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Képviselő-testülete számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képviselo-testtileti ii|és időpontja:20|7. február 2. . sz. napirend

Táľgy: Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejĺĺ testületi határozatok végľehajtásárő|, az
előző iilés őta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az tinkoľmányzati
pénzeszkiizök átmenetileg szabadľendelkezésíĺ részének pénzpiacĺ jellegű lekötéséľől

A napirendet nyílt tilésen lehet tárgyalni' döntés nem szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav aslat a bizottsäg szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőfonás Bizottság javaso|ja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársyalását.

Tisztelt Képviselő-testü|et!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźůyzatźrő| sző|ő 36/20|4. (XI.06.) szÁmtt
önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ĺilésének állandó napiľendi
pontja a polgármester írásos tźĄékoztatőja a |ejźtrt határidejű testĺileti határozatok végrehajtásźról, az
e|őző képviselő-testületi i'ilés őta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekĺől és az
önkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabad rendelkezésii részének pénzpiaci jellegtí lek<ĺtéséről.''

Kéľem a tájékoztató tudomásul véte|ét.

Budapest, 2017. január !5.

Törvényességi ellenőrzés:
Danađa-Rimán Edina
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Po lgá rm es te ľi tájékoztatő

a 2017. február 2.i
képviselő.testületi

ülésre

,,(1) Minden hónap ľendes tilésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tźĘékoztatója a|ejttrt
határidejű testületi határozatok végrehajtásáró|, az előző képviselő-testületi ülés őta tett fontosabb
intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekrő| és az önkormányzati pénzeszközĺjk átmenetileg szabad
rendelkezésű részénęk pénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (l) bekezdése alapján)



Tájékońatőa|ejárthatáridejűképviselő-testti|etihatározatok
végľehaj tásźrőI

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejíĺ képvÍselő-testüIeti hatáľozatok végľehajtásárő| az alábbi
jelentést adom:

Iavaslat hdzioľvosi szerződések megkötésére

rs0/20r6. (vr.02.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a hĺízioľvosi körzetekľől szóló f5/f002. (VI.z1.) ĺinkormányzati rendelet |-f. sz. mellékletében
meghatározott orvosi ktjrzetek egészségügyi alapellátasa feladatainak terĺileti elláüási
köte|ezettséggel történő e||átására határozott időtartamra f0I7. januźr 01. napjátó| 2026.
december 31. napjáig a hattĺrozat |. szźmű melléklete szerinti fobb tartalmi elemekkel
egészségtigyi feladat-ellátási szerződést köt:

l.l aMozER orvosi Szolgáltató és Keľeskedelmi Betéti Társasággal (székhely: l14l Budapest,
Moryoródi i]t |53lA., cégsegyzékszám: 0I 06 6|2832, képviselő: Dr. Mózer Katalin) és az
e||átásért felelős Dr. Mózer Katalin háziorvossal,

I.2 aKźtro|y és József Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, József krt.36.,
cégjegyzékszźtm: 0I 06 5|6394' képviselő: Dr. Piroth Krárolyné Dr. Berényi Eva) és az
ellátásért felelős Dľ' Berényi Eva házioľvossal,

|.3a cyocyÍľ-TÁRs orvosi Betéti Táľsasággal (székhely: f03O Érd, Fazekas u. 7.,
cégjegyzékszźlm: |3 06 056186, képviselő: Dľ. Vámosi Péter) és az e||átźlsért felelős Dr.
Vámosi Péter hiĺziorvossal,

l.4 a DoCToR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1113 Budapest' Kászony
u. 8., cégjegyzékszám: 0| 09 690743, képviselő: Dľ. Kiss József) és az e||źtásért felelős Dr.
Kiss József háziorvossa|,

1.5 a Dr. Menyhárt Eszteľ Háziorvosi Betéti Társasággal (székhely: l089 Budapest Vajda Péter u.
43/B.I. l6., cégjegyzékszám: 01 06 710006, képviselő: Dr. Menyhárt Eszter) és az e||źúásért
felelős Dr. Menyhárt Eszter hiĺziorvossal,

1.6a TÁR-MED Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1147 Budapest,
Telepes u. l/B., cégjegyzékszźtm: 0| 06 738065, képviselő: Dľ. Györgyi Zo|tán Péter) és az
e||átásért fe l e lő s Dr . T źr ász Mári a házi orvo s sal,

1'7 a Ren-Med Hazioľvosi és Szolgáltató Betéti Táľsasággal (székhely: 1 l12 Budapest, Antónia u.
4., cégegyzékszám: 01 06 755|4|, képviselő: Dr' Gaál Enĺĺre Szabolcsné) és az ellátásélt
felelős Dr. Galál Endre Szabolcsné háziorvossal,

1'8 a Dr. Kapocska Hĺáziorvosi Betéti Táľsasággal (székhely: |027 Budapest, Fő u.63-65. [V. 1.,

cégjegyzékszám: 0| 06 7|1667, képviselő: Dr. Kapocska Zsuzsanna) és az ę||ttásért felelős
Dr. Kapocsk a Zsuzsanna hiáziorvossal,

1.9 a FoDon És rÁnsA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: l147 Budapest,
Ilosvai Selymes u. 54ĺB., cégjeryzékszźtm: 0| 06 611038, képviselő: Dľ. Fodoľ lldikó) és
az e||átásért felelős Dr. Fodor Ildikó haziorvossal.



1.l0 a MED-LASER Export-Impoľt Tľadeing Korlátolt Felelősségiĺ Társasággal (székhely: 1051

Budapest, Szende Pál u. 1. III. 1., cégsegyzékszám..01 09 |63410, képviselő: Dr. Ambrus
Csaba Bálintné) és az e||źtźlsért felelős Dr. Ambľus Csaba BáIintné Dr. Kenyeres Judit
háziorvossal,

i.ll a FöIdes és Társa Gyógyító, Pľeventív és Tanácsadó Bętéti Társasággal (székhely: 1136
Budapest, Hollán Emő u. f7.II. |., cégtregyzékszám:01 06 510839, képviselő: Dr. Földes
Ferenc) és az e||átásért felę|ős Dr. Földes Ferenc háziorvossal,

1.|2 a SALIMED Egészségtigyi Betéti Társasággal (székhely: II42Budapest. Rákospatak u. 50-
52. |I. f0., cégsegyzékszźtm:01 06 7ff6f7, képvise|ő: Dr. Za|aba Zo|tán Gábor) és az
e||źLtźEért fele lo s D r . Za|ab a Zo|tán Gáb or háziorvo s s al,

1.I3 a Dľ. Gyuľkovics István Háziorvosi Betéti Társasággal (székhely: l083 Budapest, Szigony u.

4. fszt. |., cégegyzékszám: 0l 06 5l6657, képviselő: Dr. Gyuľkovics István) és az ellátásért
felelos Dr. Gyurkovics István házioľvossal,

I.I4 a SZOMMED Haziorvosi és Tanácsadó Betéti Táľsasággal (székhely: 1l16 Budapest, Sopľon
u.7f.II.10., cégjegyzékszám:0| 067f6885, képviselő: Dr. SzomszédMáľia) ésaze||źtásért
felelos Dr. Szomszéd Mária háziorvossal,

l.l5 a Trident-Med Egészségtigyi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségű Társasággal (székhely: ||4I
Budapest, Szilágysomlyő u. 26. fszt. f ., cégjegyzékszám: 0I 09 874|05, képviselő: Kobzźné
Dr. Birkás Dóľa) és az e||átásért felelős Kobzáné Dr. Birkás Dóra házioľvossal,

1.16 a dr. LAMPEK Egészségĺigyi Betéti Társasággal (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u.

33. B. ép.II.I4., cégjegyzékszám:0| 06784777,képviselő: Dr. Lampek Imre) és aze||átásért
felelős Dľ. Lampek Imre háziorvossal,

|.I7 a Dr. Menyhárt Györgyi Egészségiigyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: |1f6
Budapest, Szolyva u. 5. II. |., cégegyzékszám: 01 06 615619, képviselő: Dr. Menyhárt
Gyorgyi) és az e||źttásért felelős Dľ. Menyhárt Györgyi házioľvossal,

1.18a CSALADGyocyÁsz orvosi Szo|gźútató és oktató Betéti Társasággal (székhely: l12l
Budapest, Zug|igeti iÍ 57. f. 2., cégsegyzékszám: 0L 06 516171, képviselő: Dr. Simon Judit
Rita) és az e||źúásért felelős Dr. Simon Judit Rita hĺĺziorvossal,

1.19 Dľ. Ajtay Zsőfia Eszter egyéni vá||a|kozőval (székhely: II44 Budapest, Csertő u. 12-14. VII.
|7I., azonositő: 197I||566, nyi|vántartźtsi szám:934f040,képviselő: Dr. Ajtay Zsőťla Eszter)
és az e||źttásért felelős Dr. Ątay Zsőťla Eszter házioľvossal,

I.20Dr. Szilasi György egyéni vállalkozóval (székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. ľ,I.2.,
azonosító: 197155653, nyi|vźtntartási szám: 6079890, képviselő: Dľ. Szilasi György) és az
e||źttásért felelős Dľ. Szilasi György háziorvossal,

I.f| az Angitia-Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 67f4 Szeged, Párizsi
körút 7. mf.6., cégsegyzékszám:06 09 018540, képviselo: Dr. Juhrász Eva) és aze||átásért
felelős Dr' Juhász Eva háziorvossal, egyúttal a jelenleg hatályos egészségĺ'igyi ellátási
szerződést 201ó. december 31 . napjźwa| közös megegyezéssel megszünteti,

I.ff a Dr. ÉcszÍNrÉr rÉrcľNrÉr Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társasággal (székhely: 2730 A|bertiľsa, Rákóczi lÍca 40., cégjeryzékszám: 73 06 06957I,
képviselő: Dľ. Máľkuj Erika Gabriella) és az e||átásért felelős Dr. Márkuj Eľika Gabriella
háziorvossa|, egyűtta| a jelenleg hatályos egészségtigyi ellátási szerzodést 2016. december 31.
napjával közös megeryezéssel megszĺinteti,

|.f3 a LEo ALATO Betéti Táľsasággal (székhely: 1085 Budapest' Somogyi Béla utcaf|.II.3/a.,
cégegyzékszám: 0I 06 788708, képviselő: Fonó Gábor) és az ellátáséľt felelős Dr. Fonó

h



Gáboľ háziorvossal, egyúttal a jelenleg hatályos egészségĺigyi ellátási szęrződést f016.
december 3 | . napjźn aI kĺjzos megegyezésse| megszĺinteti,

|.f4 a onÁcz Korláto|t Felelősségű Társasággal (székhely: l t37 Budapest, Szent István korút 30.
II.2., cégegyzékszám: 01 09 f7f| l 1, képviselő: Ratiu Péteľ) és az e||źtźsért felelős Dľ. Ratiu
Péter hráziorvossal, egyűtta| a jelenleg hatályos egészségügyi ellátási szerződést f0|6.
decenrbeľ 3 l. napjáva| közĺjs nregegyezéssel nregszünteti,

1.f5 a Dľ. Magyar és Magyar Egészségügyi Szo|gáltatató Betéti Társasággal (székhely: 1076
Budapest, Thĺik<ily tÍ fI.III.28., cégjegyzékszám: 0| 06 789827' képviselő: Dr. Maryar
Marina) és az e||átásélt felęIos Dr. Magyar Marina házioľvossa|, egyiÍĹa| a jelenleg hatályos
egészségügyi e|látási szerződést 20|6. december 31. napjával köztis megegyezéssel
megszünteti,

7.f6 a HolMed Egészségügyi Szolgáltatató Korlátolt Felelősségű Táľsasággal (székhely: 1089
Budapest, Káirvźtriatér l8., wgsegyzskszám:0109 930408, képviselo: Dr. Cserti Arpád) és az
ellátásért felelős Dr. Cserti Arpád háziorvossal,

|.27 aGoLD . KALÁSZ Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 20l l Budakalász, Kovács L.
utca 9., cégiegyzéksztlm: |3 06 05f283, képviselő: Dr. Göbl Richráĺd) és az e||átásért felelős
Dr. Göbl Richárd háziorvossal,

I.28 a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltatató és Keľeskedelmi Betéti Taĺsasággal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 3llB. II.3., cégjegyzékszźtm:07 06 778673, képviselő:
Dr. Kun Attila) és az e||źtáséľt felelős Dr. Kun Atti|aháziorvossal,

I.29 az AURóBÉBI Gyermekegészségiigyi Szolgáltatató Korlátolt Felelősségű Táľsasággal
(székhely: 1084 Budapest, Auľóľa u. f2-28., cégjegyzékszám: 0I 09 722049, képviselő Dr.
Bartos Katalin) és az e||źtźsén felelős Dr. Bartos Kata|in háziorvossal,

7.30 az AURóBÉBI Gyermekegészségügyi Szolgáltatató Korlátolt Felelősségű Táľsasággal
(székhely: 1084 Budapest, Auľóra u. f2-28., cég|egyzékszám: 0| 09 722049, képviselő: Dr.
Székely-Kapiĺány Agnes) és az el|átaséľt felelős Dr. Székely- Kapitany Agnes h:ázioľvossal,

I.31'a Dr. Móricz EgészségĹigyi Szolgáltatató Betéti Társaságga| (székhely: 1093 Budapest,
Máýás utca 18., cégjegyzékszám: 01 06 764733, képviselő: Dr. Móľicz Zsuzsanna) és az
ellátásért fe|elős Dr' Móricz Zsuzsanna háziorvossal,

|.3f a Dr. Huszár Egészségtigyi Szolgá|tatató Betéti Társasággal (székhely: 1078 Budapes!
Hernád utca 14. I. em., cégjegyzékszźm: 0I 06 789|12, képviselő: Dľ. Huszár András) és az
ellátáséľt felelős Dr. Husár András hiĺzioľvossal,

|.33 a Dr. Henczeľ Erzsébet Gyermekorvosi Betéti Tarsaságga| (székhely: 1039 Budapest, oszike
utcaf. fszt.3., cégjegyzékszźEÍl..0l 06 713030, képviselő: Dr. Tóth-Barbalics Istvánné) és az
ellátásért felelős Dr. Henczer Erzsébet háziorvossal,

I.34 a Dľ. Rapi Edit Gyermekorvosi Betéti Táľsasággal (székhely: 2030 Erd, Fuvaros utca |57.,
cégsegyzékszám: 13 06 05799f, képviselő: Deákné Dľ. Rapi Edit) és az e||átásért felelős Dr.
Rapi Edit házioľvossal,

I.35 a Kémenes & Csáky Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 2l00 Gödöllő, Máýás király utca 16., cégjegyzékszám: |3 09 109306, képviselő:
Dr. Csáky Emőke) és az e||átásért felelős Dr. Kémenes Emőke hĺĺziorvossal,

|.36 a HÉ-RA-MEDICA Hĺíziorvosi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségrĺ Társasággal (székhely: 1089 Budapest, orcry út.31.I. em', cégjegyzékszźm:0I
09 917950, képviselő: Dr. Héczey András) és az e||túźtsért felelős Dr' Héczey András
háziorvossal.



1.37 a Kata-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út.

ff9.vu.38., cég,egyzékszám..01 06 1f5691, képviselo: Dr. Mayer Eva) és az el|átásért
fele|os Dr. Mayer Eva házioľvossal,

l.38 a MONKINA Kereskede|mi és Szolgáltató Bt. _ vel (székhel'y: fI43 Kistarcsa, Kápolna utca
44la.,cégegyzékszźlm: 13 06 055101, képviselő:Dr'LázttrLtsz|ő) ésaze|látásért felelős Dr.
LźuÁr Lźsz|ó házioľvo ssal,

|.39 a Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Taľsasággal (székhely: 1054 Budapest,
Yadászutca3f.II. 6., cégjegyzékszám:01 06 610550, képviselő: Dr. Csanády Katalin) és az
ellátásét fe|elős Dr. Csanády Katalin házioľvossal,

I.4O a BORS Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 1091 Budapest, Ültoi u. 5.,

cégjegyzékszám: 0| 06 01776I, képviselő: Dr. Bíró Lajos) és az e||źtźtséľt felelős Dr. Bíró
Lajos háziorvossal,

I.47 a MedAll- 2003 Egészségügyi Szolgáltatás és Számviteli Betéti Társasággal (székhely: 1062
Budapest, Podmaniczky utca 85. II. 8. cégjegyzékszám: 01' 06 7552f5, képviselő: Dr. Varga
Jolán) és az e||tttásért felelős Dr. Varga Jo|źtnhźniorvossal,

|.4f aVITÁL Foglalkozás Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: |fLf Budapest, Gádor utca
57., cégtregyzékszám:01 06 418424, képviselő: Dr. Pinke Zsuzsanna) és az e||źtásért felelős
Dr. Pinke Zsuzsanna háziorvossal,

|.43 a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társasággal (székhely: l125 Budapest, Diós árok 16.3.
ép. fszt.4., cégjegyzékszźtm: 01 06 619679, képviselő: Dr. Dobó Katalin) és az e||átźsért
felelos Dr. Dobó Katalin háziorvossal,

|'44 a GALLó- MED Egészségiigyi Szo|gá|tatő Betéti Társasággal (székhely: i086 Budapest,
Magdolna u. 33., cégjegyzékszám: 0| 06 615416, képviselő: Dr. Körmendi Ferencné) és az
e||źúásért felelős Dr. Galló Mária háziorvossal,

7.45 a K & M MEDICA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságga| (székhely: 2045 Torökbálint,
Kossuth L. utca 2f., cégsegyzékszám: 13 06 0f95l8, képviselő: Dr. Kovács Mária) és az
ellátásért felelős Dľ. Kovács Mária háziorvossal,

1.46 a Schĺam-Med Háziorvosi és Egészségügyi és Szo|gtútatő Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 2000 Szentendre, osz utca 5lA., cégegyzékszám: |3 09 |439| 1, képviselő: Dr.
Schľamek József András) és az elláLásért felelős Dr. Schramek József András házioľvossal,

|.47 a Ciprus 2007 Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: l147
Budapest, Istvánfff utca 6., cégjegyzékszám: 0| 09 886308, képvise|ő: Dľ. Tari Péter) és az
ellátasért felelos Dr. Tari Péter háziorvossal,

|.48 a Dr. oľmai és Társa Haziorvosi Betéti Társasággal (székhely: l 136 Budapest, Balzac utca 8-

10. III. Zla., cégsegyzékszám: 01 06 6|7f48, képviselő: Dr. ormai Gyula Ferenc) és az
elIátasért felelős Dľ. ormai Gyula Ferenc hiĺziorvossal,

1.49 a TODI- DOKI Szo|gá|tatő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 108,4 Budapest,
Auróľa utcaf2-f8., cégsegyzékszám: 0l 09 9865ff, képviselő: Dr. Todenbier Agnes) és az
e||túásért felelős Dr. Todenbier Agnes háziorvossal, egyúttal a jelenleg hatályos egészségi'igyi
ellátási szerződést 201 6. december 3 1 . napjával közös megegyezéssel megszünteti,

1.50a Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1088 Budapest, Kľúdy
Gyula utca I7.I. 1., cégjegyzékszám:0l 09 933325, képviselő: Vadáné dr. Nagy Nóra
Kľisztina) és az ellátáséľt felelős Dr. Vadáné dr. Nagy Nóľa Kľisztina házioľvossal,

l.51 a TANDEM-FILM-MED Korlátolt Felelősségiĺ Társasággal (székhely: |224 Budapest,
Libeftás utca 1I., cégsegyzékszám:0l 09 9909|1, képviselő: Dľ. Szolyka Tímea) és az



f.

a

4.

e||átásért felelős Dr. Szolyka Tímea háziorvossal, egyúttal a jelenleg hatályos egészségügyi
ellátási szerződést 2016. december 31. napjával közös megegyezéssel megszĺinteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június 02.

a háziorvosi rendelők karbantartásara és rezsiköltség térítésére - tinként vállalt feladat - 2017 ' évtől
2026. december 31. napjáig előzetes kötelezettséget vá||al évente bľuttó 25.000,0 e Ft cisszegben az
önkormányzat saját bevéte|ei terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június 02.

felkéri a polgármesteft, hogy ahatźnozatf. pontjában foglaltakat azonkormźlnyzat20|7. évi és az
azt követő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a201-7. és az azt követő évi költségvetések készítése.

fe|kéri a polgármestert ahatźrozat 1. pontja szerinti szerződések a|áirásźtra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. december 31.

A Humánszoleáltatási Ugvosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján:
1. pont: Äz egészségügyi feladat-ellátĺsi szeľződések a Felek ľészéľől 2016. decembeľ 31. napjáig
aláíľásľa keľültek.

A Pénzĺievĺ tigYosztálv tájékoztatása alapján: a határozat 2. pontjában foglaltak a 20|7. évi
ktiltségvetés teruezésénél Íigyelembe vételre keľültek, a tłibb évre szóló kötelezettségvállalások
azok lejáľtáigaz adott évĺ ktiltségvetés tervezésénél Íigyelembe vételľe kerĺilnek.

Javaslat házioľvos i életp dly amo de II elfogadósóra

rs1t20r6. (vr.02.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Elfogadja ahattrozat 1. sz. mellékletét képező Józsefuáľosi Egészségügyi Életpályamodellt.

Fe|elős: polgármester
Hatźrido: 20 1 6' j únius 02.

2. A Jőzsefvárosi Egészségügyi Éleęályamodell megvalósítása érdekében felkéri a polgĺármestert
az a|źtbbi javaslatok előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére:

a) a hiáziorvosok munkájának segítése érdekében az adminisztratív jellegtĺ feladatellátás
önko rmányz ati támo gatása,

b) a háziorvosi fe|adate||átást segítő eszközök beszerzése éľdekében nýjtandó ĺinkormányzati
támogatás feltételeinek biztosítása,

c) egyszerűsített licensz megszerzéséhez szükséges képzési díj önkormányzati támogatás
feltéte|einek biztosítása,

d) a Semmelweis orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékévęl történő együttmtĺködés
feltételeinek megteremtése,

e) a VIII. keľületben háziorvosi feladatot vállaló ľezidensek ösztöndíjrendszeľének kidolgozása,
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Đ a VIII. kerületben háziorvosi feladatot vállaló szakorvosje|öltekkel torténo egytittműködés
feltételeinek ki do I sozása.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 31.

