000,- Ft, a zárőmérlegben a források értéke:
6.539.000,- Ft, a mér|eg szerinti eredmény: 86.000,- Ft.

FeIelos: polgármester
Határidő: 20l6. június 02.

3. elfogadja a határozat 2, számű meĺlékletét képezo, a Társaság záro adóbeva||ásait és a
végelszámo|ő źilta| a Ctv. 111. $ (l) bekezdés d) alpontja szerint elkészített zárójelentést.

Felelős: po|gármester
Hatáľido: 2016. június 02.

4. elfogadja a vége|számoló által eloterjesztett vagyonfelosztási javaslatot, melynek érte|mében a
Táľsaság felosztható Vagyona várhatóan a következok szerint a|akul:

Megnevezés Osszeg
ffiUF)

Ä zárőmér|es alaoián ľendelkezésre álló készpénz 412.24s
A zárőmér|es alapián ręndelkezésre álló bankszámla 5.5ff .515
A bevallás a|apián visszaigényelt AFA 27.000
A bevallás alapján visszaigényelt innovációs

iárulék
48.000

Bombay Express Kereskedelmi és Szolgáltató Kft'-ve|
szemben fennálló követelés

követe|és 468.394

A zárőmér\es' a|apián felosztható Vagvon osszesen 6.s3 8. 154

A vagyont avége|számo|ó a cég tĺjrlését követően aza|ábbi szerint ťlzetiki:

(1) az iratőrzéssel megbizott Futureal Management Kft.-t illeti a 48.000 Ft,- ÁFA és 27.000,- Ft
innovációs járulékkovetelés, amely adókövetelések sikeľes visszaigénylése esetén az abbő|
befolý összeget a végelszámoló a Futureal Management Kft. Raiffeisen Bank Zrt-né|
v ezetett 1 20 0 1 0 0 8 -0 13 1 4 60 6 -0 0 l 0 00 00 számű bankszáml áj ár a áĺĺa|j a;

(ii) a Társaságot megillető, a Bombay Express Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben teri'ilet
hasznźiati díj jogcímen fennálló, leját kovetelés (468.394 Ft) teljes összege a Budapest
Józsefuárosi Önkoľmányzatot illeti meg, és a Társaság á|ta| a Budapest Józsefoárosi
onkormányzatra kertil engedményezésre,

(ii|)az időközben felmerült bankköltségekkel csokkentett és banki kamatokkal növelt összegű
pénzeszkozök a tagok közott iizletrészeik arányában, azaz a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat részére 50,08/0, mig a Futureal Delta Kft. részére 49,9fyo részben kerülnek
kifizetésre a Budapest Józsefuárosi onkormányzat részére a K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387-00028570-00000000 sz. bankszámlára töľténő átutalással és a Futureal Delta Kft.
részére a Raiffeisen Bank Zrt.-né| vezetett l 200 l 008-0 1 37 5247 -00|00006 sz. bankszttm|źtra
tĺjrténő átutalással.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. j rinius 02.

5' megbizza a Futuľeal Management Kft.-t (székhely: 1082 Budapest, Futó utca47-53. VII. emelet;
adőszám: ĺ30|6359-f-4f cégsegyzékszám: 0|-09-.7|4767) a Társaság iratanyagainak a
jogszabályokban előírt hatĺáridő leteltéig történó orzésével kapcsolatos feladatok ellátásával bruttó
75.000 Ft egyszeri díjazás ellenében.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 6. június 02.
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6. megbízza avége|számolót a Társaság megszűnésével kapcsolatos cége|járás Iefolytatása (ideérĹve a
bankszám|ákbezárását, konyve|és és jogi köItségeket is) során felmerülő köItségek megfizetésével.
Előbbiekre tekintette| megállapítja, hogy avége|számolással kapcsolatosan a TársaságnźL| _ a banki
költségeken túl - további kö|tség felmeriilése nem várható.

Fe|elős: polgármester
Ilatáľidő: 201ó. június 02.

7 ' Tatźtr Tibort a végelszámoló tisztségébol fe|menti és megbízza azza|, hogy a Társaság
cégsegyzékbő| történő tör|ése iránt eljárjon, valamint a Társaság megszűnéséből eredő egyéb
szükséges intézkedéseket (számviteli-pénzügyi műveletek e|végzése, Vagyon felosztása, kifizetések
te|jesítése) megtegye.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľido: 2016. június 02.

