
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Késztilt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testület
201'6. szeptembeľ 08-án (csütöľtok) 9.00 órakor a Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal III.

emelet 300-as taĺgya|őjában megtaľtott 6. rendes tiléséről

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsEl,o
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ S Zo ToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATÁROZAT:
I70t20|'6. (Ix.08.) 14IGEN 2 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak lźúja a sürgősség okát a sürgősségi
indítvanyként b eterj e s ńett a|ábbí el oteľj e s zté snél :

5/4. Javaslat a keľiileti lakosok ktizéľdekű tájékoztatására a

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - poIgármester

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z EGYS ZERÚ szóro g B S ÉG S ZÜKS ÉGES
Ha.ľÁRoz,ą.ľ:
17]^120':6. (IX.08.) 15 IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

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

Napirend:

1.. Pénzügyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat a 2016. évi költségvetésről szćiő |ĺ2016. (II.04.) tinkoľmányzati
!l. ľendelet módosítására

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesző: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

f. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

, Juvaslat a kerületi díjťlr'ető zóna kibővítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



) Javaslat bérbeadĺii hozzájáru|ás megadására a Budapest VIII. keľĺilet'
Práter u. 11. szám a|atti iskolaépiilet albérletbe adásához
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazđálkodási Kozpont Zrt.,

igazgatóság elnoke

. J"vaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 16. szám a|att ta|álhatő
ingatlan értékesítésének tárgyában kiíľt pźůyázat eredményének
megállapítására és újbóli pá|yázat kiírására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

^ 
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 39. szám alatti telek pályázatÍftján
ttiľténő elidegenítéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsęfuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

3. Vagyonkezelésselo városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1 J^vaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgáľmesteľ

, Juvaslat a ĺoxÉsz módosításával kapcsolatos dłintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

1 Javaslat az Aurőra utcai rende|őintézet telekhatáľ ľendezésével kapcsolatos
d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Humánsz olgáiltatźlssal ka pcsolatos előteľj esztések

, Javaslat a 2016. évi alapÍtványi pályázatok elbírálásáľa
lr

(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ



1 J^vaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati2. 
osztiindíjpá|yánathozttirténőcsatlakozásra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

1 Javaslat a Józsefoáľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjótéti Kłizpont
alapdokumentumainak mĺódosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

^ Javaslatköltségvetésiszeľvekbeszámolóinakelfogadásáratl 
(írásbeli eloterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgaľmester

- Javaslat Családok Átmeneti Otthona kialakításáľaJ. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Péteľné - alpolgármester

5. Egyéb előterjesztések

, B"számolĺó a Képviselő-testület bizottságai 2015. novembeľ 1. _ 20|6. ápľilis
3 0. ktiztitt átruhźnott hatáskti ľb en h ozott d tin tés einek vé grehaj tás á ľó l
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr' Kocsis ll/áté - polgármester

) Javaslat a népszavazás lebonyolításálhoz kapcsolódó dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

. Juvaslat a Józsefuáros teľületén taláilhatő lakóházak és kiizépületek
számár a' 5 6 -o s lyu kas zász|őlk a dományo zás ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

4. Javaslat a keľületi lakosok kiizérdekű tájékoztatására a kényszeľbetelepítés

(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester



Tájékoztatók

1 Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ütés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eselrrélryekľől és az örrkoľnrálryzati pénzeszktizök átnrenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekötéséről
( írásb e li táj éko ztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. T'"!€'k2?,:,ő 
a2016.évi ktiltségvetés teljesítéséľőI

( írásbel i táj ékoztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1. Pénzügyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat a 2016. évi költségvetésről sző|ő 112016. (II.04.) iinkoľmányzati
rendelet módosítására
(írásbeli eloteľj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z lr,ĺnĺo s ÍľpTT S ZoTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
L72l2016. (Ix.08.) 13 IGEN 1 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.l a) a 22OlfOI5. (X.22) számll képviselő-testiileti határozatbaĺ az onkormźnyzat és az
intézmények vagyonbińosítására 2017-2018. évi előzetes kötelezettségvállalás összegét
bruttó 30.000,0 e Ft összegéről bruttó 34.673,6 e Ft-ľa módosítja.

-b..) 
az a) pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezetéül a következő években aZ

onkormányzat sajtú mfüĺjdési bevételét jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a mindenkori éves költségvetés elfogadása

2.l a23412014. (XII.04.) számu képviselő-testtileti hattlrozat 19. pontjában foglalt szövegrészt
az alábbia]<ra módo sítj a:

a Polgĺírmesteľi Hivatal fenymásoló berendezéseinek javításttta, karbarĺtartźtsaľa, valamint a

sztikséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekĺe előzetes
kötelezettséget vállal bruttó 121.000 e Ft összegben - éves bruttó cisszege 25.400 e Ft - a
Hivatal I220I-u cím kötelező feladat dologi előírźnyzatára, melynek feđęzete az
onkormányzat mindenkori koltségvetésének saj át bevétele.



Felelős: polgármester
Határidő : mindenkori költségvetés elfogadása

3./ az Auróra 2014 Konzoľciummal az Aurőra utcai rende|o intézet fe|iĄítására a KMOP-
4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító számű pľojekt keretében kötött vállalkozási szerzóđés
teljesítése keľetében amuszaki szükségességből elľendelt pótmunka kifizetését a Konzorcium
részétę 22.26I.79I Ft összegben engedélyezi és felkéri a polgármesteft a kifizetésre
vonatkozó intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Hatttrido : 2016. szeptember 08.

