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Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ4lźLté _ polgármester

A képviselő-testü|eti ülés időpontja: f016. december 1 . sz. napirend

Táľgy: Po|gáľmesteri tájékoztatő a |ejárt határidejű testületi hatźrozatok végrehajtásź,ről., az
előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľőt és az tinkoľmányzati
pénzeszkőzök átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jeltegĺĺ lektitéséről

A napirendet nyílt tilésen lehet tárgyalni, döntés nem szükséges.
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BBrpRĺBszrÉSRE ALKALMAS:

DANADA-fuMÁNED

Váľos gazdálkodásÍ és Pénzĺi gyi Bizottság v é|emény ezi
Emberĺ Erőforrás Bizottság véleményezi

Határozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Emberi
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásźń.

X
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Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képvise|ő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatĺáról szóló 36/20|4. (xI.06.) szźtmtl
önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ülésénekátlandó napirendi
pontja a po|gármester írásos tájékoztatőja a |ejárt határidejÍĺ testtileti határozatok végľehajtásárő|, az
előző képviselő-testĺileti ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekró| és az
önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegtĺ tekötéséről.''

Kéľem a tájékoztatĺó tudomásul vételét.

Budapest, 20 16. november 21 .

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából (

, til I I n '\I, ýLe,ęąV ?"-., n
/v! 't/ /
Dľ. Mészáľ Eľika /

a|jegyző ,ĺ,; . 
, 

;é i

il1.i .' ,' ' 
-. -,:--r

ľl.'i ý'ln'ľ " 
-.'..., tEUť Ł''J |r"- ś4 -ť-



Polgá rmesteri tájékoztatő

a 20t6,decembeľ 1-jei
képviselő.testiileti

ülésľe

,,(l) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármesteľ íľásos tájékoztatőja a|ejźtrt
határidejű testĺileti határozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testületi üIés őta tett fontosabb
intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľo| és az onkormźtnyzati pénzeszkozök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötésérő l.''

(az SZMSZ I7. s (1) bekezdése alapján)
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T áj éko ztatő a |ej fu t h atár i d ej ű kép v i s e 1 ő.t e stti leti határ o zatok
végľehajtásárő|

TÍsztelt Képvĺselő-testület!

A |ejáľt hatáľidejű képviselő-testületi hatáľozatokvégľehajtásáľő|az alábbi
je|entést adom:

Javaslat a Corvin Sétőny Programmal kapcsolatos döntések megltozataldra

69/2016. (rV.07.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. felkéri a polgármesteľt a Budapest VIil. kerület, Szigony utca 35. (hrsz.36206), a Budapest VIII.
kerület, Szigony utca 37. (hrsz. 36f05) és a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 19. (brsz. 36207)
ingatlanokat érintő, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat és a}y'ragĺar Állam, mint tulajdonosok
közötti telekcsere konstrukció kidolsozására.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 l 6. júniusi képviselő-testĹileti ülés

f , megbízza a Jőzsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'-t a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 35.
szám a|atti épület kitirítésével, valamint az épu|et bontási terveinek elkészítésével.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l6. október 3l.

3. a határozat f. pontja alapján elfogadja a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötendő
megbízźsi szerződést az előteľjesztés mellék|etét képezo tartalommal és felkéľi a polgármesteľt
annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápri|is |2.

4. a) a Szigony u. 35. szám alatti épület bonĹási terveinek elkészíttetésére 635 ezer Ft, a kiköltöztetés
végrehajtására 32 000 e Ft, a bonyolÍtasra 650 e Ft fedezetet biĺosít önként vá||a|t fe|adatként az
általános műkĺjdési tartal.ék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és álta|ános
taľtalékon be|ül az általános tartalék _ ktjtelező feladat - e|őirányzatárő| 33.285,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás |1602 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási cé|tl támogatások
ti|ambánartáson kívülre e|őirányzatára 32.000,0 e Ft-ot, a dologi kiadási e|oirányzatra l.285,0 e Ft-
ot.

c) felkéľi a po|gáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat af0I6. évi költségvetés módosításakoľ vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 2016. źryril.is 07., c) pont esetében a költségvetés következő

módosítása

5. elfogadja a határozat mellékletét képezo, a T-87965 szźtmű vá|tozási vtarajz a|apjttn készített
telekalakítási megállapodást, és felkéľi a polgáľmestert amegá|lapodás a|áirására.
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Felelós: polgármester
Határidő: 2016. április 7.,megá||apodás aláíľásaf016. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatátsa alapján: A bontási tervek alváIlalkozó
bevonásával elkészü|tek, a bontási tevékenység nem engedéIykiiteles. A bontásľa vonatkozó
szeľződésktités folyamatban van.

