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Képviselő-testiilet e számára
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

A képviselő-testĺi|eti tilés időpontj a: 20| 6. novembeľ 1 0. sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesteľi tájékoztató a lejárt hatáľidejű testůileti határozatok végrehajtásárő|' az
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľőIo a jelentősebb eseményekľő| és az önkoľmányzati
pénzeszköziik átmenetileg szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegíĺ lektitéséről

A napirendet nyílt ĺilésen lehet táľryalni, döntés nem szükséges.
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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Eróforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testü|et és Szervei Szervezeti és MĹĺködési Szabźiyzatźrő| sző|ő 36/20|4, (xI.06.) szźtmtl
cinkormányzati rende|et 17. $ (1) bekezdése a|apjźn,,Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi
pontja a polgáľmester írásos ttýékoztatőja a |ejtrt határidejiĺ testĺileti határozatok végrehajtétsárő|, az
e|őző képviselő-testületi üIés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az
önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabad rendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegíĺ lekötéséről.''

Kéľem a táĄékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2016. november 0f .

Törvényességi ellenórzés:
Danada-Rimán Edina
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Po lgá rm es teri tájékoztatő

a201,6 november 10-ei
képviselő-testtileti

iilésre

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a po|gármesteľ íľásos tźĘékoztatőja a |ejźrt
határidejiĺ testĺileti határozatok végrehajtásárő|, az e|őző képviselő-testÍileti ülés óta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekro| és az önkoľmányzati pénzeszk<jzök átmenetileg szabad

' rendelkezésűrészénekpénzpiacijellegűlekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (l) bekezdése alapján)
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Ttljékoztatőalejtľthattĺridejiĺképviselő.tęstüIetihattrozatok
végrehaj tásárőL

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A lej árt hatáľid ej íĺ képviselő-tesľľ*ľ.Ľffi:atok végľehaj tásáľóI az a|ábbi

Jav as l at k ö It s é gv et é st ér intő dtj nt és e k me g h o zat aI dr a

127ĺ2016. (W.02.)

A Képvise|o-testĺ'ilet úgy dönt, hogy

I.l a) aJózsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek a Polgármesteri Hivatalt ő| azUj Telęki téri Piaccal
kapcsolatos feladatokat (előterjesztések készítése, kozbeszerzési e|járások lefolýatása, béľlőkkel
kapcsolatos adminisztratív feladatok, hátralékkezelés, stb.) 20l6. június f-tő| źúadja'

b) a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek egy fő alkalmazott fe|véte|éhez és az uzemeltetési

költségekre fOI6. évben bruttó 3.254,7 e Ft kompenzáciőt, költségtérítést biztosít, melynek fedezetéül

az źůta|ános taľtalékot jelöli meg'

c) az onkormányzat kiadás t 1107-01 cím - kötelezó fe|adat- működési cél és általános tartalékon beltil
az á'|ta|ános taľtalék e|óirányzatárő|3.254,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11407 cím - kötelező fe|adat_
dolo gi e|őir źtny zatár a.

d) tartós működési kötelezettséget vállal évente 6.42|,6 e Ft összegben, melynek fedezetéül a következő
évekre az Önkormányzat működési saját és kozhatalmi bevételeit jeloli meg.

e) felkéľi a polgármestert az a)-c) pontban foglaltak miatt a Józsefuáľosi Gazdálkodási Zrt,_ve| kötött

kozszo|gá|tatásiszerződésmódosításáľaésannakal'áírásfu a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l6. június 2.

2./ a) az Önkormányzat kiadás 1180l cím - önként vá|latt feladat - működési célú támogatás

e|óirányzatźń 49.696,7 e Ft-tal csökkenti fe|adate||átźls átadása címén'

b) a, onkormányzat kiadás 11801 cím - onként vállalt feladat _ működési célú támogatás

e|oirźnyzatźról 1.070,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási célri tamogatás źi|amháztartáson kívülľe
e|őirányzatára'

c) az onkormányzat kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat - miĺködési célú tźtmogatás

źń|amhánartáson kívtilre e|óirányzatát 49'196,7 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás államhźztartáson
kíviilre 500,0 e Ft-tal megemeli üdültetési feladatok k<iltségeinek támogatása címén.

d) felkéri a polgáľmesteľt a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Nonprofit Kft., valamint a

Józsefuáros Kĺizösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét
kép ező ko mp e n zác i ó, támo gatás mó d o s ítás ár a és a|áir ás ár a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. augusztus 01.



3.ĺ a) a Józsefuárosi Szociális Szo|gáItató és Gyermekjó|éti Központ 40102-0l cím - önként vállalt
feladat - fellralmozási ťlnanszirozási bevételi előirányzatán belül az lrányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án toľténo jóváírása eloirányzatát és a kiadás beľuházás e|óirányzatźú
8.000,0 e Ft-tal, a 40|06 cím - onként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi e|őirźnyzatán
belüI az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án torténő jóváírása
elóirányzatát és a kiadás beruházás e|őirányzatát 4.000,0 e Ft-tal, a 40|04-0f cím - onként vál|a|t
fe|aĺĺat - felhalmozá,si fina'nszírozá,si bevéte|i elciirányz,at,tn beliiI az irányítĺiszervi támogaÍásként
fo|yósított támogatás fizetési számlán történo jóváírása eloirányzatát és a kiadás beruházás e|őirányzatźú
4.000,0 e Ft-tal csökkenti a gépjárműbeszeľzések tnkormányzati lebonyolítása címén.

b) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási
kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatáróI 16.000,0 e
Ft-ot átcsoportosít a l130l cím _ önként váIlalt feladat _ e|őirányzatára - személyszá|lításra alkalmas
kisbusz 8.000,0 eFt,f db gépjármtĺ 8.000,0 e Ft - gépjáľmiĺvek beszerzése címén.

c) a beszeľzeÍt gépjárműveket az onkormányzat térítés nélküli hasznáIatra, iizemeltetésre átadja a
Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és GyermekjóIéti Központ kĺiltségvetési szervnek.

d) felkéľi a Jőzsefvärosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetojét a 2 db haszná|t
személygépjármű értékesítésére vonatkozó intézkedések megtételére, mely bevétel az Önkormányzatot
illeti meg.

Fel elős : pol gármeste r, intézményv ezető
Hatásidő: a)-b) pontoknźi 20|6.június 02., c)-d) pontoknál 2016. október 3l.