8. e|határozza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és befejezetté nyilvánítja a végelszámolást. A
vagyonkiadás napját akként hatźrozza meg, hogy a Társaság cégsegyzékbőI torténő törlését
elrendelő végzés jogerőre emelkedését követő 90 napon belĹil a tagok és Futureal Management Kft.
részére a kifizetés megtörténik.

FeIe|ős: poIgármester
Határido: 2016. június 02.

9. fe|hata|mazza az onkoľmányzat képviseletében eljárő tulajdonosi képviselot, hogy az
tnkormányzat 1-8. pontokban meghatározott dĺjntését képviselje, a Társaság tagjainak írásbeli
határozatát és a szükséges dokumentumokat a|áírja,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. június 02.

l0. tudomásul veszi, hogy a végelszámoló nyilatkozata a|apján, a Társasággal szemben kielégítetlen
hite|ezoi követelés nem áll fenn.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június 02.

l 1. tudomásul veszi, hogy a végelszámolónak a végelszámolói tisztség e||ttásźwa| kapcsolatban a
Társaságga| szemben díj és k<jltségigénye nem áll fenn.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 l6. jlinius 02.

12. tudomásu| veszi, hogy a Társaság nem ľenđelkezik részesedéssel semmilyen jogi személyben,
társadalmi szervezetben, a|apíwányban, továbbá a Társaságnak nincs munkavá||a|őja, így ezekke|
összefüggésben ľendelkeznie nem szükséges.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. június 02.

A GazdáIkodási ÜeYosztálv tájékoztatátsa alapján: Az ügyben eljáľó ügyvéd tájékoztatálsa szerint
valamennyi iľat a Cégbíľóságra benyújtásľa keľült, a tłirlési eljáľás folyamatban van.

ravaslat a Bókay rdnos u.39. sz kiizteriilet átnevezésére
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142t2016. (Vr.02.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. kerii|et 36240 hrsz.-ú - közterület megnevezésű - ingatlan, tekintettel a
közterület- és váľosrésznevek megtĺl|apításáról, azok jelolésérő|, valamint a házszám-megállapítás
szabá|yairól sző|ő 9412012. (xII. f1.)Főv. Kgy. rendelet 2. $ (5) bekezdésében fogla|takra a Corvin
Sétány természetes folytatásaként, annak meghosszabbításaként a Corvin sétány elnevezést viselje.

Felelos: polgármester
Hatáľido: 20l6. június 02.

2. felkéri ajegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban rögzítettek végrehajtásáról'

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. június l5.

A Gazdátkodási Ügvosztály tájékoztatása
megtörtént.

alapján: az átnevezéssel kapcsolatos iigyintézés

A Hatósáei tigyosztály tájékoztatálsa alapján: a Hatósági Ugyosztály Epítésügyi Iroda - a
képviselő-testiĺleti döntés a|apján hozott - 08-446/2ĺ2016 számrĺ végzésének postázása 2016. jrĺlius
22-én megtörtént (hiľdetmény útján is eléľhetővé vált).

ravaslat az Uj Teleki téri Piaccal kapcsolatos dijntések meghozataldra

r4s/2016. (W.02.)

A Képviselő-testtilet ligy dönt, hogy az Ú; ľelel.i téri Piacon alkalmazott díjak ttrgyában hozott
257lf0l5. (XII.03.) számű képviselő-testületi hatärozat 6. pontja aza|ábbiakkal egészi.il ki:

A piac területén béľleti szerződéssel rendelkező bérlők részére (35l23l|l hľsz.) az épüIeten kívüIi, a
Piac bejárata elé tönénő ideiglenes (minden év jún'ius l. és szeptember 30. napja között) jellegÍĺ
kitelepülés díja: minimum 200,- Ft / m. / nap +AFA. A helyhaszná|ők kiválasztása - a bérleti
szerződéssel rendelkező bérlők közĺil - pá|yáztatás útján tĺĺrténik a piacokról szóló 6/2014. (Iu.06.)
onkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfeIelően.

