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Buda pest Józsefvá ľosi on ko rmányzat
Képviselő-testiilet e számára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

A képvise|ő-testiileti ülés időpontj a: f0I7 . március 9. . sz. napiľend

Táľgy: Po|gáľmesteľi tájékoztatő a |ejá,rt hatáľidejíĺ testiiletÍ hatáľozatok végľehajtásárćil, az
előző iilés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekrő| és az önkoľmányzati
pénzeszkiiziik átmenetileg szabadľende|kezésÍĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől

A napirendet nyílt üIésen |ehettárgyalni, döntés nem szükséges.
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.

KÉszÍľpľľp : pÁI-rcď oónĺ,
PÉNzÜcyl FEDEZETETIGÉNYEL/NpMIGI1NIEL, IGAZoLÁs: ł\.-..*
Jocl roNrRoLL: [ĺą-t,(ĺĺ-;
BplaRĺBszrÉsRp łLre,Lvłs :

SzpRvpzÉsl És KÉpvISELoI

DANADA-RIMÁN Eorun
:r.cyzÓ

Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

Határozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsäý Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letne k az e|őteri esztés me stársv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabźůyzatáról szóló 36/20|4. (XI.06.) szÁmtl
önkormányzati ľendelet 17. $ (l) bekezdése alapján 

',Minden 
hónap rendes Ĺilésének állandó napirendi

pontja a polgáľmester írásos tt$ékoztatőja a |ejátrt határidejű testtileti hatźtrozatok végrehajtásárő|, az
előző képviselő-testtileti ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az
onkormźnyzati pénzeszközök átmenetileg szabad ľende|kezésű részének pénzpiaci jellegiĺ lekötéséről.''

Kéľem a tárjékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20|7 . február 23.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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P o l gá ľm este ľi táj ékoztatő

a2017. március 9-i
képviselő.testůileti

iiIésre

,,(l) Minden hónap rendes ülésének źů|andő napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a|ejátrt

határidejrĺ testületi hatźrozatok végrehajtásárő|, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az önkormányzati pénzeszkoz<jk átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséľől.''

(az SZMSZ I7. s (I) bekezdése alapján)
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T źýékoztatő a Iejárt határidejű képviselő-testüIeti határozatok
végrehajtásźlrő|

Tisztelt Képviselő-testület!

A |ejárt határidejű képvĺselő-testiileti határozatokvégrehajtásárő|az alábbi
jelentést adom:

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Vajdahunyad u. 9. szdm alatti telek pdlyózat útjdn tiirténő
értékesítésére

197ĺ2016. (x.06.)

A Képviselő-testiilęt úgy dĺint, hogy

l.) hozzájuul a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. sztnn aIatti, 35600 krsz.-tl,558 m2
alapteriiletű telek nyilvános' egyfordulős pá|yźzattÍjántĺjľténő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. októbeľ 06.

2.) elfogadja ahatáĺozat mellékletét képezó, a Budapest VIII. kertilet, Vajdahunyadu.9. szám
alathi,35600 hľsz.-ú, 558 m2 alapterülettĺ telek éľtékesítésére vonatkoż o pa|ýazati felhívást
az a|ábbi feltételekke l

a.) a minimflis vételar: 99.200.000'- Ft + ÁFA,

b.)apá|yazatbírá|atiszempontja:a|egmagasabbmegajánlottvételźtr,

c.) apá|yázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan biľtokbaađásátőI számított 2 éven beliil jogerős építési engedélý

szeręz.
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétóI számítot| 2 éven beliil jogerős

használatbavételi enged é|ý szercz,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén

a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszntlatbavéteIi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével
biztosítandók. A gaľanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarĺínyosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken tul felmeľülő késedelem
esetén vevő źital, ťtzetenđĺ5 napi k<itbéľ méľtéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi GazđáIkodási K<izpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. októbeľ 06.

3.) a páIyázatí fe|hlvást a Képviselő-testiilet 13612016. (VI. 02.) szźlm,ú'határozatźtban foglaltak
szerint teszikozzé.
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Fęlelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. októbeľ 06.