4./ megbizza a Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt,-t aZ alábbiakhoz kapcsolódó
valamennyi feladat teljes könĺ e||ttásáva|:

a) a Babóca Bĺjlcsőde csatoľna felújítására 3.755'0 e Ft összegben,

b) a Miksztúh Ká|mán téri szökőkút vezér|ésének végleges árambekötésére 200,0 e Ft
risszegben,

c) közterületeken elhelyezett.50 ďb zászlő cseréjéľe 650,0 e Ft osszegben,

d) kĺlzteľületeken kihelyezett szelektív hulladékgffitő edények bekerítésére 270,0 e Ft
ĺlsszegben,

e) az l956-os forradalom és szabadságharc 60. évforduLőjára ľendezett megemlékezés-
sorozatokhoz viľágkompozíciők készítésére és telepítéséľe 500,0 e Ft összegben,

Đ a Rezső téľen járdaépítésre 1.916,0 e Ft összegben,

g) Budapest, VIII. kertilet Rákóczi ift 63.YlL. szźtmű műteremlakás gépészeti felújítására
és kéménybélelésére 2.800,0 e Ft összegben.

h) Budapest VIII. kerület, Lujza v 14. sz. éptiletben 2 đb rendőrlakás vizesedésének
megsztintetésére 15.000 e Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 08.

5.l ahatźrozat 4.lpontja a|apjźn felkéri a polgáľmestert a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. -v e| kcjtendő me gbízt.si szer zo dések elké s zíté s éľe é s azok a|tir ás fu a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. szeptembeľ 15.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: PénziigyÍ Ügyosztály, Gazdá|kodási
U gyo sztály, Jĺózsefvá ľo s i Gazdálkodás i Közp ont Zrt.



A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKoIÁsHoz vnĺosÍľpľľ szóronpsÉc szÜrsÉcps
BUDAPEST ĺózsnrv,ą'nos xpľvrsnlo-ľBsľÜĺ.Bľn 12 IGEN, 1 NEM, 3
ľa.nľózxooÁssa,r- ELFoGADĺĺ. És MEGALKoTJA BUDAPESľ povÁnos
vIIl. xn,nÜI,nľ ĺózsBľvÁnosI oľxonľrÁľyza.ľ xnľvlspĺ,o
rpsľÜr-nľÉľBr 21' /201'6. (IX.08.) oľronľĺÁľyza.ľĺ RENDELEľÉľ ĺ. zole. fr:w
roI,ľsÉcvnľÉsnor szoro 1/2016. (II.04.) oľxonľrÁNyza.ľr RENDELET
vĺonosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői lroda

2. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

Napirend 7/1. pontja
Javaslat a keľiileti díjflz'ető zóna kibővítésére
(írásbeli eloteľj esaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgaľmesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ szo ľoBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
|73ĺ2016. (Ix.08.)

A Képviselő-testtilet ťrgy dönt, hogy

1. elfogadja

a) a Rakóczi út-Baross tér-Keľepesi úĺLóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics Gyorgy
utca-Fíumei iĺ-orczy út-Nagyvaľad tér-Üllői út-József körut tĺItal hatźxolt terĹilet,

beleéľtve - a József körút kivételével - a hatźło|ó utakat és teľeket, valamint a
Lővástr utca, munkanapokon 8:00-18:00 között - 4. đíjtéte|: 265,- Ftlőta, 4 őra
maximáli s v áĺ ako zási idővel,

b) a Kerepesi út-Hungária krt.-Salgőtarjáni út-Asĺalos Sándor utca á|ta| határo|t
teľÍilet, beleértve ahatáro|ő utakat és tereket, munkanapokon 8:00-18:00 kĺjzĺjtt _ 5.

díjtétel : |7 5,- Ftl őra, 4 őt a maximális v árakozási idővel,

a parkolási ďíjfizető ovezet tańfáínak szabźiyozását érintő, Budapest füviíľos
kozigazgatási teruletén a jáľműve| vźrakozás rendjének egységes kialakításárőI, a
várakozás đíjárőI és az üzemképtelen jáľmúvek táľolásĺínak szabáIyoztsátőI szőIő
30l20l0. CVI.4.) Főv. Kgy. ľendelet módosításának kezdeményezés&e vonatkozó
javaslatot.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľido: 2016. szeptember 8.

16 IGEN O NEM 0 TARTŐZKODÁSSAL



2. kezđeményezi a Budapest főváros közigazgatási területéĺ a járművel váľakozás
ľendjének egységes kialakításárő|, a várakoztls đijárőI és az tĺzemképtelen járművek

tárolásának szabáIyozásáľól szóló 30l20I0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a

határozat 1. a) és b) pontjainak megfelelően.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 8.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási KőzpontZrt.

Napirend 212. pontja
Javaslat béľbeadói hozzájárulás megadására a Budapest VIII. keriilet,
Práter u. 11. szám a|atti iskolaépület albéľletbe adásához
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt,

igazgatőság elnĺjke

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH) ZAT ALH) Z EGY S ZERÚ s zóľo g g s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
r74tf0t6. (IX.08.) 15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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A Képviselő-testÚlet úgy dönt, hogy

1.) hozzájáľu| a Szent Benedek Gimnázium, Sza|<képző Iskola és Kollégium Bér1ő által

bérelt Budapest VIII. kerület, 3638l. he|yrajzí számon nyilvantaľtott, természetben a
Budapest VIII. keľiilet, Pľáter u. 11. szám a\att Ía|á|hatő, 6169 m,^ alapteľiiletű,
önkormanyzati tlilajđonú épület földszinti és félemeleti, <isszesen 615 m, alapterĹiletű

részének albéľletbe adástlhoz a Magyar Pünkosdi Egyház (székhely: 1143 Budapest,

Gize|La it 37.; ađőszárna: 19818520-|-42; nyiIvźntartási szźlma.. 000|612012.; képviseli:
Kecser István főtitkĺír) részére. A bérleti díjat ajelenlegi bérleti díjnak az a|bérLętbe adott

615 m2 alapteľületű tészre eső bérleti díj háľomszorosának tisszegén, azaz 456.240,- Ft +
Áľ,ą.ĺno il|apitjameg. A hor-zájáru|ás megadásával a bérleti díj összege |.829.660,- Ft/hó
+ ÁFA bérleti *kozuzemi- és ktil<jn szolgáItatási díjak ĺisszegľe módosul.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 08.