4./ a) az Euľópa Belvárosa Progľam I keretében a Palotanegyedben 5 db táľsasház diszvi|ágításának
karbantartásáraf016, évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít a működési általános tarta|ék terhére, f017-20I9-ig
évente 3.000,0 e Ft osszegben előzetes kötelezettséget vá||a| az önkormányzati saját bevételek terhére
önként vállalt feladatként.

b) az a) pontban fogla|tak miatt az onkormányzatkiadás 1l107-0l cím.miĺködési cél és általános
tartalékon belül az általános tarta|ék - kĺjtelező feladat - e|őirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11605 cím _ önkéntvá'||a|t feladat - dologi e|oirányzatttra.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtrido: 20 l 6. június 02.

5.l a) a Polgármesteľi Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás f0I6. évj
költségeinek fedezetéül, melynek osszege f0.042,0 e Ft a műkĺjdési általános tartalékot jelöli meg, és
f017. évtó| taľtós műk<jdési önként vállalt feladatként évente 40.084,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget
vá||a| azonkormányzat műkĺjdési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és általános tarta|ék, ezen belül az á'|ta|źnos
tartalék - kĺjtelező feladat - e|oirźtnyzatárő| 20.04f e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 l 108-02 cím - önként
vá||a|t feladat - működési ťlnanszirozttsi kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támo gatźs kiutalása e|őir ány zatár a.

- a Polgármesteri Hivata| |ff02 cím - önként vállalt feladat - bevételi miĺkĺjdési ťlnanszírozási
bevételen belül az irźtnyítőszewi támogatásként folyósítoff támogatás fizetési számlán történő jőváirása
e|őirányzatźú |3.854,6 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a béren kívüli
juttatások e|őirźnyzatát 10.300,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|ási adó
e|őirányzatát3.554,6 e Ft-tal (SZJA l.838,6 e Ft, EHo |.716,0 e Ft) megemeli.
- a Polgáľmesteri Hivata| |2203 cím - önként vállalt feladat - bevételi működési ťlnanszirozási
bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|étn történő jőváírása
e|óirányzatźú 6.187,4 Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a béľen kívüli
juttatások e|őirányzatát 4.600,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźĘźtru|ási adő
e|oirányzatźÍ |.587,4 e Ft-tal (SZJA 8f|,| e Ft, EHo 766,3 e Ft) megemeli.
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Felelős: polgármester
Határido: 20l6. jrinius 02.

6./ a) azonkormány zat 176)fcím - köte|e zó fe|adat- bevételi ingatlanéľtékesítés e|őirányzatát430,0 e

Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás beruházás e|őirányzatát430,O e Ft-tal megemeli.

b) az tnkormányzat ||6Of cím - kötelező feladat kiadás felhalmozási célú támogatás

źL||amháztartáson kívülre e|őirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a beruházás e|őirányzatźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 02.

7.l az Önkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül az általános

taľtalék _ köte|ezo feladat _ e|őirányzatáról 35.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás ||703 cím _ kötelező

feladat - dologi e|őirinyzatára a ĺóKÉSZ módosítása címén.

. Felelős: polgármester
; Határidő: 2016. június 02.

. 8.i felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak at a f076. évi költségvetési rendelet következő

'. módosításánál, valamint a kovetkező évek tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határido: f0|6. évre vonatkozóan 20|6. szeptembeľ 30., valamint a mindenkori évek költségvetés

elfogadásának j ogszabályi hatáľideje

l 4 PénziigYi Ügvosztály tájékoztatátsa alapján: határozltban foglaltak a 2016. évi költségvetésről

sző|ő |12016. (II.04.) tinkoľmányzati ľendelet módosításárő|. sző|ő 21ĺ2016. (DĹ08.) iinkoľmányzati
rendeletben végľehajtásľa kerültek.

A Gazdálkodási Üevosztálv táljékoztatźtsa alapján: A közszolgáltatási szeľződés-módosítások
..' aláírásľa keľültek.

l ĺ. Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: Az e|őirányzat átcsoportosítása

l 0s a szůikséges szeľződés megktitése megtiirtént.

l .ł. Józsefuáľos Közłisséeeiéľt Nonnľofit Zľt. tájékoztatźlsa alapjánz a f016. évi kiizszolgáltatási
l Szerződés és annak metlékletét képező kompenzáciő támogatáls módosításľa és aláíľásľa keľĺilt 2016.

, 10.03-án.

ĺ. Jegvzői Kabinet tájékoztatáłsa alapján: az ĺĺdĺi|tetési támogatás a llivatal munkatáľsai részére
kifizetésľe keľiilt.

; ł Józsefuáľosi Szociális Szoleáltató és GYeľmekióléti Ktizpont tájékoztatátsa alapján: Az intézmény

,i api feladate||átásához szĺikséges a két használt gépjáľmű, ezért értékesítésiikľe csak az rĺj

'i 
épjármíívek beszerzését követően kerůil sor.

l

1 ravaslat a 1083 ,,ł!::;::;ľ;,!ľľ,!;:,:;:;;;:,';;ľ,;::ľ,::;i:ł:,:;,:;::jogviszonydnak

r 15812016. (vtrI.2s.)
l

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

JÉ
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1 .) a Budapęst VIII. keľület, Bókay János u. ..... szám a|atii, J3 m2 a|aptertil etu,2 szobás,
komfortos komfoľtfokozatű |akás tekintetében .....' és ..... bérlőkkel
fennál|ó bérleti jogviszoný közos megegyezéssel, pénzbe|i térítés fizetése me|lett
megszÍinteti. A pénzbeli téľítés osszege mindĺjsszesen |6'939.21f,- Ft. A pénzbeli térítés 50
oÁ-źnak megfelelő összeg a megállapodás aláírásakor, a fennmaradó 50 Yo pedig
és..... .részére a lakás birtokbavételétkövető l5 naponbelü| keľül kifizetésre.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.,vagyongazdźikodási igazgatő
Határidő: 20 i 6. augusztus f5.

2.) a Budapest VIII. kerület, Bókay János u. .....' szźĺm a|aÍti,75 m2 alapterü|etu, f
szobás, komfortos komfortfokozatű |akás tekintetében . ...... bérlővel fennálIó
bérleti jogviszoný közös megegyezéssel' pénzbeli téľítés ťlzetése mellett megszünteti. A
pénzbe|i térítés ĺlsszege mindösszesen I7.I84.4f0,- Ft. A pénzbeli térítés 50 %o-ának
megfelelő összeg a megállapodás a|áirásakor, a fennmaradó 50 % pedig
részére a lakás birtokbavételét követő 15 napon beliil kerĺ'il kifizetésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20 l 6. augusztus 25 .