4.) felkéĺi a Józsefuárosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a veÍsenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a páIyázat eredményére vonatkoző javas|atát teľjessze a Képviselő-testület
elé jóváhagyás céljából. Amennyiben a pá|yázat eredménýelenül zárul, felhatalmazza a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságotapá|yźzatotIezćlrő eľedmény megállapítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017 . februaĺ 1 7.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatása alapján: a pályázat a határozat
szerint meghirdetésre keriilt, négyen vásárolták meg a pá|yázati dokumentáciőt.2016. Í2.
20-ig egy ajánlat érkezett be a Coľvin Saľok Kft. részérő|, az eľedmény megállapításáta
előterjesztés készůil a Képviselő.testÍilet 20t7. máľcius 9-ei ülésľe.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Bródy Súnďor utca 15. szúm alatt tullÍlható Íngatlan
pdlyázat útj ún töľténő értékesítésére

21st2016. (xI.10.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.) hozzájarul a Budapest VIII. kerület, Bródy Sandor u. 15. sz. alatti,36623 hĺsz-ú ingatlan
páIy źnaton történő értékesítéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ 10.

2.) e|fogadja ahatźrozat mellékletétképező, a Budapest VIII. keľĹilet, Bródy Sándor u. 15. sz.
a|atti, 36623 hĺsz-ú lakóépület elidegenítésére vonatkoző pźůyazati feLhívást az a|źlbbi
feltételekkel:

a) a minimális vételár: 826.000.000,- Ft,
b) a p tiy azat bír á|ati sze mpontj a : a |e gmagas abb me gaj anlott vételaĺ'
c) az ingat|an kizár ő|ag oktatási cé lľa haszno s Ítható

đ) ajarJ'ati biztosíték a minimális vételar |O%o-a:82.600.000'- Ft
e) a nyertes pźlyźzőval előszerzőďést kot az onkoľmĺányzat, ame|y alapjtn
pá|yaző a véte|źtt |5 %-át előlegként megťlzeti, mely az ingatlan kiĹirítésének
szolgt/..

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hatźttidĺ5 20I 6. novembeľ 1 0.

a nyertes
fedezetéül

3.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t, hogy a veľsenyeńetési eljarást
bonyolítsa le, és a páIyźzat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testület
elé jóvahagyás végett. Amennyiben a pźiyźzat eľedménytelęnül záľul, felhatalmazza a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságotapáIyazatot|eztlró eredmény megá|Iapítására.

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
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Hatáľidő: 2011. februát 77.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatása alapján: a pályázat a hatálrozat
szeľint meghirdetésre kerĺilt, a páiyázat beadási hatáľideje 2016. |2. 20-a vott. Aján|at
nem érkezett.

Iavaslat,,rĺrrMErvrÓ PDNT, kialakíttÍsdra

219ĺ20|6. (xI.10.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijelöli a353|5 he|yrajzi szétmű, természetben a Budapest VIII. keriilet, Dankó u. 18' szám
a|alti ingatlan külső és belső kerítés kĺjzötti teľületét ,,ÉLETMENTO PONT''
tizemeltetéséľe' 2016. december 15. és 20|7 . februaľ f8. közötti ídőtartamĺa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. december 1 5.

2. a.) felkéri a polgármesteľt, hogy kössĺln megállapodást a Jőzsefvźros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.-ve| ahatározat 1. számú mellékletét képezó taľtalomma|, a35315 he|ytajzi
számu ingatlan hasznźllatára, annak érdekében, hogy a területet a Józsefuárosi
Gazdźl|kođási Közpoft Zrt. ,,ÉLETMENľo poNr''-ként üzemeltesse az 1. pontban
me ghatát ozott i dő s zakban.

b.) felkéri a polgármesteľt a hatźtrozat2' a) poĺtjában szereplő megállapodás a|áírására,

Felelős: polgármester
Határidł3: a) pont esetén 20|6. november 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

3. a.) támogatási szęrzőđést kot az,,ÉLETMENľo poNľ,' izeme|tetésére 5.000,0 e Ft
összegben a Jőzsefvärosí Gazdáikodási Központ Zrt.-ve| ahatározat2. szźmű mellékletét
képező taľtalommal.

b.) felkéri a polgĺĺrmesteľt ahatátozat 3. a) pontjźtban szereplő támogatási szerzőđés
a|éirźsára.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: a) pont esetén 2016. november 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

4. ahatfuozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belül a rendkívüli események (tíiz, viha1 lakosságvédelmi
intézkedés) miatti költségekre, valamint até|iidojarás során felmerĹilt feladatokľa teruezett
e|ł5irźnyzatľól _ önként vá|la|t feladat _ 5.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l301 cím -
ĺjnként vá||alt felađat _ műkĺidési célú tĺímogatások áI|amhaztartáson kívĹilre e|íĺirźnyzatźra
a Józsefüaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. ,,ÉlnľMENTo PONT'' üzemeltetési és
közterĹilet ellenőrzés kclltségeinek támogatása címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l 6. november 1 0.

