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Képviselő.testület e számára .

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A képvise|ő-testüIeti ülés időpontj a: 20|7 . május l l sz. napirend

Tárgy: Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi hatáľozatok végľehajtásáról., az
előző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekrő| és az önkormányzati
pénzeszkiiztik átmenetileg szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíĺ |ekötésérőI

A napirendet nyílt üIésen lehet táľgyalni, döntés nem szükséges.
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Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőforrás Bizottság véleményezi x

Határ ozati jav as|at a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtilętnek az e|óteriesztés megtárgy a|ásźt'

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Miĺkodési Szabźůyzatárő| sző|ő 36lf014. (xI.06.) szÁmtl
önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apján,,Minden hónap rendes ülésének áĺlandó napirendi
pontja a polgármester írásos tźýékoztatőja a |ejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásárő|, az
előző képviselő-testü|eti ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb éseményekró| és az
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséról.''

Kéľem a táĄékoztató tudomásul véte|ét.

Budapest, 2017 . mźĄus 2.

r orvenyessegr eilenorzes:
Danada-Rimán Edina
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Po l gá rm es te ri tájékoztatő

a20|7. május 11.i
képviselő-testii|eti

iilésľe

,,(1) Minden hónap rendes ülésénęk állandó napirendi pontja a polgármester írásos tźĄékońatőja a|ejźrt
határidejű testületi határozatok végrehajtásárő|, az előzo képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb
intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľő| és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegĹi lekötéséről.''

(az SZMSZ 17. s (1) bekezdése alapján)
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T ájékoztatő a |ejárt határidejű képviselő-testü|ęti hattlrozatok
végľehajtásfuőI

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejáľt hatáľidejiĺ képviselő-teslľj:::ľĺ1ľ:atokvégrehajtásáľól aza|ábbi

Iavaslat a lózsefvdrosi Eglesített Bijlcsődékkel kapcsolatos dijntések meghozatalára

24s/2016. (X[.01.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Józsefuárosi Egyesített BöIcsodék Szervezeti és Működési Szabá|yzatát a hattrozat |, sz,
mel|ékletében foglalt tartalommal ,20|7 .január l. hatállyal j őváhagyja.

Fele|ős: po|gármesteĺ
Határidő: 2016. december 3l.

f . fe|hata|mazza a polgármestert ahattrozat 1. pontjában meghatározott dokumentum a|áirásźra.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 2016. december 31.

3. a) a Józsefoárosi Egyesített B<jlcsődék által nyujtott duális képzéssel összefüggésben a beruhrázási
kiegészítő csökkentő téte| érvényesítésére 20l 6. évben | .467 .720,- Ft-ot biztosít az onkorm ányzat a
mtĺködési általános tarta|éka terhére az intézmény koltségvetésében azza|,hogy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal á|tz| f0I7 ' évben utólag utalt beruhazási kiegészítő csökkentő tétel teljesítési összegét a
Józsefuáľosi Egyesített Bĺjlcsőde nem használhatja fe|'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. december 0l.

b) a Józsefuárosi Egyesített BöIcsődék intézményvezetóje 20|7. évben köteles jelezni, hogy az
|.467.7f0,- Ft szźtm|ájźtra megtértilt, mellyel kezdeményezi a koltségvetésének módosítását a
bevételi e|őirányzat megeme|ésére és az <ĺnkoľmányzati irźnyitószervi támogatási előirźnyzat
csökkentésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . mźrcius 3l.

c) az a) pontban fog|a|tak miatlaz onkoľmányzatkiadźs ll107-01 cím működési cél és általános
tartalékon beltil az általános tarta|ék e|őirányzattlrő| I'467,7 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l108-02
cím _ önként vá'||a|t feladat _ felhalmozási finanszirozási kiadáson belül az iránvítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 01.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat _ bevételi felhalmozási
ťlnanszírozttsi bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósítotÍ.támogatás fizetési szám|án
történő jóváíľása előirányzatát és a kiadás beruhazási e|oirányzatźú |.467 ,7 e Ft-tal megemeli.



Fele|ős: polgáľmester
Határidő: 2016. decembeľ 01.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításźná| a
határ ozatban fo gl altakat ve gye fi gyel embe.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|7 . januźr 3 1.

