
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testület
2016. decembeľ f0-án (kedd) 13.30 órakor aJőzsefváĺosi Polgármesteri Hivatal III. emelet

300-as tźrgyalď1ában megtartott 4. ľendkÍvĺili üléséről

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvIsBro
A HATÁR oZATHo ZATALHoZ EGY S ZERÚ SZoTÖB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
25812016. (xII.20.) 13IGEN 1 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a siirgősség okát a stirgősségi
i ndítványként beterj e s ztett alabbi el őterj e szté snél :

2. Javaslat az Olimpiai Médiafalu Jĺózsefváľosban tłirténő megvalrósÍtásának

(írásbeli előterjesĺés, HELYSZÍNĺ rloszTÁS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgiírmester

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
259ĺ2016. (xII.20.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet az alźbbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosĺ onkoľmányzat
2017. évi költségvetéséről szóló tinkormányzati rendelet elfogadásáľa és a
kiiltségvetést éľĺntő dtintések meghozatz|ára
(íľasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. Javaslat az Olĺmpiai Médiafalu Jĺózsefváľosban ttirténő megvalósításának

(írásbeli előterjesztés, HELYSZŃI ruoszľÁs;
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Ktizmeghallgatás



Napirend 1. pontja
Javaslat a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Onkormányzat
201'7. évi ktiltségvetéséľől szólĺĺ önkormányzati rendelet elfogadására és a
kii lts é gvetést éľintő d iintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

SZAV AZ^SNAL JELEN VAN l s rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z MrN o S ÍTETT SZóToBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
260t2016. (Xrr.20.)

2IGEN 13 NEM 2 TARTOZKODASSAL

4IGEN 6 NEM 8 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testüIet úg1l dont, hogł nem.fogadja el Pintér Attila módosító javaslatát, meĺy
szerint a koztiszniselők iĺletményalapját 20 %-kal emeljék meg.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z vnĺo s ÍľBTT SZóTOB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
261,t2016. (xrl.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogł nem íogadja eI dr. Erőss Gábor aĺábbi módosító
javaslatait:

,,]) A hatarozati javaslat 1I. c) pontja (tankerület részére mobiltelefon koltség) torlendő, az
összeg átcsoportosítandó az óItalónos tartalékba. (+ Ezt értelemszeriÍen ót kell vezetni a
kal x é gv etłć s i táb I ázatb an i S).

3) Az ellátouak p,ánzbeli juttatósa soron tervezett osszeget (szociális tdmogatósok, Bursa
Hungarica) a tervezett 155 M-ról noveljük 250 M Ft-ra, az óltalános tartalék terhére.
5) A tartalékokľlál a nulla forinttal teľvezett fapótlási-környezeMédelmi tjnként váIlalt

feladatok koltségvetését 10 miĺlió forintban határozzuk meg, oly módon, hogy a polgámesteľi
tartalékból 4 M, az alpolgármesteri tartalékokbóI 2-2 M Ft keraljon ótcsopoľtosításra.,,

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz vrNosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľvÁnos xaľvrsnĺ,o-ľnsľÜr,nľn 13 IGEN, 3 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁI\IYZAT rÉpvrsnlo-
TESTÜLEľnľnr 36D016. (xII.21.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELETET
BUDAPEST FovÁRoS VIII. KERÜLET JoZsEFVÁnosr oľxonľĺÁľyzĺ,ľ 20|7.
nvl rolrsncvnľÉsÉnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői Irodán megtekinthető

A rendelet kihirdetésétvégzi: Szeruezésĺ és Képviselői Iľoda



A SZAVAzÁsN,ą.l- JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľ,ĺn,ro sÍľprľ szóľo g g sÉc szÜrsÉcps
BUDAPEST ĺózsnr.vÁnos xÉpvrsnr-o-rBsrÜl,ľrľ 13 IGEN, 1 NEM, 4
ra.RľózxonÁssa,L ELFoGADJA Bs ivrBcłLKoTJA BUDAPESľ ľovÁnosvIII. xn,nÜr.nľ ĺózsnľvÁnosl oľxonľĺÁľyza.ľ xnpvIsnr'o_
ľBsrÜr'ľľnNnr 37D016. (xII.21.) oľxonmÁlwzaľr nnľuBr.nľÉľ A
xn,pvrsnr-o-ľBsľÜr-rľ És SZERvEI SZERvEZETI És uŰxonnsl
sza.ľÁr,yza.ľÁnóy szoĺo 36t2014. (xI.06.) oľronľĺÁľyzaľr RENDELET
vróoosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szeľvezési ,és Képviselői Iľodán megtekinthető