,:'!--'' ::



5. a.) ĺjnként vállalt feladatként a ľendkíviili téli időjárási viszonyok során jelentkező
feladatok e|Iátásźna, az ,,ÉLETMENTO PONT'' Józsefuaľosi Gazđá|kodási Központ Zrt.
által toľténő üzemeltetésére 2017. évtőI elozetes kotelezettséget vállal határozatlan időre
évente 5.000,0 e Ft összegben az önkormányzat kozhatalmi és egyéb saját bevételeinek
teľhére.

b.) ahatározat 5, a) pontja alapjén felkéľi a polgármestert a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kcizpont Zrt.-ve| kötött kozszo|gá|tatási szeruódés módosításáĺa és arnak aláírásćtra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont esetén 2017. évi és az azt követő kĺlltségvetési évek tervezése, b) pont
esetén legkésőbb 2016. december 3 l.

6. felkéri a polgármestert, hogy a 20|6, évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításĺínaL és 20I7-tő| atárgyévi költségvetések készítésénéI ahatźtrozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős : polgiírmester
Hataĺidő: 2011. febľuaľ hő,2017-tőI az éves koltségvetések készítése

A Poleármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: az onkormányzat és a JKN Zrt. között a
Megállapodás hatáľĺdőn belül aláírásľa kerü|t. Az Onkoľmányzat és a JGK Zrt. közötti
támogatási szenődés 201.6. november 18-án aláírásľa került.

A Józsefváľos Ktiztisségeiért Nonpľofit Zrt. tájékoztatása alapján: a terület átadásra
keľült a JGK Zrt. részére.

A Józsefuáľosi Gazdálkpdási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a támogatási szeľződés
megktitésre keľůilt. Az Eletmentő Pont 2016. december 15-én a vonatkozĺi dtintés alapján'
illetve vá||a|kozálsi szeľződés megktĺtését kiivetően megnyitásľa került. A meghirdetett
míĺkiidési szabályok szerint jelenleg is nyitva tart, legkoľábban a tewezett 2017. febľuár
28.i időpontig.

A Pénzůieyi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján z a határozat 4.) pontjában foglaltak a 20|6.
évi kiiltségvetésről sző|ő tl2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáľól szĺílĺó
|12017. (II.02.) önkoľmányzati ľendeletben végrehajtásľa kerĺiltek, az 5.) pontban
foglaltakat az |Jgyosztáiy a 2017. évi és az azt követő évek ktiltségvetésének teľvezése
soľán figyelembe vételre keriilnek.

J av as lat I I. v ílá g h db o r ús e m lé km íÍ lé tr e h o zás ár a

243t2016. (Kr.01.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. tárĺogatja, hogy a Makovecz Imrę tervezte ,,Délvidéki Magyar Golgota'' címú emlékmú
a Budapest VIII. keľiilet, Ludovika téren keľĹiljön elhelyezésľe.

Felelős: polgáľmester
ĺ
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Határido: 2016. december 1.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy tájékoztassa a Főpolgármestert az 1. pont szerinti
döntésľől.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 1.

A Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: a dłintésľől a Főpolgármester ľészére a
tátmogatő |evé|2017. február 2-án postázásra került.

Javaslat a Budapest Fővóros WII. kertilet róaefvúrosi onkormdnyzat 2017. évi
költségvetésérdl sujló önkormányzati rendelet elfogadúsdra és a költségvetést éríntő diintések

meghozataláľa

262t2016. (Xrr.20.)

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. a) az á||afi.há^artásró1 szóló 20II. évi CXCV. torvény 24. $-a alapján elfogađja az
előterjesĺés 6la. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési évet kövętő harom
év tewezett bevételi e|őirźnyzatainak és kiadási e|őirźnyzatainak teľvszámait.

b) az á||anháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. ttirvény 29/A. $-a alapjan elfogađja az
előterjesĺés 6/b. számt melléklete szeľinti tartalommal az önkormtnyzat költségvetési
évet k<ivető hĺĺrom év várhatő saját bevételeit.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2016. decembeľ 20.

2. a Turay Ida Színház Kozhasznú Nonprofit Kft. tészére 20|7. évben önkoľmányzati
fonásból 5.000,0 e Ft támogatást nffit _ ĺjnként vźila|t feladat -, a kĺizponti költségvetési
4l.000,0 e Ft (művészeti 24.600,0 e Ft, mfüĺidési 16.400,0 e Ft) támogatásán feliil és
felkéri a polgáľmestert a kozszo|gźtLtatási szeruőđés módosításaľa, valamint annak
aláirásźlra.