3.) elfogadja a határozat |' számú melléklete szerinti ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony -
önkormányzati cserelakás fe|aján|ása helyett pénzbe|i térítés ťlzetése mellett történő -
megszüntetéséről'' című dokumentumot, és felhatalmazza a polgármestert a megźúlapodás
a|áítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 9.

4.) elfogadja ahatározat 2, számű melléklete szerinti ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony -
önkormányzati cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés ťlzetése mellett történő _
megszüntetéséről'' című dokumentumot, és felhatalmazza a polgármestert a megźi|apodás
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i6. szeptember 9.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegye meg a határozat 1.) és 2.)
pondában foglaltak szerinti lakások éúadásához, valamint átvéte|éhez szükséges
intézkedéseket.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: a 3.) pont szerinti Megállapodások aláírástúő| számitott maximum 45 nap.

6.) a) ahatározat 1.) és 2.) pontjában foglalt bérletijogviszony megszüntetése miatti 34.|f3,6 e
Ft összegű pénzbe|i térítés fedezetét a felhalmozási cé|tarta|ékľól biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusńus 25.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás ||107-02 cím fe|halmozási
céltaľtalékĺól - önként vźi|a|t feladat - 34.123,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím - önként
vá||a|t feladat - felhalmozási célú támogatások éi|amhánartáson kívülre e|oirányzatra
lakásbérleti jogviszony megváltása címén'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus 25.

\-\



c) fe|kéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az onkormányzat 2016. évi
költségvetésérő | szóló rendelet következő módosításán á'l v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: af016. évi kö|tségvetésľől szó|ó rendelet következő módosítása

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatátsa alapján: A megállapodások aláírásľa
kerültek 2016. 09. 22-én. A pénzbeli téľítés 50 7o-ának megfelelő iisszeg kiÍizetésre keľü|t. A
|akások birtokbavétele még nem töľtént meg.

A PénzügYi tiwosztáIv tájékoztatása alapján: A'határozatban foglaltak a Képviselő-testiilet2016.
év novem beri iiléséľe készítendő köItségvetési ľendeletben ke ľii ln ek átv ezetésr e.

ravaslat a 20I6. évi költségvetésről szljüj I/2016. QI.04.) önkormdnyzati rendelet módosítdsdra

172/2016. (rX.08.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

I.l a) a 2f0lf0|5. (X.Lf) számú képviselő-testületi határozatban az onkormźnyzat és az intézmények
vagyonbiztosítasáľa 2017-20|8. évi előzetes kötelezettségvá|lalás összegét bruttó 30.000,0 e Ft
osszegéről bruttó 34.673,6 e Ft-ra módosítja.

b.) az a) pontban foglalt kötelezettségvá|lalás fedezetéü| a következő években az Ónkormźnyzat
saját működési bevételét jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a mindenkoľi éves költségvetés elfogadása

f./ a f34/f0l4. (Xu.04.) számű képviselő-testületi határozat i9. pontjában foglalt szovegrészt az
alábbiaka módosítja:
a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására,karbantartására, valamint a szükséges
festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a f0|1-f0f|. évekre előzetes kötelezettséget vállal
bruttó |27.000 e Ft összegben - éves bruttó összege f5.400 e Ft - a Hivatal |2201-0| cím kötelező
feladat dologi e|őirányzatźra, melynek fedezete az onkormányzat mindenkori koltségvetésének saját
bevétele.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: mindenkori költségvetés elfogadása

3.l az Aurőraf0I4 Konzorciumma| az Auróra utcai rendelő intézet felújítására a KMOP-4.3.2lA-|3-
2013-0001 azonosító számú projekt keretében kötött vállalkozási szerződés teljesítése keretében a
műszaki szükségességből elrendelt pótmunka kifizetését a Konzorcium részére 2f '26|.79| Ft összegben
engedé|yezi és felkéri a polgáľmestert akifizetésre vonatkoző intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 08.

4.l megbizza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt,-t az a|ábbiak'hoz kapcsolódó valamennyi feladat
teljes korű ellátásával:

a) a Babóca Bölcsőde csatorna felújítására 3.755,0 e Ft összegben,
b) a Mikszáth Kálmán téľi szökőkút vezér|ésének végleges áľambekötésére 200,0 e Ft összegben,
c) köztertileteken elhelyezett 50 db zászlő cseréjére 650'0 e Ft összegben,
d) közterületeken kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítésére 270,0 e Ft összegben,
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e) az 1956-os forľadalom és szabadságharc 60. évfordu|ójára rendezett megemlékezés-
sorozatokhoz virágkompozíciők készítéséľe és te|epítésére 500,0 e Ft összegben,

Đ a Rezső téren járdaépítésre 1.916,0 e Ft cisszegben,
g) Budapest, VIII. kerület Rákóczi ,űt 63. Yl1. számű műteremlakás gépészeti felújítására és

kéménybélelésérę 2.800,0 e Ft cisszegben.
h) Budapest VIII. kerület, Lujza u. 14. sz. épü|etben f db rendőrlakás vizesedésének

megszüntetésére 15.000 e Ft osszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 08.

5./ ahatározat 4./pontja a|apján felkéri a polgármestert a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-vę|
kötendő megbízási szerződések elkészítésére és azok a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidó: 20|6. szeptember 15.

A Pénziigvi Üwosztátv tájékoztatátsa alapján: A hatáľozat I.) 2.) pontjában foglaltakat az
Ugyosztály a 20Í7 ..20f1.évi kiiltségvetés teľvezésénél figyelembe veszi.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv tájékoztatálsa a|apján: A szerződések megkłitésľe kerültek.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján:
A határozzt 4. pontjának c) és e) pontjai teljesültek' továbbá a b) és Đ pontokban
meghatáľozottak végľehajtásához szĺikséges beszerzési e|jáľások előkészítése folyamatban van,
valamint a d) pontban szeľeplő feladat végrehajtása novembeľ 30-ig teljesiil. A g) pont szeľinti
építési beľuházás tárgyű beszerzési eljáľás előkészítése folyamatban van. A h) pont szeľinti építési
beľuházás tárgyű beszeľzési eljáľás 2016. októbeľ 18-án megindításra keľĺi|t.