A.piac teriiletén (35|f3l|1 hrsz.), az épületen kívüli bérlemény díja: minimum 5.000'- Ft l m2 lhő
+AFA. A bérlő kivá|asztásapá|yáztatás útján töľténik a piacokĺól szóIó 6ĺf0I4. (III.06.) önkoľmányzati
rendelet rendelkezéseinek meefelelően.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016' június 02.

A Józsefuárosĺ Gazdálkodási Köznont Zrt. tájékoztatátsa alapján: az Ú1 Teleki téľi Piac 4. száműl
bejáľat előtti ideiglenes kitelepiilésre kettő áI|andó béľlő jelentkezett pá|yázat útján:

- Meltampľox Bt.
- Süci és Gyiiľgy Kft.

Mindkét páiyázatot a VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság sikeľesnek nyilvánította.
Mindkét vállalkozás e|őre, a páiyázatban meghatáľozottak alapján beťlzette a béľleti díjat' amely
vállalkozásonként bruttó 138.685 Ft. Ennek alapján iisszesen bľuttó 277.370 Ft bevételt
eredményezett a piac ľészéľe.
A szolgá|tatás kibővítése - a béľlők és vásáľIók által adott visszajelzések alapján - pozitív hatással
van a piac míĺkiidéséľe.
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Jav as I at a Jó zs efv ĺiro s Közö s s ég e iért No np r ofit Zrt. -ve I k ap cs o I ato s
dö ntés ek meg ltozataldra

Í44ĺf01'6. (vI.02.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

l. a Budapest VIII. kert,ilet, Mátyás téľ |4. szźtm a|atti 351'4810lA164 he|yrajzi számon
nyilválltartott ingat|ant az önkoľmányzat kor|átozottan forga|omképes torzsvagyona körébe
emeli, és a Józsefváros Közosségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatába adja, egyúttal
felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, valamint a Jőzsefváros Köz<ĺsségeiéľt
No n p ro fi t Zrt. -t, h o gy az in gat| an átadás- źtfr éte l érő l go n d o s ko dj an ak.

Fe l el o s : Józsefi'áros Közö ssé geiért Nonpro fi t Zrt' Igazgatóság el nöke
J ózs efu áro s i G azd ál ko d ás i Kö zp o nt Zrt. v agy on gazdá|ko dási igazgatő

Hatáľido: 20l6. június 02.,átadás-äílétel határideje 20l6. jrinius 15.

f. a határozat l. pontja a|apján a Józsefuáros Közösségeiért Nonproťlt Zrt.-ve| kötött használati
megállapodást módosítja, és fe|kéri a polgáľmesteľt a módosított megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20ĺ6. június 02.

A Józsefváľos Közösségeiéľt Nonpľofit Zrt. és a GazdáIkodási Üevosztá|v tájékoztatálsa alapján: a
Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-tő| 2016. június 14-én a Mátyás tér 14. szám alatti
3514810lN64 helyľajzi számon nyilvántartott ingatlan biľtokbavétele megtöľtént. A Használati
szeľződés módosítása 2016. június 07-én keľĺilt a|áírásra.

Javaslat a térJigyelő és közbiztonsdgi kamerarendszerrel kapcsolatos diintés megltozatalĺtra

r46t20r6. (w.02.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy a térfigyelő rendszer bővítése kapcsán a kozbiztonsági, illewe
bűnmegelőzési célból történő kcjzterületi megfigyelést kiterjeszti a következő teriileteken:

a) Szemafor utca - Tbiliszi tér kereszteződésében
b) Hungária krt. - Tbiliszi tér kereszteződésében
c) Salgótaľjáni u.7. számná'|
d) Salgótaľjáni utca- Szemafor utca keľeszteződésében

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6' június 02.

A Kiizteľĺĺlet-felüeveleti tigyosztá|v tá!ékoztatása alapján: A.határozatban foglaltak végrehajtása
éľdekében a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 61212016. (W.13.) számú határozata
alapján kőzbeszerzési eljárás keľült lefolytatásľa, melynek eľedményeként a Yárosgazdálkodási
és Pénzügyĺ BÍzottság a 71912016. (uI.04.) sz. határozatáva| úgy dtintött, hogy a Multi Alarm
Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Keľeskedelmi és Szolgáitatő Zrt. (1106 Budapest, Fátyo|ka u. 8.)
aján|attevő tette. A nyeľtes ajánlattevővel a szeľződés aláíľása 2016. július 22-énmegtőrtént.

