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Készült Budapest Főváľos VIII. keľület Iőzsefvźrosi onkormányzatKépviselő-testĺ.ilet
2016. novembeľ 10-én (cstittirtök) 9.00 órakoľ a Jőzsefvźtrosi Polgármesteri Hiva1al III.

emelet 300-as tárgya|őjában megtaľtott 8. rendes tiléséről

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
205ĺ2016. (K.10.) 13 IGEN 0 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy indokoltnak Iátja a sĺirgősség okát a stirgősségi
indítvĺĺnyként beteť esztett alábbi előteľj esĺésnél :

7/2. Javas|ategyes tinkoľmányzatirend'eleteknlódosításáľa

Előterjesaő: Danađa-Riman Edina - jegyző

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATH:Z AT ALHI Z EGYSZERŰ SZóToBB sÉo szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
206t2016. (xI.10.) 14IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

Napiľend:

1. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat ktizteľiilet-hasznáůattal kapcsolatos diintések elleni fellebbezések
elbírálásáľa
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Soós György -Yźnosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnĺike

2. Pénziigyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a 201'6. évi kiiltségvetésľől szőlő 112016. (II.04.) iinkoľmányzati
ľendelet módosítására
(írasbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester



3. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekke| kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a Corvin Sétány pľojekt keľetszeľződés kiiztis megegyezéssel
tő rtén ő |ezźr ás ár ő| sző|ő m e'gá llap o d á s m ó d o s ításár a
(írásbeli előterjesztés' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté . polgármester

2. Javaslat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy Ottĺí utcai kiizteriilet megújítása és

fun kcióváI tása'' elnevezés ű p ro gram TER-KO Z,,B'' j elű p á|y ázatr z tii rténő
benyújtására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: đr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat az ,,Eurőpa Belvárosa Pľogram - Iil. ůitem'' elnevezés'ű progľam
rnn_xoz,,A'' j elĺĺ p ź./ry ázatr a tti rténő b enyrĺj tá sáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

1. Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Bródy Sándor utca 15. szálm a|att
talLź.J.hatő in gatl a n p źůy ázat ú tj á n tti rté n ő értéke s ítés é ľe
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatősźlgi elnök

2. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Víg u. 39. szám alatti telek
elid e genítéséľe kiírt pá,Jy źnat ered m ényének me gállapításá ra
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

ígazgatősági eln<ik

5. Vagyonkezeléssel, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

t. Javaslat a ĺóxnsz módosításával kapcsolatos dłintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



6. Hu m á n sz olgá|tatálssal ka pcsolatos előteľj esztések

1. JavaslatJózsefvárossportkoncepciĺójánakelfogadására
(írásbeli előteľjesaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Zeĺtai oszkár - képviselő

2. Javaslatháziorvosifeladatokellátásánakjtivőbenibiztosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

7. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat,,ÉLETMENTO PONT" kialakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Sára Botond - alpolgármester

2. JavaslategyestinkoľmányzatiľendeletekTódosítására

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyzo

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testĺileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíÍ lekłitéséről
(írásbeli táj ékoztatő)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

1. Zárt ülés keretében tárgya|andó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat ktizteľĺilet.használattal kapcsolatos döntések ellenĺ fellebbezések
elbíľálására
(írásbeli előteľjeszés)
Előterjesztő: Soós György _Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elndke

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrSÉGE S
HATÁROZAT:
f07t2016.(xl.10.) 14IGEN 0 NEM 1TARTóZKooÁssĺ.r,



A Képviselo-testület úgy dont, hogy

1. A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete
m ás o dfokú ható s ági hatásköréb en e lj árva az alábbi határ o zatot hozza..

HATENO ZAT

Faľagó Virág egyéni váIlalkoző Budapest VIII. kerÍilet, Horváth Mihály tér t4. szám előttí 16

m, területre vonatkozó közteľület-haszná|ati kérelmét elutasító Városeazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 88| lf) I 6. (IX. 1 4.) száĺÍl hatáĺozatát

helybenhagyja.

A határozat a közléssel jogeľős, azza| szemben fellebbezésnek helye nincs. A hatźlrozat
bírósági feliilvizsgá|atát az ügyfél jogszabá|ysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A
keresetlevelet a Fővárosi Kozigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a Budapest
Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi Polgármesteri Hivatalban hatáĺozatom kozlésétől számított
30 napon belül lehet 3 példanyban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postaľa adni. A
kere setl evé l b enyúj tás tnak a dö nté s vé grehaj tás ára ninc s halasztő hatá|y a.

INDoKoLÁS

Faľagó Virág egyéni vźtllal'koző (a továbbiakban: iigyfél) előszĺjr 2014. február 3. napjátő|
20|4. május 31'. napjáig, majd 2014. auguszťus 1. napjától 201'5. december 31. napjáig
rendelkezett közterĹil ęt-hasznźiati hozzájárulással, amelyet I| m2 alapteľületú vendéglátó
terasz cé|jaĺa t<jľténő igénybevételhez kérelmezett.
Ügyfél 20|6.január 13. napján közteľület-haszná|ati kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormĘvzat) tulajdonában lévő
Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihály tér 14. szrím előtti 10,05 m, kĺjzterĹilet 2016' januát

01-től 2018. decembeľ 31-ig terjedo időszak.ła vonatkozó haszná|ata irtnt, ame|yet téliesített
vendéglátó tetasz céljából kívant hasznźúru.

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság, mint elsőfokú hatóság (a továbbiakban: elsőfokú
hatóság) 2016. maĺcius 29. napjźln tntott ülésén a 27812016. (III.29.) számll döntésében
részbeĺ adott helý a kéľelemnek. A dcjntés értelmében 2016. jarluźt 0I' - 2016. marcius 28.

terjedő iđőszak,ła fudomásul vette a vendéglátó terasz cé|jźĺakért kĺjztenilet-használatot, ezze|
egyidejűleg azonban20l6. máľcius 29. - 2018. december 3l.kozottiidőszakavonatkozóan a
közteľiilet hasznáIatho z ĺem j tĺrult hozzá.

Az elsőfokú hatóság a döntését azzal indokolta, hogy a Józsefuárosi onkormanyzat
tulajdonában lévő közterületek hasznáIatáról és haszná|atźnak rendjéről szóló I8l2013.
(Iv.24.) önkormányzati rende\et (a továbbiakban: Rendelet) 11. $ (4) bekezdésében foglalt
mellékleteket ügyfel csak részben csatolta, ugyanis a kéľelem benyújtásakoľ még nem
ľendelkezett telepiilésképi igazolással. Az tigyfel ahiźnyző telepĺilésképi igazolás benyújtása
érdekében utólag 2016. március l0. napjan intézkedett, ekkor kezdeményezett telepĹilésképi
bejelentési eljárást vendéglátó tetasz téliesítése tźltgyában. A2016. március 18. napjan kelt
igazo|ásban a Polgármester a vendéglátó tetasz téliesítésére vonatkozó építési tevékenység
végzését megtiltotta, az a|ábbi indokok alapjźn: ,,Eredetileg tetasz téliesítés címén keriilt



beadásra attrgyban szereplő építmény, mely most a legutóbb beadott anyagbarl szintén terasz
téliesítéseként szerepel, majd egyszerusítve pavilonként szerepel. Függetlenül attól, hogy a
tárgybaĺl szereplő terasz téliesítéséről beszélünk, a téliesítés időszakát nem határońák meg (a
nem téliesitett vá,Itozatot még nem tudtuk szemĺevéte|ezni, mert 2014 őta, igy téliesített
állapotban működik a terasz).',

A közterület-haszĺá|at ttrgyában az elsőfokú hatóság źt|ta| hozott 27812016. (III.29.) szźlmis'
dcjntés közlését követően az ugyfé| 2016. április 22. napján ismételt kérelmet nyújtott bę. Az
új^eIjaľásban ügyfel kérelmében előadta, hogy a 16 m" közterĹiletet (ebből 12 m" pavilon és 4
m" vendég|átő terasz célj ából) 2016. ápľilis 0| . - 2019 . március 3 1 -ig teľj edő időszakra kívan
használni. (3. számű melléklet) A kéľelemhez csatolta a 20|6. április 15. napjĺán kelt
településképi bejelentési eljárĺísban hozott igazo|tsbal a Polgármester a miíľ pavilonként
megnevezett kérelem tekintetében az építési tevékenységvégzését kikötés nélkül tudomásul
vette.

Azoĺban a pavilon kialakításaľa a véleményezett terveknek megfelelően akkor nem került sor.