3. a) A haziorvosi rendelők felújítására, karbantaľtására, mely tarta|mazza a bonyolítási, műszaki
ęllenőri díjat is 30.000,0 e Ft fedezetet biztosít a műkĺjdési általános taltalék terhére és
megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a feladat teljes körű e||átźsával, és felkéri
a polgármestert az erre vonatkoző megźi|apodás aláíľására.

b) az a) pontban foglaltak miaÍt az onkormányzatkiadts 11i07-01 cím működési cél és
általános tarta|ékon belül az általános tartalék - kotelező feladat _ e|őirányzatáró| 30.000'0 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 1 160l cím - kötelezó feladat _ dologi e|őirányzatźra 15.000,0 e Ft-ot, a
fe|újítás eloirányzatźlra 15.000,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt.
Határidő: 2016. december 31.

4. Hozzt!árul, hogy ?z Angitia _ Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében
eljáró Dr. Juhász Evahźniorvossal 201 6. július 1 5. napjától szolgá|ati jelleggel bérleti szerződés
keľüljĺln megkötésre, költségelvrĺ béľleti díj megfizetésével a Budapest VIII. kerület, Krúdy u.

2.III. 9. szám a|atti egy szobás, 46 m. alaptertiletű, komfoľtos önkormányzati tulajdonban álló
lakás tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 16. június 02.

5. a) a Budapest, VIII. Krúdy u.2. III. 9, sztlm alatti lakás felújítási költségének fędezetérę bruttó
5.000,0 e Ft,- összeget á||apit meg, melynek fedezetéül a 11107-01 cím műkodési cél és
általános taľtalékon belül az általános tarta|ék_ kötelező feladat _ e|őirányzatát jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 02.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadźs 11107-01 cím műkodési cél és
általános tartalékon belĺ.il az általános tartalék - kö'telező feladat - e|oirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 1'1602 cím felújítás ; önként vállalt feladat _ a Budapest VIil. keriilet, Krúdy u.

f . III. 9 . számű lakás felújít-ĺĺsa címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 02.

6. Felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatátozat 5. pontja szerinti felújítasi
munkálatok elvégeztetésére és a határozat4. pontja szerinti béľleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikodási igazgatő
Határidő: 2016. december 31.

7. Felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 3. és 5. pontjában foglaltakat a kĺiltségvetési rendelet
következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a költsésvetési rendelet következő módosítása.



A Humánszolgáltatási Ugvosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatása alapján: a Józsefváľosi
Egészségĺigyi Eletpályamodell megva|ósítása érdekében ahatározat 2. pontja szerinti javaslatok a
Képviselő-testület 2017. májusi testiileti iilésére keľĺĺlnek előterjesztésre.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapján: a házÍoľvosĺ ľendelők fe|újítása'
kaľbantartása több ľészből tevődik łissze. Az összegbő| sor kerül a ľendelők felújításáľa' és
egyszeríĺbb esetekben azok klimatizálásáľao bonyolultabb esetekben ktizponti klíma
terveztetéséľe, valamint egy esetben egy tuzje|ző berendezés áthelyezéséľe. A ktĺzponti klímák
terwezése, valamint a ttizje|ző beľendezés áthelyezése megtöľtént. A ľendelők felújításáľa a
közbeszerzési e|járĺĺsban nyertes aján|attevőve| a szerzí5déskiités megtöÉént, a rendelő felújításot
a ľendelés mĺnél kĺsebb akadáůyoztatását szem előtt tartra, folyamatos egyeztetések mellett
haladnak. A kije|ölt Budapest E[., Kľúdy utca 2. III. emelet 9. szám alatti lakás felújítása
jelen|eg is zajlit a lakás felújítása után tłirténikaszerzÍídés megktitése, és a birtokbaadás.

A Pénzüevi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: ahatározatban foglaltaka20|6. évi költségvetésľől
sző|ő|/2016. (II.04.) önkormányzati ľendelet módosításáróiszó|ő21lf0I6. (DĹ08.) önkoľmányzatĺ
ľendeletben végľehajĹásľa keľĺĺItek.

ravaslat a Sanghaj vdros Putuo és Changníng keríilet onkoľmdnyzataival megdllapodós megkötésére

t53ĺ20t6. (vI.02.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. megállapodást köt Sanghaj Changning kertilet Önkormányzatáva|, a hatźtrozat 1. számú
mellékletét képező Egyetéľtési megállapodás baráti kapcsolatok létesítéséľe elnevezésű
dokumentum tervezet szeľinti taľtalommal, azza|, hogy a megállapodás végleges szcivege a
táľgyalásokon elhangzottak figyelembevételével módosulhat, amennyiben pénziigyi fedezetet
továbbra sem igényel.

Felelĺjs: polgármester
Határidő: 2016. június 02.

2. megerősíti a 3f7/20|3. (VIII.29.) számű határozatát és egytittmíĺködési megállapodást köt
Sanghaj Putuo kerület Onkormányzatával, ahatáĺozat2. számű mellékletét képező megállapodás
tervezet szerinti tartalommal, azZA|, hogy a megállapodás végleges szövege a tárgyalásokon
elhangzottak figyelembevételével módosulhat, amennyiben pénzigyi fedezetet továbbra sem
igényel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. június 02.

3 . felkéľi a polgármestert az | .-2. pont szerinti dokumentumok aláírásara.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 31.

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a határozat érte|mében a testvérváľosi
egyĺittmíĺkłidési megállapodás a JőzseÍvárosi onkormányzat és Sanghaj Changningo valamint
Sanghaj Putuo váľosľészek ktizött 2016. október 25.én és 2016. október 28-án a|áíľásľa keľĺilt.

ravaslat a ,,PlźlydzaÍos épiłIetenergetikaifelhívds a kiizép-maglarorszdgi régió telepiilési
ö n k o r mány zatai s zdmdr a KE H o P- 5. 2. 9. " tór gy ú p dly dzat b e ny ílj tds dr a
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1s9/f016. (vlrr.2s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magyaľország Kormánya á|ta| meghiľdetett ,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás akozép-
magyarországi régiő teleptilési önkoľmányzatai szamára,' című KEHOP-5.2.9. kódszámú
pá|yźnaton indul bľuttó 205.378.564 Ftberuházźtsi összkoltségge| az alábbi épületek eneľgetikai
rekonstrukciój a célj ából :

- Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája (l083 Budapest, Tömő u. 38/A)
- Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereso Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy ottó u.

3s.)
- Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája (1088 Budapest, Rákóczitlŕ.15.)
- Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Erység (1083 Budapest,

Szigetvári u. 1.)

- Fecsego-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest,Szźlzados út 1.)

- Gyermekek Atmeneti otthona (l088 Budapest, Szentkirályi u. 15.)
- Szigony utcaiHáziorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.f/B)
- Hungária körúti Háziorvosi Rendelő ( l 087 Budapest, Hungária korút i 8.)
- Budapest VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u.

63-67.\

Fele]ős: polgármester
Határidő: 20 l 6' augusztus 25'

a hatźrozat l. pontjában foglalt pá|yázat saját fonásának bińositźtsźtra a 2017 . évi kö|tségvetés
terhéľe önként vállalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal bruttó 69.ffI'I77 Ft ĺisszegben
az onkoľmá ny zat saj źń felhalmozás i bevételeinek teľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. évi koltségvetés készítése

eľedményes pá|yázat esetén a projekt befejezésének napjától szttmitott 5 évig a pá|yźnatban
szereplő épületekľe és funkciókra fenntaľtási kötelezettséget vállal, valamint vti|a|ja,hogy az 5

év a|att évente projekt fenntartásijelentést készít, épületenergetikai szakéľtó igénybe vételével,
melynek költségére összesen 5 évľe 2.540 e Ft-ra, azaz 2018-tól évente önként vállalt
feladďként 508 e Ft-ra e|őzetes kötęlezettséget vá||a| az Önkormányzat saját műkĺjdési
bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatttridó: a projekt |ezárását kĺjveto öt év

a hatźtrozat 1. pontjában foglalt pá|yázat benyujtĺásához szükséges közbeszerzés műszaki
dokumentációjának összeállításáramegbizza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.- t.

Felelős: polgĺármester
Határidő: 20 1 6. augustĺus 25.

hatźtrozat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a po|gármesteľt a pá|yázat benyujtĺásához sziikséges
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további költségvetési foľľást nem igénylő
hianypótlások és a megvalósítási helyszínek esetleges módosítására vonatkozó dokumentumok
a|áitására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Köľnyezeti és Energiahatékonysági operatív
Pro gramokéľt Felelős Helyettes A I lamtitkárság felé t<irténő benyúj tásáľa.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. október 14., esetleges hiánypótlásokat követően azonna|
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6. a pá|yźzati dokumentáció összeállításźua| megbízza, valamint eredményes pźt|yázat esetén a
projektmenedzseri feladatok e||átására felkéri a Rév8 Zrt'-t bruttó 1.860.550 Ft díjazás
e|lenében és felkéri a polgármestertaz erre vonatkoző megá,||apodźs a|áiräsźra.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a támogatási szerződés megkötést k<jvetoen

7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a ko|tségvetés kovetkező módosítása
során, valamint a2017-2022. évi kĺiltségvetések készítésénéI Vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a költségvetés következő módosításą valamint a f0I7-20ff. évek költségvetés
készítése.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zrt. tájékoztatálsa a|apján: ahatźrozat 1. pontjában foglalt
pá.Jyá,zat benyújtásához szükséges kózbeszeľzés műszaki dokumentációját a Józsefuáľosi
Gazdálkodási Ktizpo n t Zrt. a Rév8 ZrĹ-vel egyiittm ű kiidve tisszeállította.

A Rév8 Zrt. tájékoztatálsa alapján: a pá|yánat benyújtásľa kerĺilt f0L6. szeptembeľ 7-én. A'
pá|yázatot' a támogatási kérelmek benyújtását ĺdőktizben felfiiggesztették a keľetösszeg
kimeľüléséľe tekintettel, ennek ktivetkeztében a hiánypótlás teljesítését követően a pá|yázatot
elutasították. Amennyĺben újra megnyitják a páůyázatot ismételten be |ehet nyújtani.

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: a páiyázati dokumentáció hatáľidőľe
iisszeállításľa és benyrĺjtásľa keľůi|t. A' pá.Jyá.zat elutasításľa keľült.

A Pénzüevi Ügvosztály tájékoztatása alapján: a határozat 2. pontjálban foglaltak a 2017. évi
költségvetés teľvezésénél figyelembe vételľe keľült, a 3. pontban foglaltak a 20|8-f0f2. évi
ktiltségvetésének készítéséné| figyelembe vételľe keľĺil.

Iavaslat a Budapest VIII. keľiłlet, Tiimő utca 16. szóm alatt talólható ingatlan értékesítésének
tdrgydban kiírt pdlydzat eredményének megdllapítdsára és újbóIi pdlyózat kiírósdra

t7s/2016. (rx.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1.) a Budapest VIil. kerület' Tömő u. 16. sztlm a|atti, 36f59l0lNl, 36f59/0/N4,36259l0lN5,
36259/0/N7, 36259/0lvt0, 36f59/0/NIt, 36259/0tNtz, 3625910tN13, 36259/0tvt8,
3625|9/0lN|9, 36259ĺ0/N20, 36259la/Nf3, 3625910lNf4, 36f59/0/N26, 36259/0ĺN27,
36259/0/Nf\, 3625910lNf9' 36259/0lN30, 36f59/0/N3|, 36f59ĺ0lN32 hrsz.-tl lakások és
nem lakás cé|jära szolgáló helyiségek elidegenítésére kiíľt pźiyázatot érvényesnek és
eredménýelennek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 8.

2.) hozzájźtru| a Budapest MII. kerület, Tömő u. 16. szám a|atti, 36259l0/N|, 36259l0ĺN4,
36259/0/N5, 36259/0/N7, 36f59101N10, 36259/0/Ntt, 36f59t0/N12, 36259t0tN13,
36259/0lN18, 36259/0/N19, 36f5910/A/fÜ, 36259/0/N23, 36259t0/Nf4, 36f59t\tN26,
36259/0/A/f7, 36259/0/Nf8, 36259/01N29, 36259101N30, 36f59l0lN3l, 36259/01N32 trsz.-it
Iakások és nem lakás céljára szo|gtió helyiségek nyilvános, egyfordulós pźiyźuat útján történő
együttes elidegenítéséhez. A versenyeztetési eljárást elektronikus úton kell lefolytatni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdéúkodási igazgatőja ,r4



Határido: 2016. szeptember 8.

3.) elfogadja a határozat me|lékletét képezo, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szám a|atti,
36259l0lN|,36f59/0lAl4,36259l0lAl5,36f59l0lN7,36f59l0/Aĺ|0,36f59ĺ0/Al]l|,36f59l0lN|f ,

36259t0tAt13, 36f59l0lNt8, 36f59l0lNt9, 36259101A1f0, 36f59l0lNf3, 36f59l0lNf4,
36259t01Atf6, 36f5910tN2',7, 36f59l0lNf8, 36259101N29, 36f59101N30, 36f59101A131,
36f59l0lAĺ32 hľsz.-ú lakások és lrelrr |akás céljára szo|gźilő lrelyiségek együttes elidegenítésére
vonatkozó p á|y źzati fe I h ívást az a|źtbbi fe ltéte l ekke l :

a) a minimális vételár: 161.525.000,- Ft,

b) a pźúy ázat bir á|ati szempontj a : a le gmagasabb me gaj án l ott vétel ár,

c) a lakásokľa és nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségekľe csak egytittesen tehető érvényes ajttn|at.

d) a p ály źzat lefo lytatás án ak módj a : el ektron iku s.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2076. szepternber 8.

4.) pá|yźuati felhívást teszkozzé a Képviselő-testtilet |36120|6. (VI.02.) száműhatározatában foglaltak
szerint.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember 8.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési eljárás lebonyolításáľa,
valamint felkéri a Zrt.-t a pź'Jyázat eredményére vonatkozó javaslat Képviselő-testület elé tdrténo
beterjesztésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. đecember 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a pá.tryáĺzat isméte|t kĺíľása a
hatźrozatnak megfelelően megttiľténto az ingatlan 2016. szeptembeľ tg-tő| 2017. januátľ 06-ig vo|t
megtekinthető, a mellékletek benyújtásának határideje 2017. januáľ 15. volt. Az aján|ati
biztosítékot 20t7. janútr 27-ig kell megÍizetni. Az elektľonikus licitľe 2017. februáľ 17-én keľiil
soľ.

ravaslat a Budapest WII. keriilet, Víg u 39, szdm alatti telek pdlyózat íttjdn történő elidegenítésére

176/f0|6. (DĹ08.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

I.) hozzájźrul a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szźm aIatti, 349|9 hrsz'-ú, 555 m2 alapteriiletű telek
nyilvános, egyfordulós pźůyázat útján történő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: f0|6. szeptember 08.

2.) elfogadj a a hatźtrozat mellékletét képezó, a Budapest VIII. kerĹilet, Víg u' 39. szám a|aÍti, 349|9
hrsz.-ű,555 m' alapteriiletű telek értékesítésére vonatkozó pá|yźnati felhívást az a|tlůbi feltételekkel

a.) a minimális vételár: l 02. 120.000,- Ft + ÁFA,

b') a pá|yázat bírtiati szempontja: a |egmagasabb megajánlott vételár,

c.) a ptůy źnőnalďvevőnek v á||a|nia kell, hogy
ca.) a telekingatlan biľtokbaadásátő| számítottf éven belül jogerős építési engedélý szerez)
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cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétó| szitmított f éven beltil jogeros
haszná| atbavéte l i en gedé |ý szer ez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a
kĺjtbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének ó0
napot meghaladó késedelme esetén a kotbér ĺĺsszege 7.500.000,- Ft, amely
köte|ezettségek garanciaszerzodés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késędelem esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az
e|őzoeken túl felmerülő bármely egyéb késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbéľ
mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. szeptember 08.

3. apá|yázati felhívást a Képviselő-testĺilet |36/f016. (vI.02.) szźlműhatározatában foglaltak szerint
teszikozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: f0|6. szeptember 08.

4. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a versenyeztetési eljáľás lebonyolítására, és arĺa,
hogy a pźiyéaat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testĺilet elé jóváhagyás
céljából. Amennyiben a pá|yźzat eredménýelentil záľul, fe|hata|mazza a Váľosgazdálkodási és
PénziigyiBizottságotapźúyźnatot|ezárőeľedménymegá||apítására'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1longazdálkodási igazgatôja
Határidő: 2016. novembeľ 30.

A Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: a pá|yázat a hatźrozatnak
megfelelően kiírásľa keľült, a pá|yázat bontása 2016. október 27-én megtiiľtént. 126.000.000'-
Ft+AFA aján|atot a Zesan Real Estate Ingatlanforga|maző- és Epíttető Korlátolt Felelősségű
Táľsaság nyújtott be, a Képviselő-testület az eľedményt a 2|6/2016 (xI.10) sz. határozatában
állapította meg.

Javaslat Csalddo k Átmenefi oahona kialakítlźslźra

184/2016. (rX.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. kifejezi azon sz,ándékát, hogy saját fenntaľtású 30 férőhelyes Családok Átmeneti otthona intézméný
kíván létľehozni a 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16. szźlm a|atti jelenleg óvodaként funkcionáIó
ingatlanban 2018. január 01. napjától a Józsefuárosi Szociális Szolgáĺtató és Gyermekjóléti Központ
telephelyeként.

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

2. kifejezi azon szttndékát, hogy a fenntaľtasában műkcjdő Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefrárosi
Önkormányzat Napraforgó Egyesített óvodát anemzetiköznevelésről szóló 2OI|. évi CXC. törvény 4.

$ ll. pontja a|apján 2017. augusztus 1. napjáva| źúkivánja szervezni azźita|, hogy a 1086 Budapest,
Koszorú utca |4-|6. szźtm a|atti telephelyén működő Koszorú Tagővodáját megszünteti.

Felelős: polgáľmester
Határidó: f0|6. szeptember 08.
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3. a) az S.o.S Kľízis Alapíwánnya| f01f. ápľilis 03. napjától f0|7. ápri|is 02. napjáig megkotött
határozott idejű e|látási szerződést f0|,7. dęcember 3l. napjáig meghosszabbítja oly módon, hogy a
jelenlegi 4 ferőhely helyett 2016. október 01. napjától 8 férőhely kerül biztosításra a szerzodésben
fogla|t 1 825 000,- Ftl4férőhe|ylév szo|gá|tatási díjjal.

b) a 2016. évi többletkoltségekre (2016.10.01.-f016.1f.3l. kĺjzotti időtartamra) 456 f50 Ft fedezetet
biĺosít az źt|ta|ános taľtalék teľhére, ezért az onkormányzatkiadős 1l107-0l cím működési cél és

álta|ános tarta|ékon belül az általános taľtalék e|őirányzatáró| - kötęlezó fe|adat - 456,3 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l 130l cím - kĺjtelező feladat - dologi e|óirźnyzatára.

c) a f077. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a határozat 3. a) pontja szerinti
szerződés módosítrására 3 193 750 Ft összegben a családok átmeneti otthonában 8 férőhely biztosítása
érdekében, melynek fedezetéül az onkoľmányzatf0|7. évi saját és kozhatalmi bevéte|eit jelöli meg'

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember 08.

4. a) a Családok Átmeneti otthona tervezésére 10.160 e Ft fedezetet biztosít az á|ta|tnos tartalék
terhére, ezért az Önkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon beltil az
általános tartalék e|óirátnyzatáról - k<jtelező feladat - 10'160 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1160l cím -
önként vál l alt fel adat - b eruházási e| óir ány zatár a.

b) megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t a Családok Átmeneti otthona tervezésével
kapcsolatos feladatok lebonyolítására és felkéri a polgármestert az eľre vonatkozó szerződés a|áírásźtra.

Felelős: a) pont esetében: polgáľmester; b) pont esetében: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
igazgatőstry elnöke, pol gármester
Határidő: a) pont esetében: f016. szeptember 08., b) pont esetében: szerződéskötéS 2016. szeptember
l5., lebonyolítáS 2016. november 15.

5. felkéri a polgármesteft, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításánti, va|amint a

f0I7. évi költségvetés tervezéséné| aÍlatározat3. és 4. pontjában foglaltakat vegye figyelembe'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. évi kĺiltségvetési rendelet következő módosítása, f0I7. évi költségvetés tervezése

6. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontjźhan foglaltak a|apjtn a jogszabá|yi előírásoknak
megfelelő ýBYeztetések lefolýatasára, ahatározat 1. pontjában foglaltak alapján a saját megvalósítasú
Családok Atmeneti otthonának kialakításához és a Koszoru Tagóvoda megszüntetéséhez szĺikséges
dontések Képviselő-testtilet elé terjesĺésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . február havi tilés

A llumánszoleáltatási Üwosztálv Humánkancsolati lľoda tájékoztatálsa alapján:
1-3. és 6. pont: A Képviselő-testüIet döntéséľől a Napľaforgó Egyesített ovoda és a Józsefoárosi
Szociális Szolgáltatĺó és Gyeľmekjóléti Központ vezetőjének tájékoztatása megtiiľtént.
Az s.o.s Kľízis Alapítvánnyal a jelenleg hatályos ellátási szeľződés meghosszabbításľa keľĺi|t
2017. december 31. napjáig. A jogszabályi előíľásoknak megfe|elő egyeztetések megkezdődtek' a
saját megvalósításr'i Családok Atmeneti Otthonának kialakításához és a Koszoľrĺ Tagóvoda
megszĺĺntetéséhez sziikséges döntések előkészítése a Képviselő-testület ápľĺlisi iiléséľe keľĺil
beteľjesztésľe.

A Józsefuáľosi Szociális Szoleáltató és Gveľmekióléti Kiizpont tájékoztatálsa alapján: a szükséges
egyeztetések és előkészületek a határ ozat szeľint megkezdődtek.