A rendelet kihirdetését végzi: Szeľvezési és Képviselői lľoda

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN l8 rÉpvlsBI.o
A RENDELETALKoľÁsHoz n'ĺľtĺo s Íľprľ szóľo g e s Éc szÜrsÉcp s
BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉpvrsľr-Ő.rrsľtjr,nrn M IGEN, 1 NEM, 3
ľa.nľozronÁssa.L ELFoGADJA ns ľĺnc.ł.LKoTJA BUDAPESľ ľŐvÁnos
vIII. xľRÜr-nľ ĺózsnľvÁnosI oNronľĺÁľyz,ł.ľ xn'pvrsnr,Ő-
ľBsľÜĺ,nľnľnr 38t2016. (xII.21.) oľxonuÁľyzl.ľr nnľunr.BľÉľ A
BUDAPEST ĺózsnrvÁnosr oľxonivĺÁľyzĺ.ľ TULAJDoľÁľ,ł.ľ ĺĺĺo
r,a.rÁsox ľÉnnľa.nÁsÁľa.r ľpr-ľÉľnln,lnŐl, vALAMINT A r.ĺ.xľÉn
ľĺÉnľÉrnnor, szoĺo |6t20t0. (III.08.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELET
nĺóuosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A ľendelet kihiľdetését végzi: Szeruezési és Képviselői Iroda

ĺ szĺv ĺzĺsNÁr JELEN VAN t s KÉpvIsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz vĺnqosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnrvÁnos rnpvrsľr,Ő-ľBsľÜr-nľn u IGEN, 1 NEM' 3
ľĺ.nľozxooÁssłr, ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
vIII. KERÜLET ĺozsrľvÁRosl oľxonľĺÁrĺyzĺ.ľ xľľvrsnr,o-
ľnsľÜr,n,ľÉľnr 39ĺ2016. .. (xII.21.) ' oľronmÁľyza.ľr nľľoľr.nľnľ
BUDAPESľ ĺozsnľvÁnosr oľxonnĺÁľyza.ľ VAGYoNÁnol És .ł. vAGYoN
F'ELETTI TULAJDoNoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66t2012. (xII.t3.)
oľronľĺÁľyz,ł.ľI RENDELnľ ľĺóoosÍľÁsÁnól

A rendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodón megtekinthető

A rendelet kihiľdetését végzi: Szeľvezési és Képviselői Iľoda



szlrv AZ^SNAL JELEN VAN i 8 rÉpvĺsBl.o
a Ha.rÁn o Z ATHI ZATALHoZ ľĺn'lo s ÍľBľľ szóľo g s s Éc s zÜrs Écps
H,tlÁRozeľ:
26212016. (XII.20.) 14IGEN 1 NEM s ľĺ,RľozrouÁssa.r-

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a) az áIlanháztartásról szóló f}t|. évi CXCV. töľvény 24. $-a a|apjáĺ elfogaď1a az
előterjesztés 6la. számú melléklete szerinti taľtalommal a költségvetési évet követő harom
év tervezett bevételi e|oírányzatainak és kiadási e|őirtnyzatainak tervszámait.

b) az á|latÁáztartásrő| szőIo 2011. évi CXCV. tĺiľvény 29/A. $-a alapján elfogadja az
előteľjesĺés 6/b. számll melléklete szerinti taľtalommal az ĺjnkormźnyzat költségvetési
évet kcjvető haľom év várhatő saiát bevételeit.

Felelős: polgármester
Határiđő: f016. december 20.

f. a Turay lda Szíĺlhźz Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. évben ĺinkormányzati
fonásból 5.000,0 e Ft támogatást nyújt - önként vá||aIt feladat -, a kdzponti k<iltségvetési
41.000,0 e Ft (múvészeti24.600,0 e Ft, műkĺjdési 16.400,0 e Ft) támogatásźn felül és

felkéri a polgármestert a kozszoIgáItatási szerzőđés módosítására, valamint annak
a|áírásáľa,

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatźxidő: 2017 .január 0 1 .