Javaslat a kerüIeti dffizető zóna kibővítésére

173/f016. (rX.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. elfogadja

a) a Rákóczi út-Baross tér-Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics Gyöľgy utca-
Fiumei űt-orczy út_Nagyvárad tér-Üllői rit-József körút által hataroIt terület, beleér|ve - a
József k<jrút kivételével - a hatźro|ő utakat és tereket' valamint a Lóvásáľ utcą
munkanapokon 8:00-18:00 között _ 4. dijtéte|: f65,- Ft/őra, 4 őra maximális várakozási
időveI,

b) a Kerepesi rit-Hungária kľt.-Salgótarjáni út-Asztalos Sándor utca źita| határolt teľület,
beleérľve a határoló utakat és tereket, munkanapokon 8:00-18:00 k<jzött - 5. díjtétel:775,-
Ft/őra,4 óra maximális várakozási idővel,

a paľkolási đíjfizetó övezet tarifáinak szabá|yozását érintő, Budapest fóváros közigazgatási
terü|etén a járművel váľakozás rendjének erységes kialakításáľó|, a várakozás dijárő| és az
üzemképtelen járművek tárolásának szabá|yozásáľól szóló 30l20I0. (VI'4.) Főv. Kgy. rendelet
módosításának kezdemé ny ezésére vonatkozó j avaslatot.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptembeľ 8.

2. kezdeményezi a Budapest főváros kozigazgatási tertiletén a jźtrmuve| várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás dijáľól és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabźiyozásźtrő| sző|ő 30/f0|0. (VI'4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását ahatározat l. a) és b)
pontj ainak me gfelelóen.



Fe|elős: poIgármester
Hatáľidő: 20|6. szeptember 8.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatása alapján: A ľendelet módosításáľól szóló
felteľjesztést a Józsefváľosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala elkészítette és 2016. 09.fL-én
megkůildte a Főváľosi FőpolgáľmesteľÍ Hĺvatalnak.

Javaslat bérbeadói ltozzdjárulds megadására a Budapest VIII, keriilet, Prdter u 11. szám alatti
is k o laép ület alb é r letb e adás óIto z

174/201,6. (rX.08.)

A Képviselő-testúĺet úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Béľlő által bérelt
Budapest VIII. kerĺilet, 36381 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.
keľiileto Pľáteľ u. 11. szám a|attta|á|hatő,6|69 m, alaptertiletű, önkormányzati tulajdonú épület
ťoldszinti és félemeleti, összesen 6|5 m. alapterületiĺ részének albérletbe adásźthoz a Magyar
Ptinkösdi Egybźz (székhely: 1143 Budapest, Gize||a út 37.; adőszáma: I98|8520-1-4f;
nyiIvtntartási száma: 00016ĺf012.; képviseli: Kecser István fotitkár) részére. A bérleti dijat a
jelenlegi bérleti díjnak aza|bérletbe adott 615 m'alapterületű ľészre eső bérletidíj háromszorosának
összegén, azaz 456.f40,- Ft + AFA/hó á||apítja meg. A hozzáýáru|ás megadásával a bérleti díj
osszege 1.829.660,- Fťhó + AFA béľleti + kozüzemi- és külön szolgá|tatási díjak osszegre
módosul.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatĺárido: 20|6. szeptember 08.

f .) a hozzéĘárulás azt követően |ép hatályba, amikor a Szent Benedek Gimnázium , Szakképző Iskola
és Kollégium a|áírja a bérleti szerzódés módosítrását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 30.

3.) a Szent Benedek Gimnazium, Szakképző Iskola és Kollégium bérleti szerződésének megszűnése
esetén a Magyar Pünkösdi Egyház a helyiséget cseree|helyezés és pénzbeli térítés igénye nélkül
köteles kiüríteni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatátidő: 20 |6, szeptember 08.

4.) a Magyar Pünkösdi Egyház tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szent Benedek Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium béľleti szerződése cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett
szűnik meg' a cserehelyiség megfelelőségénél kizźtrő|ag a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium vehető figyelembe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdtikodási igazgatőja
Határido: 201'6. szeptember 08.

5.) a Magyar Pünkösdi Egyháznak a bérleti díj fizetéséľe vonatkozóan készťlzetó kezességet kell
vállalnia.

Felelős: Józsefi,árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. szeptember 08.
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6.) a bérleti szerződés megkcitésének további feltétele, hory a Magyar Pünkösdi Egyház az
onkormányzat tulajdon ában á|tő nem lakás céljára szo|gátő helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről
sző|ő 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet l4. $ (7) bekezdése a|apján az óvadék fe|töltéSét,
valamint a l9. $ (3) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat
al áír ás át v ál|alj a a b ér| ó .

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyonsazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|6. szeptember 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatása alapján: A szerződő fél jelezte, hogy a
szeľződést személyesen kívánja átvenni, amit végĺil nem tett meg, így a szerződés elektronikus
úton ľészéľe megküldésre keľült. A szerződés aláírt példányai aZrt.-hez még nem érkeztek vissza.

Javaslat emléktdbldk és emlékltely létrehozdsdval kapcsolatos döntések meghozataldra

r77/2016. (rX.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a.) támogatást nyujt a Vörösmaľly Alapítványnak bruttó 100 e Ft éľtékben a Vörösmaľ|y
Gimnázium épületében az I956-os forradalom és szabadságharc során hősi halált halt és
áldozatul esett egykori diákjainak tiszteletéľe emléktábla elhelyezéséhez azzala feltétellel, hogy
az em|é|<táb|źn az állíttatók kĺjz<jtt az tnkormányzat is legyen feltĹintetve. Felkéľi a
polgármestert a VöľösmaĄ Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés a|áirásära.

Felelos: polgármester
Határido: f076. szeptember 8.

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

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. szeptember 8.

c) a b) pontban fogtaltak miatt az onkormányzat kiadäs l1107-01 cím műkodési cél és általános
tartalékon belül Sántha Péterné alpolgáľmesteľi saját keret - önként vállalt feladat
e|őirányzatáról 100 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1105 cím _ önként vállalt feladat - működési
cé lú támo gatások ál I amh áztartás on kív ü l re e| óir ány zatźr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 8.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2076. évi koltségvetésről szóló ľendelet következő
m ód o s ítás án á| a határ ozatban fo gl altakat ve gye f i gye lemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: af0|6. évi költségvetés következő módosítása

2 . v i sszav onj a a 9 8 l f 0 | 6 . (Iv .2 |') számű hatźtr ozatát.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 20 | 6. szeptembeľ 8.
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3. e|vi hozzájáru|ását adja Szeles Eľika Kornélia em|ékére emléktábla elhe|yezéséhez, és egyúttal
felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos további egyeztetések lefolytatására.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember 8.