A Gazdá|kodási ÜgyosztáIy megkeresésére, melyben a közterĹilet-hasznźiat megadására
vonatkozőarl a Vaľosépítészeti Ügyosztály vezetőjének véleményét kéri, az igyosztźt|yvezetó
2016. június 22-én azt vá|aszolta, hogy ,,a 26-1871412016 szárnís' településképi bejelentési
eljáĺásban hozott igazo|ásban az építési tevékenységet kikötés nélkül tudomásul vettük. A
kérelmen, melyet az ngyfél' beadott, a folytatni kívant tevékenység kezdési időpon$aként
20|6. augusztus hónapot jelölte meg. Az igazolásban elfogadott tervnek megfelelő
módosításokat az ügyfél a mu napig nem alakította ki, jelen állapotában a pavilon kialakítása
nem illik a településképbe, nem megfelelő. Fentiek alapjĺĺn megállapítom, hogy a közterület-
haszná,|at a j el enl e gi kial akítás sal nem engeđé|y ezhető.''

Ügyfét a közterület-hasznáIati kérelmében a fenti Főépítészi tájékońatő levélben foglalt 2016.
augusztusi kezdési dátummal ellentétben a kérelmében egy koľábbi 2016. április 01. napi
dátumot jelĺilt meg. Fontos kiemelni, hogy tigyfél annak ellenére építette meg és hasznźita
2016. ápľilis 1. napjátőI a pavilont, hogy ľendelkezett volna köztertilet-haszná|atí
hozzźi1áru|ássa|.

20t6. augusztus 30-án a Gazdźůkodási Ügyosztá|y ismételten megkereste a Vaľosépítészeti
Irodát tájékoztatźlst kérve arrő|, hogy ügyfel teljesítette-e a településképi igazolásban
foglaltakat. 20|6. augusztus 31-én kelt levelében a Vĺárosépítészeti Iroda irodavezetője
igazo|ta - a2016. augusztus 29-én tartott helyszíni szemlére hivatkozással -, hogy a pavilon a
20|6. április 14-éĺ indult telepĹilésképi bejelentési eljáľás soľiĺn benyújtott dokumentációban
szereplő terveknek megfelelően került kialakításra.

Az elsőfokú hatóság 20|6. szeptember |4-én taľtott ülésén a 88112016. (tX.14.) szźlmil
döntésében ügyfel kérelmét elutasította és nem jĺírult hozzá a k<jzterület hasznźiatźůloz.
Döntése indoklásában előaďta, hogy a használni kívánt k<jzteľület a Budapest VIII. kerület,
Horváth Mihály tér miĺemléki környezetében Józsefuáros központi terén található és a
Józsefuĺáľosi Szent József Római Katolikus Plébrínia hatźltozza meg a tér jellegét, igy a
Bizottság önkormiínyzati hatósági jogkĺirben eljarva nem taľtja a Horváth Mihály tér
komyezetébe illeszkedőnek a pavilon és a vendég|átő terasz köZteľületen történő elhelyezését.



Ugyfél ezt követően az elsőfokú hatóság 881120|6. (IX.14.) szźtmll határozatával szemben
hatáľidőben,2016. október 10' napjan fellebbezést nyújtott be' és kérte a közterÍilet-hasznáIat
engedélyezését. Fellebbezésében hivatkozott a korábbi években hozoĹI. köZterĹilet-
haszná|athoz hozzáittru|ő hatźlrozatokľa, aľra, hogy a Budapest Fővaľos Kormányhivatal V.
Keľtileti Hivatal Épĺtesqyi és orökségvédelmi oszta|y iilótékes múemlék-felügyelője nem
emelt kifogást aterasz és pavilon elhelyezése ellen. Továbbá hivatkozik a2016. április 15.

napjan kelt településképi eljáľás során kiađott igazolásra, melyben a pavilonĺa vonatkozó
építési tevékenység tudomásulvétele szerepel. Ügyfél indoklásában szerepel továbbá' hogy
vźtlla|kozása összhangban áll a kerÍilet integľált településfejlesztési stratégiájával (Képviselő-
testĺilet 20712015. (tX.17.) száműhatźĺrozat), mely ,'a Hoľváth Mihály tér északi oldalának
felújítását taĄa prioritásnak'' és az ITS-ben szereplő közteľĹilet-fejlesztési progľam
''Terasszal, kiiilővel rendelkező vendéglátó hellyel bíró negyedek szá'mát klván1a növelni''
célkittizésének. Emellett indoklásában több kerületi és országos példát hoz a műemléki
környezetb en fo lyamato s an mfü ö dő v endé g1 źúő teruszoL<r a.

Fentiek a|apján az ügyfél fellebbezésében kéri aZ elsőfokú hatóság határozatának
megváItońatásátésaközterület_hasznźiatihozzájárulásmegadását.

A fellebbezésben előadott inđokok sem a|apozzźk meg aZ elsőfokú hattxozat
megvá|toztatását.

A korábban megadott közterület-haszná|ati hozzźljáĺu|źlsok nem teremtik meg a joga|apjźt az
újabb köZteľiilet-hasznáIatnak, ugyanis a Rendelet 9' $ (1) bekezdése értelmében a köZterĹilet-
hasznźllatí hozzájźtrulźĺs csak ideiglenes jelleggel meghatározott. idotartamĺa vagy
meghatározott feltétel bekijvetkeztéíg _ adható, legfeljebb 3 évľe. Minđen kérelem esetében
az elsőfokú hatóság új eljárást folytat le.

A Budapest Főváros Koľmányhivatal V. Kerületi Hivatal Építésügyi és oľĺikségvédelmi
osńá|y kézzel írt feljegyzése nem minősül hivatalos dokumentumnak, azt ťlgyeIembe venni
nem lehetséges, az abban foglalt megállapítás sem koti a döntéshozót.

Ügyfél a kĺjzteľületet a dĺjntésekkézhezvételét követően továbbra is folyamatosan használta,
annak ellenéľe, hogy nem rendelkezett a k<jzteľület használatźůloz szÍikséges hozzájáru|ássa|.
A KozteľĹilet-felĘyeleti ÜgyosztáIy 2016. október 19. napjan helyszíni ellenőrzést taľtott,
amely során megállapították, hogy azugyfé| a közterĹiletethozzźljźrulás nélktil haszná|ja.

A Ket. 105. $ (1) bekezdése rogzítí: ,,A másođfokú döntést hozó hatóság a döntést
helybenhag yja, megv áItońatja vagy megsemmisíti.''

A Ket. 105. $ (2)bekezdése értelmében: ,,Ha a másodfokú dtjntés meghozatalához nincs elég
ađat, vagy az elsőfokú döntés megllozatalát követően rij tény męrül fel, vagy egyébként a
tényállás további tisztźzása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészitó
bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek a|apjźn dönt.''

A Ket. 101. $-a éľtelmében amiga fellebbezést, mint a rendes jogoľvoslatot elnem birá|ták, a
đöntés nem emelkedik jogerőre, nem következik be vá|tozás az ugyféI jogainak és

kötelezettségeinek állomanyában. Vagyis ügyfel a köztertilet hasaná|atát a fellebbezésľe
tekintettel nem folyath atja, jogaít nem gyakorolhatj a'



A Rendelet 5. $ (1) bekezdése éľtelmében ,,A közterĹilet rendeltetésétől eltérő hasznáIaÍához
(a továbbiakban: kcjzterĹilet-haszná|at) az onkormtnyzat hozzájáru|ása (a továbbiakban:
közteriilet-haszná|atihozzź$árulźls)szükséges.''

A Rendelet 8. $ 15. pontja értelmében,,Nem adható köztertilet-használatihozzźtjźtru|ás:

15. abban az esetben, ha adott évben egy alkalommal vagy haľom éven belül kettő vagy ennél
több alkalommal a közterület-hasznźiati hozzájárulás nélkül vagy attő| eltéľően haszná|t
közterületet, és ezt a téný a koztertilet-haszĺáIat ellenőrzésére jogosult szervek (személyek)
megállapították.''

Az első fokon eljaró hatóság terjesztette fel a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormanyzat Képviselő-testĺilete szánźra a jogorvoslati kérelmet, a másodfokon eIjarő
hatósági jogkcir gyakorlójának a Ket. l07. $ (l) bekezdés szerint.

A Képviselő-testület másodfokú jogkörében e|jźrva a f0l6. november 10. napjan taľtott
ülésén a Ket. 104. $ (3) bekezdésének megfelelően az elsőfokú eljáľást és hatźltozatot,
valamint a fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva figyelembe véve aú, atéĺý, hogy ügyfél
a közteľületet korábban íshozzájtĺrulás nélkül és azőta is folyamatosan haszná|ja, az elsőfokú
hatát o zatot he lyb enha gýa.

A Ket. 105. $ (5) és (7) bekezđései szerint a fellebbezési eljárás során hozotí döntést a
fellebbezővel a másodfokú döntést hozó hatóság az elsőfokú dtjntést hozó hatóságtltjaĺr kĺjzli.