Felelős : polgiĺrmester
Hatźrtdi5 : 2017 .január 0 1 .

a Kaľácsony Sánđor Közalapítvźny a Józsefuaľosért részére 20|7. évre 25.000,0 e Ft
(mfüödési 16.500,0 e Ft, felhalmozási 8.500,0 e Ft) támogatást - ĺinként vállalt feladat -
biztosít és felkéri a polgármestęľt a támogatási szerzőđés a|źirźsára.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017 .január 0 1.

a Jőzsefváĺos Közbiztonságáért Koza|apítvźny részére 2017. évre 59.798,0 e Ft (mfüödési
48.998,0 e Ft' felhalmozási 10.800,0 e Ft) tĺímogatást - önként vállalt fe|adat - biztosít és
felkéri a polgármesteľt a támogatási szerzőđés aláirására.

3.

4.
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5.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . januáľ 0 1 .

a Pro Minoritate Alapítvány részére 201] , évľe 300,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást
_ önként vállalt feladat - biĺosít a Csángó Bá1 költségeinek támogatása címén és felkéľi a
p o l gárme stert a támo g atási szer ző đés a|áír ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő 2011 . j anuár 0 l .

Kovács Za|áĺ rézfüvós zeĺekaŔlval 2017. évre kozszolgáltatási szerződést (kerĹileti

rendezvényeken fellépés) - önként vállalt feladat - köt és a 2017. évi támogatás összegét

1.000,0 e Ft-ban źtl|apítja meg és felkéri a polgármestert a kozszo|gáltatási szerzőđés
a|áítására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .január 01.

a Ma.V Szimfonikus Zenekana| 2017. évben kozszo|gźitatási szerzodést (keľÍileti

eseményen fellépés) - önként vállalt feladat - kĺjt és a20|7 . évi támogatás összegét 2.500,0
e Ft-ban á||apítjameg és felkéri a polgármestert a kozszo|gá|tatási szerződés alźirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'7 .január 0 1.

az Eĺjtvĺjs Lórand Tuđományegyetem Botanikus Keľt iskolakeľt programj ához20I7. évben
3.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást - önként vá||a|t feladat - biĺosít és felkéri a
p o l gárm e stert a támo g atź.si szer ző đés aláít ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .január 0 1.

aJőzsefvárosi Roma onkormányzatTérzenei progľamjara2017. évben 8.000,0 ę Ft vissza
nem térítendő támogatást _ önként vállalt feladat _ biztosít és felkéri a polgármestert a

támo gatás i szer ző dés aIáfu ásźlr a.

Felelős: polgármesteľ
}Jatándó: 2017 .január 0 1 .

10. a Józsefuarosi Nemzetiségi onkormáĺyzatok 2017. évi vissza nem térítendő múköđési
tźlmogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 20|6. évi tĺámogatás cisszegében

határozza meg, mely összesen 7.607,0 e Ft és felkéri a polgĺírmestert a támogatási
szer zo dések a|áir źsár a.

Felelős: polgáľmester
Hatánđí:: 2017 .januáľ 0 1 .

1 1. a) 20117 . januĺĺľ l-jétől a volt önkormányzati műkodtetésű iskolák részére az
onkormányzat az aIthbiakat_ önként vállalt feIadat - továbbľa is ťlnanszítozza..

6.

7.

8.

9.

',. !



13.

a) a pedagógusok torzsgźrďa jutalmát, melynek feltételeit és osszegeit a
Kĺ jzalkalmazotÍiJuttatásiSzabźiyzatÍarta|mazza,

b) ballonos ivőviz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit az e|ofizetési díj
összegének erejéig,

c) Belső-Pesti Tankerületi Központ részéľe 2 db mobiltelefon költségeit az eloťĺzetési
díj összeg erejéig,

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

b) az a), c), d) pont kivételével a feladatokat a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ..

|źújae|kozszo|gá|tatásiszerződéskeľetében.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 .január 0 1.

|2. a Moravcsik Alapítvánnyal és a Szigony-Utitĺíľs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációéľt Közhasznű Nonprofit Kft.-vel a pszíchiźúriai betegek ellátására kötött
szo|gá|tatási szerzodés - kötęlező feladat - đíját2017 ' január I. napjáva| havi 50,0 - 50'0 e
Ft-tal megemeli és felkéľi a polgármesteľt a szerzóďések módosításaÍa és a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő 2017 .január 0 1 .

a) a Jőzsefuĺĺrosi KábítószerĹigyi Egyeńető Fórum programjain belÍil az Emberbatát
AlapítvlínnyaI a szenveđélybeteg (alkohol és a drog) emberek e||átására - ĺjnként véilalrt
feladat - 5 fő bentlakásos feľőhelyľe 2017. évben 2.912,5 e Ft ĺjsszegben szolgá|tatási
szerződést köt és felkéľi a polgármesteľt a szerzódés a|áírásáĺa.

b) 2017. évben a Józsefulíľosi Kábítószeľügyi Egyeztetó Fórum pľogramjaira az a) pontban
foglaltakon felül 12.087,0 e Ft-ot biaosít.