3. a Kaľácsony Sandoľ Kozalapítrtny a Józsefuárosért részére 2017. évre 25.000,0 e Ft
(műkodési 16.500,0 e Ft, felhalmozási 8.500,0 e Ft) támogatást - ĺinként vállalt feladat -

biztosít és felkéri a polgármestęrt a támogatási szęrzőđés a|ákźsáĺa.

Felelos: polgármester
Hatźridő: 2017 . január 0 1 .

4. a Józsefuáros Közbiĺonságáért Koza|apítvźny részére 2017. évre 59.798,0 e Ft
(múködési 48.998,0 e Ft, felhalmozási 10.800,0 e Ft) támogatźst - önként vźilalrt feladat -

biztosít és felkéri a polgármestert a támogatási szęrződés a|áírására.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatańđo 2017 .j anuáľ 0 1 .

5. a Pro Minoritate Alapítvany részére 2017. évre 300,0 e Ft vissza nem téľítendő
támogatást _ ĺjnként vá|Ialt feladat - biztosít a Csangó Bál költségeinek támogatźsa címén
és felkéľi a polgáľmesteľt a tĺĺmogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . ianuár 01 .



6. Kovács ZaIán ľézfuvós zeĺekatával 2017. évrę kozszolgáltatási szerzőđést (keľületi
ĺendezvényeken fellépés) - önként vtila|t feladat - kot és a2011. évi támogatás osszegét
1.000,0 e Ft-ban á||apítja meg és felkéri a polgármestert a közszo|gá|tatási szerzőđés
aláirtsára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f017 .január 0 1.

a Me.V Szimfonikus Zenekana| 2017, évben kĺizszolgáltatási szerzőďést (keľületi
eseményen fellépés) - ĺjnként vźtlIa|t feladat - köt és a f)I"/. évi támogatás összegét
2.500,0 e Ft-ban źi|apitja meg és felkéľi a polgáľmestert a kozszo|gźitatási szerződés
aláírźstna.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 .január 01.

az Eötvös Lórand Tudományegyetem Botanikus Kert iskolakeľt programj tůloz 2017.
évben 3.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást _ önként vállalt feladat _ biztosít és
felkéľi a polgármestert a támogatási szeruődés a|áírásáĺa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7 .január 01.

9. a Jozsefvárosi Roma onkormányzat Térzenei programjára 2OI7. évben 8.000,0 e Ft
vissza nem térítendő támogatást - önként vállalt feladat - biztosít és felkéri a
polgármestert a támo g atźsi szerződés aláíľásaľa.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határidő: 2017 .januaľ 0 1.

a Jőzsefvárosi Nemzetiségi onkoľmányzatok 2O1]. évi vissza nem téľítendő mfüĺjdési
tćlmogatástnak - önként vállalt feladat - <isszegét a 2016. évi támogatás összegében
határozza meg, mely ĺisszesen 7 '607,0 e Ft és felkéri a polgármestert a támogatási
szerző dé s ek aláír ásźr a.

Felelős: polgármester
Határiđiĺ 20|7 .január 0 1.

a) 2017. januaľ l-jétől a volt önkormányzati működtetésrí iskolák részéte az
onkormányzat az alábbiakat _ tinként vállalt feladat - továbbrais ťĺnanszírozza:

a) a pedagógusok totzsgárđa jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a
KözalkalmazoÍtiJuttatásiSzabá|yzattarta|mazza,

b) ballonos ivővíz, valamint az iskolai vezetok mobiltelefon költségeit az e|őťlzetésí
díj összegének eľejéig,

c) Belső-Pesti Tankeriileti Kĺizpont részére 2 db mobiltelefon kĺiltségeit az e|őťĺzętési
díj összeg eľejéig,

d) tanévnyitó rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,
e) iskolabusz költségeit a 20I 6 l20 1 7. tanévre.

7.

8.

10.

11.



b) az a), c), d) pont kivételével a feladatokat a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
|átjaeIkozszolgáItatásiszerződéskeľetében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I7 . ianuár 01.

12. a Moravcsik Alapítvánnyal és a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért KözhasznÍĺ Nonpľofit Kft.-vel a pszichiátriai betegek ellátásara kotott
szoIgáItatási szerzőďés - kĺjtelező feladat - đíjátf0I7 'januaľ 1. napjával havi 50,0 _ 50,0
e Ft-tal megemeli és felkéri a polgármestert a szerzođések módosításĺáľa és a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.január 01.