A feIlebbezés lehetőségét a Képviselő-testület a Ket. 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjźnzártaki.

A hatźlrozat bíľósági felülvizsgálatarrak lehetősége a Ket. 109. $ (1) bekezdés b) pontjan
alapul.

A másodfokú hatósági eljaľás lefolyatásaľa a hatásköľt a Ket. l07.$ (1) bekezdése áIlapítja
meg.

2. fe|kéti a polgármesteľt a dĺjntés közlésére.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 20|6. november 1 0.

A d ii ntés végrehaj tá sáú v égző szerv ezeti egys ég: Gazdálko dás i Ügyosztály

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s rÉpvIsBro
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERÚ SZóToB B s Éc szÜr s Écps
HATAROZAT:
20812016. (XI.10.)

1. A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefüarosi onkormányzat Képviselő-testülete
máso dfokú ható s ági hatásköréb en elj árva az a|ábbi hatźr ozatot ho zza:

14IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

HATAROZAT



a Fórum Rendezvényszo|gáltató Kereskedelmi és Szolgáltató Koľlatolt Felelősségű Társaság
Budapest VIII. kerület, Hoľánszky u. 20. sz. e|óttí 20 m2 teľületre vonatkozó közterület-
haszná|ati kérelmét elutasító Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 64912016. (VI.20.)
számuhatározatćú.

helybenhagyja.

Ezze| egyidejűleg ľendelkezik az ugyfé| 2016. augusztus 03-an előteľjesztett fellebbezéséhez
lerótt 5.000,- Ft fellebbezési illeték, azaz 5.000,- Ft, azaz otezer forint összegnek ügyfél
részére tĺjrténő visszatéľítéséről, amelyet a hatóság jelen határozat közlését kĺjvető 8 napon
beltil teljesít.

Ehatáĺozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatźnozat felülvizsgáLatát jogszabáIyséľtésľe

való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a hattlrozat kézhezvételéto|
számított 30 napon belül, az I. fokú kozigazgatási szervnél, vagy a Fővaľosi Kozigazgatási és

Munkatigyi Bírósághozke|| 3 példányban benýjtani. A keresetlevél benýjtásáĺak a döntés

végrehajtásara nincs halasáó hatá|ya.

INDoKoLÁS

A Fórum Rendezvényszo|gáItató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ügyfél)
képviselője f0|6. március 16. napján közteriilet-haszná|atí kérelmet nyijtott be, amelyben a

Budapest VIII. keľĹilet Hoľánszky u.20. szttm e|őtt vendéglátó terasz elhelyezése céljából 20

m,kĺizterĹiletet kívánt hasznosítani2016. ápľilis 15-től2019. április 15-ig.

A Gazdá|kodási Ügyosztźiy a kérelem hiányosságainak pótlását követően intézkedett a
sza\ďlatőságiállásfoglalások,nyl|atkozatokbeszerzésefelől.

A Vaľosgazdá|koďási és Pénziigyi Bizottság (a továbbiakban: elsőfokťl hatóság) 649/2016.
(VI.20.) szźtműhatźrozattlva| azngyfél fenti ügyben beadott kéľelmét elutasította, a közterület
hasznźiatźúloz nem j aľuIt hozzá.

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 64912016. (VI.20.) szźlműhatźrozat indokolása is
tartalmazza a Hatósági Ügyosztály lgazgatźsi Iľoda által fenti ügyben kiadott állásfoglalás-
kiegészítését, miszerint a ,,Loyo|a Café,, elnevezéstí üzlet hangos, zavatő működésére
lakossági paÍIasz érkezett, amely bejelentésnek vizsgálata a Hatósági Ügyosĺály előtt
folyamatban van. Tekintettel a fentiekľe a Hatósági Ügyosĺály lgazgatási Iroda nem javasolta

aközterĹilet-hasznáIaÍihozzájarulásmegadásátazigyf éItészére.

Az ngyféI 20116. augusztus 03. napjan fellebbezést nýjtott be a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 64912016. CVI.20.) sztlmí hatttrozata ellen. A fellebbezésben előadta,

hogy nem kapott éľtęsítést lakossági panaszĺő| és a cég elleni kozigazgatási hatósági
eljaĺásról. KizaróIag a Jezsuita Rend kereste meg az Ĺigyfelet egy hozzájuk beérkezett
lakossági panasszal kapcsolatban, kérve, hogy még kiemeltebben figyeljenek a belső
rendezvények zajszintjére. Ennęk hatásźra szabáIyozźlsra keľült a hangerő, bezárttk az ablakot
és zajvédo panelek kertiltek kihelyezésľe az utcafronti nyílászaľókba a rendezvények idején.

Az utcán dohźnyző vendégeket szőban és írásban is folyamatosan kérik, hogy ne

hangoskodjanak. A fent említett probléma semmilyen ĺjsszefuggésben nincs az utcán lévő



terasszal, amelyľe a bejelentés idején még nem tortént meg a kitelepülés. Előadta továbbá,
hogy jóhiszeműen kezdték meg a tetasz létesítésével kapcsolatos beľuházásokat'

A fellebbezésben foglaltak nem helytál|őak az aIábbí indokok alapjtn:

A Renđelet 13. $ (2) bekezdése értelmében,,Az Ügyosztály a döntés előkészítése soľán a
következőket vizsgálj a:

a) akońerület-használat nem tartozik-e a 8. $-a hatáIya a|á;

b) a kérelem tarta|mazza-e a 1 1. $ (4)' (5) és (6) bekezdésében meghatározottakat;

c) a kĺlzteľület használatához, a közteľĹileten tervezett tevékenységhezme|y szakhatóságok

előzetes hozzźĄźlruIása, állásfoglalasą véleménye, nyilatkozata szükséges;

d) a köztertilet-haszná|at összeegyeztethető-e a Fővaľosi SzabáIyozési Kerettervben

IFSZKT, 46/1'998. (X. 15.) Főv. Kgy. ľendelet], a Budapesti Városrendezési és Építési
Keretszabályzatban IBVKSZ 47lI998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet]' a Jőzsefvźros Keľületi
ÉpÍtési SzabźiyzatźrőI szőIő 6612007. (xil.12.) önkormanyzati rende|etben, a Józsefuĺĺros
KeľĹileti Szabá|yozási Tervében foglalt szempontokkal, megfelel-e a városképi,
városrendezési, műemlékvédelmi, közlekeđési, kciľnyezetvédelmi, kĺizegészségügyi és
koztisztasági előírásoknak, valamint a kereskedelmi és tuľisztikai szempontoknak.''

A fentiek alapjźtn a köZterülęt-hasznźiat tźrgyában érkezeÍÍ. kérelmek elbírálasa során a
szakhatóságok állásfoglalását alapul kell venni. Az egészséges köľnyezethez vďó alapvető
emberi jog, a lakosság nyugalmának biztosítása olyan fontos kozérđek, amelyet a hatóságnak
dĺjntése meghozatalakor minden esetben ťrgyelembe kell venni.

Tekintettel ) aÍTa) hogy jelen ügyben a Hatósági lJgyosńá|y a köztertilet-használati
hozzájáĺu|ás megadását nem javasolta, így az elsőfokú hatóság döntésę mega|apozott volt.

Fontos hangsúlyozni jelen esętben is, hogy a közterĺilet rendeltetéstől eltéľő hasznźiata
megvalósult' a vendéglátó teľasz vtnźnak szerkęzeÍe mĺíľ korábban kihelyezésre keľĹilt a
Bonum Tv Nonproťrt Kĺizhasznú Kft. által, amely tarsaság 20t5. április l. napjátő| 2016.
október l. napjáíg rendelkezett közterĹilet-haszná|ati hozzźljźru|ással. Vagyis nem helytálló
ügyfél azon előadása, hogy a kérelem benyújtását követően 20|6. április közepén
jóhiszeműen kezdték meg a terasz létesítését, ugyanis annak szerkezete mźlr a kéľelem
benyújtásakor meg volt és mivel annak elbonüísaľa amai napig nem kerĹilt soľ' a Loyola Cafe
üzemel, a köĺeľüle t hasznáiat azőta is fo lyamato s.

Az I. fokon eljĺáró hatóság, a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottsźąa terjesztette fel a
Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilete szźtmáĺa a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
e|jarő hatósági jogkör gyakorlójrának, akozigazgatási hatósági eljaĺás és szolgáltatás általános
szabáIyakőI sző|ő2004. évi CXL. törvény (Ket.) 107.$ (1) bekęzdés szerint.

A Ket. 105.$ (1) bekezdés alapjźn a másodfokú dĺjntést hoző hatóság a d<jntést

helybenhagyj a, megváltoztatja, vagy megsemmisíti.