Javaslat a Rezső tér dtnevezésével kapcsolatban szükséges telekalakítdsra vonatkozó tulajdonosi
di)ntés meg h o zatalĺÍra

147t2016. (vr.02.)
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Képviselo-testület úgy dönt, hogy

e lfo gadj a a határ ozat mel l ék I etét kép ező tel ekal akítá si v ázr ajzot.

FeleIős: polgármester
IIatáridő: 2016. június 2.

f . fe|kéri a polgármestert, hogy ahatározat 7'

folytassa le aZ illetékes Földhivatalnál
dokumentumokat íria alá.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. iúnius 2.

pontja szerint e|fogadoff telekalakításl vázrajz a|apján
a telekalakítási eljárást és az ehhez szükséges

A VáľosépÍtészeti lľoda tájékoztatálsa alapján: avźrurajz a Földhivatal ľészéľe benyújtásľa keľü|t.
A telekalakítást a Fö|dhivata| még nem vezette át, így a hźnszámok megvá|toztatása sem töľtént
meg.

J av as lat a T íí4fa lfe s té s i P r o g r am e lfo g ad ds dr a

148t201.6. (W.02.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. Józsefuárosi Tűzfalfestési Programot indít önként vállalt feladatként, valamint e|fogađja az
előterjesaés mellékletét képezó ,,f0I6. évi Társasházi Tuzfa|festési Pályázati felhívás''-t és

felkéri a polgármestert annak az cinkormányzati honlapon és a Jőzsefváros lapjában való
kozzétételére.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 20 1 6. június 1 0.

f. az I. pont szerint kiírt pályázat e|birá|ására Tűzfalfestési Birá|ő Bizottságot állít fel, melynek
tagsźtvá az a|ábbi személyeket jeloli ki, azza|,hogy a tevékenységuket dijazás nélküI látják el:

Dudás Istvánné
Gondos Judit
Vör<is Tamás
Simon Gyorgy
Jakabfu Tamás

Felelős: polgármester
Határidő: 20 16. június 1 0.

3. a) af0I6. évi költségvetésben 10.000 e Ft fedezetet biztosít aTársasbázi TűzfalfestésiProgľam
megvalósítására az általános tartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon belül az általános tarta|ék e|őirányzatról - kötelező feladat - 10.000,0 e Ft-
ot átcsoportosít a |1705 cím _ ĺjnként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások
államhánartáso n kívü l re e|ő ir ény zatár a.
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c) felkéri a polgármesteft, hogy a 2016. évi koltségvetésről szóló rende|et kovetkező
mó d o s ításán á| a hatát ozatban fo gl altakat vegye fi gye l embe.

FeleIős: polgármester
Határidő: a) és b) pont esetében 2016. jrinius 02., c) pont esetében a 20|6' évi költségvetés

kovetkező módosítása

A Városéľrítészeti Iľoda tájékoztatálsa alapján: a felhívás a Józsefuáros újságban megielent, a
h o nlap ra is felttiltés re ke ľiilt a,,P á|y ázato k'' m en iipo ntba.

A Pénziieyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak esetében a kiittségvetés
módosítása a Képviselő-testĺilet 2016. évi szeptembeľĺ üléséľe készítendő költségvetési ľendeletben
kerĺil átvezetésľe.

Javas lat alapítvdny egy edi tdmog atds dra

1s2/2016. (Vr.02.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete e|őirányzatának terhére támogatja a Dévai Szent Ferenc
Alapíwányt (székhely: 1053 Budapest,Yámház körút 8. I.l4., nyi|vántartási szám: 01-01-0008587)
1 00.000,- Ft, azaz egyszázezer Ft összegben elektľomos Zongora vásár|ása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. jűnius 2'

f. ahatározat |. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 1ll07-0l cím miĺködési cél és
általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat -
e|óirźtnyzatáról l00 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1105 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási
célú támogatások államháztartáson kívü|re e|őirányzatźtra Dévai Szent Ferenc Alapítvány hangszeľ
vásárlás támogatása címén.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. június 2.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a20|6. évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat Vegye fi gyelem be.