A HumánszoleáItatási Ügyosztálv és a Józsefváľosi EgYesített Btilcsődék tájékoztatálsa alapján: a
Józsefvárosi Egyesített Btilcsődék (JEB) Szerwezetĺ és Míĺkiĺdési Szabályzata a hatźrozat |. sz.
mel|ékletében foglalt tartalomma| a|áíľásľa keriilt, és2017.január 1. napjáva| hatályba lépett. A
Józsefváľosi Egyesített BöIcsődék a duáIis képzéssel iisszefüggésben 2016. évben beľuházást
csökkentő tételként az onkoľm ányzat által biztosított t.467.720,- Ft-ot felhasználta. A Nemzeti
Adó és Vámhivata|tőÄ a 2017. évben az 1.467.720-Ft-ot a JEB megigényelte, azonban az fisszeg
folyósítása még nem töľtént meg.

A Pénzüevi ÜgYosztálv tájékoztatálsa alapján: a határozat 3. pontjában foglaltak a 2016. évi
köItségvetésről szólró 1120|'6. (II.04.) tinkoľmányzati rendelet módosításáról szóló 112017. (II.02.)

iinkoľmányzati rendeletben végľehajtásľa keľiĺltek.

ravaslat a Budapest VIII. kerĺjlet, József krt. 59-6l. szdm alatti nem lakds céljdra szolgóló helyiség
pdlydzati eljórds keretében tiirténő bérbeadósdra

36ĺ2017. (II.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄáru| a Budapest VIII. kerület, Jőzsef kÍt. 59-6l. szám a|atti, 3678010lN6 he|yrajzi szám,ű,

f49 m2 alapterületű, I. emeleti, üres önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség
nyi lvános, egyfordulós pźůy ázat útj án töľténő bérbeadásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagyongazdálkodásilgazgatőság
Határido: 20|7. február 02.

2) elfogadja ahatározat mellé^kletét képezo, a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61. szélm a|atti
36780/0lA16 hrsz.-li, 249 m, alapterületiĺ, üres önkormtnyzati tulajdonú, nem lakás céljźra szolgáló
helyiség bérbeadásáľa vonatkozó pá|yázati felhívást aza|ábbi feltételekkel:

a.) a minińilis bérleti díj összege g97.467,- Fťhó + ÁFA,
b.) apá|yázatbírźiati szempontja: a legmagasabb megajánlott bérleti díj.
c.) a pźiyźzatban érintett helyiségľe nem adható be olyan aján|at, ame|y a Képviselő-testtilet

24812013. (vI. l9.) számű Hattrozat II. Fejezetének 8. a) pontja szerinti 25 %o-os béľleti dfi
kategóriába tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékteľem, szexshop), illetve nyilvános internet
szolgáltatás (internet kźnéző, call centeľ, stb.) tevékenységvégzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagyongazdálkodásilgazgatőság
Határidő: 20|7. február 0f .

3.) apćúyízati felhívást a Képviselő-testtilet l36lf016. (VI. 02.) szttműhatározatźlban foglaltak szeľint
tesziközzé'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagyongazdálkodásilgazgatőság
Határidő: f0|7. februfu 02.



4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt'-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le, és a
pá|yázat eľedményére vonatkozó javas|atát teľjessze a Képviselő-testület eIé jóváhagyás céljábó|.
Amennyiben a pá|yázat eredménytelentil zárul, fe|hata|mazza a YtrosgazdáIkodási és Pénztigyi
B i zottságot a pźiy źnatot |ezár ő eľedmény me gál l ap ítására.

Fe|e|ős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagyongazdá|kodásiIgazgatőság
Határidő: 2017. március 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tíjékoztatálsa a|apján: a pá|yánat 2017. 02. 10-től
kiíľásľa került, a benyújtási hatáľidő f0Í7. március 3. vo|t. A páůyázatra ajánlat nem éľkezett. Á'
határozat 4. pontja alapján a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság a 20112017. (ÍII. 27.)
számrĺ határozatában megállapította a pá"Jyź.zat eľedménytelenségét. A Képviselő-testület 2017.
május havi ĺi|éséľe keľül előteľjesztésľe az újbóli béľbeadásľa ttiľténő kiíľás.

ravaslat hóziorvosi praxis elidegenítésére

43/2017. (tr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező |3. számű orvosi korzet feladat-ellátása éľdekében
határozotíidejíĺ egészségügyi feladat-ellátási szerzodést kíván kötni a hatźtrozat 1. sz. és af. sz.
mellékletét képezó egészségügyi ellátási szerződésben foglalt főbb taľtalmi elemekkel a praxisjogot
megszerezni kívánó az e||źtásért szemé|yesen kotelezett Dr. Lupák Mariannal, amennyiben a
szerződésktjtéshez szükséges dokumentumok benyújtásra kerülnek

Felelős: po|gármester
Határidő: f0|7 . február 0f .