Á Rév8 Zľt. és a Városépítószeti Iľoda tájékoztatása alapján: Az Onkoľm ányzat az ingatlan
kezelőjével a Szeľetet Misszionáriusai - Teréz Anya Nővéľeĺvel, valamint az MNV Zrt.-ve|
megkezdte a táľgyalásokat a tömböt érintő telkek módosításával kapcsolatban.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: A megbízási szeľződés megkötésľe keľült.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: Ahatározatban fog|altaka2016. évi köttségvetésľől
szőI'ő 1/2016. (II.04.) łinkoľmányzati ľendelet módosításáľóI szóló 1512016. (v.10.) tinkoľmányzati
ľendeletben végľehajtásľa keľültek.

ravaslat pdlyázati döntések meghozataldra ,,A leromlott telepiilésrészeken élő alacsony stdtuszú
lakossdg életköriilményeinek javítdsa, tdrsadalmi ésfizikai rehabilitdciója Budapesten,' (VEKOP-

6. 2. 1 - 1 5 ) c. fel It ív ds t ĺźmo g atós í k é r e Imén e k b e ny ílj t ds óv a l k ap cs o lat b an

167/f016. (Vtrr.zs.)

A Képvíselő-testület úgy dönt, eredményes pá|yázat esetén vá||a|ja, hogy a pľojekt befejezésétol
számított 5 évig a pľojekt megfelel az 1303l2013/EU Rendelet 7l. cikkében foglaltaknak, azaz a
pźiyázat által érintett infrastrukturális elemeket fenntaľtja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. augusńlsZí. és a projekt zárásźúő| számított 5 év

,Ą Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: A vEKoP-6.f.l-15 kódszámú felhívásľa a keľiileti pá|yázat
benyújtĺĺsľa keľült, amennyiben kedvező dtintés születik és a pľogram megvalósul, úgy a döntés
értelmében a fenntartási időszak a pľojekt befejezésétőI számított 5 évig taľt.

168t20r6. (vtrr.2s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 163120|6. (VIII.25.) számű határozat a|apján fe|hata|mazza a
polgármestert a pźńyázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges koltségvetési fonást
nem igénylő hiánypótlások a|tńrásźra és a Nemzetgazdasági Minisztérium felé torténő benýjtásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus f5.

A Polgáľmesteľĺ Kabinet és a Rév8 Zľt. tájékoztatálsa alapján: A vEKoP-6.2.1-|5 kódszámú
felhívásľa a keľületi páůyázat sikeľesen benyrĺjtásľa kerĺilt 20t6. 08. 31-én.

169/2016. (vm.2s.)

A Képviselő-testület úgy dont, felkéri a polgármesteľt, hogy sikeres pá|yázat esetén nyújtson be
elóterjesztést a Képviselő-testület részére és tegyen javaslatot a költségvetés módosítására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: apá|yázattámogattstról szóló döntés után kĺjvetkező képviselő-testületi Ĺilés
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A Po|eánnesteri Kabinet és a Rév8 Zrt. táiékoztztása alapján: A' páiyáz'at benyújtĺísľa kerĺilt,
elbírálása folyamatban van' az eľedményrőI értesítés mĘ nem történt meg.

,IavaslaÍ a rÉn_rÖz J, _ Európa Belvttrosa Progran II. ütemplútyózaÍtal kapcsolatos dôntések
meghozatalőra

194n0t6. QĹ06.)

A Képvísel&testĺilet úry dönt hory

1. kezÄeményezi a Fővárosi lnkormĺányzatnál a Föváľosi Ônkormányzat és a Józsefüĺírosi
onkormányzat köz'tt létejiitt az ,,Európa Belvaľosa pľogram II., a Palotaĺleryed Kultunłlis
Vĺáľosmegujíüása'' címĺi ý|yánt megvalósítĺásara vonatkom Támogatási szsĺzśdés hatĺáľidejének
2017. június 30. napjára tiirténő módosításĺĺt.

Felelös: polglĺrmester
Határidö: 2016. október 6.