A Képviselő-testület másodfokú jogkörében eljźtrva a 2016. november 10. napján tartott
ülésén a Ket. 104. $ (3) bekezdésének megfelelően az elsőfokú eljárást és határozatot,
valamint a fe||ebbezésben foglaltakat megvizsgálva megállapította,hogy az elsőfokú hatóság
mulasztott akkor, amikoľ nem terjesztette fel hatáľidőben az ugyfé| fellebbezését. Tekintettel
azugyiĺtézési hataridő túllépésére, a Ket. 33lA. $ (1) bekezdés alkalmazásának van helye.

A Ket. 33lA. $ (1) bekezdés ľögzíti, hogy: ,,Ha a hatóság ará,irtĺnyadó iigyintézésihatźtriďot
azigyféInekés azeljárás egyéb résztvevőjének felnem róható okból túllépi, koteles azugyfé|
á|tal az eljarás lefolytatásáért megťlzetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig
az ugyintézés időtartama meghaladj a az irányadó ügyintézési hatźridő kétszeresét, az iigyfél
áItaI az eljárás lefolytatásáért megťĺzetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét
azugyfé| részére visszaťtzetni.'' Ugyanezen $ (4) bekezdés előíľja, hogy: ,,Ha a fellebbezés
elbirá'Iásźra jogosult hatóság vagy a feltigyeleti szetv megá|Iapítja, hogy a hatóság

indokolatlanul hosszabbította meg az ugyiĺtézési hatĺĺridőt, vagy az (I) bekezdésben foglalt
feltételek teljestilése ellenére fizetési kötelezettségét nem teljesítette, a hatóságot az (I), illetve
a (2) bekezdésben meghatározott összeg visszaťlzetéséľe, illetve megťlzetésére kotelezi, és

erről a ügyfél ügyfelet éľtesíti.''

A Ket. 33. $ (1) bekezdése éľtelmében a hattrozatot a kérelem beérkezésétől számított
huszonegy napon belül kell meghozni és ezen időn belül kell gondoskodni aĺmak ktjzléséről.
Amennyiben a hatóság testiileti szerv, a hatásköľébe hrtoző tigyben az (I) bękęzdésben
meghatáĺozott hataľidőn belül, vagy ha ez Í7ęm lehetséges, ahatźĺiđő lętelte utáni első testületi
iilésen, legkésőbb azonbaĺkét hónapon belül hatźroz.
A határidő tullépése azonbannem érintette az első fokon hozotthatźrozat jogszerűségét

Budapest Józsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú jogkörében eljárva az
elsőfokonhozolíhattĺtozatotmegalapozottnaktalá|ta.

A másodfolcu hatóság megítélése szerint helyesen utasította el az elsőfokú hatóság az igyféI
köZterület-hasznźiati kérelmét, mivel a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a döntés

meghozatalakor figyelembe veszi a Gazdálkodási Ügyosńá|y á|ta| előteľjesztett iigyben
éľintett hatóságok véleményét.

Ezért tulajdonosi jogktlrében e|jźrva a másodfokú hatóság az elsőfokú hatźrozatot helyben
hagyja.

A Ket. 105. $ (5) és (7) bekezďései szerint a fellębbezési eljárás során hozott. d<jntést a

fellebbezővel a másodfokú döntést hozó hatósźĺg az elsofokú döntést hozó hatóságtýjaÍLkozlí.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet a Ket. 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
a|apjźnzártaki.

A hatźrozat bírósági felülvizsgá|atának lehetősége a Ket. 109. $ (1) bekezdés b) pontjan
alapul.

A másodfokú hatósági eljárás lefolyatására a hatáskört a Ket. 107.$ (1) bekezdése źi|apitja
meg.

2. felkéri a polgáľmesteĺt az 1. pont szerinti dĺjntés közlésére.
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Felelős: polgármester
}JatáÍiđő: 2016. november 1 0.

A d tintés v égr ehajtását v égző szerv ezeti egys é g: Gazd álko dási Ügy osztáty

2. Pénztigyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 2lt. pontja
Javaslat a 2016. évi kłiltségvetésről sző|ő Í/2016. (II.04.) önkormányzati
rendelet módosításáľa
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B s Éc szÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
209t2016. (K.10.) 13IGEN 1 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ügyľenđi javaslatát a napirend
vítájanak új bóli me gnyitásáĺól.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALlľrIZ MtNo SÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
210t2016. (K.10.) 11IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

|.l a) 20|7. évre előzetes kötelezettséget vállal kozszo|'gźtlati lakĺísok bérbeszámításfua bruttó
137.300,0 e Ft-ra és hrázfelügyelői szolgálati lakások béľbesziimitásźtrabruttó 25.000,0 e Ft-ra,
melynek fedezete a20I7. évi lakbérbevételek.

b) felkéri a polgármestert' hogy a 2017. évi kĺiltségvetés tervezéséĺé| az a) pontban
fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20|7. évi költségvetés tervezése.

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt., G azdáIko dási Ügyo sztály, Pénzüryi Ügyosztáty

1.L



IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ MrNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
2ru20t6. (XI.10.) 11 IGEN O NEM 3 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

|.l a) 20|7. évľe a lőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. kozszolgáltatási feladatellátása
érdekében bruttó 92.500,0 e Ft-ľa előzetes kötelezettséget vállal paľk és fasorok
karbantaľtásara, melynek fedezetéllI az onkormányzat ađő és egyéb saját bevételeit jelöli
meg.
b) felkéľi a polgármestert' hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénéI az a) pontban

foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. évi költségvetés tervezése

2.l a) 2017 . évre a Józsefuáľos Közĺisségeiéľt Nonprcťĺt Zrt. kozszolgźitatási feladatę|ltiása
érdekében nyomdai szo|gá|tatásľa bruttó 54.512,0 e Ft, egyéb kiadványokľa bruttó 15.000,0 e

Ft összegben előzetes kotelezettséget vállal, melynek fedezetéül az onkormányzat adó és

egyéb saját bevételeit jelĺili meg.

b) felkéri a polgármestert' hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél az a) pontban

foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. évi k<iltségvętés tervezése

3.l a) a20|6. évi paľkolás bővítés miatÍ. a feladatellátáshoz sziikséges 1 db dobozos gépjármű

beszerzésére a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek 4.127,5 ę Ft felhalmozási célú
egyszeri támogattstbiztosít, 2016. december 31. napjáigtĺjľténő megvalósulás és elszámolási
k<itelezettség mellett.

b) a hatźrozat a) pontja alapjźn felkéri a polgármestert az egyszei tĺímogatási szerzodés
aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. november 1 1.

4.l a Jőzseftarosi Gazdźikodási Központ Zrt.-ve| kötött vaľostizemęltetési kozszolgźitatási
szeruődés 2016. kompenzáció összegének módosítása miatt felkéri a polgiíľmestert a 2016. évi
kozszolgáItatásiszerződésmódosításaľaésalźńrásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlndó: 2016. novęmbeľ 1 5.
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5.l a 109/201'6. (V.05.) számú határozat 3./a) pontjának szövegezését az a|ábbiak szerint
módosítja

,,az onkormányzat a ľÁvĺop-3.3.2-8l|-2O0l-OO2,,Komplex kozoktatási esélyegyentőségi
pľogľam megvalósítása a Józsefuárosban'' című pá|yázatban 20I6.07.3I-ig vállalt
iskolabusz projekteredmény fenntartását a 201612017. tanévte meghosszabbítja és ezért a
mĺĺködési önként vźil'a|t feladatra e|őzetes kötelezettséget vállal 20|7. évre 3.769,4 e Ft
cisszegben, melynek fedezetéül az onkormźnyzat közhatalmi és egyéb saját bevételeit
jelĺjli meg.''

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f01,7 . évi költségvetés tervezése

6./ a) a Budapest Rendőr-fokapitánysagga| 2016. évre a téľfigyelő tevékenység során végzett.
t,ű|szo|gáLatra kötött szerződésben biztosított 78.000,0 e Ft keľetösszegu tttmogatás cisszegét
2016. november 10. napjával 58.000,0 e Ft-ra módosítja.

b) a Budapesti Rendőr-főkapitanyság és a Jőzsefvtrosi onkormáĺyzat kĺiztjtt 2015. december
15-én létrejött Megállapodást a hatźrozat I. számll melléklete szerinti tartalommal módosítja
és felkéri a polgármesteľt a szeĺzőđés módosításĺának alźirćĺsźĺra.

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 2016. november 10.

7 . a) a Józsefuáros KozbiztonstryáértKoza|apítvány 2016. évi tĺĺmogatási összegét 20.000,0 e

Ft-tal megemeli.

b) a Józsefuaľosi onkormanyzat és a Jőzsefvátos Közbiztonságáért Kozalapitvany között
2016. februáľ 9-én létrejött támogatási szerzođést a határozat f. számű melléklete szerinti
taľtalommal módosítja és felkéľi a polgĺíľmesteľt annak a|áirásáła.