4. tánogatást nyújt a Magyaroľszági MinclszenĹy Alapítvány részérę a Budapest VIII. kerület'
Mindszenty téren kialakítandó Mindszený emlékhely kialakításához kapcsolódóan a Mindszenty
József bíborost źtbrźz'o|ő szobor gipszmode|ljének elkészítéséhez bruttó 2.000 e Ft éńékben.
Felkéri a polgármestert a Magyarországi Mindszenty Alapítvánnyal történő szerződéskötésľe.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6' szeptember 1 5.

A Váľosépítészeti Iľoda tá'jékoztatása alapján: A támogatási szerződések 2016. októbeľ 6-án
a|áírásra keľtiltek.

A PénzĺieYi jigyosztáIv tájékoztatálsa alapján: A határozat 1.) pontjában foglaltak a KépvisetG
testiilet 2016. év novembeľi üléséľe készítendő kii|tségvetési ľende|etben keľülnek átvezetésre.

. lavaslat a lornsz mljdosítlźsával kapcsolatos dijntések meghozataldra
i

i 178t2016. (rX.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
.

. l. a Józsefuárosi Keľtileti Epitészeti Szabá|yzatról szóló 6612007. (xII.t2.) önkormányzati rendelet
(JOKÉSZ), volt Ganz-MÁVAG terĺiletére vonatkozó módosításának tervezętére érkezett

. tulajdonosi véleményeket e|fogadja.
: Felelős: polgármester

Határidő: f0|6. szeptember 08.

.: f. fe|kéri a polgármesteľt, kezdeményezze az tů|ami főépitészné| a Jőzsefvárosi Kerü|eti Építési
l szabá|yzatről szóló 66lfo07' (XII.12.) önkormányzati rendelet (JóKÉSZ), volt Ganz-MÁVAG
. teľületére vonatkozó módosítĺísával kapcsolatban a végső szakmai véleményének kialakítását.

l Felelős: polgármester
H atáridó: 20 1 6. szeptember 08.

] A Váľosépítészeti Iľoda tájékoztatálsa alapján: A Tervező a dŕintés alapján a dokumentáciĺót
' véglegesÍtette, melyet az á||ami főépítész 2016. októbeľ 4-én vett át. A véleményezési eljáľást
' lezáľó rendeletalkotásľóI a Képviselő-testiilet a20t6. novemberi ľendes ĺilésén hoz diintést.

: Javaslat azAuróra utcai rendelőintézet telekhatdr ľendezésével kapcsolatos
i döntések meghozataldra
i

i r79D016. (rX.08.)

i A Képvise|ő-testtilet úgy d<int, hogy
i

i l . hozzájárul a 35037 hrsz.-ri telek (Auróra utcai rendelőintézet) és a Déri Miksa u. (35035/1)
hrsz.-ú közteľületi telkének a Jőzsefváros Kerületi Építési Szabźůyzatźról szó|ó 66/2007. (xII. 12.)
önkormányzati rendelet mellékletét képező kerĺileti szabźiyozási terv szerinti telekhatár ręndezéséhez.
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FeIelős: polgármester
Határidő: f016. szeptember 08.

f. fe|kéri a polgármestert a te|ekalakítási eljárás és a hozzá kapcsolódó beszeľzési eljárás
lefolytatására, valamint felkéri a po|gármestert az ehhez kapcsolódó dokumentumok a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 30.

A Polgáľmesteľi Kabinet és a Gazdá|kodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A telekalakítási
e|jáľás megindításľa keľiilt, aváitozásivázrajz e|készítése fo|yamatban van.

Javaslat a 2016. éví alapínónyi pdlyózatok elbírĺźlására

r80t201.6. (rx.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a20|6. évi 2. civil pá|yźzat keretében az a|źtbbi Alapítványokat a következő célok megvalósítása
érdekében az a|źtbbi össze gekkel támo gatj a:

Pá|váző neve. címe Pá|yázat cé|ja támogatási
fisszes

I Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Textil-műhely és Varľoda árnyékolása és légkondicionáló
berendezés felszerelése

290.000,- Fr
felhalmozás

2. Eľkel Feľenc Vegyeskaľ
AIapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u. 26.

50 fős kórus utazása az észak-ír Derrybe a City of Derry
International Choral Competiton fesztivá|ra 20|6
októberében (repül őj egy)

620.000,- Ft
működés

3. Nem Adom Fel
Alapítvány
1093 Budapest,
Lónvai u.3.

2016 szeptemberében Beľeményi Géza est szervezése a
józsefuárosi Nem Adom Fel Cafeban (Baross u. 86.).
Előadó; Technika; Kiadványok, hirdetés; Vendéglátás

240.000,- Fr
működés

4. Aľs Sacľa Alapítvány
1026 Budapest,
Torockó u. 28.

Ars Sacra Fesztivál keretében a józsefuáľosi Szent József
P1ébániában kiállítĺás szervezése érdekében
eszközbeszerzés (kéofüssesztő sínľendszer)

150.000,- Ft
miikodés

5. Jóľavaló Tanácsadó és
Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6.

Pályaoľientációs vizsgá|at és tanácsadás általános
iskolában végzős diákok számára. Irodaszeľek;
pá|yavźiasztási munkatáľsak bére; Egyszerűsített
foglalkoztatás díja + járulékok

50.000,- Ft
műkodés

6. Magyaľ Embeľi Jogvédő
Kłizpont ÁIapítvány
1085 Budapest,
Baross u. 28.

Bérleti díj kifizetése (Baross u. 1 ĺ 8. önkormányzati
tulajdonri bérlemény' 6 hónap); Szűľővizsgálatok
érdekében igénybe vett kt'ilső szakéľtők díjazása (6 hónap)

300.000,- Ft
mrĺködés

7. Kĺĺlső-Józsefváľosi
Refoľmátus Diakóniai
AIapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. i3.

Prágai kirándulás (buszkoltség); Idősek Napja
szeptemberben (étkezés, ajándék); Családok számára
egynapos kirándulások szervezése (belépők, étkezés)

350.000,- Fr
működés

ĺj
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FeIelős: polgármester
] Határidő: f016. szeptembeľ 8.