13. a) a lőzsefvétrosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belÍil az Emberbarát
Alapítvánnya| a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek el|źttástra_ önként vállalt
feladat - 5 fo bentlakásos férőhelyľę 20|7. évben 2.912,5 e Ft ĺisszegben szolgáltatási
szerződést köt és felkéri a polgáľmestert a szerződés aIáírásáĺa.

b) 2017. évben a Jőzsefvźtrosi Kábítószertigyi Egyeztetó Fórum progľamjaira az a)

pontban foglaltakon felül 12.087,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ianuár 01.

14. az óvodfü testnevelési feladatainak el|átására - kĺjtelező ťę|ađat - f0I7. évben is a
Pźzmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII.
kerĺilet, Szentkirályí u.26. szźrn aIattí toľnacsarnokot évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben
bérli és felkéri a polgáľmesteľt a bérleti szerzóđés a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2017 .január 0 1.

|5. a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺilcsődék Játékvaľ Bölcsőde Budapest VIII. kerĹilet, Hoľánszky
u.2I. játszőudvaranak bérlęti đíiát20t7. január 1. - 2017. december 31. időszakľa bruttó
1.395,0 e Ft-ban hatźtrozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti
szeruőďés aLźirására.

Felelős : k<iltségvetési szerv vezetóje
Hataľidő: 2017 .január 0 1.

16. 20|7. évben egyszeri jelleggel az ővodás és iskoláskoru gyermekek számaĺa iskolai
előkészítő oktatásra heti egy alkalommal összesen 4.000,0 e Ft-ot biztosít - ĺjnként vtllla|t
feladat - a Napraforgó Egyesített ovoda költségvetésében.

Felelos : pol gármester, költségvetési szerv v ezetoje
Hatáľidő: 2017. ianuáľ 01.



I7.201,7. évben a közterĹileti téĺf,rgyelő kameraľendszer műkodtetésére 44.457,0 e Ft, a
túlszolgálat ťtnaĺszirozására78.000'0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a
Budap e sti Rendőr- főkapitánys ág ga| a tźlmo gatási szer ződé st me gkö té sére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 .január 01.

18. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel a Polgármesteri Hivatal és egyes
telephelyeinek takaľítasa táĺgyában kotött váIlalkozási szęrzođést oly módon módosítja,
hogy a feladatellátásta20|7 .januar l-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28.370,0
e Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, valamint felkéri a polgármesteľt
a szeruő dés módo s ításán ak a|áír ás źr a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017 .januar 01.

|9. a) a 250120|5. (Xil.03.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltakat - a Magdolna
Negyed Program III. projektben vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében _
20 1 7 . évÍőI határ o zat|an idei g vál l alj a, önként v źtl|a|t fel adatként,

b) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központnál az a) pontban
meghatáĺozott feladatok ellátása érdekében a 2016. december 3l-ig 12 fő engedélyezett
határ ozott idej iĺ ál láshelyet hatáľo zatlan i dej ű álláshelyre mó do sítj a,

c) az a)-b) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére taľtós
miĺködési előzetes kötelezettségetvá||a| - önként váIlalt feladat - évente bruttó 1l0.000,0
e Ft-ra, melynek fedezetéül az onkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

d) felkéri a polgiíľmesteľt, hogy a ktivetkező évek kdltségvetésének tervezéséné| az e
pontban foglďtakat vegye figyeIembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a), b) pont esetében 2017. januáľ 01., c), d) pont esetében a mindenkori

költségvetési tervezésę

20. a) a Napraforgó Egyesített óvoda 20117. évi engedé|yezett |étszźtmtft a teljes könĺ
műkcjdtetési feladatok ellátása érdekében 11 fĺĺ állashellyel hatríľozat|an időre megemeli,
és résziikľe a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 2016. évi önkormźnyzati
l 8 %-os keľeset-kie gészítést bińositj a,

b) u a) pontban foglaltak miaÍt a k<ivetkező évek k<jltségvetésének terhére 2018. évtől
tartós mfüödési előzetes kötelezettséget váI|a| évente 32.98I,0 e Ft ĺisszegben, melynek
fedezetéiil az Önkormányzat saját és kozhata|mibevételeit jelcĺli meg,