Felelős : polgĺírmester
Hatźnidő : f076. novembeľ 1 0.

A dtintés végľehajtását végző szewezeti erység: Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Kiizpont
Zrt., Jőzsefuáros Ktiztisségeiért Nonproťlt Zrt., Gazdálkodási Ügyosztáty, Polgármesteri
Kabinet, Pénzüryi Üryosztály

A 21112016. (K.10.) számú határozat mellék|eteit a kivonat 1. számri melléklete
tartalmazza.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 14 rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ vĺnĺosÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xÉpvrspr,o.ľnsľtjr,nľn 11 IGEN, 1 NEM, 2
TARTóZKODÁSSÁ.L ELFoGADJA És ľĺpcALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERt}LET ľózsaľvÁRosl oľxonvrÁľyzaľ xEľvrsnlo
TESTÜLETENEK 26t2016. (xI. 10.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELEľEľ ĺ. 2016. EvI
xor-ľsncvETESRoL szoLo |t20t6. (II.04.) oľronľrÁľyzłľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnól
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A rendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szervezési és Képviselői Iroda

3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javaslat 

^ 
Coľvin Sétány pľojekt keretszerződés kiiztis megegyezéssel

tii ľténő |ezár ásár ől szóló m egállap o dás mó d o s ításár a
(írásbeli előterjesztés, POľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGY S ZERu szóľoľ B S ÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
212l20|6.(xl.10.) 11 IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a határozat 1. sztnniĺ mellékletét képezo a ,,Corvin Sétány pľojekt
keretszerzódés kĺĺzös megegyezéssel tĺjrténő |ezáĺźsárő| szőIő megźtllapodás 2. számil
módosítása,, elnevezésű a CorvinZrt.-vel és a Rév8 Zrt.-ve|2014. szeptember 15-én
kötött megállapodás módosít ástń tartaLmazó dokumentumot és felkéri a polgáľmestert
annak a|tńtására.

Felelős: polgármester
Hatariđő:2016. november 10.. hataľidő azaláírtsa20l6. november 20.

2. elfogadja a határozat 2. számű mellékletét képező ,,Iĺgatlan Csereszeľződés II.
E|őszerzódés 2. számú Módosításď' elnevezésű, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel
2014' szeptember 15-én kötött e|őszetzóđés módosításáthrta|mazó dokumentumot és

felkéri a polgármestert annak aláirźsźlta.

Felelős: polgármester
Hatarido: 201' 6, november 1 0.' hatáľid o az a|áírásra 201 6. november 20.

A diĺntés végrehajtásítvégző szervezeti egység: GazdáIkodási Ügyosztáiy,Rév8 Zrt.

A 2|2ĺ2016. (K.10.) számrĺ hatźrozat mellék|eteit a kivonat 2. számrĺ melléklete
tartzlmazza.

Napirend 3ĺ2. pontja
Javaslat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy ottó *tcai közteľület megújítása és

fu nkcióvál tása,, elnevezés ű p ľo gram TER-KO Z,,B'' j elű pź.Jy ázatr a tii rténő
benyújtására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester



SZAVAZASNAL JELEN VAN 14 KEPVISELO
A HATAR oZ AT:ľrIZ AT ALHIZ Irĺn'lo s Íľpľľ szóľo g g s Éc szÜrsÉcp s
rĺ,ą'lÁRoz.łl:
213t2016. (K.10.) 14IGEN 0 NEM o ľłnľozrooÁssa.ĺ-

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. a Képviselő-testiilet 129/2016. (VI.02.) számú hatátozata a|apjźn a Józsefuaľosi
onkormĺĺnyzat a ,,Tisz|viselőte1ep - Bláthy ottó utcai közterĹilet megújítása és
funkcióváltása program,, tź,,gyu pá|yźaatot nyújt be a Főváľosi TÉR-KOZ ,,B''
palytuatnn

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. november 10.

2. a Képviselő-testület 12912016. (VI.02.) szźtmís' határozata szeľint a határozat 1.

pontjában foglalt páIyázati dokumentációt a Rév8 Zrt. á||ítja ossze az a|źlbbi
progľamelemek megvalósításával és tervezett költségekkel, egyben felhata|mazza a
p o l gáľme st ert a p á|y źnat aláir ás ár a.

Felelős: Rév8 Zrt., polgármester
Hatarido: 2016. novembeľ 30.

3. az I. pont szerinti program megvalósításźůloz a Képviselő-testiilet 20212016. (X.06.)
szźmthatározatźlban biztosított 5.800 e Ft-on tul, további 21.000 e Ft önkormźnyzati
cirľészt biztosít, előzetes kcitelezettségvźilalás keľetében a 2017. évi költségvetés
teľhére ĺjnként vźllla|t feladatként. melvnek fedezetéül az ĺinkoľmányzati felhalmozási
bevételeket jelöli meg.
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A pľoi ekt me svaló sításának becsült kĺjltsé sei kzer F t-barl me sadva)
Projektelem
megnevezése

Pľojekt részelemek Becsiilt bruttó
költségek (br.
ezer Ft)

Támogatás
(bľ. ezer Ft)

onĺész (br.
ezer Ft)

Epítés és
eszkozbeszerzés
(támogatás
intenzitás 65%\

Kivitelezés 60 000 39 000 21 000
Műszaki ellenőrzés I 000 650 3s0
Tewezoi művezetés 500 32s 175
Kozbeszerués s00 325 175

Nem beruhazási
elem (támogatás
intenzitás 50%\

Kcizösségi és kulturális
rendezvények,
kommunikáció

2 000 1 000 1 000

Előkészítés
(trĺmogatás
intenzitás 50%\

Közösségi tervezés 3 400 I 700 | 700

Pá'Jvázat iisszesen 67 400 43 000 f4 400
Páiyźlzatban elnem
számolható

Kĺizĺjssési tervezés 1 400 0 1 400
Hatósási díiak 1 000 0 I 000

Mindtisszesen 69 800 43 000 26 800



Felelos: polgármester
Határiďo: 20I 6. november 1 0.

4. nyertes ptiyźzat esetén a Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzat vál'Ia|ja, hogy az
éľintett ingatlant a projekt |ezŕnást./Lő| sztmlított 5 éven beliil nem idegeníti el, és

vá|Ia\ja' hogy a pá|yźzat keretében megvalósított funkciókat lega|ább 3 éven át
működteti, továbbáfelhatalmazza apo|gtlrmesteľt az errőI szóló nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. november 1 0.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséné| a hatttrozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. évi költségvetés tervezése

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály,
Polgármesteri Kabinet

Napirend 3/3. pontja
Javas|at az,,Eurĺípa Belvárosa Program - Iil. ütem'' elnevezésiĺ progľam
ľÉn_roz,,A'' j elű p á./ly ázatr a tłi ľtén ő b enyúj tá s ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlspl-o
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHI Z MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
214t20|,6. (n.10.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

1. a 12912016. (VI.02.) számű határozata a\apján, a Jőzsefvátosi onkormtnyzat a

,,Európa Belváros Progľam III.'' tárgyú pá|yźzatotnyújt be a Fővaĺosi TÉR_KOZ,,A''
je|upźiyázaton.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. november 1 0.

2, a 129120|6. (vI.02.) számu határozata szerint, a hatźrozat 1. pontjában foglalt
páIyázati dokumentációt a Rév8 Zrt' áIlítja össze a hatáĺozat 1. számú męllékletét
képező költségtábla szetinti programelemek megvalósításával és tewezett
költségekkel,egybenf ę|hatalmazzaapo|gźltmestertaptiyázata|áírźsára.

Felelős: Rév8 Zrt., polgáľmester
Határido: 20I 6. november 3 0.
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3. az 1. pont Szeľinti program megvalósításźthoz a 12912016. (VI.02.) szźtmil
határozatźlban biztosított 4.927.600,- Ft-on túl, további224.616.I55,-Ft önkormányzati
önľésĺ biĺosít előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2017. évi kĺiltségvetés
terhéľe önként vá||alt feladatként. melvnek fedezetétil az önkormźnvzati felhalmozási
bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. november 10.

4. nyertes pá|yźzat esetén a Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat vtilaIja, hogy az
érintett' <inkormányzati bJlajđonú ingatlanokat a pľojekt |ezfuásátő| számított 5 éven
belül nem idegeníti el és vállalją hogy apáIyźnat keretében megvalósított funkciókat
legalább 3 éven át mfü<jdteti, továbbá felhata|mazza a po|gáĺmestert az erĺő| szőIő
nyí|atkozataláírására.

Felelős: polgármester
Hatándő : 2016. november 1 0.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél ahatźrozatbaĺl
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. évi kciltségvetés tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénziigyi Ügyosztáiy,
Polgáľmesteľi Kabinet

A 2t4ĺ20|'6. (K.10.) számú határozat mellékletét a kivonat 3. számrĺ mellék|ete
tartalmazza.