2) a hozzájáru|ás azt követően lép hatźiyba, amikoľ a Szent Benedek GimniŁium,
Szalłképzó Iskola és Kollégium a|áítja a béľleti szeruődés módosítását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 30'

3.) a Szent Benedek GimnŁium, Sza|d<épző Iskola és Kollégium bérlęti szerződésének
megszűnése esetén a Magyat Pünkösdi Egyhtz a helyiséget cseľeelhelyezés és pénzbe|i

térítés igénye nélkül kĺjteles kitiríteni.



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 2016. szeptembeľ 08.

4.) a Magyar Pünkosdi Egyház tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szent Benedek
Gimnázium, Szal<képző Iskola és Kollégium béľleti szetzođése cserehelyiség biztosítási
kötelezettség mellett szűnik meg? a cserehelyiség megfelelőségénél kizárő|ag a Szent
B enedek Gimnázium, S za\d<épző Isko la és Ko ll é gium vehető f,r gyel embe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatója
}Jatáĺiďó : 20I 6. szeptember 08.

5.) aMagyat Pünkösdi Egyháznak a bérleti díj fizetésére vonatkozőankészťlzeto kezességet
kell vállalnia.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 08.

6.) a béľleti szerzőđés megkotésének további feltétele, hogy a Magyar Ptinkosdi Egyház az
onkormanyzat tulajďonában álló nem lakás céljára szolgtiő helyiségek béľbeadásĺínak
feltételeiről szóló 35l20L3. (VI'20.) önkoľmányzati rendelet 14. $ (7) bekezdése alapján
az ővađék feltöltését, valamint a 19. $ (3) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyilatkozataláirźsátváIIaIjaabéľIo.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 30.

A dtintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Józsefvárosi Gazdá|kodási KözpontZrt.

Napirend 213. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Tiimő utca 16. szám a|att talLá|hatő
ĺngatlan éľtékesítésének tárgyálban kiírt páiyázat eľedményének
megállapítására és újbóli pá|yázat kiírásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,

igazgatősćtg elnöke

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to ĺ<Épvlspro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóTo B B s Éc szÜrs Éops
HATAROZAT:
17s12016. (IX.08.) 15IGEN O NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.)a Budapest VIII. kerület, Tomő u. 16' szttma|atti,3625910lNl,3625910lN4,3625910lN5,
36f5gl0lN7, 36259/0/N10,36259101Nlr, 36259101Nrz, 36259101Nr3, 36259101Nr9,
362519101N19,36259101N20,3625910tN23,36259101N24,36259101N26,36259101N27,
36259l0/N28, 36259l0/N29, 36259l0lN30, 36259l0lN3I, 36259l0lN32 hĺsz.-ú lakások
és nem lakás céljára szolgáIő helyiségek elidegenítéséľe kiírt pá|yazatot éľvényesnek és

eredménýel ennek ny ilv ánitj a.



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 8.

2.) hozzźĄáru| a Budapest VIII. kerület, Tömo u. 16. szám a|atti,36f59l0lNI,36259l0lN4,
36259/0tN5, 36259/0tN7, 36259101A1r0, 36259101N11, 36259101A1T2, 3625910/A/13,
3625910lNr8, 36259101A/19, 36259101N20, 36259101N23, 36259101N24,
3625910tN26, 36259/01N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259/01N30,
3625910lAl31, 3625910lN32 hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljára szo|gźlLő helyiségek
nyilvános, egyfordulós pttlyázat útjan történő egyĹittes elidegenítéséhez. A
veľsenyeztetési elj árást elektronikus úton kell lefolýatni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyofigazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 8.

3.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szám
alatti, 36259101NL, 36259101N4, 36259101N5, 36259101A17, 3625910/N10,
36259101Nr1,36259101N12,3625910/N13,36f59101A118,36259101N19,36259101N20,
3625910tNf3,36259101N24,36259/0tN26,36259101N27,36259101N28,36259101A129,
3 6259 l 0 l N 3 0, 3 6259 l 0 l N 3 1, 3 6259 l 0 l N 32 hrsz. -ú lakások és nem lakás célj áľ a szo|gá|ő

helyiségek egyiittes elidegenítésére vonatkoző ptt|yázati felhívást az a|ábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár:16I.525.000,- Ft,

b) a p áIy ázat bír źiati szemp ontj a : a Ie gmagas abb me gaj ánl ott v ételár,

c) a lakásokĺa és nem lakás céIjara szoIgá|ő helyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes
ajánlat.

đ) a p á|y ázat lefo l ytat ás ának mó dj a : e l ektľo nikus.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016' szeptembeľ 8.

4.) páIyázati felhívást teszkozzé a Képviselő-testi'ilet 13612016. (VI.02.) szán,űhatátozatában
foglaltak szerint.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatríridő: 2016. szeptember 8.