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

az ővodák testnevelési feladatainak ellátásźtra _ kötelező feladat - 2017. évben is a
Pázmtny Péter Katolikus Egyetem Jog és Á[amtudományi Kaľától a Budapest VI[.
kerület, Szentkirályí u.26. szárl a|atíi tornacsaľnokot évi bruttó |.200,0 e Ft összegben
béľli és felkéri a polgiírmesteľt a bérleti szerzildés a|áitásźtta.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017 . januáľ 01.

a Jőzsefvtlrosi Egyesített Bölcsődék Játékvĺíľ Bölcsőde Budapest VIII. kerület, Horánszky
u. 2I. játszőudvarźnak bérleti điját 2017. január 1. - 20|7. december 31. időszakľa bruttó
1.395,0 e Ft-ban hatźrozzameg és felkéľi a kciltségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerzoďés
a|áírásáĺa.

Felelős: kĺiltségvetési szerv vezetoje
Határidő: 2017 .január 0 1.

14.

15.
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17.

18.

16. 2017. évben egyszeri jelleggel az ővodás és iskoláskoľú gyermekek számára iskolai
előkészĺtő oktatásra heti egy alkalommal osszesen 4.000,0 e Ft-ot biztosít - cjnként vállalt
feladat _ a Napraforgó Egyesített ovoda költségvetésében.

Felelős : polgáľmesteľ, koltségvetési szerv v ezetője
Határidő: 2017. ianuár 01.

2017. évben a kozterületi térfigyelő kameľaľendszeľ működtetésére 44.457,0 e Ft, a

tulszolgálat ťlnanszirozásźtta78.000,0 e Ft támogatást biztosít és felkéri a polgármestert a

Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támo g atźsi szeruődést megkötésére.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f0I7 .január 01.

a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-veI a Polgármesteri Hivatal és egyes

telephelyeinek takaľítźsa tétrgyában kötött váIla|kozási szerzodést oly módon módosítja,
hogy a feladatellátásta2017. janufu 1-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28.370,0

e Ft-ot biĺosít a Polgáľmesteri Hivatal kĺiltségvetésében, valamint felkéri a polgármestert a

szerződés módosításának a|źirásźr a,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .januáľ 01.

|9. a) a 25012015. (x[.03.) sz. képviselő-testületi hatátozatban foglaltakat - a Magdolna
Negyed Progľam III. projektben vállalt fenntartási kĺjtelezęttség teljesítése éľdekében _

2017. évtőI hatĺíľozatIan ideig vállalja, önként vállalt. feladatként,

b) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpontnál az a) pontban
meghatźrozott feladatok ellátása érdekében a 20|6. december 3I-íg 12 fő engedélyezett
hatáĺ o zott i dej ű ál láshe lyet határo zat|an i dej ri álláshelyre mó do s ítj a,

c) az a)-b) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhéľe taľtós műkĺjdési
e|őzetes kötelezettséget vźi|a| _ <jnként vállalt feladat - évente bruttó 110.000'0 e Ft-ra,

melynek fedezetétil az onkormźnyzatsaját és kozhata|mibevételeit jelöli meg.

d) felkéri a polgármestert, hogy a következő évek kĺiltségvetésének tervezéséné| az e pontban
fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a), b) pont esetében 20|7. január 01., c), d) pont esetében a mindenkoľi

k<iltségvetési tervezése

20. a) a Napraforgó Egyesíteft óvoda 2O|7. évi engedé|yezetĹ létszámát a teljes köľií
mfüĺjdtetési feladatok ellátása érdekében 11 fő álláshellyelhatarozat|al időre megemeli, és

résziikĺe a nem pedagógus munkakoľben foglalkoztatottak2016. évi <jnkoľmányzati I8oÁ.
os kereset-kiegészítést biztosítj a,

b) u a) pontban foglaltak miatt a kĺjvetkező évek költségvetésének terhére 2018. évtől
taľtós múködési előzetes ktitelezettséget vá|IaL évente 32.981,0 e Ft cisszegben, melynek
fedezetéül az onkoľmtnyzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg,
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c) felkéri a polgármestert, hogy a következő évek koltségvetésének tervezésekoÍ aZ e pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatfuído: a) pont esetén 2017. jaĺutĺr 01., b)-c) pont esetén a2018. évi és azazt követő

évek kcjltségvetésének tervezése

2I. a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezet1 |étszźlmát
2017. január l-jétől 2017. december 31-ig 1 fővel (műszaki ellenőr, koordinátor)
megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .január 1.