Felelős: polgármester
Határidő: a2016. évi koltségvetés következő módosítása

4. felkéri a polgármestert a hatáľozat |. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 l6. június 30.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIy tájékoztatálsa alapján: a támogatási szeľződés 2016. június 20-án
aláíľásra kerĺilt.

A Pénzĺievi Ügvosztály tá,jékoztatása alapján: a határozatban foglaltak esetében a ktiltségvetés
módosítása a Képviselő-testület 20|'6. évi szeptembeľi iiléséľe készítendő kiiltségvetési ľendeletben
keľül átvezetésľe.
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Javaslat a lóaefváros Ktjzbiztonsdgáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések megltozataldra

t54ĺ20Í6. (vI.02.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1 . elfogadja a Józsefuáros Kozbizton sá'gáért Koza|apiwány kuratóriuma źita| benyújtott 2015. évi
egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eľedménykimutatás) és a közhasznűsági jelentését a
határozaÍ l. számú mellékletét képező tartalommal.

Felelos: poIgármester
Határidő: 20l6. június 02.

f . felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az L. pontban meghatározott dokumentumoknak az
önkormányzat h ivatal os hon lapj án történő közzététe|érő|.

Felelős: jegyző
Határido: 20l6. június 15.

A Po|gármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a Józsefváľos Ktizbiztonságáéľt Köza|apítvíny
2015. évi beszámolój ánakkőzzététe|e az onkoľmányzat honlapján megtörtént.

Javaslat a Polgdrmesteri Hivatal Szervezeti és Mííkijdési Szabdlyzatának módosítłźsĺźra

t5s/2016. (VI.02.)

A Képviselő.testület úry dönt, hory

l. jóváhagyja a Polgáľmesteľi Hivatal _ ahatározat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt -
Szerv ezeti és Működés i Szab á|y zatát 20 | 6 . j úl i us 1 -j ei hatá|yb a lépéssel.

Felelos: polgármester, jegyzo
Határidő: 2016. július 0i.

f . felkéri a polgármestert és a jegyzőt ahatározat 1. pontja a|apján a Polgármesteri Hivatal egységes
szerkezetbefoglaltSzervezetiésMíiködésiSzabá|yzatánaka|áírásźra.

Felelős: polgármester, jegyzo
Határidő: 20l6. jtilius 0l.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: a Polgáľmesteľi Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
Sze ľvezeti és Míí kö d és i Szab á|y zatá n ak a|áłír ása m e gtii rté nt.

ĺl

Y,,l ĺ
rynť

A beszámol ő |ezárv a: 20 l 6. aususztus 25-én.
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Beszámoló a két ülés kozötti fontosabb eseménvekről

Tisztelt Képvise|ő-testiilet!

A két ülés kłizötti fontosabb tinkormányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

:----**--------

:2016. május

2016. május 27.

i2016. május 28.

loľszágos Idősügyi Ko
f6. :Péterné alpolgármes

i onkoľmányzatot.
**------ l--

nfeľencia a Paľlamentben,
ter asszony képviselte

amelyen Sántha
a Jĺózsefoárosi

A Hősiik napja alkalmábóI' a Nemzeti Síľkeľtben ľendezett
megemlékezésen Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony mondott

!beszédet és Sára Botond alpolgármester úr koszorúzott.

Refoľmátus Zenei Fesztivál aMagyar Nemzeti Múzeum kertjében'
kiisztintőt mondott Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony.

il

i;
iGyermeknap a Horváth Miháty téľen.

ia. Magyar Hősiik Napja alkalmábĺól Sántha Péterné !
i alpolgáľmester és Zentai Oszkáľ bizottsági elnök koszorrit i

: helyezett e| aMátyáls téren, Bauer Sándor szobľánál.}auer Sándor szobľánál. 
!

-i
ii Hiaeekuti Nándor Stadioniában, aziBokľétaünnepség az MTK Ú1 ľIiaegnti Nándor Stadionjában) az

eseményen részt vett Sára Botond alpolgáľmesteľ.

20|'6. május 29.

120
I

i
:

l

i20

16. május 30.

6. május 31.

2016.júnĺus 1-4.