N
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l .ą. Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a Családok Átmeneti Otthona
: tervezésével kapcso|atosan a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. aközheszerzési éľtékhatáľt
i el nem érő beszerzésen kiválasztott teľvezőve| szerződést kötött, a teľvezés folyamatban van.
j

l A PénzüeYi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: ahatározatban foglaltak a 2016. évi kłiltségvetésľől
1 sző|ő |lf016. (II.04.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól szólrĎ 26l20L6. (K.10.) önkormányzati
1 ľendeletben végľehajtásľa keľültek,ahatározat 3. c) pontjában foglaltakat afo17. évi tervezésnélt-: azUgyosztátly figyelembe vette.
ł
I

Ii Javaslat az l956-os forradalom és szabadsdgharc hatvanadik éufordulója alkalmdból kitiintetések

l od,mdnyozásóra

I rs1t20r6. (rx.rs.)
j

ł A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
i

i 1. a Díszpolgári Cím kitĺintetést 2016. évben az a|źbbi személyeknek, közösségnek adományozza:
r 1./ Mindazoknak, akik amagyar szabadságértharcoltak 1956-ban:. f./ Wittner Mária
i 3 .llván Kovács Lász|ő (posztumusz)
,, o.lllldźtté Feręnc (posztumusz)

i eelelős: polgármesteľ
i Határido: 2016. szeptember 15.

i z. aĺőzsefvélrosi Becsi'iletkereszt kitĺintetést 2016. évben aza|äbbi szervezeteknekadományozza:
1 . / Szabadságharcosokért Koza|apítv źny
2.l Otszágos Széchényi Könyvtár
3.l Magyar Nemzeti Múzeum

Felelős: polgármester
Határidő: 2016, szeptember 15.

3. kifejezi azon szándékát, hogy a,,Mindazoknak, akik amagyar szabadságért harcoltak |956-ban,,
adományozott díszpolgźrinagyharangaMagyar Nemzeti Múzeumban kerĺiljön elhelyezésre.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźrido:. f0I6. szeptember 15.

4. felkéri a polgármesteľt, hory a haÍározat 3. pontja szerinti díszpolgári nagyharang elhelyezése
ügyében folytasson trárgyalásokat a Magyar Nemzeti Múzeummal.

Felelős: polgármester
Határidő: 201.6. szeptember l5.

5. a Díszpolgári cím és a Józsefuárosi Becstiletkereszt kittintetést dr. Kocsis Máté polgáľmester adja át.

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

6. a Díszpolgári cím és a Józsefuáľosi Becstiletkereszt kitĺintetések átadásźlra 2016. október 24-én kerül
soľ a Budapesti olasz Kulturintézetben.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. szeptember 15.
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7.

8.

felkéri a Jőzsefváros Kozösségeiért Nonproťĺt Zrt. igazgatősźryi elnĺjkét a határozatban fog|alt
kittintetési ünnepség megszervezésére és lebonyolítási feladatok e||átásźtra.

Felel ő s : Józsefu áros Közössége iért Nonprofi t Zrt' i gazgatősági elnöke
Határido: f016. oktőber 24.

ahatátozatban fogla|takra 5.555,8 e Ft-ot biztosít, mely alapján

a) az önkormźlnyzat kiadás 11l07-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tarta|ék_ k<jtelező fe|adat - e|óirétnyzatáró| 5.555,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l805 cím _ önként
vállalt fe|adat - mrĺkĺjdési célú támogatás á||amhźnaľtáson kívülre e|őirányzatźra,

b) felkéri a polgármesteľt a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosítasára és annak a|źńrásáĺa.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná| az a) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: a)20|6. szeptember l5., b) f0I6. szeptembeľ 30., c)20|6. december 3l.

9. a Józsefuárosban adományozható kitüntetésekľől szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt
önként vállalt feladatként előzetes kötelezettséget válla| határozat|an időre évente 4.000 e Ft
<isszegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: mindenkori költségvetés készítése

A Humánszolgá|tatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a kitĺintetések 2016. októbeľ 24-én
átadásra keľĺiltek.

A Józsefuáľos Kt)zösségeiéľt NonpľoÍit Zrt. tájékoztatátsa alapján: a kitĺintetések és a díjak
átadása után a MAv Szimfonĺkus zenekar előadásában hal|gathatta meg a ktizłinség Beethoven V.
szimfóniáját. Az estet állófogadás zárta. Az ünnepségen ľészt vevők |étszáma280 fő volt.

A Pénzüwi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: ahatározatban foglaltak a 2016. évĺ költségvetésľől
sző|ő |l20t6. (II.04.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól szóló 26ĺ2016. (xI.10.) łinkoľmányzatĺ
ľendeletben végľehajtásra keľültek, a 9. pontban foglaltak a mindenkori ktiltségvetés készítésénél
Íigyelembe vételre keľiilnek

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Üuői l,iÍ 16/8 as ijaa fu 18. szám alatti nem lakds céIjdra szolgóló
h e ly is é g e k p dly ózati elj dľ ds k ereté b e n tö rté n ő b ér b e adds dr a

|96ĺ2016. (x.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-t a Budapest VIII. kerÍilet, tiilői űlt |6.ĺ8 szám
alatt elhelyezkedo 36763/0lN48 helyľajzi számű,118 m2 alapterĺilehĺ fijldszinti (kizźrőlag a
Budapest VIII. kerĺilet, Üuői út l8. szám a|aÍti, 36764ĺ0/NI hrsz.-ú helyiségből
megközelíthető), valamint a Budapest VIII. kertilet, Ülloi ĺt 18. szám alatt elhelyezkedó
36764l0/N1utcai füldszinti és pinceszinti, 756 mz alapteľi'iletíĺ, és a 36764t0lV3 he|yrajzi
szám a|atti, füldszinti,28 mf alaptertiletrĺ (kizárő|ag a 36764/0lNl hrsz.-ú helyiségből
megközelítheÍő), mindtisszesen 902 m7 alaptert'ilettĺ tires, önkormźnyzati tulajdonú, nem lakás
cé|jźtra szo|gá|ő helyiségek együttes béľbeadására vonatkozó nyilvános egyfoľdulós pźiyźzat
keretében töľténő kiíľására minimum 978.800'- Fťhó + AFA béľIeti díj összegen.
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A Kiíró kikoti, hogy a he|yiségre nem adható be o|yan aján|at, amely a Képviselő-testüIet
f48lf0|3. (VI. l9.) száműhatározatának 8. a) pontja szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóľiába
tartoző (italbolt, dohányáľusítás, játékterem, szexshop), illetve nyilvános inteľnet szolgáItatás
(intemet kávézó, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźúkodási igazgatoja
Határidő: 20l6. október 06.

2.) e|fogadja aPźúyázati dokumentáciőt ahatározat melléklete szeľinti tartalomma|.

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

3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t apźiyázatnak a veľsenyeztetési eljárásokľól
szóló 136ĺ20|6. (u. 02.) számű képviselő-testtileti határozatban foglaltak szeľinti
lebonyolít.ásra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

4.) a pźilyázati fe|hivźlst a Versenyeztetési Szabźúyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatal hirdetőtźtb|áján, a
Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt' (Bonyolító) ügyfélfogadäsra szo|gáló helyiségében
(telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormźnyzat és a Bonyolító honlapján'
továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számtra elérhető költségmentes hirdetési felületeken,
egyéb rendelkezésľe álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. októbeľ 20.

5.) eredménýelen versenyeztetési eljárás esetén az e|járás eredménýelenségének megá|Iapítźsfua
vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozatalźlva| a Yźlrosgazdállkodási és Pénzügyi
B izottságot hata|mazza fe|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . januźtr 09.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-testĺilet 23412016.
C)(II. 01.) sz. határozatában a bérbeadásľa kiírt páůyázatot érvényesnet de eredménytelennek
nyilvánította és dtintiitt az elidegenítés ľe tłirténő kĺj elii|és ről.

ravaslat a trianoni emlé khellyel kapcsolatos döntések meghozataldra

20212016. (X.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti, jelenleg zsákutcaként
funkcionáló szakaszát (38598 hrsz.) felújítja, melyľe vonatkozó tervdokumentációk elkészítése
térgyábankozbeszerzési értékhatáľt el nem érobeszerzési eljárást folytat |e. Abeszerzési eljárás
le b o nyo lítrás áv a| me gb ízza a J ó zs efváro s i GazdáIko d ás i Kozp ont Zrt.-t.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 6. október 6.
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f . fe|kéri a polgármestert a határozat 1. ponda szerinti beszerzési eljárással összefüggésben a
Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-vę| megkötendő megbízási szerződés a|áirźnára.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 6.

3. a) a határozat l. pontja szerinti beszerzési eljárás nyertesével megkötésre kerü|ő vá||a|kozási
szerzodésből adódó díjtételekre (tervezési díj, hatősági díjak) 5.800,0 e Ft fedezetet biztosít a
felhalmozási cé|tarta|ék terhére, ezért az onkormányzat kiadás 11107-0f cím fej|esztési
céltartalék - onként vál|alt feladat - e|őirányzatáról 5.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1601
cím - önként vál|alt feladat - felhalmozási e|őirźnyzatára.
b) felkéri a polgármesteľt, hogy a 20|6. évi költségvetésről szóló ľendelet következo
m ó do s ítás án á| a h atár o zatb an fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2016. október 06., b) pont esetében af0I6. évi költségvetés következő
módosítása

4. a határozat I. pontjában meghatározott teľtileten trianoni emlékmtĺ elhelyezésérő| határoz,
melynek megtervezésére és kivite|ezésére országos, egyfordulós' nyilvános, titkos
képzőművészeti pá|yźzatot ír ki.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 6.

5. ahatározat 4. pontja a|apján elfogadja ahatározat mellékletét képezó pá|yázati felhívást és fe|kéri
a polgármestert annak aIáírásźlra.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0I6. oktőber 12.

6. ahatérozat 4. pontja szerinti pá|yázat Bíráló Bizottságba az a|źtbbi személyeket kéri fe|:

- Sántha Péterné - alpolgármester
- dr. Ferencz oľsolya _ képviselő
- Vörös Tamás - képviselő
- Pintér Attila - képviselő
- Komássy Ákos - képviselő
- dr. Erőss Gábor _ képviselő
- Zentai oszkár - képviselő

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20l6. október 6.

7. a határozat 4. pontjában meghatttrozott pźůyázaton nyertes pályaműről a Bíľáló BizoÍtság a
Helytörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott javaslata a|apján a Képviselő-
testiilet dönt.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. december havi rendes képviselő-testĺ'ileti ülés

A Váľosépítészeti Iľoda tájékoztatátsa alapján: a Képviselő-testület a 244lf016 (xII.01.) számú
határozatálban - a beéľkezett pályamíĺvek megtekintését követően, valamint a Helytiiľténeti
Tanács és a Bíľáló Bizottság állásfoglalását figyelembe véve - úgy döntiitt, hogy a képzőművészeti
páůy ázatot eľedményteIennek nyilvánítja.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a közteľii|eti kialakítás
megvalósíthatósági teľvét a Tľĺanoni emlékmű tervezéséľe és megvalósítására ismételten kiíľandó,
űj páłIyázat eľedményessége után lehet elkészíteni.

A PénzüeYi ÜgYosztá|v tájékoztatálsa alapján: a határozat 3. a) pontjában foglaltak a 20t6. évi
kłiltségvetésľől szóIó |/f016. (II.04.) önkoľmányzati rende|et módosításáľól szóló 2612016. (K.10.)
finkoľmányzati rendeletben végrehajtásľa keľiiltek

Iavaslat a Jóaefvóros közigazgatdsi teriiletén a jdrmíível ti)rténő vórakozds kicgészítő, helyi
szabdlyozdsáróI szóló 26/20I0.(W.l8.) iinkormdnyzati rendelet mlődosítdsdra

203t2016. (x.06.)

A Képviselő-testĺilet úry dĺint, hogy

1. a) elfogadja 20|6-ra a parkolás bővítés kiadási többletköltségét, mely a kijzszo\gá|tatási
kompenzációs díjra vonatkozóan bruttó 9.143,9 e Ft, az áfabefizetésre 4.039,4 e Ft, a várható
parkolási díjbevételi többlet bruttó 19.000,0 eFt, az áfa visszaigénylés 1.944,0 eFt.
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat I|40| cím - kĺjtelező feladat _ működési
bevételi e|őirányzatéú _ parkolási díjbevétel - bľuttó 19.000,0 e Ft-tal, visszaigényelhető áfa
e|őirányzatát |'944,0 e Ft{a| megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 11401 cím _ kötelező
feladat - dologi előirányzatźú 13.183,3 e Ft-tal _ közszo|gáltatási szerzłĺdés kompenzációs
díjemelés 9.143,9 e Ft, áfa befizetés 4.039,4 e Ft _ megemeli és a kiadás 1l107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül az általános tartalék e|őirányzatát"l.760,7 e Ft-tal megemeli.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. október 6.

2017. évtő| tartós műkodési előzetes k<jtelezettséget vállal a paľkolás bővítés miatt várhatóan
bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételre, 7.776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre,5f.733,1 e Ft
kö|tségľe, melyből akozszo|gáltatási díj összege 36.575,6 eFt, az áfabefizetés összege 16.|57,5e
Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: mindenkori köItségvetés elfogadása

a felkéri a polgármesteľt a Józsefuárosi
tizemeltetésre vonatkozó kozszo|gá|tatási
határ o zat me l lé klete tarta|maz.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. október 06.

Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött parkolás
szerződés módosítására. melvet számszeľűen a

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés módositásźná| és a következő évek
költségvetésének készítésénéI a hatźrozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0|6. évre vonatkozóan 2016. december 3l., k<jvetkező évekre vonatkozóan attrgyévi
költségvetés eIfogadása

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: A közszolgáltatási szeľződés
módosítása, a frzető paľkolás bővítése, valamint Budapest Főváľos Főjegyzőjének értesítése
megtiiľtént.
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A Gazdálkodási Uevosztálv tájékoztatálsa alapján: a kiizszolgáItatási szeľződés módosításának
aláírása 2016 novembeľében megtörtént.

A Pénzĺieyi Ügvosztály tájékoztatátsa alapján: a hatátozat 1.) pontjában foglaltak a 20|6. évi
ktiltségvetésľől szóló Lĺzarc. (II.04.) tinkoľmányzati rende|et módosításárői sző|ő 26/2016. (xI.10.)
önkormányzati rendeletben végľehajtásra keľültek, a 2.) pontban fog|altak a20Í7. évi és azazt
ktivető évek ktiltségvetésének készítésénéI figyelembe vételľe keľiilnek.

Javaslat a húzassdgkötés előtt dIIó pórok megajdndékozlźsdról szóló rendelet elfogaddsára

204ĺf0|6. (x.06.)

A Képviselő-testiilęt úry d<int, hogy a házasságkotés előtt álló párok megajándékozásárő| szől'ő
önkormányzati rendelet hatályba lépésével a jegyescsomagokĺa önként vállalt feladatként 20|7. évtől'
elózetes kötelezettséget vállal határozat|an időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját
bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 . évi és az azt követő évek költségvetés készítése

A Pénzüeyi Ügvosztá|v tájékoztatása alapján: ahatÁrozatban foglaltaka}L|l. évi és az azt ktivető
évek költségvetésének teľvezésénél figyelembe vételre keriilnek.

A Hatósáei tigyosztály tájékoztatása alapján: a képviselő-testiileti dtintést kiivetően 8 esetben
keľůilt átadásra j egyescsomag.

Javaslat közteriłIet-haszndlattal kapcsolatos döntések ellenifellebbezések elbírúldsdra

20712016. cxl.10.)

A Képviselő-testület úry dcint, hogy

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testülete másodfokú
hatóságihatásköľébeneljáľvaaza|ttbbihatározatothozza:

HATÁno ZAT

Faragó Yirág egyéni vállalkozó Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér |4. szám előtti |6 m2

területre vonatkozó közterület-hasznźůati kérelmét elutasító Yárosgazdälkodási és Pénztigyi Bizottság
88| /20| 6. (Ix. 1 4.) számű hatáĺozatát

helybenhagyja.

A határozat a közléssel jogerős, azza| szemben fellebbezésnek helye nincs. A hatttrozat bírósági
felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Fővárosi
Kozigazgatási és Munkai'igyi Bíróságnak címene, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgáľmesteri Hivata|ban hattrozatom közléséto| sz,źmitott 30 napon beltil lehet 3 példányban
benyújtani vagy aján|ott küldeményként postára adni. A keľesetlevél benyujtásának a döntés
v égrehajtźséra n incs halasztó hatá|y a.

INDoKoLÁs

Faragó Virág egyéni vźů|a|koző (a továbbiakban: ügyfél) ęlőször 2014. februźr 3. napjźúól' 2014. május
31. napjáig, majd 2074. augusztus l. napjtúő| 2015. december 31. ĺapjáig rendelkezett közterület-
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haszná|atihozzájáru\ással, ame|yet 11 m2 alapterületű vendég|átő terasz cé|jára tĺjrténő igénybevételhez
kéreImezett.
Ügyfél 2076. január 13. napján köaerĺilet-haszntl|ati kérelmet nylijtott be a Budapest Főváros VIII.
kerĺilet Józsefilárosi tnkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonában lévő Budapest VIII.
kerület, Hoľváth Mihály tér 14. szám előtti l0'05 m2 közterület fOI6, januáľ 01-től 2018. december 31-
ig terjedo időszakra vonatkozó használata iránt, amelyet téliesített vendéglátó terasz céljából kivánt
használni.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, mint elsófokú hatóság (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
f0I6. mźrcius 29. napján tartott ü|ésén a 278lf0|6. (III.29.) számű döntésében részben adott helyt a
kérelemnek. A döntés éľtelmében 20|6. január 01' - 20|6. március 28. teťedő időszakra tudomásul
vette a vendéglátó terasz cé|jára kért közteri'ilet-használatot, ezze| egyidejűleg azonban 2016. március
f9. - 2018. december 3 1. közĺitti időszakra vonatkozóan a közterĹilet használathoz nem jáľu|thozzá.

Az elsőfokri hatóság a döntését azza| indokolta, hogy a Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában lévő
közterületek hasznźúatźrő| és haszná|atźtnak rendjéről szóló |8/f013 . (Iv .f4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 11. $ (4) bekezdésében foglalt mel|ékleteket ügyfél csak részben csatolta'
ugyanis a kérelem benýjtásakor még nem rendelkezett teleptilésképi igazolással. Az Ĺiryfel ahiányző
te|epülésképi igazo|ás benyújtása éľdekében utólag 2016. mźtrcius 10. napján intézkedett, ekkor
kezdeményezett telepĺilésképi bejelentési eljárást vendéglátó terasz té|iesítése tźtrgyában. A 20|6.
március 18. napján kelt igazolásban a Polgármester a vendéglátő terasz téliesítésére vonatkozó építési
tevékenység végzését megtiltotta, az a|ábbi indokok a|apjźnl.,,Eredetileg terasz té|iesítés címén került
beadásra a tárgyban szereplő építmény, mely most a legutóbb beadott anyagban szintén terasz
téliesítéseként szerepel, majd egyszerÍĺsítve pavilonként szerepel. Függetlenĺil attól, hogy a tárgyban
szereplő terasz téliesítésérő| beszélünk, a téliesítés időszakát nem határozták meg (a nem téliesített
vá|tozatot még nem tudtuk szemrevételezni,mert20|4 őta, így téliesített állapotban működik aterasz).,,

A közterület-hasznáúat tárgyában az elsőfokú hatóság á|ta| hozoÍt f78l20|6. (IÍI.29.) számű döntés
kozlését követően az ugyfé| f0|6. ápri|is 22' napján ismételt kérelmet nyújtott be. Az új eljárásban
ügyfél kérelmében előadta, hory a 16 mf közterületet (ebből If m2 pavi|on és 4 m2 vendég|átő terasz
céljából) 2016. ttpril'is 01. - f0|9. március 31-ig terjedő időszakľa kíván használni. (3. számú melléklet)
A kérelemhez csato|ta a 20|6. április 15. napján kelt településképi bejelentési eljárásban hozott
igazo|ásban a Polgármester amár pavilonként megnevezett kéľelem tekintetében azépítésitevékenység
végzését kikötés nélkül tudomásul vette.

Azonban a pavilon kialakítĺására a véleményezett terveknek megfelelően akkor nem kertilt soľ.

A Gazdálkodási Ügyosztály megkeresésére' melyben a közteriilet-hasznźl|at megadásara vonatkozóan a
Városépítészeti,ĺjgyosztá|y vezetőjének vé|eményét kéri, az ugyosztźt|yvezetó 2016. június 22-én azt
vá|aszo|ta, hogy ,,a f6-|87l4l20|6 szźmű településképi bejelentési eljárásban hozott igazo|ásban az
építési tevékenységet kikötés nélkül tudomásul vetttik. A kérelmen, melyet azugyfé| beadott, a fo|ytatni
kívánt tevékenység kezdési időpontjaként f0|6. augusztus hónapot jelölte meg. Az igazo|źsban
elfogadott tervnek megfelelő módosÍtásokat az ugyfé| a mai napig nem alakította ki, jelen állapotában a
pavilon kialakítása nem illik a településképbe, nem megfelelő. Fentiek alapján megállapítom, hogy a
közteriilet-h asznźiat a j elenlegi kialakítással nem enged é|yezhető.,,

Ügyfél a közterület-használati kéľelmében a fenti Főépítészi tájékoztatő levélben fo1|a|t 20|6.
auguszĹusi kezdési dátummalellentétben a kérelmében egy korábbi20|6. április 01. napi dáfumot jelölt
meg. Fontos kiemelni, hogy ügyfel annak ellenéľe épitette meg és haszná|taf0|6' áprilris 1. napjától a
pavilont, hogy rendelkezeÍt volna közteľület-haszná|atihozztĄttrulással.