2. kezdeményezi a Fövárosi onkormányzatnál a Fövĺírosi Önkormányzat és a Józsefvárosi
onkormányzat közŕ'tt |éhejött' az ,puĺőpa Belváľosa progÍam tr., a Palotaneryed Kulturális
Vĺíľosmegujitása', címü pállyávat meryalósítrĺsára vonatkozó Támogatĺási szrĺzódés
költségvetésenek módosítĺĺsĺĺt oly mfion, hory a pľogram megvalósítása sonín a fel nem haszrált
ffiváľosi támogatĺást és önkormányzati iinrészt áfusoportosít1aazalábbi táb|ázAtszerint:

Felelős: polgánnester
Hatĺíridő: 2016. október 6.

felkéri a Rév8 Zrt.-t az 1. és 2. pontban foglalt Támogatĺási szľ;rzńdés módosítási kérelem
összeállítlására és benyujtĺísírą eryben fe|hata|mazzaa polgármestert a kérelem a|áíräsfua.

Felelös: polgármester, Rév8 Zrt. vezśngazg;atćĄa

3.

Eredeti Tómogatas Szerződés szerint Módos ított Tómogatási Szerződés szerint

Programelem Főváľosi
támogatás

onkormányz
ati iinĺész Programelem

Fövárosi
támogaüás

onkormányza
ti önrész

Bródy SándoJ
utca - Gutenberg
tér. Somoryi Béla
utca . Rökk
sáláÍd utca eryes
ľészeinek
megujítĺĺsa
(műszaki
ellenőrrel)

97 555 178 24388794

Bródy Sándor
utca - Gutenberg
tér- Somoryi Béla
utca . Röl*
Szilárd utca eryes
részeinek
megujíüása
(műszaki
ellenőrrel)

94 670 898 23 667 724

Kommunikáció I 600 000 400 000 Kommunilüáció 2884280 721 070

A JOHIRNkft. és
a CAPE közisségi
kultunłlis
programjď

5 032 107 1 258 027

A JÖHIR Nkft. és
a CAPE
közösségi
kulturalis
oroeÍamiai

6 632 107 1 658 027

ĺ. -*ĺ-- )j.
!ł '/ĺ'{



Hatĺáľiđő: 2016. október 14.

4. amennyiben a Fövĺĺrosi onkornĺányzat a 3. pont szerinti Támogatrísi szprzśdésmódosítási kérelmet
befogadją fe|hata,Wpzzą a polgármestert a Támogatrási sznrzódés módosítás aláírĺásárą abban az
esetben, ha az nem érint önkormányzati forrĺísbevonás! vary az elfogadott program elemeinek
lényęes taľtal'n i módos ítĺísát.

Felelős: polgáľmester
Hatĺárĺdö: A Fövárosi Önkormányzat jóvĺáharyását követóen aznnĺa|

A Poleármesterĺ Kabĺnet és a Rév8 ZrĹ tÁiékoztatása alapján: Á. Támogatĺńsĺ Szeződés
módosítási kérelme benyújtásra keriitt a tr.őváľosi önkormán5zat' mĺnt támogató felé, a szłrzÄd&
aláílása folyamatban van. A Fővárosĺ Közryĺĺlés pozĺtív döntése után van lehetőség a szerződés
módosítĺńs aláínĺsáľa.

łavaslat az Úi retekí térí Piaccal kapcsolatos tulajďonosi döntěsek mcghozdalóra

195n0rc. QĹ06.)

A Képvisel&testiilet úry dön! hory

1. az Ú; ľeleti téri Piacon a|ta|namttdfiak tárryában hozott 257ĺ2o|5.QilI.o3.) számú _ 143t20t6.
(vI.02.) szímú hatfuozatźtva| kiegeszített - képvisel&testĺileti határozat4. pon{ia 2016. október 06.
ai hatállyal az alábbialĺí<al egeszĺil ki:

,Azt]j Teleki téń Piac ktilső (utca fe|é nézň) falainak feliiletén elhetyez:kedő reklĺĺmberendezések
bérleti diiaitjelen pont a)"c) alpontjai lntÁrozzÁkmeg.

^,UjTeleki 
téri Piac belső falfelĺiletein elhelyezfredö reklámberendezések bérleti dijaitazalábbiak

szerint haŁíroz'a meg.

{) helľi' VItr. kerĺileti széküelyĺi vállatkozások esetében a bérleti dfi: legalább 5.000 Ft/łró/reklĺám +
AFA

e) heýi, VItr. keriileti'telephelyĺl" vary fióktelepĺi vállalkozások esetében a bérleti đii: legalább
10.000 Ft/ľló/reklám + AFA

f) eryéb vállalkozások esetében a bérleti dii: legalább l5.0oo Ft/ľrólreklám + ÁFA

A ľészben vary egészben a Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefuáľosi Önkonnányzat
l.ulajdonában álló gazÄa.sáĘ;i társaságot az onkormányzat kiiltségvetési szervei, és az
onkormányzat által alapítot|jogi személyiséggel ľendelkezö szpruezntekinryenesen hirdethehek
az Uj Teleki téđ Piachoz tartozś külső és belsö reklámfelĺileteken.''