4. Gazdálkodást' Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľj esztések

Napiľend 4lt. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Brĺódy Sándor utca 15. szám a|att
ta|á|hatő in gatlan p á.Jy áaat ú tj á n tii rtén ő értékes íté s ére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkođási Kĺizpont Zrt,

igazgatősági elnök

sZAvAZÁsNÁL JELEN VAN lł xÉpvlsprŐ
A HATÁR oZATHo ZAT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZoToBB sÉc szÜrs Écp s
HATÁROZAT:
21.512016. (xI.10.) 13IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1.) hozzáĄaru| a Budapest VIII. keriilet, Bródy Sandor u. 15. sz. alatĹi,36623 hľsz-ú ingatlan
p á|y ázaton tĺirténő éľtéke síté s éhez.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 10.

2.) elfogadjaahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. keľtilet, Bródy Sandoľ u. 15. sz.
alatti, 36623 hrsz-u lakóépület elidegenítésére vonatkoző pá|yazati felhívást az alábbi
feltételekkel:

a) a minimális vételár: 826.000.000,- Ft,

b)aptĺIyázatbírźiatíszempontja:a|egmagasabbmegajánlottvételár'

c)azíngat|ankizźtrő|agoktatásicéItahasznosítható

d) ajanlati biztosíték a minimális vételaľ IU%o-a:82.600.000'- Ft

e) a nyertes pźiyázőval e\oszerződést kot az onkoľmányzat, arnely alapján a nyertes
pźiyáző a vételźtr |5 vo-át előlegként megťtzeti, me|y az ingatlan kiĺiľítésének fedezetéiil
szo|gá|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyorLgazdálkodási igazgatója
Hatarido : 20I 6. november 1 0.

3.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a veľsenyeztetési eljaľást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jóvráhagyás végett. Amennyiben a pźůytnat eľedménýelenül ztrul,
fe|hata\mazza aYárosgazdźtlkođási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yázatot |ęzárő eredmény
megá||apításfua'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határíđő: 2017 . februáĺ 17 .

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jĺizsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont
Zrt., P o|gármes teri Hiv atal

A 2t5l2016. (K.10.) számű határozat mellékletét a kivonat 4. számű melléklete
tartalmazza.

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľületo Víg u. 39. szám alattÍ telek
elidegenítéséľe kiírt p á.Jy ázat eľedm ényének m egáIlap ításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatősági elnĺik

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYSZERU SZóToB B sÉc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
2t6ĺ2016. (K.10.) 12IGEN 1 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám aIatri,34919 hĺsz.-ú, 555 m2 alapterülehí, a
Csarnok negyedben ta|á|hatő telekingatlan elidegenítésére kiíĺt nyilvános páIyázatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. novembeľ 10.

2.) a pá|yazat nyertesének a Zesarl Real Estate Ingatlanforga|maző- és Épífiető Korlátolt
Felelősségrĺ Társaságot (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.' cégnyilvántartási
szttma.. Cg. 01-09-738816' adószáma: 13506843-2-43) nyilvĺínítja, a vételĺĺrat
126.000.000,. Ft + ÁFA ĺisszegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. november 10.

3.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlan-adásvételi szerzőđés
alá'irásźlra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Közpo ntZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2016. đecember 22.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KőzpontZrt.

5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javas lat a ĺóxÉs z mó do s ításával kap cs olato s d łi ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A RENDELETALKOľasHoz lĺľľĺosÍľpTT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JozsEFvÁnos xÉľvrsnr-Ő-rnsľÜr-nľn 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSsAL ELFoGADJA És ľĺrcÁ.LKoTJA BUDAPEsľ ľŐvÁnos
VIII. KERÜLET ĺózsEľvÁRosl oľxonuÁľYZAT rÉpvrsnr,Ő
TESTÜLETENEK 28t2016. (xI.17.) oľxonn,ĺÁľwza.ľr RENDELETÉT A
JóZSEFvÁnos KERt]LETI nľÍľÉsl SZABÁLYZÁ.TÁRóL 1ĺóxÉsą szoLo
66 t2007 . (xII. 1 2.) oľromĺÁI{YZATI RENDELET MoD o SÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselőt lrodĺźn megtekinthető

A ľendelet kihiľdetésétvégzi: Szeľvezési és Képviselői Iľoda
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6. Hu m á nsz o|gźlJtatźlssal ka pcsolatos előterj esztések

Napirend 6i1. pontja
Javaslat Józsefuáľos sportkoncepciójának elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentai oszkźlr - képviselő

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN ts rÉpvlsplo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
217ĺ2016. (xI.10.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogaďja a hatźrozat mellékletét képező' Budapest
Fővaros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat 20]16 2019. évekľe szóló
sp ortkoncep c i ój ának v áz|atát.

Fe1elős: polgármester
Hataridő: 2016. november 1 0.

A dtintés végrehajtásátvégző szerlezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

A 21712016. (xI.10.) számú határozat mellék|etét a kĺvonat 5. számú melléklete
tartalmazza.

Napĺľend 612. pontja
Javaslat háziorvosi feladatok ellátásának j iivőbeni biztosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHIZ Hĺnĺo s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
2r8t20r6. (xr.10.) 15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

|. a Budapest Józsefuaľos kozigazgattsi teriiletén mfüĺjdő 18. szźtrrľű orvosi korzet
egészségtigyi feladatait 2017. januaľ 01. napjźtőI a Józsęfuiírosi Szent Kozma
Egészségügyi Kĺizpoĺt látja el, amennyiben a praxisjog az arra jogosult áLtaI 2016.
december 31. napjáig nem kerül elidegenítésre.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 201 6. november 1 0.
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2. a Budapest Józsefuáros kozigazgatási területén műkĺjdő 55. sztttltl házi gyermekorvosi
korzet egészségĹigyi feladatait 2017. január 01. napjátó| a Jőzsefvárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ látja el, amennyiben a praxisjog az affa jogosult á|tal 2016.
december 3 I . napjáig nem keľül elidegenítésľe.

Felelős: polgármesĹer
Hataľidő: 2016. november 10.

a Budapest Józsefuáros kozígazgatási területén műk<jdő 1 1. szźtrnű orvosi korzet
egészségügyi feladatait továbbra is a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségiigyi K<izpont
|átja e|, amennyiben a praxisjog u arra jogosult áItaL 2016. december 31. napjáig nem
kertil elidegenítésľe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. novembęr 10.

4. a) a Józsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi Kĺizpont engedélyezett álláshelyeit 2017.
januaľ 01. napjátó| határozott íđore 2017. június 30. napjáig 6 fovel megemeli, így a
költségvetési szerv engedélyezett létszáma 292 foúi| 298 fóre vá|tozik (szakmai álláshely:
223'technikai/kisegítő álláshely 75), melynekfedezetét oEP ťlĺlarĺszitozásból biztosítja.

b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2017. évi költségvetési rende|et tervezésekoľ a
hatát ozatban fo gl altakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében: 2016. novembeľ 10., b) pont esetében a 2017. évi
kciltségvetésľől szóló ĺinkoľmányzati renđeIet tervezése.

a
J.

5. felkéri a Józsefuiírosi Szent Kozma
ťlnanszirozási szerződés megkötésére,
lefolytatásaĺa.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. november 30.

Egészségügyi Központ főígazgatőját az oEP
valamint a műk<jdési engedélyezési eljarás

6. felhatalmazza a polgáľmestert a felađatellátás további binositásźúloz szfüséges
do kumenfu m ok a|źlír źsźr a.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľidő: 2016. november 30.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Ugyosztály
Humánkapcsolati Irodao Józsefváľosi Szent Kozma Egészségĺigyi Ktĺzpont, Pénziigyi
Üryosztály
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7. Egyéb előterjesztések

Napiľend 7/1. pontja
Javaslat,,ELETMENTO PONT' kialakításáľa
(írásbeli eloterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

dr. Sáľa Botond - alpolgáľmester

sZAv AZ^SNÁI JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
2Ígĺ2016.(xl.10.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijel<ili a35315 helyrajzi szttmí, természetben a Budapest VIII.'keľület' D*-'kó u. 18.

szźtm alatti ingatlan külso és belső kerítés közötti terÍiletét ,,ELETMENTO PONT''
tizemeltetés&e,2016. decembeľ 15. és 2017. febľuáľ 28.közottí időtartamĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2016. decembeľ 15.

f. a.) felkéri a polgáľmestert, hogy kösscĺn megállapodást a Jőzsefváros Közösségeiért
Nonpľofit Zrt.-ve| ahatározat 1. szźtmí mellékletét képezo tartalommal, a353|5 he|yrajzĺ
számu ingatlan hasznźiatára,, aĺlnak érdekében, hogy a teľületet a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. ,,ELETMENTO PoNT''-ként tizemeltesse az I. pontban
meghatár o zott idő szakban.