20|6. auguszťus 30-án a GazdáIkodási Ügyosztály ismételten megkereste a Városépítészeti Irodát
tájékoztatást kérve arról, hory tigyfél teljesítette-e a településképi igazo|źtsban foglaltakat' 20|6.
augusztus 31-én kelt levelében a Városépítészeti lľoda irodavezetője igazo|ta - a20|6. augusztus 29-én
tartott helyszíni szemlére hivatkozással -' hogy a pavilon a 20|6. április 14-én indult telepĺilésképi
bejelentési e|jźtrás során benyújtott dokumentációban szereplő terveknek megfelelően kertilt kialakításra.
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Az elsofokú hatóság 20|6. szeptember 14-én taľtott ülésén a 88Ilf0I6. (IX.l4') számú dontésében
iigyfél kérelmét elutasította és nem jtrult hozzá a közterület haszná|atához. Döntése indoklásában
előadta, hogy a használni kívánt kozteľiilet a Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály tér miĺemléki
köľnyezetében Józsefváľos kozponti terén ta|á|hatő és a Józsefuáľosi Szent József Római Katolikus
Plébánia határozza meg a tér jellegét, így aBizottság önkormányzati hatósági jogkörben eljárva nem
ĺart1a a Hoľváth Mihály tér környezetébe illeszkedőnek a pavilon és a vendég|átő terasz közterületen
történő elhelyezését.

Ügyfél ezt követően az elsőfokú hatóság 88|12016. (IX.i4.) szttműhatärozatával szemben határidőben,
2016. október 10. napján fellebbezést nyrijtott be, és kérte a k<jĺeri'ilet-haszná|at engedélyezését.
Fellebbezésében hivatkozott a korábbi években hozott közteľület- használathoz. hozzźĘáru|ő
hatźrozatokra, arÍa, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Epítésügyi és
Örökségvédelmi osztály illetékes műemlék-felügyelóje nem emelt kifogást a terasz és pavilon
elhelyezése ellen. Továbbá hivatkozik a f0|6. április 15. napján kelt településképi eljárás során kiadott
igazo|tsra, melyben a pavilonra vonatkozó építési tevékenység tudomásulvétele szerepel. Ugyfél
indoklásában szerepel továbbá, hogy vállalkozása összhangban áll a kerület integrált településfejlesztési
stratégiáĄźnal (Képviselő-testtilet f07l20|5. (x.17.) számű hattrozat), mely ,,a Horváth Mihály tér
északi oldalának felújítását taľtja prioľitásnak'' és az ITS-ben szereplő közteľi.ilet-fejlesztési program
''Terasszal' kiülővel rendelkező vendéglátó hellyel bíró negyedek számttt kívánja növelni''
célkitűzésének. Emellett indoklásában tobb kerületi és országos példát hoz a míĺęmléki környezetben
folyamatosan mtĺködő vendéglátó teraszokľa.

Fentiek a|apján az ij'gĺfé| fellebbezésében kéri az elsőfokú hatóság hatźrozattlnak megváltoztatását és a
kĺjĺerii let-h aszná|ati hozzájáru|źts megadását.

A fellebbezésben előadott indokok sem a|apozzák meg az elsőfokú határozatmegvźitoztatását.

A korábban megadott közterület-hasznźiati hozzź!áru|ások nem teremtik meg a jogalapját az űjabb
közterület-haszná|atnak, ugyanis a Rendelet 9. $ (1) bekezdése értelmében a köztertilet-haszná|ati
hozz,źtjáru|ás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott idotartamra vagy meghatározott feltétel
bekövetkeztéig _ adható, legfeljebb 3 évre. Minden kérelem esetében az elsőfokú hatóság új eljárást
folytat le.

A Budapest Főváľos Kormányhivatal V. Kerületi Hivatal Építésüryi és orökségvédelmi osztźt|y kézze|
írt fe|jegyzése nem minősül hivatalos dokumentumnak, azt figyelembe venni nem lehetséges' az abban
foglalt megá||apitźts sem kĺjti a döntéshozót.

Ügyľel a közterĺiletet a döntések kézhenételét követően továbbra is folyamatosan használta, annak
ellenéľe, hogy nem rendelkezett a kozterület haszĺźúatához szükséges hozzź!źtru|ással. A Köztertilet-
felügyeleti IJgyosztáiy 20|6. október 19. napján helyszíni ellenőrzést tartot, amely során
megállapítottĺák, hogy azng5rfé| a közterületethozzźýáru|ás nélkül haszná|ja.

A Ket. l05. $ (1) bekezdése rogzíti: ,,A másodfokú dontést hoző hatóság a dĺĺntést helybenhagyja,
me gv áIto z1atj a v agy me gs emm i s íti.''

A Ket. 105. $ (Z)bekezdése értelmében: ,,Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs e|égadat,vagy
az elsőfokú d<jntés meghozatalát követően új tény merül fe|, vagy egyébként a tényállás további
tisztźnása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészító bizonyítási eljárás lefolytatását
magavégzi e|, és ennek a|apján dönt.''

A Ket. 101. $-a értelmében amiga fellebbezést, mint a rendes jogorvoslatot el nem birá|ták, a döntés

nem emelkedik jogerőre' nem következik be vá|tozás az ugyfé| jogainak és kotelezettségeinek
át|ományában. Vagyis ügyfél a közteľület haszná|atźú a fellebbezésre tekintettel nem folytathatja, jogait
nem gyakorolhatja.
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A Rendelet 5. s (1) bekezdése értelmében ,,A köztertilet rendeltetésétő| eltérő haszná|atához (a
továbbiakban: közterüIet-haszná|at) az onkormźĺnyzat hozzájáru|ása (a továbbiakban: közterület-
haszná|ati hozzáj ár u|ás) szük s é ge s.''

A Rendelet 8' $ l5. pontja énelmében ,Nem adható közterü|et-haszná|atihozzź|átu|źs:

15. abban az esetben, ha adott évben egy a|kalommal vagy három éven bęlül kettő vagy ennél több
alkalommal a közterület-hasznźúatihozzájáru|ás nélkĺil vagy attól eltérően hasznźút közterületet, és ezt a
téný a köztertilet-hasznźiat ellenorzésére jogosult szervek (személyek) megállapították.''

Az első fokon eljáró hatóság terjesztette fel a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi
Önkormányzat Képviselő-testtilete számára a jogorvoslati kérelmet, a másodfokon eljáľó hatósági
jogkör gyakorlójának a Ket. 107. $ (1) bekezdés szerint.

A Képviselő-testület másodfokú jogkĺĺrében e|jźtrva a 2016. november 10. napján tartott tilésén a Ket.
104. s (3) bekezdésének megfelelően az e|sőfokri eljárást és hattrozatot, valamint a fel|ebbezésben
foglaltakat megvizsgálva figyelembe véve azt a téný, hogy ügyfél a közterületet korábban is
hozzźĄttru|ás nélkĹil és azőta is folyamatosan használja' az elsőfokú hatźrozatot helybenhagýa.

A Ket. 105. $ (5) és (7) bekezdései szerint a fellebbezési eljáľás során hozott döntést a fellebbezővel a
másodfokli d<jntést hozó hatóság az elsőfokú dĺjntést hozó hatóságttjánkoz|i.

A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testi.ilet a Ket. 73lA. $ (4) bekezdésében fogla|tak a|apján zárta
ki.

Ahatározat bírósági felĺilvizsgálatának lehetősége a Ket. 109. $ (l) bekezdés b) pontján alapul.

A másodfokú hatósági eljárás lefolytaĺására a hatásköľt a Ket. 107.$ (1) bekezdése állapítja meg.

2. fe|kéri a polgármestert a döntés kĺjzlésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 10.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatátsa alapján: a határozatot az iigyfé| 20|6. novembeľ 24-én
vette áłt.

208t2016. (Xr.10.)

1. A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkormźnyzat Képviselő-testÍilete másodfokú
hatóságihatáskörébeneljárvaaza|átbbihatározatothozza:

HATÁno ZAT

a Fórum Rendezvényszo|gźútatő Kereskedelmi és 
'Szolgáltató 

Korláto|t Felelősségú Társaság Budapest
VIII. kertilet, Horánszky u. 20. sz. előtti 20 m. területre vonatkozó kozteľület-haszná|ati kérelmét
elutasító Yźrosgazdźtlkodási és PénzĹigyi Bizottság 649/20|6. (vt.20.) száműhatározatźú

helybenhagyja.

Ezze| egyidejűleg rendelkezik az ugyfé| 20|6. augusztus 03-án előterjesztett fellebbezéséhez lerótt
5.000,- Ft fellebbezési illeték, azaz 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegnek ügyfé| részére történő
visszatérítéséről, amelyet ahatőság je|enhatźtrozat kozlését követő 8 napon belül teljesít.
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E, hattrozat ellen fellebbezésnęk nincs helye. A határozat felü|vizsgá|atźtt jogszabá|ysértésľe való
hivatkozással, a bíróságtóI lehet kérni. A keresetlevelet ahatźĺrozatkézhemételétő| számitott 30 napon
be|u|, az I. fokű kozigazgatttsi szervné|, vagy a Fővárosi Kozigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell 3

példányban benyújtani. A keresetlevél benyrijtásának a döntés végrehajtására nincs ha|asztóhatálya.

INDoKoLÁs

A Fóľum Rendezvényszo|gá|tatő Keręskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ügyfél) képviselője
20|6. mźrcius 16. napján kozterület-haszná|ati kérelmet nyújtott be, amelyben a Budapest VIII. kerti|et
Horánszky u. f0. sám elott vendéglátó terasz elhelyezése céljából 20 m" közterületet kívánt
hasznosítani f0|6. április 15.to| 20|9. április l5-ig.

A Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem hiányosságainak pótlását k<jvetoen intézkedett a szakhatósági
állásfoglalások, nyilatkozatok beszerzése felol.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 649lf0|6. (VI.20.)
szám,ű hatźrozatáva| az ugyfél fenti üryben beadott kérelmét elutasította, a koztęrtilet hasznźiatához
nem járult hozzá.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 649lf0|6. (VI.20.) számű határozat indokolása is
tarta|mazza a Hatósági ÜryosztáIy Igazgattsi Iroda által fenti tigyben kiadott állásfoglalás-kiegészítését,
miszeľint a ,,Loyola Café'' elnevęzésu uz|et hangos, zavarő műkodésére lakossági panasz érkezett,
amely bejelentésnekvizsgá|ata a Hatósági Ügyosztály előtt folyamatban van. Tekintettel a fentiekľe a
Hatósági lJgyosztá|y Igazgatási Iroda nem javasolta a közterület-használati hozzájáru|źs megadását az
ügyfél részére.

Az ngyfé| 2016. augusztus 03. napján fellebbezést nyújtott be a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 649lf016. (VI.20.) szÍlmű határozata ellen. A fellebbezésben eloadta, hogy nem kapott
értesítést lakossági panaszról és a cég elleni közigazgatási hatósági eljárásról. Kizárő|ag a Jezsuita Rend
kereste meg az tigyfelet egy honájuk beérkezett lakossági panasszal kapcsolatban, kéľve, hogy még
kiemeltebben figyeljenek a belső rendezvények zajszintjére. Ennek hatásźra szabá|yozźsra került a
hangerő, bezttrták az ab|akot és zajvédő panelek keľtiltek kihelyezésre az utcafronti nyí|źszárőkba a
rendezvények idején. Azutctn dohányző vendégeket szóban és írásban is folyamatosan kérik, hogy ne
hangoskodjanak. A fent említett probléma semmilyen összefüggésben nincs az utcźn lévő terasszal,
amelyľe a bejelentés idején még nem toľtént meg a kitelepülés. E|őađta továbbá, hogy jóhiszeműen
kezdték meg a terasz létesítésével kapcsolatos beruházásokat.

A fellebbezésben foglaltak nem helytállóak az a|ábbi indokok alapján:

A Rendelet 13. $ (2) bekezdése értelmében ,,AzIJgyosztály a döntés előkészítése soľán a következőket
vizsgál.ja:

a) a közterület-használat nem taľtozik-e a 8. $-a hatálya alá;

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

c) a köĺerü|ethaszná|atához, a közterületen tervezetttevékenységhez mely szakhatóságok

előzetes hozzájáru|ása, állásfoglalása, véleménye, nyilatkozata szĹikséges;

d) a közterület-használat <isszeegyeztethető-e a Fővárosi Szabźiyozäsi Kerettervben [FSZKT, 4611998.
(X. 15.) Főv. Kgy. ľendelet], a Budapesti Városrendezési és Epítési Keretszabályzatban IBVKSZ
47lI998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a Jőzsefvźtros Kerületi Epítési Szabá|yzatźtról szóló 66lf007.
(XII.12.) önkormányzati rende|etben, a Józsefuáros Keľületi Szabáůyozźsi Tervében foglalt
szempontokkal, megfelel-e a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési,
kornyezetvédelmi, közegészségĺigyi és köztisztasági ęlőírásoknak, valamint a kereskedelmi és

turisztikai szempontoknak."
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A fentiek a|apján a kozterület-haszntiattárgyźlban érkezeÍt kérelmek e|bírálása során a szakhatóságok
á|lásfoglalását alapul kell venni. Az egészséges kömyezethez va|ő alapvető emberi jog, a lakosság
nyuga|mának biztosítása olyan fontos közérdek, amelyet a hatóságnak döntése meghozatalakor minden
esetben figyelembe kell venni.

Tekintettel, aĺĺla, hogy jelen tigyben a Hatósági Ügyosztá|y a közterület-hasznźiati hozzźtjáru|ás
megadását nem javasolta, így az e|sőfokú hatóság döntése megalapozott volt.

Fontos hangsúlyozni jelen esetben is, hogy a közterĺilet rendeltetéstől eltérő haszná|ata megvalósult, a
vendéglátó terasz vźzának szerkezete már koľábban kihelyezésre került a Bonum Tv Nonprofit
Közhasznú Kft. á|tal, amely társaság 20|5. ápri|is 1. napjától2016. október |. napjáig ľendelkezett
közterület-hasznźilati hozzźĄáru|ással. Vagyis nem helýálló ügyfél azon e|oadźtsa, hogy a kéľelem
benyújtását követően 2016. április közepén jóhiszeműen kezdték meg a terasz létesítését, ugyanis annak
szerkezete már a kérelem benyújtrásakor meg volt és mivel annak elbontására a mai napig nem kertilt
sor, a LoyolaCafe üzemel, a közterület használat azőtais folyamatos.

Az I. fokon eljáró hatóság, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-
testĺiletének Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága terjesztette fel a Józsefuárosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testtilete számára a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon eljáró hatósági jogköľ gyakorlójának, a
kiizigazgatási hatósági eljárás és szoĺgźitatźls általános szabźiyairől sző|ó f004. évi CXL. törvény (Ket.)
l07.$ (l) bekezdés szerint.

A Ket. 105.$ (l) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenha1ia,
me gv áItoztatj a, v a1y me gsemm i s íti.

A Képviselő-testtilet másodfokú jogkörében e|járva a2016. november l0. napján tartott ülésén a Ket.
104. $ (3) bekezdésének megfelelően az elsőfokú eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben
foglaltakat megvizsgálva megállapította, hogy az elsőfokú hatóság mulasztott akkor, amikor nem
terjesztette fel határidőben azugyfé| fellebbezését. Tekintettel azigyintézési határidő tullépéséľe, a Ket.
33iA. s (1) bekezdés a|ka|mazásának van helye.

A Ket. 33lA. s (l) bekezdés rögzíti, hogy: ',Ha a hatóság a rá irányadő ugyintézési hattridőt az
ügyfélnek és az e|jźlrźls egyéb résztvevőjének fel nem róható okból tullépi, k<jteles az úgyfé| á|ta| az
eljárás |efoĺytatásáért megfizetett illetéknek vagy dijnak megfelelő összeget, ha pedig az ugyintézés
időtanama meghaladja az irźnyadő ugyintézési határidő kétszeľesét, az iigyfé| á|tz| az eljárás
lefolýatásáért megfizetett i|letéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeľesét az ugyfé| részére
visszafizetni.,, Ugyanezen $ (4) bekezdés előírja, hogy: 

', 
Ha a fellebbezés e|bírźńásĺára jogosult hatóság

va1y a feliigyeleti szerv megál|apitja, hogy a hatóság indokolatlanul hosszabbította meg az ugyintézesi
hatźtridot, vagy az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése ellenére fizetési kötelezettségét nem
teljesítette, a hatóságot az (|), illetve a (2) bekezdésben meghatározott osszeg visszaflzetésére, illetve
megfizetésére kötelezi, és erről a tigyfél Íigyfelet értesíti.''

A Ket. 33. s (l) bekezdése értelmében ahatáĺozatot a kérelem beéľkezésétől számított huszonegy napon
belüI kell meghozni és ezen időn belĹil kell gondoskodni annak közléséről. Amennyiben a hatóság
testületi szeÍy, a hatáskörébe tartoző ügyben az (|) bekezdésben meghattrozott határidon beliil, vagy ha
ez nem lehetséges, ahatÁridő letelte utáni első testiileti ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül
határoz.
A határidő túllépése azonban nem érintette az e|ső fokon hozott határozatjogszeríĺségét

Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete másodfokú jogköľében e|járva az első fokon
hozott határ ozatot m e gal ap ozottnak tal álta.

A másodfokú hatóság megítélése szeľint helyesen utasította el az elsőfokú hatóság azugyfé| közteri.ilet-
hasznźúati kéľelmét, mive| a Yttrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a dĺjntés meghozatalakor
figyelembe veszi a Gazdtilkodátsi Ügyosztá|y á|ta| előterjesaett ügyben érintett hatóságok véleményét.

f5
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Ezérttu|ajdonosi jogkörében eljárva a másodfokú hatóság az elsofokú hatźrozatot he|yben hagyja.

A Ket. 105. $ (5) és (7) bekezdései szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fe||ebbezovel a
másodfokri döntést hozó hatóság az elsőfokú döntést hozó hatóság útján közli.

A fellebbezés lehetóségét a Képviselő-testület a Ket. 73lA. $ (4) bekezdésében fogla|tak a|apjźn zárta
ki.

Ahatározat bírósági feltilvizsgálatának lehetősége a Ket. l09. s (1) bekezdés b) pontján alapul.

A másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatásköľt a Ket. 107.s (1) bekezdése állapítja meg.

f . felkéri a polgármestęrt az 1. pont szerinti döntés kozlésére.

FeleIos: polgármester
Határidő: 20l6. november l0.

A GazdáIkodási Üwosztá|y tájékoztatźlsa alapján: az iigyfé| a határozatot f016. novembeľ 17-én
áfuette.

ravaslat a 2016. évi köItségvetésrďl szóló 1/2016. (II.04.) önkormdnyzati rendelet módosítósúra

2r0t20r6. (xr.1o.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I./ a) f017. évre elózetes kötelezettségetvál|a|kozszo|gá|ati lakások bérbeszámításáľa bruttó l37.300'0
e Ft-ra és házfeltigyelői szolgálati lakások bérbeszámítására bruttó 25.000,0 e Ft-ra, melynek fedezete a
20|7 . évi lakbérbevételek.

b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a f0|7 . évi
figyelembe.

költségvetés tervezéséné| az a) pontban foglaltakat vegye

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. évi k<iltségvetés tervezése.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táĄékoztatálsa alapján: a2017. évi ktiltségvetés
teľvezésénél Íigyelembe vételľe keľült.

A Gazdálkodási Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: a szeľződések aláíľása folyamatban van.

A PénzůĺeYi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: ahatátozatban fogla|ta|<atazÜgyosztály a2017.évi
ktiltségvetés tervezésénél figyelembe vette.

211/2016. (Xr.10.)

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

|./ a) f0|7 . évre a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. kozszolgáltatási fe|adate||źńása érdekében
bruttó 9f500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal park és fasorok karbantaľtására, melynek
fedezetéiil az onkormányzat adő és egyéb saját bevételeit jeloli meg.
b) felkéri a polgármestert, hogy af017. évi költségvetés tervezéséné| az a) pontban foglaltakat vegye
ťrgyelembe.
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Felelős: poIgármester
Határidő: 201,7 . évi kö|tségvetés tervezése

2./ a) 20|1. évre a Józsefuáros Kĺizösségeiéľt Nonprofit Zrt. kozszo|sáltatási fe|adate|lźtása érdekében
nyomdai szolgáltatásra bruttó 54.512,0 e Ft, egyéb kiadványokĺa bruttó 15.000,0 e Ft cisszegben
előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetétil az onkormányzat adő és egyéb saját bevételeit jelöli
nleg.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy af017. évi költségvetés teľvezéséné| az a) pontban foglaltakat vegye
firyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. évi kö|tségvetés tervezése

3.ĺ a) a f0|6. évi parkolás bővítés miatt a feladatellátáshoz sztikséges l db dobozos gépjármű
beszęrzésére a Józsefrlárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek 4.|27,5 e Ft felhalmozási céIú egyszeri
támogatást biztosít, 2016. december 31. napjáig történő megvalósu|ás és e|számolási kötelezettség
mellett.

b) ahatározat a) pontja a|apján felkéri a polgáľmestert az egyszeri támogatási szerződés a|ilrására.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 l6. novembeľ 1 1 .

4.l a Jőzsefvźrosi Gazdźtlkodási Központ Zrt.-ve| kötött városüzemeltetési kozszo|gźitatási szerződés
2016' kompenzáciő ĺisszegének módosítása miatt felkéri a polgármestert a 2016. évi közszolgáltatási
szerződés módosítására és a|áírására.

Fele|ős: poIgármester
Határidő: 2016. november 15.

5.l a 109/f016. (V.05.) szźlműhatÁrozat3./a) pontjánakszővegezését az alábbiak szerint módosítja

,,az onkormányzat a ľÁIr,ĺop-3.3.f-8ĺ1-2o0/-002,,Komplex kö,zoktatási esélyegyenlőségi progľam
megvalósítása a Józsefuárosban'' cimu pá,lyázatban2016.07.31-ig vállalt iskolabusz projekteredmény
fenntaltását a 201612017. tanévre meghosszabbítja és ezért a működési önként vá||a|t feladatra
előzetes kötelezettséget vźůlra| 2017. évre 3.769,4 e Ft cĺsszegben, melynek fedezetéüI az
onkormány zat kozhata|m i és egyéb s aj át bevétel e it j e lö l i me g.''