5.) felkéri a Józsefüĺáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a versenyeztetési eljźltás
lebonyolítására, valamint felkéri a Zrt.-t a páIyázat eredményéľe vonatkoző javas|at

Képviselő.testület elé torténő beteľjesztésére.

Felelős: Iőzsefvátosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hateľ'iđo: 20I 6. decembeľ 3 0.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jĺizsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A 17512016. (Ix.08.) számű határozat mellék|etét a kivonat 1. számú mellék|ete
tartalmazza.



Napirend f/4. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Víg u. 39. szám alatti telek pályázat űtján
ttirténő elidegenítésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesxő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

ĺgazgatőság elnöke

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERÚ S ZóTo B B s Éc s zÜrSÉGES
HATAROZAT:
176t201.6. (rX.08.) 2 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL13IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.) hozzźĘźrul a Budapest VIII. keľÍilet, Víg u. 39. szám a|atĺi, 349L9 hrsz.-u, 555 m2

alapteľtilettĺ telek nyilvános, egyfoľdulós páIyázat útján történő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 08.

2.) e|fogađja ahatározat mellékletétképezó, a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám a|atti,
34919 hĺsz.-ú, 555 m2 alapterületű telek értékesítésére vonatkozó pá|yázati fe|hívást az
a|ábbi feltételekkel

a.) a minimális vételaľ: IO2.12O.O00,- Ft + ÁFA,

b .) a p á|y ázat bír á|ati szemp o ntj a : a Ie gmagas abb me g aj ánl ott v ételźr,

c.) apá|yázónaklvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásátőI számított 2 éven belül jogerős építési engedélý

szęÍez1
cb.) a jogerős építési engedély megszerzéséto| szźrnított f éven belül jogerős

hasznáIatb avétel i eng ed élý szer ez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kĺjtbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kotelezettségek gataĺciaszeruođés megkotésével
biĺosítandók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaranyosan érvényesíthetők. Az elozőeken túl felmeľĹilő bármely egyéb
késedelem esetén vevo źt|ta| ťlzetenđo napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatariđő: 2016. szeptembeľ 08.

3.) a páIyźzati felhívást a Képviselő-testület 13612016. o/I'02.) szárnt hattrozatábarl
foglaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. szeptember 08.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a Versenyeztetési eljáľás
lebonyolítására, és ata, hogy a páIyźzat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a

10



Képviselő-testĹilet elé jóváhagyás céljából. Amennyiben a páIyázat eredménýelenül záru|,
fe|hata|mazza aYárosgazđáIkođási és Pénzügyi Bizottságot apályázatotlezárő eľedmény
megá||apitására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. november 30.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefváľosi GazdáIkodási KözpontZrt.

A I76l20L6. (IX.08.) számú határozat mellékletét a kivonat 2. számű melléklete
tartalmazza.

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat emléktáblák és emlékhely |étrehozásával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsplo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrI Z MIN o S ÍTETT S Zó ToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
177t2016. (IX.08.) 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a.) támogatást nyújt a Vöľösmarty Alapítványnak bruttó 100 e Ft értékben a
Vöľösmaľty Gimnazium épületében az 1956-os forradalom és szabadsághaľc során hősi
halált halt és á|dozatu| esett egykori diákjainak tiszteletére emléktábla elhelyezéséhez
azzal a feltétellel, hogy az emléktáblán az á||íttatők kĺjzött az onkormányzat is legyen
feltiintetve. Felkéľi a polgármestert a Vöľösmaľty Alapítvannyal kötendő támogatási
szer zo dés a|áír ásćtr a.

Felelős: polgármester
Hatfuidó 2011 6. szeptember 8.

b.) az 1.a.) pont szerinti emléktáblához Sántha Péterné alpolgármesteri keretéből 100 e
Ft támogatást biztosít.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 2016. szeptember 8.

c) a b) pontban foglaltak míatt az onkoľmanyzatkíađás 11107-01 cím múködési cél és
általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vá||alt
feladat - előirányzatárőI 100 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt
feladat - mtĺktjdési célú támogatások áIlamhána;rtáson kívülre e|őkźnyzatára.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 8.

d) felkéľi a polgármestert, hogy a 2016. évi koltségvetésľől szóló rendelet következő
módosításáná| a határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a2016. évi koltségvetés következő módosítása

2. vi s szavo nj a a 9 8 l 20 1 6. (IV. 2 1 .) szźmu határ ozatát.

Felelos: polgármesteľ
Hataridő: 2016. szeptember 8.

3. elvi hozzájáru|ását adja Szeles Erika Kornélia emlékéľe emléktábla elhelyezéséhez, és

egyrittal fetkéľi a poIgármestert az ezze|kapcsolatos további egyeztetések lefolytatására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. szeptember 8.

4. támogatást nyújt a Magyarországi Mindszenty Alapítvány részére a Budapest VIII.
kerület, Mindszenty téren kialakítandó Mindszenty emlékhely kialakításához
kapcsolódóan a Mindszenty József bíborost ábrázo|ő szobor gipszmođelljének
elkészítéséhez bľuttó 2.000 e Ft értékben. Felkéri a polgáľmestert a Magyarorszćtgi
Mindszenty Alapítvánnyal tĺirténő szeľződéskötésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016, szeptember 1 5.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosépítészeti lľoda, Pénzügyi
Ügyosztály

Napirend 312. pontja
Javaslat a JOKESZ módosításával kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ s zoľop g s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
178l20|'6.(Ix.08.) 12IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvtrosi Kerületi Építészeti Szabá|yzatról szóló 66lf0o7. (XII.12.) önkotmányzati
rendelet 1ĺórÉsz;' volt Garrz-ľĺa.v,ł.c területére vonatkozó módosításánaktewezetére
étkezett tulaj dono s i vé l eményeket el fo gadj a.
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Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 08.