Felelös: Józsefuárosi GazdálkodäsiKőz:pontZrt.
Határidö: 2016. október 06.

az Ú3 rebki téri Piacon alkalmazott diiak tárryában hozott 257ĺ2ot5.Cx[.o3.) számú _ L43ĺ2o16.
(VI.02.) számú hatfuozatÁval kiegészített - képviselő-testületi l:mrtfuozat 6. pon{ia 2016. október 06.
ai hatállyal, az alábbiakkal egészĺil ki:

,,A,Uj Teleki téń Piac J2 je|űa 20 m2 alapterĺiletű ĺizlethelyisége vonatkoásáb an a fĺzptendö bérleti
dfi ĺizletkörtől fiiggetleniil nettó 1.300,- Bthďĺhő. Az tu|ethe|yiségben hús- és hentesĺáru, hal- és
meleg étel árusítása nem végezhetö.''
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zr,t..

Határidő: 2016. októbeľ 06.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táł'jékoztatása alapjánz A J2 jelű iizlethelyiségľe
vonatkozó, iizletkörtől Ítigget|enĺil nettó 1.300'- Ftlm,lhő bérletĺ díj alkalmazása a képviselő-
testiileti döntés napjátó|, azaz 20t6. októbeľ 6-áLtő| hatályos. Eľľe tekintettel, a kedvezményes
béľleti díjszámítás alapján 2016. október fí-én keriilt kiíľásľa a tárgyi ĺizlethelyiség béľIeti
jogának megszerzéséľe iľányulő páiyázati felhívás. A pá.Jyá.zat eredményének megállapításárőň a
Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság az 1'166lf016. (XI.21.) számú határozatáłban diintött.

Javaslat a dolgozói parkoltatdsra vonaÍkoaj 59/2014. (IV 23.) szdmú képviselő-testüIetÍ hatdrozat
v is s zavo nás dra és új hatórozat meg It ozatalára

198ĺ20|6. (x.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.) visszavonja a 1|lf0|4. (II. 05.) szÍtm,(l, az
határozatź.ŕ.

59/2014. (IV.23.) és a |0|lf0l5. GV. 16.) számú

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

2.) az onkormányzat intézményei, az onkoľmányzat tulajdonában áIló gazdasźryi tarsaságok, az
onkormányzat fenntartásában működő intézmények, Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi
Hivatala, a BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitányság, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 248/20|3. (IV.19.) számű képviselő-testtileti
határozat II. fejezet 8. c) pontjában meghatározott bérleti díjtól eltérően dolgozói bérleti díjat á||apít
meg, amelynek összege f0|6. évben I.5f6,- Ft/hó + AFA /gépkocsĹbeálló, amely minden évben a
fogyasztói árindexnek megfe|elő mértékben növekszik. Az onkormányzat intézményei, az
Önkoľmányzat tulajdonéhan źilró gazdasági társaságok, az onkormányzat fenntartásában működő
intézmények' valamint a Polgármesteri Hivata| hasznźůatźtban á||ő szo|gá|ati gépjárművek részére
közfeladat ellátása céljából a Budapest VIII. kerület, Kaľácsony Sándor u. f9.,Lujza u. 3f ., Magdo|na
u.28., József u. 27 . szám alatti telkeken ingyenesen parkolást biĺosít.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. október 06.

3.) a Fazekas Mihály Általá''os Iskola és Gimnazium dolgozói számáta legfeljebb 8 db beálló-helyet
biĺosít a szabad férőhelyek fiiggvényében a Buđapest VIII' kerület, Futó u. 5-7 -9. szám alatti telken, a
jelen határozatf .) pontjában foglalt kedvezményes béľleti díjon.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

4.) egy dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú bérleti szerződés megkötésére jogosult.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. október 06.

5.) az egyéni gépkocsi-beá||ő cé|jára töľténő hasznosításra kijelölt Budapest VIII. kertilet, Bérkocsis u'
3f ., Karźrcsony Sándor u. 29, Koszorú u. 26, Lujza u. 32., Magdolna u. 28., Vajdahunyad u. 9. szám
alatti telekingatlanokon az Önkormányzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok'
gépkocsi-beállók és do|ogbéľlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20|l. (XI. 07.) <lnkormźnyzati
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