Fele|ős: polgármester
Hatźrido: f0|7. évi költségvetés tervezése

6./ a) a Budapest Rendőr-főkapitányságga| 20|6. évre a térľlgyelő tevékenység során végzett
trilszolgálatra kĺjtött szerzódésben bizosított 78.000,0 e Ft keľetösszegĹĺ tźlmogatźs összegét 2016.
november 10. napjával 58.000'0 e Ft-ľa módosítja.

b) a Budapesti Rendőr-fókapitányság és a Józsefoárosi onkormányzatkozött 2015. december l5-én
létrejött Megállapodást a hatĺározat 1' szitmű melléklete szerinti taľtalommal módosítja és felkéri a
p o l gárme ste rt a szer zó dés mó do s ítás źtnak a| áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. november 10.

7. a) a Józsefuáľos Közbiĺonságźńrt Köza|apíNány f0I6. évi támogatási <isszegét 20.000'0 e Ft-tal
męsemeli.
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b) a Józsefuárosi tnkormányzat és a Józsefváros Közbiztonságáért Koza|apíNány kozött 20l6. február
9-én létrejöÍt támogatási szęrzodést a határozat f . számű melléklete szerinti taľtalommal módosítja és
felkéri a polgármestert annak a|áirźsára.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016. november l0.

A Józsefváľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása a|apján:
2. pont: 2016. rlecember 27-én a ,,Nyomdai kivitelezési szolgáltatások'' rnegjelent a ktiz|reszerzési
éľtesítőben. Az egyéb kiadványokra kapott iisszeget a Zrt. saját beszeľzési eljárás lefolytatásával,
megbízási szeľződés keľetében kívánja felhasználni. Januáľ hónapban a beszerzésĺ eljárások
váľhatóan lefolytatásľa keľülnek.

A Józsefuárosi Gazdálffi táłjékoztatása alapjánz a 2017. évi ktiltségvetés
teľvezésénél figyelembe vételľe került, aközszo|gáltatási szeľződés a|áirása megtłirtént.
3) pont: A Támogatási szeľződést megktitötték. (2016.11.21) A gépkocsi beszeľzés megtöľtént, a
gépkocsik átadása megttiľtént.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv tájékoztatálsa alapján: 3.l a) A Támogatási szeľződés 2016. novembeľ
21. napján aláíľásľa került. A.tálmogatási iisszeg elszámolása folyamatban van.

A Poleáľmesteľi Kabĺnet tájékoztatása alapj án :

6. pont: Az Onkormányzat és a BRFK kiizötti szeľződés módosítás 2016. decembeľ 5-én a|áírásra
keľiĺlt.
7. pont: Az onkoľmányzat és a Józsefuáľos Ktizbiztonságáért Köza|apítvány ktizötti támogatási
szerződés módosítás 2016. novembeľ 18-án a|áírásra keľiilt.

A Pénzügyĺ Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltakat az tigyosztály af017.
évi kiiltségvetés tervezéséné| Íigyelembe vette.

Iavaslat a Corvin Sétány projekt keretszerződés ki)zös megegtezéssel tiirténő lezdrdsdróI szóIó
meg ól lap o dds mó do s ítós óra

212t20r6. (xI.10.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. elfogadja a hatfuozat 1. számú mellékletét képező a ,,Corvin Sétány projekt keľetszerződés
közös megegyezésse| tönénő |ezárásárő| szóló megál|apodás 2. számű módosítása'' elnevezésű
a Corvin Zrt.-velr és a Rév8 Zrt,-ve|f0I4. szeptember 15-én kötött megállapodás módosítását
tarta|maző dokumentumot és felkéri a polgármestert annak a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. november l 0., határidő az a|áírásra 20 1 6. november 20.

2. elfogadja ahatározatf. szÁmű mellékletét képezo,,Ingatlan Csereszerződés II. Előszerzódésf.
szálmű Módosításď' elnevezésű, a Corvin ZrÍ..-ve| és a Rév8 Zrt.-vel20|4. szeptember 15-én
kötött e|ószerződés módosításźú tarta|mazó dokumęntumot és felkéri a polgármesteľt annak
aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. november 10., határidő az a|źirásra 2016. november f0.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv és a Rév8 Zrt. tájékoztatálsa alapján: a két szeľződés módosítás
a|áírására 2016. novembeľ 1l-én keľült soľ.
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Javaslat a ,,Tisztvkelőtelep - BlátIry ottó uÍcaí közteriilet megíljítdsa és funkcióvóltdsa,, elnevezésíí
program TER_KOZ ,,B'' jelíĺ pólyúzatra történő benyíljtlźsdra

213/2016. (xI.10.)

A Képviselo-testĺilet úgy dönt, hogy

l. a Képvise|ő-testület 1f9l20|6. (VI.02.) számú határozataa|Ąán a Józsefuárosi onkormányzat
a ,,Tisz|viselőte|ep - Bláthy ottó utcai közterület megrijítása és funkcióváltása program,, tárgyil
pá|yázatotnyújt be a Fővárosi TÉR-KOZ ,,B,, pá|yázaton.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 10.

f . a Képviselő-testĺilet If9l20|6. (VI.02.) száműhatfuozata szerint ahatározat 1. pontjában foglalt
pá|yźuati dokumentációt a Rév8 Zrt. źL||ítia ossze az alábbi progľamelemek megvalósításával és
tęrvezett kĺi|tségekkel, egyben fe|hata|mazza a polgáľmestert apá|yázat a|áirására.

Felelős: Rév8 Zľt., polgármester
Határidő: 2016. november 30.

3. az |. pont szeľinti progľam megvalósítástlhoz a Képviselő-testtilet f0f/20l6. (X.06.) szźlmil
határozatában biĺosított 5.800 e Ft-on tlil, további 21.000 e Ft önkormźnyzati önrészt biztosít,
előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2017. évi költségvetés terhére önként vźi|a|t
feladatként, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november l0.

4. nyeľtes pźůytnat esetén a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vźńllalją hogy az érintett
ingatlant a pľojekt |ezárásátől számított 5 éven belül nem idegeníti eI, és vállalja, hogy a
pá|yázat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 éven tfi műkĺjdteti, továbbá
fe|hata|mazza a po|gármesteÍt az enől szóló nyi|atkozat a|áirásttra.

A pľoiekt megvalósításának becsült költséeei (ezer Ft-ban megadva)
Projektelem
megnevezése

Projekt részelemek Bęcsült bľuttó
koltségek (br.
ezer Ft)

Támogatás
(br. ezer Ft)

onrész (br.
ezer Ft)

Epítés és
eszkozbeszerzés
(támogatás intenzitás
6s%)

Kivitelezés 60 000 39 000 21 000
Műszaki ellenőrzés 1 000 650 3s0
Tervezői művezetés 500 3f5 175
Közbęszerzés s00 32s r75

Nem beruhi{zási elem
(támogatás intenzitás
50%\

Közösségi és kulturális
rendezvények,
kommunikáció

2 000 I 000 I 000

Előkészítés
(támogatás intenzitás
s0%)

Közösségi tervezés 3 400 I 700 I 700

Páůvázat iisszesen 67 400 43 000 24 400
Pá|yánatban el nem
számolható

Közössési tervezés I 400 0 I 400
Hatósásidíiak I 000 0 1 000

Mindtisszesen 69 800 43 000 26 800
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Felelos: polgármester
Határido: 20ló. novembeľ 10.

5. felkéri a polgármestert, hogy a f0l1. évi költségvetés tervezésénél a határozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: poIgármester
Határido: 20|7. évi köItségvetés tervezése

A Poleáľmesteľi Kabinet és a Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a pá|yázati dokumentáció a
Főváľosi onkormányzatfe|é összeál|ításľa és benyújtásľa keľĺilt hatáľidőben, 2016. novembeľ 30-
a előtt.

A Pénziigyi Ügvosztálv tájékoztatása a|apján: ahatározatban fogtaltakat az Ügyosztály af0|7.
évi költségvetés teruezésénél Íigye|embe vette.

Javaslat a7 ,,Eunipa Belvdrosa Program _ III. iłtem'' elnevezésíĺ program rpn_roz ,,A" jelíí
p d Iy dzatr a törté nő beny újtds óra

fr4t20r6. (xL10.)

A Képviselő.testü|et úgy dönt, hogy

1. a I29lfO|6. (VI.02.) számű hattrozata a|apján, a Jőzsefvźrosi onkormtnyzat a ,,Európa
Belváros Program III.- tárgyű pźl'|yázatot nyújt be a Fővárosi rÉn_roz ,'A'' jelű pźt|yźzaton.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 10.

2. a 1f9lf016. (VI'02.) számű határozata szerint, a határozat 1. pontjában foglalt ptiytnati
dokumentációt a Rév8 Zrt. á||ítja össze a batźttozat l. számú mellékletét képező költségtábla
szerinti pľogramelemek megvalósításával és tervezett költségekkel' egyben fe|hata|mazza a
po l gárme ste rt a p źiy źzat a|áir ásár a.

Felelős: Rév8 Zrt., polgáľmester
Határidő: 20l6. november 30.

3. az I. pont szerinti progľam megvalósításához a |29ĺf016. (VI.02.) számű hatźlrozatźlban
biztosított 4.9f7.600,. Ft-on túl, további 2f4.61'6'|55'-Ft onkormányzati önrészt biĺosít
előzetes kotelezettségvállalás keretében a f0|7. évi költségvetés teľhéľe önként vállalt
feladatként, melynek fedezetéül az önkoľmányzati fe|halmozási bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ l0.

4. nyertes pźt|yázat esetén a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vtillra|ja, hogy az érintett,
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a projekt |ezárásátő| számitott 5 éven belül nem idegeníti
el és vállalja, hogy apá|yázat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 éven át működteti,
továbbáf e|hata|mazzaapo|gármęstertazenolszólónyi|atkozata|áírására.

FeleIős: poIgármester
Határidő: 20 1 6. november 1 0.
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5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a2011. évi költségvetés teľvezéséné| a határozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Fęlelős: po|gármester
Határidő: 20|7. évi kö|tségvetés tervezése

A Polgáľmesteľi Kabinet és a Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a pá,Jyázati dokumentáció a
Főváľosi onkoľmányzatÍe|é tisszeállításľa és benyújtásľa keľült hatáľidőben,f016. novembeľ 30-
a előtt.

ł pénziieYi tigvosztálY tájékoztatása alapján: a határozatban foglalta|<at az Ügyosztály a 2017.
évi kti|tségvetés teľvezésénél Íigyelembe vette.

Iavaslat a Budapest WII. keríilet, Víg u 39. saźm alatti telek elidegenítésére kiírt pdlydzaÍ
e redményéne k megdllapítlts óra

216/f016. (Xr.10.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kertilet, Víg u. 39. szám a|atti,34919 hrsz.-ú, 555 m2 alapterületű, a Csarnok
negyedben található telekingatlan elidegenítéséľe kiírt nyilvános pźiyázatot érvényesnek és
eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 10.

2.) a pźiyazat nyertesének a Zesan Real Estatę Ingatlanforga|maző- és Épífiető Korláto|t Felelősségrí
Társaságot (székhely: 1l17 Budapest, Budafoki íÍ 56., cégnyilvántartási száma: Cg. 01-09-738876,
adőszáma: |3506843-2-43) nyilvánítja, avéte|árat 126.000.000,- Ft + AFA összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vag1ĺongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. november 10.

3.) felkéri a Józsefüárosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t az ingat|an-adásvételi szerződés a|áírására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20 l 6. december 22.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: az adásvételhez szĺikséges
szerződés-előkészítés megtörtént' 20t6. decembeľ 27- 'én a szerződés aláíľása a bankgaľancia
hiányában meghiúsult. Aláíľásra a ktivetkező, közösen meghatározott időpont 2017. január |2-e
volt. A szeľződés a|áírásátmege|őző napon acégvezető elektronikus levelében aľľól tájékoztattaa
Zrt.-t, hogy a Zesan Kft. által beadott pá|yáuatra vonatkozóan előľe nem látható okok miatt a
szeľződésktitéstől elállnak A 10'2 millió forint ajánlati biztosíték bánatpénzként aZrt.-nél maľad.

Javas lat Ió uefvdros sp ortkoncep ciój ónak elfo g adds dra

217tf016. (Xr.10.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja ahatźlrozat mellékletétképezíĺ, Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzat2016 _f0|9. évekre szóló spoľtkoncepciójánakváz|attú,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. november l0.
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ł Humĺnszoleáltatá tájékoztatása alapján: a Képvise|ő-testület döntése jelen|eg
intézkedést nem igényel.

Javaslat háziorvosi feladato k elldtds ónak ji)vőbeni biztosítlźsdra

2t8ĺ20|6. (xL10.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a Budapest Józsefuáros kozigazgatási terüIetén műkĺidő 18. számú orvosi kĺjrzet egészségtigyi
feladatait f0|7. január 0l. napjától a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi K<izpont |átja e|,

amennyiben a praxisjog az arra jogosult által 201 6. december 3 1 . napjáig nem kerĺil elidegenítésre.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. november 10.

2. a Budapest Józsefráľos kozigazgatási területén mtĺködő 55. számú házi gyermekorvosi körzet
egészségĺigyi feladatait 2017 . január 01. napjától a Jőzsefvźtrosi Szent Kozĺna Egészségügyi Központ
|átja e|, amennyiben a praxisjog aZ arra jogosult á|ta| 2016. december 31. napjáig nem kerül
elidegenítésre.

Fele|ős: polgáľmester
Határido: 2016. november l0.

3. a Budapest Józsefuáros közigazgatási területén miĺködő 11. számú oľvosi körzet egészségtigyi
feladatait továbbra is a Józsefi'áľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ |źńja e|, amennyiben a
praxisjog az ana jogosult által 20 l 6. december 3 l . napjáig nem kerĺ'il elidegenítésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 10.

4. a) a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségĺigyi Központ engedé|yezett álláshelyeit2017.január 01.
napjától határozott időre 2017. június 30. napjáig 6 fővęl megemeli, így a koltségvetési szerv
engedélyezett |étszáma 292 fóro| 298 fóre vá|tozik (szakmai álláshely: 223, technikai/kisegítő
áIláshely 75), melynek fedezetét oEP finanszirozźsbő| biztosítja.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a f0I7. évi költségvetési rendelet tervezésekor a határozatban
foglaltakat vegJe fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében: 2016. november l0., b) pont esetében a20|7. évi költségvetésről szóló
<inkormányzati rendelet teľvezése.

5. felkéri a Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőját az oEP finanszírozási
szerzódés megkötésére, valamint a működési engedé|yezési eljárás lefolytatĺísĺára.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ 30.

6. fe|hatalmazza a polgármestert a fe|adate||átás további biztosításához szükséges dokumentumok
a|áíttsétra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. november 30.



A Humánszolgáltatási Ugvosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatátsa alapján:
1-3. pont: A Képviselő-testii|et döntésérő| a Jónsefuárosi Szent Kozma Egészségĺigyĺ Ktizpont
főigazgatőjának tájékoztatása megtiiľtént. A 1l., 18. és az55. számú orvosi ktiľzetek elidegenítése
nem tiirtént meg 2016. decembeľ 31. napjáig' ezért a feladat jiĺvőbeni bĺztosítását a Józsefuáľosi
Szent Kozma Egészségiigyi Központ látja el.

ł Józsefváľosĺ szent tájékoztatása alapján:
5. pont: Ahatáłrozattal éľintett háziorvosi kłiľzetek tekintetében az OEP finanszíľozási szeľződés
megkötése megtiiľtént, valamint a míĺktidésĺ engedélyezési eljáľás lefolytatásľa keľült.

A Pénziievi Ügyosztály tájékoztatása alapján: ahatározatban foglaltakat az Ügyosztály a2017.
évi ktiltségvetés tervezésénél figyelembe vette.

rav a s I at e g1l e s ii n k o rmóny zat i r e n de let e k mó do s ít ds dr a

22U2016. (XL10.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20||, évi CLxXxx. tdrvény l33. $ (3)
bekezdését figyelembe véve elfogadja a Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbizottja
BP/l0l0/003|7-1l20I6 ugyiratszámú szakmai segítségnyujtás megnevezésrĺ megkeľesésének a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testtiletének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźrő| szőIő 36lf0|4. (xI.06.) onkormányzati
rendelet (SZMSZ) 7. mellékletének 1.3.4. alpontjáľa és az|.4.8. alpontjára, azSZMSZ 47. s Q)
bekezdésére, valamint azSZMSZhatá|yta|an jogszabá|yi hivatkozásokľa vonatkoző á||áspontjtlt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 10.

2. felkéri a jegyzót, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbizottját ahatźlrozat 1.

pontjában foglaltakról és az SZMSZ mődositás körében megtett intézkedésekĺol tájékoaassa.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2016. november l5.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltakľól a Koľmányhivatal
táĘékoztatálsa 2016. novembeľ 28. napján megtiirtént.

222/2016. (Xr.10.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. visszavonja a |42/2015. (VI. 04.) szźtmű, a f5lf0I6. (II. 04.) számű, a f4lf016. (II.04.) számú
határozatát és a hivatkozotthatározatokban szereplő személyekke| amegbizttsi szerződéseket 2016.
november 1 5. napjával megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ l5.

2. a) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő önkormányzati
rendelet 2016. november 15. napján hatźiyba lépő módosítasával egyidejűleg Társasházi
P źiy ázatokat El b íráI ó I de i gl en e s B izottságot h oz |étr e.

JJ
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b) a T ár sasházi P á|y ázatokat Elb íráló ldei g l enes B izottság

elnökévé: GondosJuditot
tagává: Dudás Istvánnét

Guzs Gyulát
Pintér Atti|át
Dr. Erőss Gábort

vźiasztjameg.

Fele1os: polgármester
Határidő: 2016. november 15.

3. a) a Képvise|ő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabtilyzatárő| sző|ő tinkormányzati
rendelet 2016. november l5. napján hatźiyba |épő módosítźsźwa| egyidejűleg Smart City Ideiglenes
Bizottságot hoz létre.

b) a Smart Ciý Ideiglenes Bizottság

elnökévé: Dr. Ferencz orsolyát
tagsźná: Vörös Tamást

Balogh Istvánt
Simon Györgyöt
Komássy Akost
Jakabfu Tamást

vá|asztjameg.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. novembeľ 15.

4. a határozat f-3. pontjában foglaltak miatt 20|7.
előzetes kötelezettséget vállal évente 26.670,0
bevételének terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 15.

évtől határozat|an időre önként vállalt feladatként
e Ft összegben az onkormányzat sajźú miĺködési

5. felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 2-3. pontja a|apján gondoskodjon a személyi változások
áNezetésérol a szükséges nyilvántartásokban.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2016. november l5.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 20|7. évi és az azt követő évek
kĺi ltségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő:2017 . évi és az azt követő évek költségvetésének készítése

A-Jegzői Kabine! tájékoztatása alapján: a hatźrozat 1. pontjában szeľeplő személyekkel a
megbízási szeľződések megszůintetésľe keľültek. A határozat 2. pontjáhan szeľeplő ideiglenes
bizottsáę 2016. december 12. napján, ahatározat 3. pontjában szeľep|ő ideiglenes bizottsárg2016.
decembeľ 5. napján megtartotta alakuló iilését.

A Pénzüevi ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: e_határozatban foglaltakat az Ügyosztá|y a2017.
évi és az aztkijvető évek ktiltségvetésének tervezéséné| figyelembe vette.

)tl



223tf016. (Xr.10.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy azegyes önkormányzati rendeletek módosítĺásáróI szóló rende|et2.
$-át e|fogadj a az a|á"ŕbiak szerint:

,,2. s (l) Az SZMSZ Rendelet 3 ]. s (3) bekezdése helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

''(3) A Képviselő-testületnek az állandó bizottságolĺra átruházott hatásköreit e rendelet 7. melléklete, a
Képviselő-testület ideiglenes bizottságainak hatásköreit e rendelet 7/A' melléklete tartalmazza.',

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

,, (6) A Képviselő-testiilet óltal elfogadott a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési feladatokat ellátó
szeľvezeti egłségének éves ellenőrzési tervét a belső eĺlenőrzési vezető a jegyző egłetértésével
módosíthatja.,'

Fe|elős: polgármester

Hatáľidő: 2016. november l0.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatása a|apján: a határozatban foglaltak a 36120|4. (xI.06.)
tinkoľmányzati ľendeletbe beépítésre keľültek.

224t20r6. (Xr.10.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az egyes ĺinkormźtnyzati rendeletek módosít.ásáľól szóló rendelet
10. $-át és azI. és 2. fiiggeléket elfogadjaaza|ábbiak szerint:

,,I0. $ Az SZMSZ Rendelet e rendelet l. Jüggeléke szerinti 3. függelékkel és e rendelet 2. fiiggeléke
szerinti 4. függelékkel egész.ül ki.

.../2 0 1 6. (. ....) önkormónyzati rendelet 1. fiiggeléke

e rppwsnĺő-rBsrÜĺET IDEIGLENEý BIZqTT9ÁGAI

I. rÁRsAs HIĹZI pÁĺwizlrorlr ELB ÍR/iLo ln rl eĺBĺvns B IZ oTTsÁG TAGIÁI :

ELNOK: Gondos Judit
TÁGOK: Dudós Istvánné

Guzs Gyula
Pintér Áttila
Dr. Erőss Góbor

2. SMART CITY IDEGLENEý BIZOTT9ÁG TAGIAI:

ELNOK: Dr. Ferencz Orsolya
TAGOK: Vorös Tamas

Balogh Istvón
Simon Gyo1sľ
Komassy Akos
Jakabfu Tamás

.../2 0 I 6. (......) önkormdnyzati ľendelet 2. fiiggeléke

TANÁCsKoZÁsI JaGGAL RENDELKEZő olĺsznnvnzőncĺ rozossÉenr

J)



1. Józsefvárosi Közbiztonsági Polgáľőrség és Katasztľófavédeĺrui onkéntes Tíizoltó EgłesüIet
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. Civilek a Palotanegyedéľt Egłesület (1088 Budapest, Lőrinc pap téľ 3.)

3. Erkel Ferenc Veg1łeskar Alapínány (I088 Budapest, SzentkiráIyi u. 26.)

4, Moravcsik Alapínóny (108j Budapest, Balassa u. 6.)