2. felkéľi a polgaľmestert, kezdeményezze az á|Iami foépitésznél a Józsefvárosi KerĹileti
Építési SzabáIyzatról szóló 6612007, (XII.12.) önkoľmányzatirende|et (JOKÉSZ),volt
Ganz-MAVAG teľületére vonatkozó módosításával kapcsolatban a végső szakmai
véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2016. szeptember 08.

A dti ntés vé greh aj tá sát v égző szew ezeti e gys ég: Váro sépítészeti Iľo da

Napirend 3/3. pontja
Javaslat az Aurőra utcai rende|őintézet telekhatár rendezésével kapcsolatos
d iintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

1ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z vnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
17912016. (IX.08.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájźlĺu| a 35037 hĺsz.-ú telek (Auróra utcai ľendelőintézet) és a Déri Miksa u.
(35035i1) hľsz.-ú kĺiaeruleti telkének a Józsefuaros Kertileti Epítési Szabá|yzatárő| sző|ő
66/2007. (xII. 12.) <lnkormányzatí rende|et mellékletét képezo keľüIeti szabá|yozási terv
szeľinti telekhatár rendezéséhez.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20| 6. szeptembeľ 08.

2. felkéľi a poIgĺĺrmesteľt a telekalakítási eljáľás és ahozzá kapcsolódó beszerzési eljárás
Iefo|ýatásfua, valamint felkéri a polgĺírmesteľt az ehhez kapcsolódó dokumentumok
aláírására.

. Felelős: polgĺíľmester
; Határíďő 2016. szeptember 30.

i

i ł diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Gazdźikodási]... Ugyosztá|y
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4. Humánszolgáltatással kapcsolatos eIőteľjesztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a f016. évi a lapítványi p ályá zatok elbíľálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgarrrresteľ

IZAVAZASNAL JELEN vAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALHI Z ľĺnĺo s ÍrpTT S ZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
ĺ80/2016. (IX.08.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

i. a 2016. évi 2. civil pályázat keretében aZ alábbi Alapítvanyokat a ktjvetkező célok
megvaló sítása érdekéb en az aIábbi ö s szegekkel támo gatj a:

Pá|yáző neve, címe Pá|yánat cé|ja támogatási
összeg

I Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Textil-műhely és Varroda árnyékolása és

légkondicionáló berendezés felszerelése
290.000,- Ft
felhalmozás

f. Erkel Ferenc
Vegyeskaľ Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u.26.

50 fos kóľus utazása az észak-ír Denybe a City of
Derry International Choral Competiton fesńivá|ta
20 1 6 októbeľében (repülőjegy)

620.000,- Ft
működés

a
J. Nem Adom Fel

Alapítvány
1093 Budapest,
Lónvai u. 3.

2016 szeptembeľében Bereményi Géza est szetvezése
a jőzsefvátosi Nem Adom Fel Caféban (Baross u.

86.). Előadó; Technika; Kiadványok, hirdetés;
Vendéslátás

240.000,- Ft
műkĺjdés

4. Ars Sacra Alapítvány
1026 Budapest,
Torockó u.28.

Ars Sacra Fesztivál keretében a jőzsefvźtrosi Szent
József Plébaniában kiállítás szęrvęzése éľdekében
eszko zb eszerzé s (képfü trsesńó sínľends zer)

150.000,- Fr
mÍĺkodés

5. Jóravalĺí Tanácsadĺí és
Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6.

Pályaorientáciős vizsgáIat és tanácsadás általános
iskolában végzós diákok számára' Iľodaszerek;
pźiyavá|asńási munkataľsak béľe; Egyszenĺsített
fogla|końatás díja + járulékok

50.000,- Ft
működés

6. Magyar Embeľi
Jogvédő Ktizpont
Alapítvány
1085 Budapest,
Baĺoss u. 28.

Bérleti díj kifizetése (Baľoss u. 118. ĺinkormányzati
tulajdonú bér|eméĺy, 6 hónap); Szrirővizsgálatok
éľdekében igénybe vett külső szakétők díjazása (6
hónap)

300.000,- Ft
működés
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Kiilső-Jĺizsefvárosi
Református Diakóniai
Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Prágaí kiľándulás (buszköltség); Idősek Napja
szeptembeĺben (étkezés, ajándék); Családok számára
egynapos kirándulások szervezése (belépők, étkezés)

350.000,- Ft
mtĺkodés

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptembeľ 8.

2. az onkormtnyzat kiadás 1l107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil
szervezetek, a|apítvtnyok támogatása cé|tartalék - önként vállalt feladat _ eloirćtnyzatárő|
2.000 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - ĺjnként vá|Ia|t feladat - működési célú
támogatások á|Iamhźztaľtáson kívülre e|oirányzatźlra I.710 e Ft-ot, és a felhaImozási céIu
támo gat ás o k áIlanháztartás on kí vülre e|oir ány zatár a f9 0 e Ft- ot'

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20I 6. szeptember 8.

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 22.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a kciltségvetési rendelet kovetkező módosításánál a
hatźlr ozatban fo glaltakat vegye Íi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő : a kĺiltségvetési ľendelet kĺjvetkező módosítása

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály' Pénziigyi
Ugyosztály

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Onkoľmányzati
oszttindíjp á/ry ázathoz tiirténő csatlakozásľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHc. Z MrNo S ÍTETT SZóTo BB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
18tĺ201'6. (Ix.08.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1
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1. csatlakozik a Buĺsa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpáIyázat2017. éví
fordulójához.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 8.