22. a) a Polgármesteľi Hivatal létszámźú2017. január 1. napjával 12 fóve| megemeli, így a
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszźma tisztségviselők és prémiumévek
programban foglalkoztatottak nélkti| _ 27 5 füre módosul.

b) az a) pontban foglaltak miatt tartós előzetes múk<jdési k<jtelezettségetvti|a|2018. januźr
l-jétől évente 83.388 e Ft összegben személyi juttatásokĺa a munkáItatót terhelő
jaľulékokkal együtt, melynek feđezetéül az onkoľmźnyzat saját és kĺizhatalmi bevételeit
jeloli meg.

c) elfogadja ahatátozat mellékletétképező Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és Mfüödési
Szab áIy zatát 20 I 7 . j anuár 1 -j ei hatál yb a l épé s se l.

d) felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Múkĺjdési Szabźiyzat a)
pontban foglalt módosításainak megfelelően gondoskodjon a szęrvezeti egységek
ügyrendj einek elkészítéséről.

e) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a következő évek k<jltségvetésének tervezésekor az e
pontban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: a)-c), e pont esetén polgiíľmester, d) pont esetén jegyző
Hatáľidő: a)-c) pont esetén 2017 . januźlĺ 0l., d) pont esetén 2017 .január 31., e) pont estén

20|7 .j anuar 0 1 . és az azt kĺivető évek költségvetésének tervęzése

23. a) 20|7 . évben a Jőzsefváros Köz<jsségeiért Nonprofit Zrt. á|tal szervezett nyáľi táborban a
sztinidei étkeztetést a jogszabályban meghatározott H és HH gyermekeken kívül a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők is ingyen vehetik igénybe,

b) a Józsefuáľos Köztisségeiéľt Nonprofit Zrt. tészére a kozszo|gźitatási szeľződésben
biztosított kompenzáció összegét 2017. évben - mfüödési 861.506,0 e Ft, felhalmozási
13.000,0 e Ft - 874.506,0 e Ft-ban źl||apitja meg és felkéľi a polgármesteľt a
kozszo|gźitatásiszerződésmódosításánakaláitásáĺa'

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2017 .januáľ 01.

24. a nÉvg Ztt. részéte akozszolgáltatási szerződésben biĺosított kompenzáciőltźmogatás
összegét 20|7. évben - mfü<jdési |25.042,0 e Ft, felhalmozási 5.000,0 e Ft - 130.042,0 e
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Ft-ban á|Iapitja meg és felkéri a polgármestert a kozszolgźlItatási szerződés módosításának
altirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .január 01.

f5. a) a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. részére az éves kozszo|gá"ItaÍási

szeruódésekben biztosított kompenzáciő ĺĺsszegét 20l7-re az a|ábbiak szerint állapítja meg:

a) elidegenítési felađatokĺa 11 1.765 e Ft
b) vagyongazďáIkođási feladatokľa 917.383 e Ft
c) intézményi, renđelőintézetekkaĺbarintásaľa és iskolai źtváI|a|t feladatokĺa

143.807,0 e Ft
d) paĺkolási feladatokra 602.424 eFt
e) piac működtetési felađatokľa 54.786 eFt
f; városüzemeltetési feladatokľa 699.392 eEt

b) az a) pontban foglaltak, valamint a230l2016. (X[.01.) képviselő-testületi határozatbarl
fogtaltak miatt felkéri a polgáľmesteľt aJőzsefvźttosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-ve| kötött
kozszoIgá|tatási keretszerzodés és az éves kĺjzszolgáltatási szerzőđések módosításanak
aláítására.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺľidő: 2017 .január 0 1.

26. az ingatlan bérbeadás kĺjrében az önkormányzati tulajdonban álló lakások béľbeadását

2017. jantlar 1-jétől áfa mentessé teszi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .januáľ 0 1 .