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekot aZ e
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: a) pont esetén 2017. január 01.' b)-c) pont esetén a2018. évi és az azt követő

évek költségvetésének tervezésę



2r. a Jőzsefyárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezetÍ |étszámát
20I]. janufu l-jétől 2017. december 31-ig 1 fővel (műszaki ellenőr, koordinátoľ)
megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .január 1.

a) a Polgáľmesteri Hivatal |étszámźi2017. január 1. napjával 12 főveI megemeli, így a
Polgármesteri Hivatal engedélyezett |étszźtma tisztségviselők és prémiumévek
programban foglalkoztatottak nélkü| - 27 5 füre módosul.

b) az a) pontban foglaltak miatt tartós előzetes működési ktjtelezettséget vállal 2018.
januźlr l-jétől évente 83.388 e Ft összegben személyi juttatásokra a munkáltatót teľhęlő
járulékokkal egyĺitt, melynek fedezetéül az onkormtnyzat saját és közhatalmi bevételeit
jelöli meg.

c) elfogadja ahatározatmellékletét képezó Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Miĺkĺjdési
Szabźiyzatát 2017 . j anuár 1 -j ei hatályba lépéssel.

d) felkéri a jegyzot, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mrĺködési Szabźiyzat a)
pontban foglalt módosításainak megfelelően gondoskodjon a szervezetí egységek
ügyľenđj einek elkészítéséről.

e) felkéri a polgármestert, hogy a ktivetkező évek költségvetésének teľvezésekor az e
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe

Felelős: a)-c)' e pont esetén polgiírmesteľ, d) pont esetén jegyző
Hataridő: a)-c) pont esetén 20117 . január 01.' d) pont esetén 2017.január 31., e) pont estén

201,7 .januaľ 01. és az azt követő évek költségvetésének tervezése

a) 20|7. évbęn a lőzsefvźnos K<lztjsségeiért Nonprofit Zrt. á|ta| szervezett nyári táborban
a sziinidei étkeztetést a jogszabályban meghatźtrozott H és HH gyeľmekeken kívül a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyen vehetik igénybe,

b) a Józsefuaros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a kozszo|gá|tatási szerződésben
biztosított kompenzáció összegét 2017. évben - működési 861.506,0 e Ft, felhalmozási
13.000,0 e Ft - 874.506,0 e Ft-ban á||apítja meg és felkéri a polgĺíľmesteľt a
kozszo|gźlltatásiszerződésmódosításránakaIáírásáła.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017 .január 01.

a RÉvs Zrt. részére akozszo|gźitatási szęrzőđésben biaosított kompenzźrciőltźtmogatás
összegét 2017. évben - mfüödési I25.042,0 e Ft, felhalmozási 5.000,0 e Ft. I30.042,0 e

Ft-ban á||apítja meg és felkéľi a polgármestert a kozszo|gá|tatási szerződés
mó do s ítás án ak a|áfu ásár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. ianuár 01.

22.

23.

24.



25. a) a Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt. részéte aZ éves kozszolgáItatási
szerződésekben biztosított kompenzáciő összegét 20I7-re az a|ábbiak szeńnt źi|apitja
meg:

a) elidegenítési feladatokĺa III.765 eFt
b) vagyongazdálkodási feladatokra 917.383 e Ft
c) intézményi, ľendelőintézetek karbafiartásaľa és iskolai átvá||a|t feladatokĺa

143.807,0 e Ft
d) parkolasi felađatokĺa 602.424 eFt
e) piac mfüödtetési feladatokĺa 54.786 eFt
f) vaľosüzemeltetési feladatokra 699.392 eFt

b) aza) pontban foglaltak, valamint a230lf0l6. (XII.01.) képviselő-testiileti hatźľozatbarĺ
foglaltak miatt felkéri a polgármesteľt a Iőzsefvtlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vę|
kötött kozszo|gá|tatási keretszerződés és az éves kozszo|gáItatási szerződések
mó do s ítás án ak a|áir ásźn a.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20|7 .j anuár 0 1 .

26. az ingatlan bérbeadás körében az ĺjnkormźnyzati tulajdonban ál1ó lakások bérbeadását
2017.januaľ 1-jétől áfa mentessé teszi.

Felelos : polg:ĺrmesteľ
Hataridő: 2017 .január 01.