2. a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkorm tnyzati osztöndíjp źiyázat f0I1 . évi fordulójához
az cjnkoľmtnyzati támogatás keretosszege 2.975.000,- Ft, minimum összegének 1.000

F tl fő [hő, maximális ö s sze gének 5 . 0 0 0 F tl ťó lhő ĺi s sze get hatźn oz meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 8.

3. ahatározat 1'' pontja szerinti csatlakozás éľdekében önként vá|lalt feladatként a2020. éví
költségvetés helyi adóbevételeinek teľhére előzetes kotelezettséget vállal 3 millió forint
erejéig a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmányzati osztöndíjpáIyázat fedezete

érdekében.

Felelős: polgármester
Határiďő: 2011 6. szeptember 8.

4. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz sztikséges dokumentumok a|áirástľa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20I 6. szeptember 1 5.

5. felkéľi a polgarmestert, hogy ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat az onkormarlyzatf020.
évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : az onkoľm źny zat 2020 . évi kciltsé gveté sének tervezé se

A dtintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály

Napirend 413. pontja
Javaslat a Józsefuáľosi Szociális Szolgáitatő és Gyeľmekjóléti Ktizpont
alapdokumentumainak módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH) ZAT ALH) Z MtN o S ÍTETT S ZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
|82/2016.(Ix.08.) 15IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy



1. elfogadja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és
Működési Szabá|yzatát, valamint Szakmai Programját a határozat I-2. számu mellékletei
s zerinti tartalomma| 20 I 6. szeptembeľ 1 5 . napi hatá'Iyb a|épés sel.

.i Felelős: polgármester
. Határidő: 20|6. szeptembcr 08.

; 2. elfogadja a Jőzsefváľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Kozpont a\apítő okiratát
módosító okiľatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiľatát, ahatźtrozat
3-4. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstttr á|tal tĺjrténő
torzskönyvi nyilvántaľtásba torténő bej egyzés napján lépnek hatá|yba.

Felelős: polgármester
Határidő: 20ĺ6. szeptember 08.

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat I-2. pontjában meghatározott dokumentumok
aláirására, illetve az a|apítő okirat tekintetében a Magyar Allamkincstar esetleges hianypótlási
felszólításanak teljesítésére azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen hatáľozatla| nem lehet
ellentétes és az alapítő okiratokat lényegi _ helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _
kérdésekben nem módo síthatj a.

Felelős: polgármesteľ
IJatáriđő: 20I 6. szeptember 3 0.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy
Humánkapcsolati lroda.

A 18212016. (Ix.08.) számú hatáľozat me|lékleteit a kivonat 3. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 4l4. pontja
Javaslat ktiltségvetési szeľvek beszámolóinak elfogadására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgaľmester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsEro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ S Zó ToBB sÉc szÜrcSÉGES
HATÁRoZAT:
183/2016. (Ix.08.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képvise1ő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi tevékenységéről szóló íľásos
beszámo|őját.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptember 08.
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2. elfogadja a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2015. évi
tevékenységéről szóló írásos beszámolój át.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I6. szeptember 08.

3. elfogadja a Budapest Fovaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmanyzat Napraforgó
Egyesített óvoda 201512016. nevelési évľől szóló íľásos beszámolóját.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. szeptembeľ 08.

A dtintés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat Családok Atmeneti otthona kialakítására
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péterné - alpolgáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsEro
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHI Z Irĺnĺo s ÍľpTT SZóTo B B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
Í8412016. (Ix.08.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1' kifejezi azonszźndékát, hogy saját fenntartású 30 férőhelyes Családok Atmeneti otthona
intézméný kívan létrehozni a 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16. szám alalti jelenleg

óvodaként funkcionáló ingatlanban 2018. januaľ 01. napjától a Józsefuárosi Szociális
S zol gáltató és Gyermekj ó léti Központ telephelyeként.

Felelős: polgármester
Határidő: 20Í6. szeptember 08.

2. kifejezi azon szándékát, hogy a femtartásában múködő Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzat Napraforgó Egyesített ovodát a nemzeti köznevelésről szóló
20II. évi CXC. töľvény 4. $ 11. ponda alapján 2017. augusztus 1. napjáva| át kívźlnja
szervezni azá|tal, hogy a 1086 Budapest, Koszoľú utca 14-16. szźlm alattí teIephelyén működő
Koszoľú Tagóvodáj át megsziinteti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f016. szeptember 08.

3. a) az S.o.S Kĺízis Alapítváĺmya| 20If. április 03. napjátóI 2011. április 02. napjáig
megkĺĺtött hatźrozott idejű ellátási szerzođést 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja



oly módon, hogy a jelenlegi 4 férőhely helyett 2016. október 01. napjától 8 féľőhely kerül
biztosításra a szerződésben foglalt l 825 000,- Ft/4 férőhelylév szo|gá|tatási díjjat.

b) a 2016. évi többletköltségekľe (f016.10.01.-2016.12.31. kĺjzötti időtartamĺa) 456 25O Ft
fedezetet biztosít az á|ta|áĺos tartalék terhéľe, ezért az onkoľmányzat kiadás 11107-0l cím
működési cél és általános taĺtalékon beltil az általános tarÍa\ék e|oirányzatarőI _ kötelező
feladat - 456,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím - kötelező feladat - dologi
előirttnyzatára.

c) a 2017. évi költségvetés terhéľe előzetes kötelezettséget vállal a hatźrozat 3. a) pontja
szerinti szerzóđés módosításáľa 3 |93 750 Ft összegben a családok átmeneti otthonában 8
feľőhely biztosítása éľdekében, melynek fedezetétil az onkormányzat 2OI7. évi saját és
közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 08.