5. Népszínház Kör a Potgári Értékekért (I087 Budapest, Berzsenyi u. 4. I/18.)

6. Társak a Teleki Térért Egyesület (I086 Budapest, Teleki tér 24. I/10.)

7. Maglar Emberi Jogvédő Kozpont Alapítvány (1085 Budapest, Baross u. 28.)

8. Tisztviselőtelepi onkormányzati Eglesület (10B9 Budapest, Bláthy ottó utca I 5'),,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. november l0.

A--.'JegzŐ!- KabineÍ tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a 36ĺf01'4. (xI.06.)
łinkoľmányzati ľendeletbe beépítésre kerültek.

225/2016. (Xr.10.)

Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy

|. aMagyarorszźtg helyi önkormányzatairő| sző|ő f011. évi CLXXXIX. tĺjrvény |34. $ (1) bekezdését
figyelembe véve elfogadja a Budapest Főváros Kormányhivatala koľmánymegbízottja
BP/10l0/00483-|lf0|6 ijgyiratszźtmú törvényességi felhívásában foglaltakat, melyet a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a 2016. szeptember 15.

napján megtaľtott rendkívüli zárt i|ésérol készültjegyzőkönyv és a Józsefvárosban adományozható
kitĺintetésekľől szóló IIlf0|6. (III.10.) tinkormányzati rendelet 2-3.$-ával és 20.$ (l) bekezdés a) és
b) pontjával, va|amint a |91lf016. (IX.l5.) szám,űhatározatával összefiiggésben tett.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. novembeľ l0.

2. felkéri a polgáľmesteft, hogy a Budapest Főváros Koľmányhivatala kormánymegbizottját a
megtett intézkedésekĺől tájékoztassa.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. november l5.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak a Kormányhivatal Íe|'é f016.
novembeľ 14. napján megkĺĺldésľe keľültek.

226t20r6. (Xr.10.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy megerősíti a |9||20I6.(IX.15.) számú hatźrozatźú, azaz

,, l. a Díszpolgóri Cím kitüntetést 2016. évben az alábbi személyelĺľlek, közösségnek adományozza:
1./ Mindazolcrlak, akik a mag/ar szabadságért harcoltak ]956-ban
2./ Wittner Mória
3,/ Ivón Kovács LászIó (posztumusz)
4'/ Máté Ferenc (posztumusz).

Felelős: polgdrmester
Hatóridő: 20I6. szeptembeľ ]5'

\''d
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2. a Józsefvárosi Becsületkeľeszt kitüntetést 20]6, évben az alábbi szervezetelcľtek adományozza:
I . / S zab ads ágharc o s okért Koz al ap ín ány
2./ országos Széchényi Konyvtár
3./ Mag1łaľ Nemzeti Múzeunl

FeIeIős: polgármester
Hatáľidő: 20I6. szeptember ]5.

3. kifejezi azon szándékát, hogy a ,,Mindazolcrlak, akik a mag))ar szabadságért harcoltak ]956-
ban,, adományozott díszpolgári naglharang a Mag1lar Nemzeti Múzeumban kerüljön
elhelyezésre.

Fe lelős.. polgármester
Határidő: 2016. szeptembeľ 15.

4. felkéri a polgórmester, hogl a hatórozat 3. pontja szeľinti díszpolgári nagłharang elhelyezése
üg1lében folytass on tárg1rulas okat a Mag1łar Nemzeti Múzeummal.

Felelős: polgdrmester
Határidő: 20I6' szeptember 15.

5. a Díszpolgári cím és a Józsefvárosi Becsületkereszt kittjntetést dr. Kocsis Máté polgórmester
adja át.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I6. szeptember ]5'

6. a Díszpolgári cím és a Józsefvárosi BecsüIetkereszt kitt;ntetések átadósóra 2016. október 24-én
kerül sor a Budapesti olasz Kultúrintézetben.

FeIeIős: polgdrmester
Hatĺźridő: 2016. szeptember ]5.

7. felkéri a Józsefiáros Közosségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági eĺnokét a hatdrozatban foglalt
kitďjntetési ünnepség megszervezésére és lebonyolĺtdsifeladatok ellátasára.

F e l e I ő s : Józ s efv ór o s Kö z o s s é ge i é rt N onpr ofi t Zrt. i gaz gat ó s ógi e lnoke
Határidő: 2016. október 24.

8. a határozatbanfoglaltalĺra 5.555,8 e Ft-ot biztosít, mely alapjdn
a) az önkormányzat kiadós III07-0I cím míikodési cél és óltalónos tartalékon belül az általónos

tartalék - kötelező feladat - előirányzatóról 5.555,8 e Ft-ot ótcsopoľtosít a kiadds ] 1805 cím -
onként vállaltfeladat - műlcödési célú tómogatds áIlamhaztartáson kívülre előirányzatara,

b) felkéri a polgármestert a Józsefvdros Kozosségeiért Nonprofit Zrt.-vel katu közszolgóltatasi
szerződĺts módosítasdra és annak aláírásóľa,

c) felkérż a polgórmestert, hogł a kahségvetési rendelet következő módosítĺźsónál az a) pontban
fo gl alt akat v e 91ł e fi gł e l e mb e.

Felelős: polgdľmester
Hatdridő: a) 20I6. szeptember ]5., b) 20l6. szeptember 30., c) 2016. december 31.

9. a Józsefvárosban adományozható kittjntetéselĺről szóló onkormónyzati rendelet módosításą
miatt onként vĺźIlalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal hatórozątlan időre évente 4.000 e
Ft összegben az Ônkormányzat saját bevételeinek terh,źre.

,/fu)t



Felelős: poĺgármester
Határidő. mindenkori költsé gvetés készítése

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 10.

A Jegyzői Kabinct tájókoztatőlsa alapjĺĺn: a határozatban foglaltak további intézkedést nem
igényelnek.

J av as l at kö zn ev eI é s i intézmény e k m íÍk ö dtető i fe l adatain a k dtad ds dr a

230tf016. (Kr.o1.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a) a nemzeti köznevelésrol szóló f}II. évi CXC. torvény 99lH. $ (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel f0|7. január 01. napjától az a|źhbi tźhIázatban szeľeplő területet adja ingyenes
vagyonkezelésbe a Belső-Pesti Tankerületi Kozpont részére:

intézmény neve
feladatellátási he|y

címe, helyľajzi száma

ftildľészlet
nagysága

iĺnkoľmányza
tĺ

ingatlanvagyo
n-kataszter

szeľinti
(épület)

szintek ässzes
nettó területe

Belső-Pesti Tankeľületi
Központ ingyenes

vagyonkezelésébe keľiilő
épü|et nettó teľület (a|aprajz

szeľint), fiildľészlet

Deák Diák
Á|talános Iskola,
Főváľosi
Pedagógiai
Szakszolgálat VIII.
Kerületi
Tasintézménve

1081 Bp., II. János Pál
pźqatér 4.Hrsz:34694 1944 mz 4543 mz

füldrészlet: |944 m"
épület nettó terület: 4400,3 m2

Józsefuárosi
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény és
Altalános Iskola

i084 Bp., Tolnai Lajos
u. i 1-15. Íksz:3480312 2238 m2 2738 mz

ťoldrészlet: 2238 m.
épület nettó terület: f589,3 mf

Lakatos Menyhért
Altalános Iskola és
Gimnazium

1086 Bp., Bauer Sándoľ
u. 6-8. ľIľsz: 35095 f0f7 mz 3978 m2

füldrészlet: f0f7 m2

épi.ilet nettó teľület: 3874,6 m2

Losonci Téri
Általános Iskola
(uszodával)

1083 Bp., Losonci tér 1
Hrsz:35728132 7913 mr 8358 m2

ťoldrészlet: 7913 m'
épület nettó teľület: 7896,4 m2

Molnár Ferenc
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

i085 Bp., Somogyi Béla
u. 9-15. Hrsz:36463,
36465

f564 mz
f9l6 m2

iskolai
épĺiletrész:

4f8f
+ 3138

7420 mz
(óvodai

ťoldrészlet: 2564 m",
243f m2

épület nettó terület:7|70,7 m2

\'{
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épĹiletrészt
nem

tartalmazza)

Budapest VIII.
Keľtileti Németh
Ltsz|ő Általános
Iskola

1084 Bp., Német utca
14.
Hrsz:34915

1649 mz 46f1mr ftjldrészlet: 1649 m,
épĺilet nettó tertilet: 4049,6 m2

Budapest VIII.
Kertileti Németh
Lász|ő Általános
Iskola
(játszóudvar)

1084 Bp., Német utca
tf.
Hrsz:34914

m'551
ftjldrészlet: 55| m,

Budapest VIII.
Keľületi Németh
Lász|ő Á|talános
Iskola (sportudvar)

1084 Bp., József utca
2f.
Hrsz:34916

538 m2
ffjldrészlet: 538 m,

Vajda Péteľ Enek-
zenei Altalános és
Spoľtiskola

l089 Bp., Vajda Péteľ u.
25-31.
Hrsz: 38603/I, és
38603t2

t ha 683 m2

l49I mz
6431m2

füldrészlet: 66^83 m,,
1491m'

épület nettó terület:
6268.f m'

Józsefuárosi
Zeneiskola
Alapfokú
Miĺvészeti Iskola

1082 Bp., Nap utca 33.
Hrsz:35701

ll57 m'

1024 m2
füldrészlet: 1|57 m2

épĹilet nettó terület |0f4 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . januźr 0|.

b) a nemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC. törvény 99lH. $ (1) bekezdésében fogla|takra
tekintettel 20|7. január 0l. napjátó| az a|ábbi tźb|ázatban szereplő területet nem adja ingyenes
vagyonkezelésbe a Belső-Pesti Tankertileti Központ részére:

intézmény neve
feladate|látási hely

címe, helyľajzi száma

łinkoľmányza
ri

ĺngatlanvagyo
n-kataszter

szeľinti
(épü|et)

szintek ässzes
nettó teľĺilete

iinkoľmányzati ingatlan-kataszter
szerinti (épĺĺ|et) szintek iisszes nettó
teľĺiletéből, valamint a fiildľészletből

nem adja vagyonkezelésbe a Belső-Pesti
Tankeľiileti Kiizpont részére az z|áhbi

teľĺileteket (tizedekľe keľekítve)

Deák Diák Altalĺános
Iskola, Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgá|at
VIII. Kerületi
Tasintézménve

1081 Bp., II. János Pál
pźĘa tér 4. Hrsz:
34694

4543 m2

|42,7 mf (ebéd|ő: 100,93 + tálalókonyha:
40,55 + mosdó: 1,25)

Józsefuárosi Egységes
Gyógypedagógiai
Módszęľtani Intézménv és
Általános Iskola

1084 Bp., Tolnai Lajos
u. 11-15. Hrsz:
34803/2

2738 mz

748,7 m" (ebécllő: 70,27 + tálalókonyha:
36,27 + fehér mosogatő: 7,07 + fekete
mosogató: 7,38 + ij|töző: 6,82 + mosdó:
6,79 + ra|<tźr: 14.13)



Lakatos Menyhét
Általános Iskola és

Gimnázium

1086 Bp., Bauer
Sándor u. 6.8. Hrsz:
35095

39'18 m2

|03,4 m' (ebédlő: 65,ff + tálalókonyha:
27,f6 + füľdősz.: 6,748 + közlekedő:
4.812)

Losonci Téri Altalános
Iskola (uszodával)

1083 Bp.' Losonci tér
1.

Hrsz:357f\l3f
8358 m2

46|,6 m. (fozőkonyha: 284 + ebédlő:
l17,08 + tál. konyha: |3,46 + mosogató:
f3,38 + ebédlő előtéľ: l8,1l + öltozo:
5.557)

Molnáľ Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nye|víĺ
Altalános Iskola

1085 Bp., Somogyr
Béla u. 9-15.
Hrsz:36463. és 36465

428f
3 138

7420 m

f49,3 m'(alagsori mosdó, öltöző: 4,54 +
I3,5f + alsós ebédlő: 5|,7 + felsős
ebédlő: 51,9l + tá|a|ő: f5,79 + konyha:
77,75 + raktár: If,56 + kozlekedő: |2,|3),
valamint az ővodai épületrész, és a 36465
hrsz-ú ťoldrészletből 544 m' (óvoda

udvarai)

Budapest VIII. ,KerĹileti
Németh Lász|ő Altalános
Iskola

1084 Bp., Német utca
14.
Hľsz:349|5

46fI m2

577,4 m. (leválasztott egyéb
helyiségcsoport: 330,67 + ebédlő: 149,07
+ tá|a|ő: 6,77 + mosogató: 8,8f +

közlekedo: II,79 + raktár.. 4,31 + 3,51 +
fiirdő: 7,36 + öltoző: 2,3f + közlekedő:
44.5] + mosdó: 2.l7)

Vaida Péteľ Enek-zenei
Altalános és Sportiskola

1089 Bp., Vajda Péter
u.25-37.
Hĺsz: 3860311, és
38603/f

6431 m2

|6f,8 m. (ebédlők: 5I,73 + 19,]| + tálaló:
I7,|9 + konyha: 39,84 + mosogató: 19,05
+ öltöZő: |f,9| + e|őtér: f ,34),
valamint a 38603l| hrsz-ú ťoldrészletből
4000m2, a sátorral befedett spoĺtpálya és

az ahhoz kialakított kiszolgáló
létesítmények. teniszpálya

Felelos: polgáľmester
Határidő: f0I7 . január 01.

c.) f0I7. január 01. napjától a Belső-Pesti Tankertileti Központ részére inryenes haszná|atot
bizto sít az a|ábbi .ingatlanokĺa :

- a Vajda Péteľ Enek-zenei A|ta|źtnos Iskola és Spoľtiskolarészére tanítási napokon 8 és 16 órakozoÍt
testnevelés órák és szabadidős sportfoglalkozás cé|jáből a 1089 Budapest, Vajda Péter u. f5-3|. sz.

alatti ingatlan udvarán kialakított sátoľral befedett sportpályát,
- a Lakatos Menyhért Általá''os Iskola és Gimnázium részére tanítási napokon 8 és 16 óra között
testnevelés órák és szabadidős sportfoglalkozás cé|jáből a 35086/1 he|yrajzi szám a|att felvett Budapest
VIII., Mátyás tér 15. szám a|atti önkormányzati tulajdonú ingatlan sportudvarát.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. januźr 0|.

2. a Losonci Téri Általános Iskola tanuszodája esetén f0|7. január 0l. napjától felkéri a Belső-Pesti
Tankerületi Központot, hogy a következő nyitva taľtási időszakban a közfiirdő jelleget taľtsa fenn:

hétköznap 6.00-7.30-ig és 16.00-21.00-ig, héwégén: 8.00-16.00-ig; és a jegyźrak és egyéb
kedvezmények meghatározásakor a 20|6. december 31. napja előtt meghatźtrozottakat vegJe
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. januźtr 0I'

3. tudomásul veszi, hogy a nemzetí kcjznevelésrő| sző|ő f}II. évi CXC. törvény 99lG. s (1) bekezdése
a|apjźn f0I7. januźĺr 01. napjátő| az 1.a) pont szerinti önkormányzati vagyonnal kapcsolatban f0I7.
január 01. napjától a vagyon miĺködtetésébő| kapcsolatos jogviszonyokból származő jogok és

kötelezettségek a Belső-Pesti Tankerületi Központot illetik meg, illetve terhelik'
40
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Felelős: po|gármester
Hatáľidő: f017 . január 01.

4. a.) elfogadja Budapest Józsefuárosi onkormányzat és a Belső-Pesti Tankerületi Kozpont közijtt a
köznevelési intézmények miĺködtetői fęladatainak átadása tárgyźthan f017. janllár 01 . napjától
hatźtrozat|an időre kötendő megá|lapodások tervezetének fó taľtalmi elemeit' melyek ahatározat |-3.
számú mellékletét képezik, va|amint a Belső-Pesti Tankeri'ileti Központ részére ingyenes
vagyonkezelésbe adja ahatátozat 4. számű mel|éklete szeľinti ingóságokat.

b.) felhatalmazza a polgármestert az a.) pont szerinti megállapodások és mellékleteinek végleges
tartalmának osszeá|lítására és a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. december 15'

5. felkéľi a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ ZÍt.-t a köznevelési intézmények működtetési feladatok
átadásáv a| kapcsolatos személyiigyi intézkedések megtételére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 20l6. decembeľ 0l.

6. a.) az 5. pontban foglaltak végľehajtasa éľdekében 3|.234,5 e Ft fedezetet biztosít a Józsefuárosi
Gazdá|kodttsi Központ Zrt. részére támogatási szerziódés keľetében.

b.) az a.) pontban foglaltak biztosítása érdekében af0|7. évi költségvetés terhére 3I.234,5 eFt,-
osszegben előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat műkodési bevételei terhére.

c.) felkéri a polgármestert az a.) pontban foglaltakra vonatkozó támogatási szerződés megk<itésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 01.

7. amennyiben 2017. januát 0l. napjától a Belső-Pesti Tankerületi Központban nem biztosítottak a
műkcidtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatok ellátásának személyi feltételei, abban az esetben
felkéri a lőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a Belső-Pesti Tankerületi Kozponttal a
fe|adate||átás és annak flnanszírozźlsára vonatkoző megá||apodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 20 l ó. december 3 l .

8. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zÍt.-t, hogy a 2017 . évi ĺizleti tervének összeállításánźi
a határ ozatban fogla|takat vegye figyelembe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidó: 20 1 6. december 0 1.

9. önként vá||a|t feladatként, határozat|an időre a Belső-Pesti Tankeľületi Központ ľészére 201.I. évto|
évente |2.775 e Ft összegu támogatást nyújt a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. áita| a
működtetés teriiletén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további
foglalkoztatása esetén a cafeténajuttatás biztosítźsźrą addig az időpontig' ameddig a Belső-Pesti
TankerüIet egyéb költségvetési forľásból fedezetet biztosit rá.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. janutr 0I, és az azt kovető évek

4l

đ,



10. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2017. és azazt követő évek koltségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201,7. és az aztkövető évek költségvetés készítése

A Hu m ánszoleáltatási tigyosztá|y tájékoztatálsa alapj án :

1-4. pont. A Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat és a Be|ső-Pesti Tankeľĺileti Központ ktizött a
köznevelési intézmények műktidtetői feladatainak átadásá.ľa| kapcsolatos határozat|an idejíĺ
megállapodások előkészítésľe keľiiltek, aláíľásuk az Onkoľmányzat részérő| a20t6. decembeľ 15-
ĺ hatáľidőt tartva megtöľtént.

Á. Józsefváľosi GazdáIkodási Kłizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a technikai do|gozók
áthelyezésével kapcsolatos adminisztľációs fe|adatok folyamatban vannak, előzetes egyeztetés
alapján a Tankeľiilet ľészére a pontosított ál|ománytá'b|ázat átadásľa kerü|t. A Belső-Pesti
Tankerülethez áthe|yezett technikai személyzetľe vonatkozóan a kinevezések egyeztetése
folyamatban van.

A Pénzĺievi ÜgYosztáIv tájékoztatálsa alapján: ahatáľozatban foglaltaka20|7. évi és az azt követő
évek költségvetésének tervezésénél figyelembe vételľe keľiilnek.

Iav aslat intéanényv ezetői meg bízds v élemény ezés ére

2su2016.(xII.o1.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésľől szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 83. $ (4) bekezdés h) pontja szerinti intézménymiĺködtetői véleményezési jogával
élve támogatja a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvĺi Altalános Iskola 1085 Budapest,
Somogyi Béla utca 9-|5. igazgatójának, Tanosné Horváth Mártának az Nkt' 67. $ (7) bekezdése szerinti
2. megbizási ciklusľa töľténó, 2017. auguszľus l. _ 202f. július 3l. napjáig sző|ő intézményvezetői
megbizźsát.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. december 1.

A Humánszoleá|tatásĺ Ügvosztálv Humánkapcsolati lroda tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-
testiĺlet dtintéséről a Belső-Pesti Tankeľiileti Központ vezetőjének tájékoztatálsa 2016. decembeľ 5-
én megtöľtént.

rav as lat telep íilés képi felleb b ezés e k elbírdlás óra

232t2016. (Kr.01.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. helyben hagyja' a ..........' és .. ... kérelmezők számára kiadott 26-44I/6lf0|6 i|<tatőszámű,
szźtm a|atti lakás utcai homlokzati klímaberendezésének leszerelésére vonatkozó I.

fok li telep ülé skép i ktj te l ezés i |latźn. ozatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. december 0l'

\I
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f. A 26-441l6lf016 iktatószámú. a szźlm a|atti lakás utcai homlokzati
klímaberendezésének leszerelésére vonatkozó I. fokú teleptilésképi kötelezési hatźtrozatta| szemben

......'.. és .. részéro| benyújtott fellebbezés alapjźn, másodfokri hatósági
jogkörébeneljárvaaza|źtbbihatározatothozza:

HATÁno ZAT

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-tęstĹilęte másodfokú hatósági
hatásk<jrébe n e|jttrv a,

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet JózseÍváľosi onkoľmányzatFőépítésze áitalhozott,26-44|/6/f0|6
iktatószámú, a Budapest VIII. keľü|et, ...... szám alatti lakás utcai homlokzati
klímabeľendezésének leszeľeléséľe vonatkozó I. fokú telepĺilésképi kötelezésí hatźrozatban fogla|t
határozatot

helyben hagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat fęlülvizsgá|ata jogszabálysértésre való
hivatkozással, bíróságtól kérhető. A keresetlevelet a határozatkézhezvételétől szźtmitoÍt 30 napon belĹil,
az I. fokú közigazgatási szeľvnél, vagy a Fővárosi Törvényszéknél kell 3 példányban benýjtani. A
keresetlevél benýjtásának a határozat végľehajtásáľa nincs ha|asztő hattiya, a keresetlevél
benyújtásával egyidejűleg ajogerős hatźrozat végĺehajtásának felfiiggesztése kérhető.

tNDoKoLÁs

Az építésüggyel osszefüggő egyes he|yi önkormányzati hatósági eljárásokľól sző|ő 5lf0|3. (II.10.)

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 14. $ (l) bekezdésének c) pontja és 6. $ 14. pontja
értelmében, településképi kötelezettségnek minősül a bejelentési eljaľás lefolytatasa szellőzó- és
klímaberendezés építményen vagy építmény közterületi homlokzati falában való elhelyezése.