2. az onkormányzat kiadás l1107-0l cím miiködési cél és általános tartalékon belül a civil
i Szervezetek, a|apítványok támogatása céltaľtalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzatárő| f .000 e
j Ft-ot átcsoportosít a kiadás l l l05 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatások
i á||amhánartáson kívülre e|őirányzatára 1.7|0 e Ft-ot, és a felhalmozásl célú támogatások
1 á||amhánartáson kívü|re e|óirányzatźtra29U eFt-ot.
'i

; ľ.elelős: polgármester
j Határidő: f0|6' szeptembeľ 8.

3. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontja szeľinti támogatási szerződések a|áírásáta.

Felelős: polgármesteľ
Határjdo: f016. szeptember f2.

:.. 4. fe|kéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| a határozatban
; foglaltakat verye figyelembe.

; Felelős: polgármester
i Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

: A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: A szerződések aláíľása 201ó. szeptembeľ
28-án megtöľtént.

A Pénzüeyi tigyosztály tá,jékoztatálsa alapján: a határozat 2.) pontjában fog|altak a Képviselő-
testiilet 20|6. év novemberi ůiléséľe készítendő kiiltségvetési ľendeletben keľůilnek átrezetésre.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatdsi onkormdnyzati osztöndíjpltlydzathoz tiirténő
csatlakozdsľa

18112016. (rX.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkoľmányzati oszt<indíjpá|yźnat 20|7. évi
fordulójához.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0|6. szeptember 8.

2. a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati Ösztöndijpá|yázat f0I7. évi fordu|őjához az
önkoľmányzati tźlmogatás keretösszege f.975.000,- Ft, minimum összegének 1.000 Ft/főlhó,
maximáli s ös szegének 5. 000 Ft/főlhó összeget határ oz me g.

FeIelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0|6' szeptembeľ 8.

3. a határozat 1. pontja szerinti csatlakozás éľdekében önként vá||a|t feladatként a f020. évi
költségvetés helyi adóbevételeinek terhére előzetes kötelezettséget vállal 3 millió forint eľejéig a
Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormá nyzati Ösztöndfi pá|y ázat fedezete érdekében.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: f0|6. szeptember 8.

13
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l.

4. felhata|mazza a po|gármestert a csatlakozźshoz sziikséges dokumentumok a|áírására.

Felelos: polgármester
Határido: 2016. szeptember 15.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3. pontjában foglaltakat az onkoľmányzat f020. évj
költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az onkormá nyzat 2020. évi költségvetésének tervezése

A HumánszoleáItatási ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: A csatlakozási nyilatkozat a|áírása és
megkůildése az Embeľi Eľőfoľrás Támogatáskeze|ő részére 2016. szeptember l5-én megtiiľtént. A
páilyázat 2016. októbeľ 4-én az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság tf8/201'6. (Ix.21.) számú határozata
alapján kiírásľa keľült, beadási határidő: 2016. november 8.

A Pénzüeyi tigyosztály tájékoztatálsa alapján: Ahatározat 3.) pontjában foglaltakat aztigyosztály
a2020. évi ktiltségvetés tervezéséné| figyelembe veszĺ.

Javaslat a Jóuefvdrosi Szocidlis SzolgáItató és GyermekjóIéti Központ alapdokumentumainak
módosítdsdra

18ft2016. (IX.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

elfogadja a lőzsefvźtrosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési
Szabá|yzatát, valamint Szakmai Programját a határozat |-f. számű mellékletei szerinti taľtalomma|
f0|6. szeptember 15. napi hatálybalépéssel.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 20|6. szeptember 08.

elfogadja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺĺzpont a|apitő okiratát módosító
okiľatot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt.a|apítő okiratát, a hatźlrozat 3-4. sz.
mellékleteiben foglalt taľtalommal, melyek a Magyar Allamkincstár á|ta| tĺjrténő törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napján lépnek hatályba.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. szeptember 08.

fe|hata|mazza a po|gármestert a határozat I-f. pontjában meghatározott dokumentumok a|áirására,
illetve az a|apítő okiľat tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának
teljesítésére azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozatÍa| nem lehet ellentétes és az a|apitő
okiratokat lényegi -he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő - kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|6. szeptember 30.

ltatási Humánka Iľoda tájékoztatísa

f.

aJ.

dokumentumok aláíľása megtiirtént'
módosítással egységes szeľkezetbe
bejegyzésre.

a Magyaľ Allamkĺncstá'r felé a módosító
foglalt alapító okiľat megkiildésľe keľült

alapján: A
okĺrat és a
tiiľzskiinyvi

t\\\Js\
ĺ'\
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Ĺ83l20t6. (Ix.08.)

A Képviselo-tęstület úgy dönt, hogy

l. e|fogadja a Józsefuárosi Egyesített B<jlcsődék 2015. évi tevékenységéről szóIó írásos beszámolóját.

Felelős: po|gármester
Határidő: f016. szeptember 08.

f. e|fogadja a Józsefuárosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központf0|5. évi tevékenységéről
szóló írásos besámolóiát.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 08.

3. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerĺi|et JózsefVárosi onkormányzat Naprafoľgó Eryesített óvoda
20|5lf0|6. nevelési évrol szóló írásos beszámolóiát.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. szeptember 08.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: A Képviselő-
testület dłintéséľől az intézmény ek v ezetőinek táj ékoztatása megtöľtént.

Javaslat a népszavazds lebonyolítdsóItoz kapcsolódó döntések meghozatalúra

186/2016. (D(.08.)

A Képviselő-testĺ'ilet úgy dönt, hory

1. Budapest Főváros VIII. kerület 6. szźlmű országgyűlési Egyéni Választókerĺileti Választási
Bizottság tagjának Dr. Galambos Károly, Dr. Tárnokiné Joó Ildikót és Muháné Pál Enikő Juditot
megválasztja.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2016. szeptember 08.

2. Budapest Főváros VIII. kertilet 6. szźtmű országgyulési- Egyéni Választókerĺileti Választási
Bizottság póttagjának Tar-Bárcry Szilvia Cintiát és Maczik Eva Annát megvá|asztja.

Fe|elős: jegyzo
Határidő: 2016. szeptember 08.

3. szavazatszámlá|ő bizottsági tagoknak a határozat 1. sz. mellékletében felsorolt személyeket
megválasztja.

Felelős: jegyző
Határidő: 20|6. szepteľnber 08.

4. szavazatszám|źiő bizottsági póttagoknak a határozat f . sz. me||ékletében felsorolt szeméIyeket
megvá|asztja.