4. a) a Családok Atmeneti otthona teľvezésére 10.160 e Ft fedezetet biztosit az źitalános
tarta|ék terhére, ezért az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon be|u| az általános 1arta|ék e|óirányzatáről _ kote|ezo feladat - 10.160 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat -bervházási e|őirtnyzatára.

b) megbízza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Családok Átmeneti otthona
tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolításaľa és felkéri a polgĺírmestert az eÍTe
vonatko zó szeruo đés a|áir ásźlr a.

Felelős: a) pont esetében: polgáľmester; b) pont esetében: Józsefuárosi Gazdźĺ|kodási Központ
Zrt. igazgató ság elnoke, polgáľmester
Határidő: a) pont esetében: 2016. szeptember 08., b) pont esetében: szetződésk<jtés 2016.
szeptember 1 5., lebonyolítás 2016. november l 5.

5. felkéri a polgáľmestert, hogy a 2016. évi kciltségvetési rendelet következő módosításĺĺnál,
valamint a20I7. évi költségvetés tervezéséné| ahatérozat 3. és 4. pontjában foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđó: 2016. évi kĺiltségvetési rendelet következő módosítása, 20117. évi költségvetés
tervezése

6. felkéľi a polgármestert a hatttrozat2. pontjában foglaltak alapjan a jogszabźiyi előírásoknak
megfelelő egyeztetések lefolytatásttra, a határozat 1. pontjában foglaltak alapján a sajźt
megvalósítású Családok Atmęneti otthonának kiaIakításához és a Koszorú Tagóvoda
megsztintetéséhez szükséges döntések Képviselő-testtilet elé terjesĺésére.

Felelős: polgármester
Hatfuiđó:2017. február havi ülés
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A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáttatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont
v ezető je, P énzii gyi Ü gyo sztá ly, Józs efvárosi G azd álko d ás i Közp ont Zrt.

5. Egyéb előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november L. _ 2016. április
30. köztitt átruházott hatásktirb en hozott dłintéseinek végrehaj tás áról
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGY S ZERÚ S Zo ToB B s Éc szÜrs É GE S

HATAROZAT:
185ĺ2016. (Ix.08.) 13 IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy aZ előteľjesztés 1. számu mellékletét képező
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, valamint az előterjesztés 2. számll mellékletét
képezó Emberi Erőforrás Bizottság2015. november I. _2016. ápľilis 30. köztjtt, átruházott
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról sző|őbeszámolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 8.

A dtintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: JegyzőiKabinet Szervezési és Képviselői
Iroda

Napirend 512. pontja
Javaslat a népszavazás lebonyolításához kapcsolódó döntések
meghozata|ára
(íráibeli előteľj esĺés, Póľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina - jegyzó

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATH>Z AT ALHIZ ľĺn'lŐ s ÍľpTT SZoToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
|86/20|6.(Ix.08.) 12 IGEN 2 NEM 1 TARTóZKoDÁSsAL

A Képviselő-testület úgy đĺint, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. keľtilet 6. számís' országgyűlési Egyéni VálasztókerĹileti
Választási Bizottság tagjanak Dľ. Galambos Károlyt, Dľ. Táľnokiné Joó Ildikót és

Muháné Pál Enikő Juditot mesvá|asztia.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2016' szeptember 08.
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2. Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Választási Bizottság póttagjának
megváIasztja.

Fe1elős: jegyző
Határidő: f0I6. szeptember 08.

6, számú országgyúlési
Tar-Bárczy Szilvia Cintiát

Egyéni Választókerületi
és Maczik Eva Annát

4.

5.

3. szavazatszám|áIő bizottsági tagoknak a határozat 1. sz. mellékletében felsorolt
s zemél yeke t me gv á|asztj a.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2016. szeptember 08.

szavazatszám|á|ő bizottsági póttagoknak a határozat 2. sz. mellékletében felsorolt
személyeket megválasztj a.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2016. szeptember 08.

a) az országos népszavazással összefiiggő kiadásokĺa az á|talános taľtalék terhére
20.540,7 e Ft-ot biztosít'

b) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím _ kötelező feladat _ bevételi eloirányzatán
belüla működési célú támogatás államháztartásonbelülľől e|őftányzatát9.078,8 e Ft-tal,
és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 6.756,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|tlsi adó e|őirźnyzatát2.121,9 e Ft-tal,
a dologi e|őirányzatát200,9 e Ft-tal megemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél
és általanos tartalékon belül az á|taltnos taľtalék e|oirźnyzatáÍő| 20.540,7 e Ft-ot
átcsopoľtosit a kiađás 11108-02 cím _ kote|ezo feladat _ mfüödési finanszírozási
kiadáson belül az fuźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eloirányzatéra'

d) a Polgáľmesteri Hivatal I220I-03 cím - kötelező feladat - műkĺidési ťlnanszírozási
bevételen be|ul az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szfurián
töľténő jővźtírása e|őirányzatát 20.540,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás eloirányzatát 8.045,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzźljarulźtsi adó e|őfuźnyzatát 2.426,2 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatát
10.069,1 e Ft-tal megemeli, melynek részletezését a3. melléklet tarta\mazza.

e) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a kĺĺltségvetési rendelet kĺjvetkező módosításánál
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyel embe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a)-d) pontok esetén 2016. szeptember 08., e) pont esetén a költségvetési rendelet
következő módosítása

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: JegyzőiKabinet, Pénzügyi ÜgyosztáIy
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A 18612016. (IX.08.) számú határozat mellékleteit a kivonat 4. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat a Józsefváros területén található |akőb'ázak és kłizépĺiletek
számár a' 56-os lyukas zász|ők adományo zására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z MtN o S ÍTETT S ZóToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
r87t2016. (IX.08.) 15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az I728l20I5. (X. 8.) számu, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve
meghirdetéséről sző|ő kormányhatátozat rendelkezéseivel összhangban az 1956-os
forradalom 60. évfordulójáÍól méltó módon emlékezik meg, amelynek keretében_ az 1956-os

forľadalom és szabadságharc hősei és eseményei előtti tisztelgés éľdekében tervezett
nagyszabású ünnepség és pľogramsorozat mellett _ az ,56-os hősĺjk előtti tisaeletadás
jelképeként Józsefvaľos teľületén ta|á|hatő |akőházak és középületek számára szimbolikus,
'56-os lyukas zász|őt adományoz.

Felelős: polgármester
Hattridó: 20I 6. szeptember 08.

2. a lyukas zász|ők és a felszerelésiikhöz sztikséges eszközok beszerzésének
lebonyolításával megbízza a Józsefuĺáľos Közösségeiért Nonproťlt Zrt-t, amelyhez a JKN Zrt.
részére 7.000 e Ft fedezetet biztosít a működési általanos tartalék terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. szeptember 08.

3. a) a2. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múkcjdési cél és

általános tartalékon beltil az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|oirányzatźľő| 7.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt fe|ađat - működési célú támogatás

á||afiházlaÍtáson kíviilre eloirźnyzattra a Józsefuaros Kĺizösségeiéĺt Nonprcfit Zrt.20116. évĺ
kozszo\gá|tattsi szeruődés - vaľosmarketing feladat - kompenzáció összegének kiegészítése
címén.

b) az a) pontban foglaltak miatt felkéri a polgáľmestert a Zrt.-vel kötött közszolgáltatási
szer zó dés mó do s ítás án ak a|áír ásár a.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet kovetkezó mőđosításánál a
hatáĺ ozatb aĺ fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
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Határidő: a) pont esetében 2016. szeptembeľ 08., b) pont esetében2016. szeptember 15., c)
pont esetében a koltségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtásáéľt felelős szeľvezeti..egység: Pénzĺigyi Ügyosztály, Józsefváľos
Kiiziisségeiért Nonpr oťlt Zrt., Gazdálkodási UgyosztáIy

Napirend 5/4. pontja

elleni népszav azással kapcsolatb an
(írásbeli előteľj esĺés)
Eloterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH) Z 

^T 
ALH) Z EGY S ZERU SZó ToB B s Éc s zÜrs ÉGE S

HATAROZAT:
188/2016. (rX.08.)

A Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri a józsefuárosi választőpo|gárokat' hogy a 2016. október 2-ai népszavazáson
vegyenek résú.,nehagyják, hogy mások döntsenek jövőnkĺől és biztonságunkĺól.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđó : 20I 6. október 02.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZóTO B B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
|'89/2016. (Ix.08.) 13IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvaĺosi onkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

1. egyetért és támogatja a kényszerbetelepítés elleni népszavazźst, figyelemmel a

Magyarország és Európa védelmében a kötelező bete\epítési kvóta elleni fellépésről szóló
2015. évi CLXXV. tcĺrvény ľendelkezéseire is.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2016. szeptember 8.

2. az 1. pontban és a 188/2016. (IX.08.) szárrlű határozatban foglaltak megvalósítása
érdekében közérdekű tájékoztatétsi programot indít, melyben a jőzsefvárosi választópolgaľokat
a nép szav azás on val ó ré s zvé telr e buzdítj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptember 08.

3. felkéľi a polgármestert az 1'-2, pontban és a 18812016. (IX.08.) számú határozatbaĺ
fo glaltak végľehaj tásáľa.
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Felelős: polgármester
Határido: 2016. október 02.

4. felkéri a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit ZÍt. igazgatősági elnökét, hogy a

népszavazás időpontjáig a Józsefuáros újság minden |apszźmában biztosítson két oldalt a

népszavazással kapcsolatos önkormányzati fe|hívások kozzétételéľe, illetve a képviselői
mandátumo k ar źtny ában bizto síts on me gszó lalási lehető s éget a testtilet tagj ainak.

Fe1elő s : Józsefu áro s Közö ssé geiért Nonpľ oťlt Zrt, igazgatő ság elnöke
Hataridő: 2016. október 2.

5. a) a 2016. évi költségvetésben 10.000,0 e forintot biztosít a kényszerbetelepítéssel - a

nép szav azás s al - ö s szefii g gő kĺjzérdekrĺ táj éko ztatásr a.

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

általános taľtalékon be|u| az általános tartalék előirányzatárőI _ kötelező feladat - 10.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat _ dologi előirćnyzatára.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításánál a

haÍár ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgarmester
Hataľidő: a) és b) pontok esetében 2016. szeptembeľ 8., c) pont esetében a 2016. évi
költségvetési rendelet következő módosítása

A dtintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Pénziigyi Ügyosztáty, Jĺízsefuáros
Köziisségeiért Nonpľ ofit Zrt.

Kmf.

Danada-Rimán Edina s. k.
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté s. k.
polgármesteľ
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