A ,,Tengeľi Akadómia2020,, progľam keretein belül látogatást tett
a józsefvárosi pedagógus delegáciĺó Váľnában. A látogatáson
Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony képviselte az
onkoľmányzatot.

A Nemzeti Osszetaľtozás Napja atkalmából
megemlékezésen Egry Attila alpolgármesteľ és Zentai
b izottsá gi elnök képvis elte a jőzs efv árosi O nko rm ány zatot,

tartott
oszkár

iJáľásĺ kiizbiztonsági egyeztető fórum a Polgáľmesteľi Hivatalban,
: az eseményen részt vett Sára Botond alpolgáľmesteľ is.

ą,(

2016.jrĺnĺus 4.

2016.júnĺus 6.

:Pedagógusnap a Hĺ'3-ban. Az eseményen kiisziintőt mondott és l
2016.június 8. iSántha Péterné alpolgármesteľ asszony, kitüntetéseket adott át:

iZentai C)szkár bizottsági e|nłĺk lir. 
i

:A Magdolna Negyed Program III. ütemének eredmény-összegző i

2016.június 10. irendezvényén Sára Botond alpolgáľmesteľ kiisziinttitte u 
i

:megielenteket és értékelte a programot.

//
n -{ł{',/ ź łt/''
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i2016. június ĺ7.
Megemlékezés Korányi Sándor 150. sziiletésnapjának alkalmából
a Nemzeti Sírkertben. Az onkormányzat képviseletében Sántha
Péterné alpolgáľmesteľ asszony volt jelen.

I---:
az:

f016.június 22. iEgy"9 
Isfván Emléknap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen'

l eseményen részt vett Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony.

I

2016.június 30. iSem.melwei n?ľi ünnepség a Polgármesteri Hivatal dísztermében,
: a díjazottakat Egry Attila alpolgáľmester kiiszłinttitte.

2016.július 4.

I

iFiedleľ Ferenc emléktábla-avatás a Krridy Gy. u. 2. szźtmnáů.
i Kösztintőt mondott Sántha Péterné alpolgármester asszony.

Gutenberg téri gyermekoľvosi rendelő átad'ása Egry Attila l

alpolgármesteľľel.

Testvérváľosi látogatás a bulgáriai Szozopolba. A delegáciĺí
voltak: Egry Attila alpolgármesteľ, Soós
bizottsági elnłikiik és Szilágyi Demeter20|6.július |4-19.

ön ko rmán y zati r észtv ev ői
;Gytirgy és Zentai oszkáľ
iképviselő.

2016.július 12.
Közszolgálati tisztviselők napja
díszteľmében.

a Polgáľmesteľi Hivatal:

iA Bauer Sándoľ utcai Kłirzeti megbízotti iroda átadő iinnepsége,
: az eseményen ľészt vett Sáľa Botond alpolgármesteľ.

A' Szánados úti Pitypang Tagóvoda alapkőletétele, az eseményen
részt v ett Sára Botond alpolgármester.

2016.július 22.

2016. augusztus 2.
Mária utcai Jézus Szíve templomban. Az eseményen részt vett
Balog Zo|tán miniszter. Az tinkormányzat részérő| Balogh István

2016. augusztus20. !Áuamalapító Szent István kiľály ůinnepe a Golgota téľen. Sára
Botond alpolgármester mondott ünnepi beszédet.

áldozatainak euľópai emléknapján

13.

2016. augusztus 23. A Totalitárius diktatúrák
vis szahely ezett Blaha Lujza
avatása. A résztvevőket Sáľa

téri 56-os hőstik emtéktáblájának újľa i
Botond alpolgármesteľktisziinttitte. 

i
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201 6. év átme neti leg sza bad pénzeszköz le kötése 201 6.05.23.201 6.08.22. id ősza kba n

Bank futamidő Lekötés
éńóknania Lekötés lejárata Osszeg

0
lekotve osszesen 2016.05.23. Sberbank (volt Volksbank) 0

Kamatozó kincstárjegy 600 000 000
á|lami hozzájáru|ások folyószám|a KH bank 166 032 753
hivata|fizetési számla egyen|eg KH bank 145 772 070
fizetési számla egyenlege KH bank 3 909 441 372
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