/
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5.

b)

Felelős: jegyző
Határido: f0|6. szeptember 08.

a) az országos népszavazással osszefüggő kiadásokra az á|ta|źnos taľtalék teľhéľe f0.540,1 e Ft-ot
biztosít,

a Polgármesteri Hivata| |2f0|-03 cím - kötelező feladat _ bevételi előirányzatźtn belüI a
működési célú támogatás államhźĺztartáson beliilről e|őirányzatát 9.078,8 e Ft-tal, és ezze|
egyidejĺĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźú 6.756,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájttniási adó előirányzatátf .|2|,9 e Ft-tal, a dologi e|óirányzattttf00,9
e Ft-tal megemeli.

az a) pontban foglaltak miaĺt az onkormányzatkiadás l1107-01 cím miĺködési cél és általános
tartalékon belü| az általános taľta|ék eloirányzatárő| f0.540,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l 1l08-
02 cím kötelező feladat _ működési finanszírozási kiadáson belül az iránvítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatára.

a Polgármesteri Hivata| |220I-03 cím - kötelező feladat - működési ťlnanszírozási bevételen
beltil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
e|őirźtnyzatát f0.540,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás
e|őirányzatźft 8'045,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źtsi adó
e|őirányzatźú. f.426,2 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźtnyzatźú 10.069,1 e Ft-tal megemeli,
me lyn ek r ész|ętezés ét a 3 . me I lék|et tarta|mazza'

felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési ľendelet kovetkező módosításáná| a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)-d) pontok esetén 20|6. szeptember 08., e) pont esetén a költségvetési rendelet
kcivetkező módosítása

A JegYzői Kabinet tájékoztatátsa alapján: A határozatban szereplő személyek eskütétele,
oktatás a, népszav azásban való kiizrem íĺkii d és e megtö rtént.

A Pénzüeyi ÜgYosztáIy tájékoztatálsa a|apján: A határozat 5.) pontjában foglaltak a Képviselő-
testület 2016. év novembeľi üléséľe készítendő köItségvetési ľendeletben keľülnek átvezetésľe.

Iavaslat a Jóuefvóros terĺiletén található lakóhdzak és kiizépületek szdmdra '56-os lyukas zászlók
adomdnyozdsdra

187t2016. (rX.08.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy

l. aZ 1728lz0l5. (x.8.) számu, az l956-os forradalom és szabadságharc emlékéve
meghirdetéséről szóló kormányhatározat rendelkezéseivel összhangban az l95ó-os forradalom
60. évfordu|őjárő| méltó módon emlékezik meg, amelynek keretében _ az 1956-os forradalom
és szabadságharc hősei és eseményei előtti tisztelgés érdekében tervezettnagyszabásű ünnepség
és programsorozat mellett _ az,56-os hős<jk előtti tisĺeletadás jelképeként Józsefuáľos
teľületén ta|á|hatő |akôházak és középületek számára szimbolikus, '56-os lyukas zász|őt
adományoz.

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

c)

d)

e)
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f. a lyukas zász|ők és a fe|szerelésükhöz szükséges eszközök beszerzésének lebonyolításával
megbízza a Józsefuáros Közösségeiéń Nonprofit ZÍt-t, ame|yhez a JKN Zrt. részére 7.000 e Ft
fedezetet biztosít a működési általános taľtalék terhére.

Felelős: poIgármester
Határido: 2016. szeptember 08.

3. a) af. pontban fog|a|tak miatt az tnkoľmányzatkiadás 11107-01 cím működési cé| és általános
tarta|ékon beli.il az á|talános tartalék - kĺjtelező feladat - e|őirányzatáról 7.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat - műkodési cé|ú támogatás
źi|amhźnartáson kívülre e|óirányzatára a Józsefváľos Közösségeiéĺ Nonprofit Zrt. f0|6. évi
kozszolgźútatási szerződés - városmarketing feladat - kompenzáció összegének kiegészítése
címén.

b) az a) pontban foglaltak miatt felkéľi a polgármestert a Zrt.-ve| kötott kozszo|gźitatási szerződés
m ódo s ításán ak a|áirźsár a.

c) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánti ahatáľozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetében 20|6. szeptember 08.' b) pont esetében f016. szeptember l5., c) pont
esetében a koltségvetési rendelet következő módosítása

A Gazdátkodási t]eyosztálv tájékoztatálsa alapján: A kłizszolgáltatási szeľződés módosítása
a|áírásra keľĺĺlt.

A Józsefváľos Közösségeiéľt Nonprofit Zľt. tájékortatálsa alapján: A zász|ók és a felszeľelésükhöz
szĺĺkséges eszktizök beszeľzésének lebonyolításao majd a táľsasházak részére ttiľténő átadása
megtiiľtént.

A Pénzĺigyi tigYosztáIv tájékoztatálsa alapján: A' határozat 3.) pontjában foglaltak a Képviselő-
testiilet 2016. év novemberi ü|ésére készítendő költségvetési rendeletben keľülnek źtfuezetésre.

Iavaslat a kerületi lakosok kiizérdekíĺ tlźjékoztatdsdra a kényszerbetelepítés elleni népszavazdssal
kapcsolaĺban

189/2016. (D(.08.)

A Budapest Fővĺáros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete ligy dönt, hogy

|. egyetért és támogatja a kényszerbetelepítés elleni népszavazást, figyelemme| a Magyaĺország és
Európa védelmében a kotelező betelepítési kvóta elleni fe|lépésről sző|ő 20|5. évi CLXXV. t<ĺrvény
rendelkezéseiľe is.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. szeptember 8.

f . az I. pontban és a |88/2016. (IX.08.) sztmű hatfuozatban foglaltak megvalósítása érdekében
közérdekű tájékoztatási programot indít, melyben a józsefuárosi választópolgáľokat a népszavazáson
v a|ő r észy ételr e buzditia.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 6. szeptember 0 8.
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3. felkéľi a polgármestert az 1-2. pontban és a |88lf0l'6. (IX.08') számű határozatban foglaltak
végrehajtására.

Felelos: po|gáľmester
Határidő: 2016. október 02.

4. felkéri a Jőzsefváros Közösségeién Nonproťlt Zrt. igazgatősági elnökét, hogy a népszavazźs
időpontjáig a Józsefuáros újság minden |apszÁmźtban biztosítson két o|dalt a népszavazással kapcsolatos
önkoľmányzati felhívások kozzétételére, illetve a képviselői mandátumok arányában biztosítson
megszólalási lehetoséget a testtilet tagjainak.