b.) felkéľi a polgármestert a határozatZ. a) pontjában szereplő megállapodás aItńrására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a) pont esetén 2016. november 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

3. a.) támogatási szeruődést kot az ',ÉLETMENľo 
poNľ'' üzemeltetésére 5.000,0 e Ft

cisszegben a Jőzsefvélrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-vel ahatźlrozatZ. száĺĺll mellékletét
képező taĺtalommal.

b.) felkéri a polgáľmestert a hatźnozat 3. a) pontjában' szereplő trĺmogatási szerződés
a|áirástra.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: a) pont esetén 20|6. novembeľ 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

4. ahatźtozat 3. pontjában foglaltak miatĹaz onkoľmanyzat|<ladás l1107-01 cím működési
cél és általános tartalékon beliil a rendkívüli események (ťúz, víhar, lakosságvédelmi
intézkedés) miatti k<iltségekľe, valamint a té|i időjarás során felmeľült feladatokĺa
tervezett előirźnyzatról _ önként vállalt feladat _ 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
1130l cím _ önként vá||a|tfelađat- műktjdési célú támogatások áIlaĺnhźnaľtáson kívĹilre



e|őirányzatára a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ',ÉLETMENTO PONT''
üzemeltetési és kozterület ellenőrzés költséseinek támosatása címén.

Felelős: polgármester
Határĺdő : 20I 6. november 1 0.

5. a.) önként váIIaIt felađatként a rendkívüli téli időjárási viszonyok soriín jelentkező
feladatok e|Iátásáĺa, az ,,ELETMENTO PONT'' Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.
által torténő üzemeltetésére 2017. évtő| e|ózetes kcjtelezettséget vállal határozat|an iđóre
évente 5.000,0 e Ft ĺisszegberl az önkormanyzatkozhatalmi és egyéb saját bevételeinek
terhére.

b.) ahatźrozat 5. a) pontja ďapjan felkéri a polgáľmestert a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-vel' kötött kozszo|gáLtatźsí szerződés módosításara és annak aláirásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a) pont esetén 2017. évi és az azt kĺivető ktlltségvetési évek tervezése, b) pont
esetén legkésőbb 2016. december 31.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet kcjvetkező
módosításanál és 20I7-tő| a ttrgyévi kdltségvetések készítésénél a hatźnozatbarl
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . februĺáľ hő,2017 -tó| az éves költségvetések készítése

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Jĺizsefuárosĺ
Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefuáros Ktiziisségeiért Nonprofit Zrt., Po|gármesteľĺ
Kabinet.

A 21912016. (K.10.) számű batározat mellékleteit a kivonat 6. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napirend Tl2.pontja

(íľásbeli előterj esztés, HELYS ZINI KIo S ZTAS )
Előteťesztő: Danada-Rimán Edina - jegyzł|

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z ľĺrľĺo s ÍľpTT S ZóTo B B s ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
220t2016. (xI.10.) 2IGEN 12 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselőłestület úg1ł dÓnt, hogł nemíogadja eĺ dr. Erőss Gábor módosító javaslatát a 2.

számú mellékletre vonatkozóan, miszerint ą Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes
Bizottság feladat- és hatáskÓrei kiegészülnek az alábbi 8. ponttal: ,,Lakńspolitikai
javaslatoknt tesz lcülonös tekintettel a szociális és kÓrnyezeti szempontokra.,'
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
,ą. Ha'ľÁn oZ ATHI Z AT ALHIZ unqo s Íľpľľ szoľon B s Éc s zÜr s ÉcB s
H,ł.ľe.Roza.ľ:
221/20Í6. (K.10.) 14IGEN 0 NEM r ľa.nľózrouÁssa.r-

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I. a) a Magyaľországhe|yi önkormányzaÍaírőI sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. $ (3)

bekezdését figyelembe véve elfogadja a Budapest Főváros Koľmanyhivata|a
koľmánymegbízottja BP/1010/00317-I12016 ügyiratszámú szakmai segítségnyújtás
megnevezésű megkeresésének a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormanyzat Képviselő-testületének a Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és

Mfüödési Szabá|yzatźtről, szolő 3612014. (XI.06.) önkormányzati renďelet (SZMSZ) 7.

mellékletének 1.3.4. a|pontjźxa és az I.4.8. alpontj áĺa, az sZMsZ 47. 5 Q) bekezdéséľe'
valamint azSZMSZhatáIytaIaĺ jogszabá|yihivatkozźlsokľa vonatkoző á'||áspontját.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016, novembeľ 1 0.

2. felkéri a jegyzot, hogy a Budapest Főváros Kormanyhivata\a kormánymegbízottját a

hatáĺozat 1. pontjában foglaltakľól és aZ sZMsZ módosítás koľében megtett

intézkedésekľő l tái éko ztassa.

Felelős: jegyzó
Hatáĺiđő: 2016' novembeľ 15.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺŐ s ÍľBTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
222ĺ2016. (K.10.) 14IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy
1. visszavonja a 14212015. CW. 04.) számú, a25120|6. (II. 04.) számu, a2412016. (II.04.)

számű határozattÍ és a hivatkozott határozatokban szeľeplő szemé|yekkel a megbízási
szerződéseket 2016. november 15. napjával megszĹinteti.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2016. november 1 5.

2. a) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miíkĺiđési Szabźiyzatźtrő| sző|ő
önkormányzati ľendelet 2016. novembeľ 15. napján hatáIyba lépő módosításával
egyidejűleg TfusashźzíPá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottságot hoz|étre.

b) a Társashźni PáIyźzatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság
elnĺjkévé: Gonđos Juditot
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tagsává: Dudás Istvárrnét

Guzs Gyulát
Pintér Attilát
Dr. Erőss Gábort

vá|asztjameg,

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2016. november 15.

' 3. a) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkodési Szabá|yzatttrő| szóló
önkormanyza1i rendelet 2016. november 15. napjan hatźiyba lépő módosításával
egyidejűleg Sĺnart City Ideiglenes Bizottságot hoz létre.

b) a Smart City Ideiglenes Bizottság

elnökévé: Dr. Ferencz orsolyát
tagsává: Vĺircĺs Tamást

Balogh Istvĺínt

Simon Gyĺirgyöt
Komássy Ákost
Jakabs Tamást

váIasztjameg.

Felelős: polgármester

Hataĺjdő: z0I 6. november 1 5.

4. a határozat 2-3. pontjában foglaltak miatt 2017. évtől határozat|an időre önként vállalt
feladatként előzetes kötelezettséget vállal évente 26.670,0 e Ft összegben az
onkormany zat sajźú mfüödési bevételének terhére.

Felelős: polgármester

Határiđő : 2016. november 1 5.

5 . felkéri a jegyzót, hogy a hatźrozat 2-3 . pontja alapjźn gondoskodj on a személyi változások
źltrezetéséről a szfüséges nyilvántartásokban.
Felelős: jeeyző

Hatźrido: 201^6. novembeľ 1 5.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2017. évi és az ań. követő évek
költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 2017 . évi és az ań követő évek költsésvetésének készítése

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: JegyzőiKabineto Pénzügyi Ügyosztály

25



SZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
a Hĺ.ľÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z vnĺo s ÍľBľľ szóľÖ g g sÉc s zÜrs Écps
H,ą.ľ.łRozaľ:
223ĺ20t6. (K.10.) 13 IGEN 0 NEM z ľa.nľózrooÁssa.r,

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy az egyes ĺinkormányzati rendeletek módosításáról szóIó

rendel et 2 . 5 - át e 1 fo gadj a az a|ábbiak szerint :

,,2. s G) Az SZMSZ Rendelet 3]. s 6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A Képviselő-testĹiĺetnek az állandó bizottságolcra átruházott hątóskoreit e rendelet 7.

melléklete, a Képviselő-testĹilet ideiglenes bizottsógainak hątásk0reit e rendeĺet 7/A. melléklete
tartalmazza. "

(2) Az SZMSZ Rendelet 3 ]. $-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,, (ő) A Képviselő-testület által eĺfogadott a Polgdľmesteľi Hivatal belső ellenőrzési

feladatoknt ellátó szervezeti eglségének éves ellenőrzési tervét a belső ellenőrzési vezető a
j egyző egyetértés ével módosíthatj a.,,

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: 2016. novembeľ 1 0.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspl,o
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
2f4t20|'6.(K.10.) 13IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az egyes <inkoľmĺányzati rendeletek módosításaľól szóló

rendelet 10. $-át és az I. és 2. fiiggeléket elfogadjaaz alábbiak szeľint:

,,10. $ Az SZMSZ Rendelet e rendelet 1. függeléke szerinti 3. fuggelékkel és e rendelet 2.