2016 áprilisában felkeľeste a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodáját
és személyesen érdeklődö,tt a résztulajdonát képező Budapest VIII. kerület . '.... szźlm a|atti
ingatlan utcai homlokzati fa|szakaszára kihelyezni kívánt klímaberendezés kültéri egységének
felszerelésére vonatkozó engedélyeztetési eljárással kapcsolatban. A Váľosépitészeti Iroda munkatársai
tźĄékoztatták ...t arról, hogy a klímabeľendezés kültéri egysége kizźrólrag a köZtertiletről
nem látható helyen he|yezhető e| (66lf007 onkormányzati rendelet 6.$ (4) bekezdésének b) pontja), a
berendezés azutcai homlokzatra mégtakart állapotban sem kerülhet ki.

A Vaľosépítészeti Iroda munkatársai20|6.június 03-źn á|ta|ános helyszíni bejáľáson megállapították,
hogy a Budapest VIII. keriilet számű Táľsasház utcai homlokzatźtra (a bejrárati kapu
fü|ott az szám a|atti lakáshoz tartoző fa|szakaszon) településképi bejelentési eljárás
lefolýatása nélkül klímaberendezés ki.iltéľi egység kihelyezésére keľült sor. A nagyméretiĺ
klímaberendezéskozteruletľől látható' A lakás tulajdoni lapja által igazo|tan, a Budapest VII[. kerület,

....,.,. szttm alatti lakás tulajdonosai ...... ....... és

A lakás tulajdonosai 20116. október 03-án településképi kötelezési eljárásban felszólítrást kaptak arra
vonatkozóan, hogy 15 napon belül távolítsák eI a településképet rontó, telepiilésképi bejelentés né|ktil
kihelyezett klímaberendezést. ... . és ... ..2 a ... .. ..... SZ.

alatti lakás tulajdonosai az elsőfokű hatfuozatĺal szemben fellebbezést terjesztettek elő. A kérelmezők
jogorvoslati kérelmükben előadták' hogy klímaberendezés kihelyezése i'igyében .................... f0I6
ápri|isában a Városépítészeti Irodán járt, aho| az lroda munkatársai több egyeztetés után háľom
látványervet is e|utasífua, nem járultakhozzá ahhoz, hogy beadják a településképi bejelentési eljárást.
Hivatkoztak továbbá arra, hogy a szakmunkások tĺibb hétig tartó vźrakoztatttsa után és a turisztikai
szezon közeledtével nem volt más választásuk, minthogy az engedé|yezési e|jźtrás lefo|ytatása nélkül
ideiglenesen a homlokzatra telepítsék a klímaberendezést. A fellebbezésben jelezték továbbá, hogy
jelenleg a klímabeľendezést nem tudják más helyľe áthe|yezni, ugyanakkor folyamatban vaÍI az ingatlan
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tetőterének és pincéjének érékesítése' melynek vźrhatő bevételét atársasház a tetőfelújításra, valamint a
belső és küIső homlokzat felújítására fordítja. Az utcai homlokzat fe|űjitźtsakor a kérelmezők az
áttervezett és megerősített tetore, végleges helyére helyeznék át a klímaberendezést.

Aközigazgatási hatósági eljárás és szolgá|tatás általános szabá|yairő| sző|ő f004. évi CXL. törvény 105.

$ (l) bekezdés alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a dĺintést helybenhagyja, megváltoztatja,vagy
megsemmisíti.

A fel lebbezés megalapo zat|an.

A Józsefuáľos Keľiileti Építési Szabá|yzatáról (JOKÉSZ) sző|ő önkormányzati rendelet 6. s (l4)
bekezdésének b) pontja a|apján: ,, Klímaberendezés és klíma-berendezések kültéri egysége ba) meglévő
épületeken csak az épület megjelenéséhez illeszkedve, köztertiletről nem láthatóan helyezhető el és a
kondenzvíz e|vezetésérőI megfeleloen gondoskodni kell, az kozteru|etre vagy szomszéd telekľe nem
folyhat át.''

Az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárásokľól sző|ő 5lf0I3. (II.l0.)
onkormányzati ľendelet 6. $ 14. pontja a|apjćtn, telepĺilésképi bejelentési eljárást kell lefolytatni - a
műemléket érintő vagy műemléki jelentoségű teriileten örökségvédelmi engedélyhez kotott tevékenység
kivételével - az a|ábbi építésügyi hatósági engedélyhez nem köt<itt építési tevékenység megkezdése
előtt: nap-kollektor, sze||őző- és klímabeľendezés, áru- és pénzautomata, épitményen vagy építmény
köĺerületi homlokzati falában való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az épitmény tartőszerkezeti
rendszerét vagy tartőszerkezeti elemeit megváltoztatni, áta|akitani, elbontani, kicserélni, megerősíteni
vagy újjáépíteni.

A klíma ki.iltéri egység kihelyezése iigyében településképi bejelentési eljárás nem indult annak ellenére,
hogy a tulajdonosok előzetes tájékoztatást kaptak arra vonatkozőan, hogy klímabeľendezést csak az
eljárás lefolýatása után lehęt kihelyezni, valamint tudták, hogy a beľendezés csak közterületről nem
láthatő módon helyezhető el.

A klímaberendezés a hatályos jogszabá'|yi előírásoknak nem felel me5, az építésüggyel összeffiggő
egyes helyi önkormányzati hatósági eljárásokľól sző|ő 5l20I3.0I.10.) önkoľmányzat rendelet 14. $ (1)
bekezdésének c) pontjában és 66ĺ2007 .(Xil.If .) onkoľmányzati rendelet 6. s (4) ba) pontjának, ezért az
elsőfokú hatóság helyesen köteleĺe a tulajdonosokat a klímaberendezés eltávolítására.

A hatźrozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a közigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás
általános szabá|yairő|sző|ő2004. évi CXL. töľvény 107. s (3) bękezdésén alapul.

A másodfokú hatósági eljárás lefolytatasĺára a hatáskcirt és illetékességet aközigazgatźlsi hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabtiyairő| sző|ő 2004. évi CXL. törvény 107. $ (l) bekezdése á||apítjameg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 01.

3. felkéri a polgáľmestert a határozat |. és f. pontjai szerinti másodfokú telepü|ésképi kötelezési
elj árásban hozott határ ozat köz| ésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 8.

A Váľosépítészeti Iľoda tájékoztatátsa alapján: a határozatban foglaltakľól a tulajdonosok
tá'jéko ztatáls a me gtö rté n t, m elyet 20 t 6. 12. 12 - én átv ettek.

233t2016. (Kr.o1.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. helyben hagyja a ...... ...... kérelmezó számźra kiadott f6-6|9/4ĺf0|6 1ktatőszźlmú, Budapest
VIII. kertilet, szám a|atĺi |akás Sa|étrom utcai homlokzati
klímaberendezésének leszereléséľe vonatkozó I. fokű településképi kötelęzési határozatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december l.

f. a26-6191412016 iktatószźtmu, Budapest VIII. keľület' ..... .'''. alatti lakás utcai
homlokzati klímaberendezésének leszerelésére vonatkozó I. fokú településképi kötelezési
határozaĹta| szemben kére|mező részéro| benyújtott fellebbezés a|apjźn,
más o d fokú h ató s ág i j o gkĺjrében e|j árv a, az a|ábbi hatźtr ozatot hozza:

HATÁno ZAT

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági
hataskörében eljárva

Budapest F'őváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi OnkoľmányzatFőépítésze á|ta|hozott,26-619l4t2016
iktatószámú, a Budapest VIII. keľü|et, szám alatti lakás utcai homlokzati
klímabeľendezésének leszereléséľe vonatkozó I. fokú településképi kiitelezésibatározatban foglalt
diintést helyben hagyja.

E hatźtrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatátrozat felülvizsgźiata jogszabályséľtésre való
hivatkozássa|,birőság!ől kérhető. A keresetlevelet a határozatkézhezvételétől szttmítoÍt 30 napon beltil,
az I. fokű kozigazgatźtsi szervnél, vagy a Főváľosi Törvényszéknél kell 3 példányban benýjtani. A
keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs ha|asztő hatá|ya, a keľesetlevél
benyujtásával egyidejűleg ajogeľős határozat végĺehajtásának felftiggesztése kérhető.

INDoKoLÁs
Az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormźtnyzati hatósági eljárásokról szó|ő 5lf0I3. ([.10.)
önkoľmányzati rendelet 14. $ (1) bekezdésének c) pontja szerint településképi kĺjtelezettségnek minősül
a bejelentési eljárás lefolytatása többek között sze||ozo. és klímaberendezés építményen vagy építmény
közterületi homlokzati fa|ában való e|helyezése is.

A Városépítészeti Iroda munkatáľsa 2016.08.26.án általános helyszíni bejrírĺíson észrevette, hogy a
Budapest VIII. kerĺilet, ...... ..... számú Társashźn Salétrom utcai homlok'zatára telepi'ilésképi
bejelentési eljárás lefolytaĺása nélkül klímaberendezés ktiltéri egységet helyeznek ki. A nagyméretű
kĺímaberendezés közterületről láthatóan kertil kihelyezésre. Az iroda munkatársa még a helyszínen
felkereste a Budapest VIII. kerület, szám a|atti lakás tulajdonosát,

....t, és tźĘékoztatta aľľól, hogy a klímabeľendezés utcáról nem látható módon
he|yezhetó el. A tajékoztatás ellenére a berendezést még aznap, 20|6.08.26-án kihelyezték. A
tulajdonos tehtLt űgy helyezte ki a klímaberendezés kültéri egységet, hogy tudta, hogy annak kihelyezési
módja szabźůyta|an ....... 20|6.08'f9-én felkereste a Váľosépítészeti Irodát és kérte a
klímaberendezés homlokzaton való fennmaradását. Az ĺroda munkatarsai arról tájékoztatták a
tulajdonost, hogy ,,fennmaradási engedélý'' utólagosan nem lehet kérni klímaberendezés kihelyezése
tigyében.

A lakás tulajdonosa 2016. októbeľ 03-án teleptilésképi kötelezési eljárásban felszólít,ĺást kapott arra
vonatkozóan, hogy 15 napon belül távolítsa el a telepĹilésképet ľontó, településképi bejelentés nélki'il
kihelyezett klímaberendezést.

Kérelmező az elsőfokú határozatta| szemben fellebbezést terjesztett elő. Fellebbezésében afta
hivatkozott, hogy a Városépítészeti Iroda helyszínen megjelent munkatársa nem a teljes valóságot
mondta el a helyszíni bejáráson töľténtekkel kapcsolatban, amikoľ a Városépítészeti Iľoda munkatáľsa
megjelent a helyszínen, a klímaberendezés máľ üzemkész volt, csak apľóbb simítások voltak hátra.
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Hivatkozott továbbá arra, hogy tćýékoztatást kért a Városépítészeti Iľoda munkatársátő|, aki azt a
tájékoztatźst adÍa, hogy a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatalnál fennmaradási engedély kérésére van
lehetősége, mely kérelem elutasítása esetén jogorvoslati eljárásnak lehet helye 5.000 forint
illetékbélyegen történo megfizetése e|lenében. Fellebbezésében kérte továbbá a hozzájźrulást ahhoz,
hogy a klímabeľendezés a jelenlegi he|yzeténé| alacsonyabb helyre szerelve maradhasson fenn a
homlokzaton.

A fellebbezés megalapo zat|an.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairő| sző|ő 2004' évi CXL. törvény
105.$ (l) bekezdés alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenharyja, megváltoztatja,
vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testtilete a másodfokri hatóság jogkörében e|jár:va a
jogorvoslati kérelmet mega|apozatlannak ta|á|ja, ezért az elsőfokú döntést - helyes indokai a|apján -

hatá|y áb an fenntaľtj a.

A Józsefuáros Keľületi Építési Szabá|yzattról (JóKÉSa szóló cinkormányzati rendelet 6. $ (4)
bekezdés ba) alpontja az a|źtbbi rendelkezést tarta|mazza: ,,Klímaberendezés és klíma-berendezések
kĺiltéri egłsége meglévő épületeken csak az épület megjelenéséhez illeszkeđve, kozterületről nem
láthatóan helyezhető el és a kondenmíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közter.ületre vagł
szomszéd telelĺľe nem folyhat át.,,

A klíma kĹiltéri egység kihelyezése i.igyében településképi bejelentési eljárás nem indult annak ellenére,
hogy a tulajdonos tudomással bírt arról - még mielőtt a beľendezést kihelyezték _, hogy
klímaberendezést csak az e|járts lefolytatása után lehet kihelyezni, valamint tudta a^. is, hogy a
berendezés csak közterülętről nem |źthatő módon helyezhető el.

A klímaberendezés a hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg|5/f0I3. (II.l0.) ĺinkormányzati
rende|et 14.$ (1) bekezdés c) pontja és a 6612007. (XII.12.) önkoľmányzati rendelet 6.s (4) bekezdés ba)
alpontja], ezért az elsőfokú hatóság helyesen kötelezte a tulajdonost a klímaberendezés eltávo|ítására.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a kozigazgatźtsi hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabźiyairő| sző|ő 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.

A másodfokú hatósági eljarás lefolýatására a hatáskört és illetékességet aközigazgatźlsi hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabá|yairő|sző|ó2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdése á|lapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december l.

3. felkéri a polgármesbrt ahatározat I-f . pontjai szerinti másodfokú hatźrozat közléséľe.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20 1 6. december 8'

A Váľosépítészeti lľoda tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltakľól a tulajdonos
táj éko ztatálsa m e gtö ľtént, m elyet 20 |6. 12. 19 - én átv ett.

Javaslat lakdsok közszolgálati célíl kijeltilésének megszĺintetésére, valamint bérlőkijeliilési jogot
biztosí'tó megdllapodds megkötésére

2s6/20r6. (Xtr.01.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkormányzattu|ajdonában á||ő, ahatfuozat 7.

számű me|léklete szerinti 70 db lakás kozszo|gá'|ati célra tĺjľténő kijelolését megszünteti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 1.

2. határozott időre, 5 éves időtartamra szólóan - amely egy alkalommal legt.eljebb 3 éwel
meghosszabbítható - térítésmentesen, többszörĺjs bérlőkijelölési jogot biĺosít a Budapesti
Rendőr-fókapitányság részére ahatározatf . számű mellékletében felsorolt 25 db önkormźnyzati
tu|ajdonú bér|akásra vonatkozóan a határozat 3. számű melléklete szerinti megállapodásban
r o gzitett tartalm i elemekkel.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. decembeľ 1.

3. felkéri a polgármestert ahatározat2. pontja szerinti megállapodés a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december l5.

4. elvi dcintést hoz anő|, hory felülvizsgá|ja a béľ|akás rendszert' kialakítja azűj,bővített szociális
támogatási rendszeľt, kialakítja annak rendszerét, hogy a lakbéľ korrekció mértékét milyen
mértékben kell végrehajtani, a|lhoz, hogy a költségek a bevételekkel egy szintbe kertiljenek,
kialakítja a szociálisan ľászorulók bevonásának rendszerét, valamint kialakítja annak rendszerét,
melynek keretében a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. vizsgá|ja felül, melyek azok a
|akőhtnak, amelyekben érdemes még bérlakás állománý fenntaľtani.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 01.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapjánz a határozat végrehajtásra
keľiilt, az üľes |akások nyilvántartásában az átvezetések, rögzítések megtiiľténtek.

Iav as I at g azdas dg i túrc as dg g aI k ap c s o l at o s dö nt és e k me g h ozatal ór a

238/f016. (X[.01.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.-ve|
kötendő KozszolgáItatási szerződés módosítósát, és felkéri a polgármestertaza|źúrásźtra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 1., a|áirás december 8.

2. elfogadja a hatźrozat 2. számű mellékletét képezo Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.
AlapszabáIy módosítdsdt, és felkéľi a polgármesteÍt az a|áirásáĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 1., a|áírás december 8.

3. a ,,JÄTSZ)TÁRSAK - II. János Pá| pápa téri jźńszőtér funkcióbővítő megújítrása'' elnevezésű
pá|yázaton vá||a|t 3 éves fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat f0|7. január l.
napjától a Józsefuáľos Kclzösségeiét Nonpľofit Zrt. |átja e|.
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Felelős: JózsefuárosKtizösségeiéľtNonprofitZrt.igazgatőságelnoke
Határidő: 2016. december l.

4. módosítja a Képviselő-testület ||2120|4. (VI.1l.) számú határozatának 6. pontját úgy, hogy jelen
hattrozat 3. pontjában rogzített feladatokra a2017. - f0I8. - 20|9. években (fenntaľtási idoszak)
összesen bruttó 7.000.000,- Ft, évente 2.333.333,- Ft fedezetet biztosít e|őzetes kötelezettség
vállalásként a helvi adóbevételek terhére.

Felelős: JózsefuárosKĺizösségeiértNonpľofitZrt.igazgatőságelnoke
Határidő: 2016. december 1.

A Gazdá|kodási Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: aKőzszo|gáltatási szerződés módosítása 201ó.
december 15. napján a|áírásra keľiilt. Az Alapszabály aláíľása határĺdőben megtörtént.

A Józsefváľos Ktizösségeiért Nonpľofit Zľt. tájékoztatása alapján: az Ä|apszabály módosítása
a|áíráłsrz keľiilt 2016. decembeľ 0l-jével, az el|enjegyzés20|6. |2.21-én megttĺrtént.
A ,,JÁľszoTÁns,ą.r IL János Pál pápa téri játszőtér funkcióbővítő megűjításao'
pľogľamelemet bevezettékazÜzleti tervbe, a ktizľemÍÍktidő féllel a kapcsolatfelvéte| megtiiľtént.

Javaslat a ,,Viltźgos kapualjak,' program pdlyázaÍi kiírdsónak elfogadósára

239tf016. (xlr.ol.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hory

1. a,,Világos kapualjak'' program keľetében pźńytzatot hirdet 45.000,0 e Ft keretösszegben a

társashźzak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljábó|' és

e l fo gadj a a határ ozat m e l l ékl etét kép ező p á|y źzati fe l h ívást.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 01.

f . ahatźtrozat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert a pá|yźuati felhívás Józsefuáľos c. ingyenes
önkoľmányzati lapban és a wwwjozsefuaros.hu honlapon történő kozzététe|ére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 10.

3' a hatźrozat 1. pondában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott pźiyźnati
eljárást követően felkéri a polgármesteľt, hogy az érvényes pá|yázatot benyújtó társashĺázakkal
kösse meg a támogatási szeľzodéseket.

Felelős: polgármester
Határidő: a pźiyźnati eljárás lefolýatását k<jvetően

4. ahatározat első pontjában foglaltak miatt
a) a20|7 . évi költségvetés teľhére előzetes kötelezettséget vállal 45.000,0 e Ft értékbęn ĺjnként

válla|t feladatként az onkormányzat felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére,

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: af017. évi költsésvetés tervezése

}..ĺ
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A Gazdálkodási Uevosztály tájékoztatálsa alapján: a páiyázati kiírás hatáľidőben fe|keľiilt az
Onkoľmányzat honlapjáľa és a Józsefuáros c. újság soľon következő számában is megielent. A
páiyáruatokat 20|6. decembeľ 15. napjától befogadja az |Jgyosztá|y, az éľdeklődés folyamatos.
Tekintettel azonban arľa, hogy a pá"Jyá"zat benyújtása ktizgyűlés megtartását igény|i' még nem
érkezetlpá|yázat, így támogatási szeľződés aláírásáľa sem keľiilt sor.

A Pénzügyi tigyosztálv táłjékoztatátsa alapján: ahatározatban fogla|takat az Ügyosztály a2017.
évi kiiltségvetésének teruezésénél figyelembe vette.

Javaslat a Budapest Józsefvdrosi onkormányzat tulajdondban dlló lakdsok elidegenítéséľől szlőló
rendelet meg alkotds ár a

24r/2016. (Kr.o1.)

A Képviselő-testtilet úgy d<int, hogy a hattrozat mellékletét képezó épületeket elidegenítésre kije|öli,
ązza|, hogy a Magdolna Neryed Program keľetében felújított épületekben lévő lakásokra a fenntartási
időszak alatt csak adásvételi e|ószerzódés köthető.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2017 . januźtr 0|'

A Gazdá|kodási Üeyosztály és a Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatátsa alapján: a
határozatban foglaltak teljesítése folyamatosan töľténik.

Javaslat a Tijrökbecse utcü Salgótarjóni utca és Sport utca közöttÍ szakaszdnak dtnevezésére

242t20r6. (Kr.o1.)

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

l. a Tör<ikbecse utca Sa|gótarjáni utca és Spoľt utca közötti szakaszźtnak ahatźrozat mellékletét képező
kezdeményezés szeľinti Brĺil1Alfréd utcávát<jrténő átnevezését tźmogatja.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 6. december 1.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakÍól a fópolgármestert tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 5.

A Váľosépítészeti lľoda tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltakról a főpolgáľmesteľ
táj ékoztltáłsa 20 17 . j an u á ľ 1 3 -á n m egtii rté nt.

Jav as lat a tr iano ni emlé k h elly el k ap c s o lato s dö nté s e k me g h o zatal dra

244t2016. (Kr.01.)

A Képviselő-testület úry dönt, hogy

1. a 202/f016. (X.06.) szźtmű haÍározatában kiírt képzőművészeti ptiyźnatot eľedménýelennek
nyilvánítja.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 1.

2. a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca kĺjzötti, jelenleg zsákutcaként funkcionáló
terüIeten (38598 hrsz.) a trianoni emlékmű elhe|yezésének szándékát fenntartja, melynek
megtervezésére és kivitelezésére zártkoru, meghívásos képzőművészeti pá|yźnatot ír ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december l.

3. felkéri a polgármestert ahatározatf . pontja szerinti pźiyźzat lebonyolítására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december l.

A Városépítészeti lroda tájékoztatálsa alapjánz a pá|yázat eľedménytelenségéľől a művészek
éľtesítése megtłiľtént. A kiíľásľa keriilő űj pá.Jyázat feltéte|eiľől az egyeztetések megkezdődtek.

Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskoddst nyťłjtó szociólis és
gyermekjóléti elldtlźsok helyi szabdlyairóI szóló I0/20l5. (ilI 01.) tinkormdnyzati rendelet

módosítósúra

246t2016. (Kr.o1.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól sző|ő |0/2015. (III. 0i.) önkormányzati rendelet f017. januttr t-jén
hatá|yba lépő módosításáva| az űjszt|ott ajándékcsomagra önként vállalt feladatként f0I7. évtő|
előzetes kötelezettséget vállal hatźtrozat|an időre évente 4.000,0 e Ft <isszegben az tinkormányzat
miĺködési és közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 01.

f . fe|kéri a polgáľmestert, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakat af0|7 . évi és az azt követő évek
kö ltsé gveté s énęk terv ezés éné l ve gye ťl gye lemb e.

Felelős: polgármester
Határidő: 20117 . évi és az ań' követő évek költségvetésének tervezése

A Humánszoleáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: az rńjszültitt ajándékcsomag folyamatos
és hosszútávon tiiľténő biztosítása éľdekében 24 hónap határozott időtaľtamľa vonatkozó
keľetszeľződés megkiitése szĺikséges. Az ajándékcsomag beszeľzési eljáľás eľedményét a
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2017. januálľ 16-i iilésén állapította meg' mely szeľint a
beszeľzési eljáľásban érvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő nyeľtes ajánlattevő az
ADD Communications Kft.

A PénzĺigYi Ügvosztálv tĺíjékoztatása alapján: ahatározatban foglaltakat az Ügyosztály a2017.
évi és az azt kővető évek kiiltségvetésének teľvezésénéI figyelembe vette és veszi.

,},,ĺ

247t2016. (X[.01.)

rav as l at s p ecidlis g o ndo zás t ig ény I ő k s e g íté s é r e
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

t. f0|7. źpri|is 0l. napjátő| hatźrozatlan időľe az onkormźnyzat fenntartásában lévő Józsefuáľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Nappali Ellátás szakmai egysége iiján a
Józsefuárosban é|o demens személyek részére térítésmentesen adathordozót biztosít önként vállalt
feladatként.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Szociális Szoĺgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Határido: 2016. december 01.

2. ahatározat 1. pontjában fogla|tak fedezetéľe _ önként vállalt feladat _20|7-tő|határozat|an idórę
e|őzetes kĺjtelezettséget vállal l.000.000'- Ft összegben a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ kciltségvetésében az onkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek
terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 01.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatározat 1-2. pontjaiban fogla|takat a2017 . évi és az azt követő évek
költségvetésének tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . évi és az azt kĺjveto évek kĺiltségvetésének tervezése

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: a Képviselő-
testĺilet diintéséľől az intézményv ezető táĄékoztatálsa megtiiľtént.

A Józsefváľosi Szociális Szoleáltató és Gyeľmekióléti Kiizpont tájékoztatálsa alapján: a szakmai
egyeztetések megkezdődtek az adathordozó megvalósítása, kĺvitelezése céljából.

A PénzüeYi tigyosztály tájékoztatálsa alapján: zhatározatban foglalta|<at az Ügyosztály a20|7.
évÍ és az attkövető évek kö|tségvetésének tervezésénél Íigyelembe vette és veszi.

rav as lat a h ózas s óg i éufo r d uI ót íinnep I ő h ózasp dro k me g aj ún dé ko zds dr a

248t2016. (Kr.01.)

A Képviselő-testĺ'ilet úgy dont, hogy

|. azon hĺízaspárok részére, akik Józsefrárosban kotötték meg hĺázasságukat és legalább az egyik fé|
VIII' keľiileti lakóhellyel rendelkezik, a 10. (rózsalakodalom), a 20. (porcelánlakodalom), a 25.
(eztistlakodalom), a 30. (gyĺingylakodalom), a 40. (ľubinlakodalom), az 50. (aranylakodalom), a 60.
(gyémántlakodalom), a 70. (kegyelmi lakodalom), a 75. (koronaékszeľ lakodalom) házassági
évfordulójuk alkalmából ajándékcsomagot nyújt 4.000,- Ft/pźtr összegben és az ajttndékcsomagokra
önként vállalt feladatként 2017. évtól' hatźtrozat|an időľe előzetes kötelezettséget vállal 200,0 e Ft
összegben az onkoľmányzat míĺködési és közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. december 01.

2. felkéri a polgármestert, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a 20|7. évi és az azt követő évek
költségvetésének készítésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 |1' év i költsésvetés és az azt követő évek költsésvetés készítése
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A Pénzügyi ÜgYosztály tájékoztztása alapján: ahatározatban foglaltakat az Ügyosztály af0|7.
évi és az azt ktivető évek költségvetésének tervezésénél figyelembe vette és veszi.

A Hatósáei Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a határozatban fog|altak végľehajtása fo|yamatban
van.

Javaslat az l/2016. QI.04.) önkormlźnyzati ľendelet módosítdsáľa és költségvetést érintő dtjntések
meghozatalóra

249tf016. (Kr.01.)

A Képviselo-testtilet rigy dönt, hogy

l. Sántha Péterné és Egry Attila alpolgármesteri saját keľete e|őirányzatźtnak terhére tźtmogatja a
Fazekas Mihály oktatási, Kultuľális és Spoľt Alapítváný (székhely: 1082 Budapest, Hoľváth Mihály
tér 8.; adőszźĺm: |8|56f9f-1-4f) 3.I40.I03,- Ft, azazhźlrommi||iő-szźanegyvenezer-egJszźnhárom
Ft összegben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Altalános Iskola és Gimnázium
természettudományos képzéséhez (ťoldrajz, ťtzlka, biológia) kapcsolódó demonstráló eszközök
beszerzésének érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 1.

2. ahatźrozat |. pontjában foglaltak miatt az Önkoľmányzatkiadźls 11107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt fe|adat -
e|őirányzatźtő| 1.353.478,- Ft-ot, Egry Attila alpolgáľmesteri saját keret - önként vállalt feladat -
e|oirányzatźrő| |.786.6f5,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
felhalmozási célú támogatások á|1amhánartźtson kívülre e|őirźnyzatára Fazekas Mihály oktatási,
Kulturális és Spoľt Alapítvány természettudományos képzéshez (ťoldľajz, ťlzika, biológia)
kapcsolódó demonstráló eszközök beszerzésének támogatása címén.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. december l.

3 . felkéri a polgármestert ahatźrozat I . pontja szerinti támogatási szerződés aláírásána.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 16. december 16.

4. 2.000.000,0 e HUF éľtékben 1 éves kamatoző kincstáľjegyet vásárol a K&H Bankon kereszttil2016.
december 6-án.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 2.

5. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képezó:
- Treasury keretszerződés éľtékpapír adásvételi tigyletek váI|a|ati ügyfelekkel tĺirténő

kötéséhez,
- Másodpiaci megállapodás és
- Iegyzési

dokumentumok aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. december 6.
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6. A 4. pontban foglaltak miaÍt az onkormányzat - önként vállalt feladat - bevétel ťlnanszírozási
bevételek - értékpapír értékesítés - előirányzattú és kiadás ťlnanszírozási kiadások _ értékpapír
vásárlás - e|őirányzatát 2.000.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: poIgármester
Határidő: f016. december 2.

7. felkéri a polgármesteľt, hogy a f0|6. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná| a
határ ozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a2016. évi költségvetés következő módosítása

A tlu m á nszo l gáltatási Ü gvo sztály táj ékoztatáls a alapj á n :

1-3. pont: A támogatási szerződés 2016. decembeľ 19-én a|áíľásra kerüIt.

A Pénziievi Ügyosztálv tájékoztatźtsa alapján: ahatározat2. és 6. pontjában foglaltak a Képviselő-
testiilet 20|7. évi febľuári üléséľe készítendő kiiltségvetési ľendeletben keľülnek átvezetésľe.

Iavaslat a helyi önkormdnyzat és Hivatala, valamint az önkormdnyzat dltalfenntartott köItségvetési
szerveinek a 2017. évi ellenőrzési tervére

2s0t20r6. (Kr.01.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. jőváthagyja a Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuáľosi onkormányzat és Hivatala f0I7. évi
e|lenorzési tervét ahatźĺrozat 7. szttmű melléklete szerint.

Fele|ős: jegyző
Határidő: 2016. december 31.

f . jővźhagyja a Jőzsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2017 . évi ellenőrzési tervét
a határ ozat f . számű melléklete szerint.

Felelős : intézményv ezető
Határidő: 2016. december 3l.

3, jőváhagyja a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ f017' évi ellenőrzési tervét a
hatźrozat 3 . szźtmű melléklete szeľint.

Felelős : intézményv ezeto
Határidő: 2016. december 31 .

A BeIs,ő Ellenőrzésĺ Iľoda tájékoztatálsa alapján: az éves ellenőľzési teru végľehajtásľól szóló
beszámolók _ iisszefoglalĺó éves jelentés címen - a 2017. évi zárszámadási ľendelettel egyidejíÍleg
keľĺilnek előteľjesztésre a Képviselő-testület részére jóváhagyásra. Az iisszefoglaló éves jelentés
tarta|mazni fogja a Hivatal, a Józsefvárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ és a
Józsefváľosi Szent Kozma Egészségügyi Ktizpont éves e|lenőľzési teľvének végrehajtásáról szóló
beszámolót.

ravaslat a Fővdrosi Katasztrófavédelemmel megkiitiitt szerződéssel kapcsolatos dijntés meghozataldra

f51/2016. (Kr.o1.)
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Fővárosi Katasztľófavédelmi Igazgatőságga|f0|3.július 25. napján kötött Haszná|atba
adási szerzodésnek a határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításat 20|6. december 01.
napjátő| kezdődő hatá||ya|, és felkéri a polgármestert annak a|źńrására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 01.

f. az l. pontban foglalt szeruődés módosítása miatt e|ózetes kötelezettséget vállal önként vállalt
feladatként f017-tő1határozatlan időre évente 1.092.0 e Ft összesben az onkormányzat kozhatalmi
és miĺködési bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 0l.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi és az azt követő évek
költségvetésének készítésénél vegye firyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: af0|7 . évi költségvetés és az aztkovető kĺiltségvetések készítése

A Polgáľmesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: az onkormányzat és a Főváľosi
Katasztrófavédelmi lgazgatősáry köztitti szeľződés módosítás 2016. decembeľ l-jén a|áírásra
keľült.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatáłsa alapjánz a 2017. évi költségvetés
teľvezésénél Íigyelembe vételľe keľü|t.

A Pénzügyi tigyosztá|y tájékoztatálsa alapján: ahatźrozztban foglaltaka20|7. évi és az aztkövető
évek kiiltségvetésének teľvezésénél Íigyelembe vételľe kerü|tek.

Iavaslat Józsefvdros Smart City koncepció vúzlatdnak elfogaddsdľa

2s3t20r6. (Kr.o1.)

A Képviselő-testtilet úgy dö,nt, hogy elfogadja ahatźtrozat mellékletétképező Józsefuáros Smaľt City
koncepc i ój án ak v źn|atźú.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 1.

A Rév8 Zľt. tájékoztatálsa alapján: ahatározat végľehajtrĺsa további intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Nemzeti Közszolgdlati Eg1letemmel történő egyíittmííködési megóIlapodás megkötésére

2s6/2016. (Xil.O1.)

A Képviselő-testi.ilet ligy dont, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Együttműködési
Megállapodást, és felkéľi a polgármestert az a|áírásra.

Felelős: polgármester

Jv

Hatáľidő: 2016. december 01.. a|áírźs 2016. december 8.
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A Gazdálkodásĺ tievosztálv tájékoztatása alapján: azEgyiittmĺĺkiidési Megá||apod ás a|áłírása _ az
Egyetem részérő| - fo|yamatban van.

2s7/f016. (Kr.o1.)

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

l. felkéri a polgármestert, hogy a fővárosi tulajdonban álló területeket érintő lakossági faültetési
igényekről tájékoztassa a Fővárosi onkormányzatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 9.

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában álló teľtileteket éľintő lakossági faültetési igények megvalósíthatőságátt az
onkormányzat zö|dfe|uleti tanácsadójával egyezteťve mérje fel, készítsen faültetési tervet és erről
táj ékoztassa a Képvi selő-testtiletet.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnöke
Határidő: af017 . február havi képvise|ő-testületi ülés

A GazdáIkodási Üeyosztálv tájékoztatálsa alapján: a tájékoztató levéI 2017. ianluálľ 16. napjával
megkiildésre került.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táĘékoztatása alapján: A lakossági faiiltetéssel és egyéb
ziildítéssel kapcso|atos lakossági igényekľe, javaslatokľa az onkormányzat december 19-én
|étrehozta a zoldĺtes@'iozsefvaľos.hu e.mail címeto melyľe2 igénybejelentés éľkezett.
A máľ meglévő keľĺileti fafelméľés adatai, va|amĺnt a jövőben még váľhatóan beéľkező lakosságĺ
igények figyelembevételével megkezdődtitt a keľĺileti ktizteľĺiletekľe vonatkozó faĺiltetések és az
ezzel iisszefüggő költségek megtervezése. Ennek keľetében a 20t7. tavaszi (ápľilisi) ĺiltetési
időszakľa vonatkozó első 140 daľab fa ĺĺltetésének konkľét helyszínei és az iiltetéssel összefiiggő
költségteľvezés megtiiľtént.
,Ą kiizéptávú faiiltetési teru -a lakossági igények beérkezése és a szĺĺkséges egyeztetések -
elkészítését ktivetően a Képvise|ő.testůĺlet táiékoztatálsa előľeláthatőan a máľciusi testiileti ülésen
ttiľténhet meg.

ravaslat az olimpiai Médiafalu Józsefvórosban történő megvalósítósdnak tómogatúsóra

264t2016. ()ilr.20.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

támogatja a Budapest Fővĺáros f024. évi xxxn. nyári olimpiai játékok rendezési jogának
elnyerésére vonatkozó pźiytzatot, kiemelten a pźůyźzatban megjelenő azon teľveket,
miszerint a médiafalu a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
kozigazgatźsi területéhez tartoző volt józsefuáľosi páIyaudvar (hľsz. 38818142, hrsz.
3 8 8 1 8/43 ) helyszínén kerĺilj ön kial akításra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 20.

ahatározat 1. pontja a|apjźln felkéri a polgármestert ahatározat mellékletétképezo támogató
nvi latkozat a|áír ásźr a.

1.

2.
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Felelős: poIgármester
Határidő: 20l6. december 20.

A Váľosépítészetĺ lľoda tájékoztatátsa alapján: a támogató nyilatkozat aláíľása és megküldése a
B udapest 202 4 Nonp ľ ofit Zrt. ľészére m egtö rtént.

A beszámolő |ęzźĺrva:20|7. ianuźlr fD-án.

J,,ĺ
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Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Tisztelt KépviseIő-testĺilet !

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

f016. november 19.
Sándoľ Károly bľonzszobľának avatő ĺinnepsége az Úĺ;
Hidegkuti Nándoľ Stadionnál. Ktiszöntőt mondott Zentai:
oszkár bizottsági elnök. i

Kiiszönjĺik Neked! c. program zárő sajtőeseménye a
Pályaudvaľon. Megnyitóbeszédet mondott Sára
alpo|gáľmesteľ.

Keleti
Botond

2016. november 26.

2016. november 27.

2016. decembeľ 6.

Ünnepĺ gyertyagyújtás advent
Mihály téren, kiisziintőt

első vasáľnapján a Hoľváth
mondott Sántha Péteľné

kényszeľmunkások emtéknapja alkalmából a Rezső tériĺ
emléktáblánál koszorrĺt he|yezett el Sántha Péteľné !

alpolgáľmester. i

,!

i :Unnepĺ gyertyź
i2016. novembeľ 27. !Mihály téreĺ

i alpolgáľmesteľ.
:i

:..i ^ :Józsefuáľosi Uzi^A1-izulr. november zy. ;-
i-"^-. :Egly Attila alpĺ

----*---i----'
i; i Ä líĺzsĺ,Pĺĺ,iwne

Józsefuáľosi Uzleti Klub a Hl3-ban' az Onkorm ányzat részérő|
Egry Attila alpolgáľmester volt jelen.

A Jĺĺzsefuáľosii Áldozatsegítő Szakmai EgyüttmÍĺktidési
Rendszer 1ĺÁszľn; ülése.

Elektľomos autĺí ttiltőállomás átadó a
irodaházźlnak paľkolĺíjában' az eseményen
Feľencz Oľsolya és Viiľtis Tamás képvĺselők is.

Módusz Zrt,
részt vettek Dr. I'k&J

5T

:KözblztonságÍ Fĺórum a Polgáľmesteľi Hivatalban. 
i

:A xVI[. Maryar Ingatlanfejlesztési Nívódíj páůyázat díjátadó i

i ůinnepsége, amelyen Sáľa Botond alpolgáľmester vette át az:
! onkoľmányzat nevében a Teleki tér felújításáért jáľĺó díjat. 

!

untrepsęBę' amęryen Ďäľa |'(|f,onu arporgarmesfer YeIf,e aI, ..Lz 
i

onkoľmányzat nevében a Teleki tér felújításáért jáľĺó díjat. 
:

------*:
Katalin Bál a Jĺózsefuárosĺ Roma onkormánvzatDíszteľmében. i

:i
:

A Szovjetunióba hurcolt magyaľ politikai ľabok é. i

2016. decembeľ 7.



f016. decembeľ 13.

i2016. decembeľ 14.
i

A Polgári Magyarországért Díj átadó ünnepsége a Festetics
Palotában, kłisziintő beszédet mondott dr. Kiivér Lász|ő, a
Magyar OrszággyűIés elntike. Az eseményen ľészt vett Sántha
Péteré alpolgármester is.

,,Józsefváľos rendjéért'' kitüntetések átadása a józsefváľosi
tűzoltĺóknak' polgárőľłiknek és ktizterület-felügyelőknek a
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

A Budapesti Sportsziivetségek Uniójának
SYMA csaľnokban. Az eseményen jelen
alpolgármester.

évzárő rendezvénye a
volt Sántha Péternéit

i

i201'6. decembeľ 16.

i2016. decembeľ 16.

2016. decembeľ 17.

i2016. decembeľ 19.

i20|'6. decembeľ 19.

,,Józsefváľos rendjééľt'' kitüntetések átadása
ľendőrtikneko az elismeľő ok|eveleket
alpolgáľmesteľ adta át.

a józsefvárosi i

Sára Botond:

***.-:

Karácsonyfa osztás a Kesztyíĺgyáľ udvarán.

Az Eľkel Feľenc
Templomban. Az
jelen volt.

Vegyeskar hangveľsenye a
eseményen Sántha Péterné

Pesti Jézus Szíve !

alpolgármester ĺs i

Az Utolsó Felvonás - IV. Káľoly megkoronázása c. kiáIlítás
megnyitĺója a Nemzetĺ Múzeum Díszteľmében. Az ünnepségen
Sántha Péterné alpolgármester képviselte az onkoľm ányzatot.

A felújított Vay Ádám utca
Sára Botond alpolgáľmesteľ
is.

átadása,
és Zentai

iAľs Peľsica Kultuľális Pľogľam keľetein belül iráni
kiállítás ünnepélyes megnyitó iinnepsége a Pesti Vigadóban. Az
eseményen Sántha Péteľné alpolgármesteľ is jelen volt.

:

i2016. december 20.

iYarázs|atos Kaľácsony a Józsefvárosi Egyesített Biilcsődék
!szervezésében a Kesztyíĺgyárban. Az ünnepségen kiisziintőt
imondott Dr. Beneda Attila család. és népesedéspotitikáéľt
felelős helyettes államtitkár és Sántha Péter alpolgáľmesteľ.

i:

łj

i:l
r.ü
-i

!.:

t

\ł" I
l'il. I

U'\

Kiizmeghallgatás Hivatalban.

5s



iKarácsonyi ünnepsóg a Mo|náľ Feľenc Angol-Magyaľ Kót
20|6. dccembeľ2ĺ. iTanítási Nyelvű Általá''.ls Isko|ában, a megielenteket Sántha

j Péterné a|po|gármester ktisziintötte.

Á Vajda Péteľ Ének-zenci Á|talános és Sportiskolában e|ősztiľ
megrendezett Vajda Budapcst Nemzetközi Floorball Torna. A
résztvevőket S á ntha Péteľné a lpolgármester ktisztinttitte.

--- l
I

i2017. január 12.

2017. január |2.

:2017. január 20.
:

i

i

Józsefu áľos i Kábítós zeríigy i
Hivatalban.

i

Egyeztető Fórum a Polgármesteri j

,l
i

!A Nemzeti Ktizszolgálati Egyetem megemlékezése a II. Maryar !

i Hadseľeg doni katas ztr őfájának 7 4. évfordulój a alkalmábĺĎ í. ĺ, !

eseményen Sántha Péterné alpolgármesteľ helyezte el azi
Onkormányzat koszorúját. iionkormányzat koszorúját. i

!

ii
iMegemlékezés a budapesti gettó felszabadulásának 72. 

i

2o17. januáľ 17.
jévfoľdulója alkalmábő| a BudapestÍ Gettó EmlólďalnáI. 

^zi; onkormányzat képviseletében Sántha Péterné alpolgármester i

i

iMaryaľ Kultúľa Napja
iFerenc Emléktáblánál.
i alpolgáľmesteľ helyeztei 4lľvr64r ruvĚ!v

! koszorúját.
i

i vllnulu4||JLa. II9PYrĎElEr,l'r,Eu r)aulila rctęI'llę arlJurB,arluęs]cr i

: volt jelen. 
i

i;

5i



2016.év átmenetileg szabad pénzeszkoz lek<itése 2016.11.21-2017.o1.23. időszakban

Bank futamidő Lekötés
értéknaoia

Lekĺités lejárata Osszeg

0
lekotve osszesen Sberbank (volt Volksbank) 0
Kamatozo kincstárjegy 2 000 000 000
á||ami hozzď1áru|ások foĺyószám|a KH bank í66 032 753
hivatalfizetési számla egyen|eg KH bank .í88 6í0 686
fizetésiszám|a egyen|eqe KH bank 4 079 896 649

ń

ll^ Irý| l
Üv 6o