Felelős: Józsefoáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság e|nöke
Hatźridő:20|6. oktőber f .

5. a) af0I6. évi kiiltségvetésben 10.000,0 e forintot biztosít a kényszerbetelepítéssel _ anépszavazással
- összefü ggő kozérdekű tájékoztatásra.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzat kiadás l1l07-0l cím műkodési cél és általános
tartalékon belül az általános taľtalék e|óirányzatáról _ kötelező feladat - 10.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1l101 cím - önként vállalt feladat - dologi e|őirźtnyzatára.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 20|6. évi koltségvetési rendelet következo módosításáná| a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében f0|6. szeptember 8., c) pont esetében a f016. évi költségvetési
rendelet következő módosíĺása

A Józsefváros Ktizösségeiéľt Nonp roÍit Zľt. tájékoztatálsa alapj án :

4. pont: A képvise|ői mandátumok aľányában biztosítottak megszó|alási lehetőséget a Képviselő-
testület tagiainak a népszavazással kapcsolatban, iisszesen 4 lapszámban.

A Pénziieyi tigyosztálv táłjékoztatálsa alapján: A' határozat 5.) pontjában foglaltak a Képviselő-
testĺi|et 20t6. év novembeľi ülésére készítendő kłiltségvetési rende|etben kerüInek átvezetésľe.

A beszámol ô |ezárva: 20 1 6. november 2-źn.

ĺĺu,/
U,tť
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Besztĺmoló a két tilés közotti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A két ülés közötti fontosabb iinkoľmányzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

i2016. szeptembeľ 26.
Ars Sacra rendezvény a Yígszínházban, az eseményen ľészt vett
Sántha Péterné alpolgármester.

20|'6. oktĺíbeľ 1.

Idősek napja
Kłizpontban.
kłisztinttitte.

alkalmábĺĺl rendezett sziireti bál a Rhema !

A megielenteket Sára Botond alpolgármester i

i2016.

i2016.

t2016.

október 4.

oktĺiber 6.

oktĺiber 6.

oktĺĺber ó.

2016. októbeľ 6.

2016. oktĺiber 7.

20|'6. oktĺóbeľ l1.

, ô ll I f | .| iBárczy István szĺiletésének 150. évfoľdulĺija alkalmából i

ľendezett megemlékezés a Nemzeti Sírkertben. Azi

koszorúzott.

A 100 éves józsefvárosi Csúry Lá'sz|ő óľásmester kiisztintése
otthonában.

i2016.

i

i.....-...---..*.--..

Kerületi megemlékező koszoľúzás
Emléknapja alkalmából a Nemzeti
Mauzóleumná|. Az eseménven Sántha
koszoľúzott.

Az Aľadi Vértanúk
Sírkertben, a Kossuth
Péteľné alpolgármester

iA Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Budapesti:
iKereskedelmi és Ipaľkamara kłiziis díjátadó ünnepsége. A i

iľendezvényen ,,A Budapesti Yá./l|a|kozátsok Osztönzéséért 2016" i

iAkadémia 2020" program keretein 'belül. A Hl3-ban tartott
!konfeľencián Sántha Péterné alpolgármester kiiszöntette a
imegielenteket.

iSószoba átad,ő ünnepség a Katica és a Kincskeľeső
itagóvodákban, a jelenlévőket Sára Botond alpolgáľmesteľ;
I nvĐ&vlllv l!v.

i
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2016. októbeľ 13.
!ovĹFoci pálya
: tagóvodában. A
lkiiszönttitte.

átadó ünnepség
jelenlévőket Sára

a Százszorszép utcai
Boton alpolgármesteľ

f016. oktĺóbeľ 13.
Hidegkuti Nándor Stadion avatóünnepség, az Onkormányzatot
Sára Botond alpolgármester képviselte.

f0l6. októbeľ 14.
Az országos Polgáľőr Sztivetség oktĺiber 23-ai ünnepsége és

díjátadő rendezvénye. Az eseményen a Jőzsefvźlrosi Polgárőrség
vehette ált Az Ev Polgáľőľ EgyesüIete-dÍjat.

2016. október 17.
'56-os emléktábla avatás a Vtirtismarty Gimnáziumban. Az
Onkormány zat nev éb en Sántha Péterné alpolgármesteľ mondott
beszédet.

2016. október 17.
:A Nem vallott, eltemetve... és A
idokumentumfilmek díszbemutatőja

i Az 1956-os foľľadalom 60. évfordulĺója alkalmából rendezett
imegemlékezés és szoboľavatás a Péterfy Sándor utcai Kőrház -

iRendelőintézetében. 
^z 

eseménYen részt vett Sáľa Botond
ir
i alporgarmester.

fehéľballonos
a Coruin

című i
mozl i

!

20|6. október 20.

2016. oktĺóber 20.
Az 1956-os Magyaľ Szabadságharcosok Világszłivetségének'56- :
os megemlékezése és díjátadĺí ünnepsége. Az eseményen Sántha l

Péterné alpolgármesteľ is kitüntetést vehetett át.

Á. Ienryel-magyaľ kapcsolatok emléktábtájának
Coľvin kiizben, az eseményen Sántha Péteľné
volt j elen az Onkoľm ányzat képvĺseletében.

koszoľúzása a
alpolgármesteľ2016. oktĺóber 21.

20|6. oktĺóbeľ 23.

2016. oktőber 24.

Az 1956.os foľradalom és szabadsághaľc hatvanadik
évfordulĺója alkalmából megľendezett łinkoľmányzati iinnepség
a Colwĺn kiizben.

Az l956-os forradalom és szabadságharc hatvanadĺk
évfoľdulĺíja alkalmából megľendezett łinkoľmányzati
hangveľseny és Díszpolgáľi Cím átadás az olasz
Kultúľintézetben.

20



20í6; év átmenetileg szabad pénzeszköz |ekötése 20í6'09.20-2016.,|0.26. időszakban

Bank futamidő Lekötés
értéknaoia Lek<ités lejárata Osszeg

0

lekotve osszesen Sberbank (volt Volksbank) 0

Kamatozó kincstárieqv 600 000 000

á||ami hozzáiáru|ások fo|vószám|a KH bank 166 032 753

hivatalfizetésĺ szám|a eqven|eq KH bank 192 636 531

fĺzetésĺszámla eoven|eqe KH bank 5 630 984 739

/ĺ
aT,/r
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