27. a) a Józsęfüríľosi Egyesített Bĺjlcsődék részétę a do|gozők 20t6. évi munkájanak
elismerésekéÍIt 4.002,0 e Ft-ot biztosít az áItalźnos tartaIékteľhére

b) az a) pontban foglaltak míaÍt az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím, múködési cél és

általános tartalékon belri| az általános tarta\ék- kötelező feladat _ e|ofuźnyzatźlrő| 4.002,0 ę

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - önként váI|a|t feladat - mfüodési ťlnanszítozási
kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirányzatára.

c) a Jőzsefvźrosi Egyesített Bĺjlcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - mfüĺjdési
ťlĺanszítozási bevételen belül azirźnyitőszervitámogatásként folyósított támogatás fizetési
szźmián töľténő jőváírźsa előirányzatát 4.002,0 e Ft-tal, a személyi juttatás eIoírźnyzatźń

2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájarulźtsi adó e|oírźnyzatźú
1.502,0 e Ft-talmegemeli, jutalom kifizetése céljából.

d) felkéri a polgáľmestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a20|6. évi kĺiltségvetési rendelet

módosításanál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźriđő a)-c) pont esetén 2016. december 20., d) pont esetén a2016. évi költségvetésről

szóló ĺinkormźnvzati rendelet következő módosítása
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A JeeYzői Kabinet tájékoztatálsa a|apján: A Kaľácsony Sándor Kiizalapítvánnya| a
támogatási szeľződés a|áírásra kertilt.
A Józsefvárosi Roma onkoľmányzat 2017. évi, Térzenei programjára a támogatási
szerző d'és aláírásra keľiilt.
A Józsefvárosi Nemzetiségi onkoľmányzatok 2017. évi vissza nem téľítendő műkłiĺ|ési
tá mo ga tá sára vo natk oző támogatási szerző dés ek a|áír ásr a kerültek.
A Polgármesteľi Hivatal |étszámára vonatkozó dtintés végrehajtása 2017. január l.jétől
megkezdődtitt.
A Hivatal Szervezeti és Működési Szabáůyzata aláíľása kerůilt, az egTes szervezeti
egységek ügyrendjeinek aláírása folyamatban van.

A Hu mánszoleáltatás i Ü gvo sztálv táj ékoztatás a alapj án :

2. pont: A szerződésmódosítás f017. január 31-én aláírásľa került.
5. pont: A támogatási szerződés 2017 . januáľ 16-án aláíľásra keriilt.
6-7.pontz A Képvĺselő-testiilet 3012017. (II.02.) számú határozat 11. és 12. pontja
módosította jelen határozat 6.7. pontját. A, szerződésteľvezetek elkészítésre kerülteko
egyeztetés alatt ál|nak a támogatott partneľľel.
8. pont: A szerz(idéstervezet egyeztetés a|att á.J| az Eiitvtis Lĺóľánd Tudományegyetemmel.
11. pont: A Képviselő-testiilet diintéséľől a Belső.Pestĺ Tankeľületi Központ
igazgatőhelyettesének tájékoztatálsa m egtiiľtént.
|2., |3. pont: A szerződések megkötésre keľůi|tek.
14. pont: A béľleti szerződ,és 2017.január 16-án aláíľásľa került.

A Napľafoľeó EgYesített óvoda táĄékoztatása alapján:
16. pont: Aszervezési feladatok megkezdődtek' az Ískolai előkészítő oktatás 20|7. március
1-jétőI ĺndul.

A Jĺózsefváľosi SzocÍális Szolgáltató és GyeľmekióIéti Kiizpont tájékoztatása alapján:
19 ., 2|. p ontok: A szükséges munkál tatői intézked és ek megtii rténtek.
20. pont: A szükséges munkáltatőiintézkedések megtłirténtek, az engedélyezett
állásh elyek bettiltés re kerůiltek 2017 .0 1.0l.tő|.

A Józs efváľosi Eevesített B iilcs ődék tájékoztatás a alapj án :

15. pont: A Budapest VIil. keľület, Hoľánszky u.2|. szám alatt találhatő játszőudvaľra
vonatkozĺó szerződés megktitésľe keriilt, határozott ĺdőtaľtamraQ017.januáľ 1._2017.
december 31.) a Nyolc Kiiľ Táľsashńzkeze|ő Kft.vel.
27. pont: A JEB munkavállalói részére 2016 decemberében a juttatások átutalásra
keriĺltek.