fiiggeléke szeľinti 4. ftggelékkel egésziil ki'
.../201 6. (. ....) i)nkormdnyzatż rendelet 1. fiiggeléke

A KEPWSELtĺ-rtsrtjĺET IDEIGLENES BIZ?TTSÁGAI

1. TÁRSAslł{zl pÁĺYÁZAToKAr ELBÍruí,Lo nrleĺENES BIZqTTSÁG TAGJAI:

ELNOK: Gondos Judit
TAGOK: Dudás Istvánné

Guzs Gyula
Pintéľ Attila
Dr. Erőss Gábor
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2. SMART CITY IDEGLENES BIZOTTSAG TAGJAI:

ELNOK. Dr. Ferencz Orsolya
TAGOK: Vĺ;ros Tamás

Balogh István
Simĺ.ln Gyo!8!
Komássy Akos
Jakabfy Tamás

.../2 0 1 6. (......) i)nko rmányzati rendelet 2. fíiggeléke

rANÁ C S Ko ZÁil J o G GA L REND E LKE Z ó o ľĺ s z ĺ nva z ĺj o ĺj ro z o s s É e r r

]. Józsefvárosi Ktjzbiztonsági Polgárőrsĺźg és Katasztrófavédelmi onkéntes Tiizoltó
Egyesület (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

2' Civiĺek a Palotanegyedĺźrt Eg,lesület (1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.)

3. Erkel Ferenc Vegyeskar Alapínány (1088 Budapest, Szentkirályi u. 26.)

4. Moľavcsik Alapínány (l083 Budapest, Balassa u. 6.)

5. Népszínház Kor a Polgáľi Érftkekért (]087 Budapest, Berzsenyi u. 4. I/l8.)

6. Tórsak a Teleki Téréľt Eglesület (1086 Budapest, Teleki tér 24. x]0.)

7. Magłar Emberi Jogvédő Központ Alapínóny (]085 Budapest, Baross u. 28.)

8. Tiszniselőtelepi onkormányzati Egłesület (]0s9 Budapest, Blĺźthy ottó utca l5.),,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. november 10.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabĺnet

A sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKorÁsHoz urNosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrsnr-Ő.ľľsľÜr-nľB M IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERt]LET ĺózsnľvÁRosl oľromĺÁNyzĺ.ľ rpľvlsnr-o
TEsTÜLEľÉľrx 29t2016. (xI.15.) oľronľĺÁľvza.ľr RE,NDELEľEľ ncyps
oľronnĺÁNYZATI RENDELETEK MóDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lroddn megtekinthető

A ľendelet kihÍrdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iroda

SZAVAZLSNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
225t201'6. (K.10.) 14IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

f7

vidaknecs
Írógép
8/2016.

vidaknecs
Írógép
4.)



Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13a. $ (1)

bekezdését figyelembe véve elfogadja a Budapest Főváľos KormányhivataIa
koľmánymegbízottja BP/l010/00483-I/2016 ügyiratszámú törvényességi felhívásában
foglaltakat' melyet a Ru<lapest Fŕiváĺos VITI. keľület .Tózsefuárosi onkorm ányz'at
Képviselő-testületének a2016. szeptember 15. napjan megtaľtott rendkívüli zárt iiléséľől
készült jegyzők<inyv és a Józsefuárosban aďományozható kittintetésekľől szóló 1112016.
(III.10.) önkormányzati rendelet 2-3.$-ával és 20.$ (1) bekezdés a) és b) pontjával,
valamint a I 9 I / f0 I 6. (IX. 1 5 . ) szźmű határ ozatával ö sszefu g gé sb en tett.

Felelős: polgármester

Határidő: 201' 6. november 1 0.

f . felkéľi a polgármesteľt, hogy a Budapest Fővĺíľos
kormánym egbízottját a megtett intézkedésekről táj ékoztassa.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2016. november 1 5.

Kormánvhivata|a

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz ľłľNo sÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsaľvÁnos xÉľvrsnr,o-ľnsľÜr,nľn 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA És vĺnca.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERt]LET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvlsnr,o
TESTtjLEľÉľnr 27D016.. (K.10.) oľxonuÁľvl.ł.ľl RENDELETET A
ĺózsnľvÁnosnĺ,ľ ADoMÁNY oZrĺ^Tó xrľÜľTETÉSEKR oĺ szoĺo ll lzoos.
(III.10.) oľxonnĺÁľyza.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésótvégziz Szervezési és Képviselői lroda

IZAVAZASNÁL JELEN VAN ls xÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺn.l o s ÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HaľÁRoz,q.ľ:
226t2016. (Xr.10.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy megeľősíti a I9I|20I6.(IX.15.) száműhatátozatát, azaz

,,].a Díszpolgári Cím kitüntetést 20]6. évben az alábbi személyelcrlek, kozr)sségnek

adományozza..

]./ Mindązolcrlak, akik a mag/ar szabadságért harcoltak ]956-ban
2./ ĺĺ/ittner Mária
3./ Ivón Kovács László (posztumusz)

4./ Mĺźté Ferenc (posztumusz).
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FeleIős., polgármester
Határidő.. 20I6. szeptembeľ ]5.

2. a Józsefváľosi Becsületkereszt kitüntetést 20]6. évben az alábbi szervezetelcľlek
adományozza:

] . / Szab ads ághar co s okér t Közal apín ány
2./ oľszágos Széchényi Konyvtár
3./ Magyar Nemzeti Mtizeum

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptembeľ ]5.

3. kifejezi azon szándékát, hogł a ,,Mindazolcrlak, akik a magyar szabadságért harcoltak
]956-ban'' adományozott díszpolgóri nagyharang a Magłar Nemzeti Múzeumban
kerülj on elhelyezé sr e.

Felelős., polgármester
Határidő: 2016. szeptember ]5.

4. felkéri a polgármester, hogl a határozat 3. pontja szerinti díszpolgári naglharang
elhelyezé s e ügy é b en folytas s on tdr głalás oknt a Maglar Nemzeti Múzeummal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. szeptember ]5.

5. a Díszpolgári cím és a Józsefiárosi Becsületkereszt kitĺłntetést dr. Kocsis Máté
polgármester adja át.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember ]5.

6. a Díszpolgóri cím és a Józsefvárosi Becsületkereszt kitilntetések átadósára 2016.
olłóber 24-én kerül sor a Budapesti olasz Kultúrint,ézetben.

Felelős: polgármester
Határidő: 20]6. szeptember l5.

7. felkéľi a Józsefváros KozÓsségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnokét a határozatban
foglalt kituntetési ünnepsłćg megszervezésére és lebonyolításifeladatok ellótására.

Felelős : Józs efv áro s KÔz Ó s s é geiért Nonpr ofit Zrt. igazgatós ági elnoke
Határidő: 20]6. olďóber 24.
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8. a határozatbanfoglaltaĺĺra 5.555,8 e Ft-ot biztosít, mely alapján
a) az onkormányzat kiadás 1l107-01 cím mt,íkĺ;dési cél és általános tartalékon beltiĺ az

általános tartalĺźk _ katelező feladat - előirónyzatáróĺ 5.555,8 e Ft-ot ótcsoportosít a

kiadós ] ] 805 cím - onként vállalt feladat - míĺkodési céĺú támogatós áĺĺamhóztartáson

kívülr e el ő ir ányz at ár a,

b) felkéri a polgármestert a Józsefvóros Kozösségeiért Nonprofit Zľt.-vel karct
kaz s z ol gált at ás i s z er z ő dé s mó do s ít ó s ár a,ź s ąnnak aI áír ás ár a,

c) felkéri a poĺgármestert, hogy a kahségvetési rendelet következő módosításánól az a)

p ontb an fo glaltakat v e gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) 20I6. szeptember ]5., b) 20l6. szeptember 30', c) 20]6. december 3].

9. a Józsefvárosban adományozható kinntetéselcről szóló önkormányzati rendelet
módosítása miatt önként vóllalt feladatként előzetes kotelezettséget vállal határozatlan
időre évente 4.000 e Ft osszegben az Ónkormányzat saját bevételeinekterhére'

Felelős: polgármester
Hat ár i dő : mindenkor i k) lt s é gv et é s ké s zít ié s e,,

Felelős: polgármester

Hatátiđő: 201,6. november 1 0.

A dłintés végľehajtá sát v égző szervezeti egység: J egyzői Kabinet

Kmf.

Danada.Rimán Edina s. k.
jegyzó

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

--2 ,// n'ďąłł= ĺuftra p /
Fazekasné Yaryń,Lívia
Szervezési és Képviselői Iroda ugyiĺltéző

t:

A jegyzőkĺinyvi kivonat hiteles:

Bodnar Gabrlella
Szervezési és Képviselői Iroda
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