27. a) a Jőzsefváĺosi Egyesített Bölcsődék részéľe a dolgozők 201'6. évi munkájrínak
elismeréseként 4.002,0 e Ft-ot biztosít az á|ta|źnos tartalék terhére

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím, műkĺidési cél és
általános taľtalékon belül az általános taľtalék _ kĺjtelező feladat _ e|őhźnyzatfuőI4.002,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a |<lađás 11108-02 cím - önként vá||alt feladat - mfüödési
ťĺnanszítozási kiadáson belÍil az irétnyítőszervi támogatásként folyósított tiĺmogatĺĺs
kiutalása e|őfu źny zatźr a.

c) a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cim - ĺjnként vá||alt feladat _ mfü<idési
ťlnanszírozási bevételen beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
Íizetési szémlrźn töľténő jóváítása e|ofuźnyzatát 4.002,0 e Ft-tal, a személyi juttatás
előirtnyzatát 2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźru|ási
adó előiľrínyzatát I.502,0 e Ft-tal megemeli, jutalom kifizetése céljából.

d) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2016. évi kĺiltségvetési
rendelet móđosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős : polgiíľmesteľ
Hataľidő: a)-c) pont esetén 2016. december 20., d) pont esetén a20|6. évi költségvętésről

szóló ĺinkorrntnyzati rendelet következő módosítása



Dłintést végrehajtását végző szcrvezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási
UgyosztáIy, GazdáIkodási Ugyosztály, Polgármesteľi Kabinet, Józsefvárosi
Gazdátkodási Kiizpont Zrt., Jĺózsefváros Köziisségeiért Nonpľofit Zrt., P.FY8 Zrt.,
Jĺizsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjótéti Központ, Napľaforgó Egyesített
óvoda, Józsefu árosi Egyesített Biilcsődék, Pénzůigyi Ügyosztály

A 26f/2[|6. (Xrr.20.) számú hatärozat mellék|etét a kivonat 1. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 2. pontja

támogatásáľa
(írásbeli előterjesĺés, HELYSZÍNI rloszľÁs)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrcS ÉGE S
HATAROZAT:
263t2016. (xII.20.) 2 IGEN 15 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy nem íogadja el dr. Erőss Góbor módosító indínánydt,
amely az előterjesztést az alábbiak szerint javasolja kieg.źszíteni:

,, [1000 családnak jelenthet otthont,l ezek 50o%-át a kerület szociális bérlakásként kívánja
hasznosítani',,

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYs ZERÚ sZóToBB s Éo szÜrs Écp s
HATÁROZAT:
264t2016. (xII.20.) 14 IGEN 3 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. ttlmogatja a Budapest Fővaľos 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai játékok rendezési
jogának elnyeľéséľe vonatkozó páIytnatot, kiemelten apźiytzatban megjelenő azoĺ
teľveket, miszerint a médiafa|u a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvarosi
onkormányzatkozigazgatási területéhezl'ĺrrtoző volt józsefuárosi pályaudvaľ (hĺsz.
3 88I 8 / 42, hĺsz. 3 8 8 1 8 l 43) helyszínén keriilj cin kialakításra.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 20I 6. december 20.

2. ahatáľozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a hatźnozat mellékletét képező
támo gató nyíIatkozat aláirásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 20.
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A dtintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egys ég: Váľosépítészeti Iľoda

A 264/20|'6. (xII.20.) számű határozat mellékletét a kivonat 2. számú melléklete
tartalmazza.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
26st2016. (Xrr.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát, mely
szerint a,,Felvilágosítás kérése'' nęm a napiľendek után, hanem most következik.

Napiľend 3. pontja
Ktizmeghallgatás

A napirend tárgyalása során a Képviselő-testület nem hozott döntést.

Kmf.

18 IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

Dľ. Kocsis Máté s. k.
polgáľmester

Danada-Rimán Edina s. k.
legyzo

A jegyzőkonyvi kivonat hiteles:

UJ-j*.
Bodnár Gabriella

Szervezési és Képviselői Iroda

A j egyzőkönyvi kivonatot készítette :

./ / // 'Á,,{f,-,, 
L/a,"ĺ u L,)

Fazekasné Y/aryaLívia
S zeľvezési /és Képvi selői Iroda ugyiĺtézó

1.L