A Polgármesteľĺ Kabĺnet tájékoztatálsa alapján: az onkormányzat és a Józsefváros
Közblztonságáért Kiizalapítvány ktiztitt a Támogatásĺ szerződés 2017. január 10-én
a|áúrásra keriilt.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a jóváhagyott
kiiltségvetés alapján aközszo|gáltatási szeľződés módosítások aláíľásra keľiiltek.
Az iinkormányzati tulajdonban álló lakások béľbeadásáłnak áfa mentessége a számlázás
éľdekéb en a nyilvántartásb an átv ezetésr e kerü lt.

A Józsefváľos Köztisségeiért Nonpľofit Zľt. tájékoztatása alapján: a Közszo|gá|tatási
szerződés aláírásra keľült 20|7.0t. 19.-én.
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A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: A Magolna Negyed Progľam III. pľojekt fenntartási
időszaka és a vállalt ktitelezettségek teljesítése folyamatban van.
A közszo l g á|tatási szerző dés mód o sítás a aláírás ľa keriilt.

A Kiizterület-feliigveleti tigvosztálv tájékoztatása alapján: a kiizterÍileti térfigyelő
kameľarendszer műktidtetésére vonatkozĺí megállapodás 20Í7. januáľ 24-én, a
túlszolgálat finanszírozásáravonatkozó megállapodás2017.január 19-én a|áírásra keľült.

A Pénziigyi tigYosztálv tájékoztatása atapján: a hatáľozat |-26.) pontjában fog|altak a
2017. évi költségvetésrőI szóiő 3612016. (xII.21.) łinkoľmányzati rendelet módosításáľól
sző|ő 2/20|7. (II.04.) tinkormányzati rendeletben végrehajtásra kerĺiltek' a 20.) pontban
foglaltakat az |Jgyosztáiy a 20|7. évi és az azt követő évek kiiltségvetésének teľvezése
során Íigyelembe veszi, z 27.) pontban foglaltak a 2016. évi költségvetésľől szőlő |,lf0.l'6.
(II.04.) iinkormányzati rendelet mĺĺdosításáról szĺólĺí 1ĺ20|7. (II.02.) łinkoľmányzati
rende|etben végľehajtásra kerültek.

A beszámolő |ezáwa: f077. február fÜ-źn.
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Beszánro|ó a két ülés kozötti fontosabb eseménvekľo|

TiszteIt Képvise|ő.testÍiIeĹ !

A két ü|és kiiztitti fontosabb tinkormányzati eseményekrő| az alábbi je|entést
adom:

f017. januáľ 23.
Megemlékezés Bauer SándoľľóI a Rákospalotai
Ktiztem ető b en, az onkoľmányzat képviseletéb en Sántha
Péterné alpolgáľmester asszony vett részt az eseményen.

2017. januáľ 25.

ż

i

iJĺízsefuáľosi Szociális SzolgáItató és GyeľmekjóIéti j
iKtizpont szakmai tanácskozása a Kesztyűgyáľban. A i
1 ^ . ,.ipľogramon Sántha Péteľné alpolgármester asszony is i

ijelen volt. i

i

Megemlékezés a holokauszt nemzetkiĺzi emléknapja
alkalmából a NépszÍnház utcai emléktáblánál. Az
onkormányzat képviseletében Sáľa Botond

! alpolgármesteľ úr koszoľúzott.

A Kínai Nagyktivetség által szervezett kínaĺ holdújév ĺ
kösziintő ůĺnnepség, amelyen Egry Attila alpolgáľmester;
úr, Szilágyĺ Demeter képvĺselő úr és Zentai Oszkáľ elntik j

rĺr képvĺselte az Onkoľmányzatot.

i

i 2017. január 27 .

i

I

i..-.-......---..............._.......-.-

2017. febľuár 8.

:

i2017. február

!

i2017. februáľ 20.

10.
iTársak a Teleki Térért Eryesület fóruma a Népszínház:_utca aľculatának űjratervezésérőI. Az eseményen jelen
volt Sára Botond alpolgármester úr is.

Busĺójárás Józsefváľosban. A részfvevőket Sántha i

ű"-!:ĺ,:
';i -.ł
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2017 . év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2017 .01.23-2017.02.20. időszakban

Bank futamidő Lekötés
értéknaoia

Lekötés lejárata Osszeg

0

lekotve tsszesen Sberbank (volt Volksbank) 0

Kamatozó kincstárjegy 2 000 000 000
á|lami hozzĄáru|ások fo|yiszám|a KH bank 166 032 753
hĺvataĺfizetési szám|a eqven|eq KH bank í39 540 445
fizetésĺszám|a eqven|eqe KH bank 3 573 494 288
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