2. a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat és Dr. Ajtay Zsőfia Eszter egyéni
vźi|a|koző között a |3. szátmű orvosi körzet feladatainak e||átásźra megk<itött egészségügyi feladat-
ellátási szerzódést201^7.március 31. napjával k<jzös megegyezéssel megsztinteti.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20|7. március 31.

3. felkéri a polgáľmestert a határozat | . és 2. pontjźtban foglalt dokumentumok aláírására.

Felelős: po|gáľmester
Határidő: 20|7. március 31.

A Humá tájékoztatálsa alapján: Dľ. Lupák
Maľian 20t7. áryn|is 24-én nyűjtotta be a Dľ. L[]PÁ'K Medica| Koľláto|t Felelősségű Táľsaság
cégbíľósági bejegyzését igazo|ó dokumentumot, az e|őszerződés és Dr. Ajtay Zsőfia Eszteľ egyéni
vállalkozóva| a szerződés megszüntetése ezen ĺľat hiányában nem keľülhetett megkötésľe. A
szeľződések aláíľása előkészítés alatt van.

Beszámoló a BRFK VIII. keríileti Rendőrkapitdnysóg 2016. évi tevékenységéről

s0/2017. (trr.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság f0|6. évi
tevékenység érő| sző|ő beszámolój át'



FeIelos: polgármester
Határidő: 2017 . mźrcius 9.

A Polgármesteľi Kabinet tájékoztatása alapján: ahatározat végľehajtása további intézkedést nem
igénye|.

ravaslat a bérlővédelmi programmal kapcsolatos döntések meghozatalđra

54t2017. (rrr.09.)

A Képviselő-testĺ'ilet úgy dönt, hogy

|' apénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociá|is és gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól sző|ő |0lf015. (III. 01.) onkormányzati rendelet 2017. március 13.

napján hatá|yba lépo módositástxa| a hátralékkiegyenlítő támogatźsra fÜ|7-ben 15.000,0 e Ft-ot
biztosít a lakbérbevételek ęIőiľányzatttnak emeléséve| önként vállalt feladatként, 20l8. évtől előzetes
kötelezettséget vállal hatźrozat|an időre évente l5.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési

- lakbér - bevéte|einek terhére.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 201'7 . március 13.

2. a) az l. pontban foglaltak miattaz onkormányzatbevéte| ||6of cím - kotelező fe|adat_ mtĺkodési
bevétel (lakbér) e|őirányzatát és a kiadás 11303 cím _ önként vállalt feladat - ellátottak pénzbe|i
juttatása e|oirźnyzattú l5.000,0 e Ft-tal megemeli.

b) felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 20|7. évi költségvetési rendelet
módosításánźi és az aztkoveto évek kĺiltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont esetében f0|7 . mfucius 09., b) pont esetében a20|7 . évi költségvetési

ľendelet módosítása és az azt követő évek költségvetésének tervezése

A Humánszoleáltatási tigvosztály tájékoztatálsa alapján: az űj támogatási foľma benyújtásának és
elbíľálásának menete kĺdolgozásľa keľü|t.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. (JGK Zrt.) tájékoztatása a|apján: a Képviselő-testület
döntésében foglaltakľa figyelemmel a béľlővédelmi pľogľamľól és azigénybe vehető új támogatási
formáľól az önkoľmányzati béľlakásban élő hátľalékos béľlők és jogcím néIkÍi|i hasznáIók levél
útján tłirténő táLjékoztatását a JGKZrt. megkezdte.
Annak érdekében, hogy az éľintett családok ľészéľe az ĺnfoľmáció minél szélesebb ktiľben jusson
el, és az rĺj támogatás igénybevéte|ével az éľintettek a jogosulttá válásuk időpontjában már élni
tudjanak, a JGK Zrt. és a JőzseÍvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont szoľos napi
kapcsolatot tart, és szĺikség esetén soľon kíviil egyeztet.

A Pénzĺigvi Ügvosztálv tájékoztatźlsa alapján: a határozatban foglaltak a Képviselő.testĺitet 2017.
év májusi ĺiléséľe készítendő költségvetésĺ rendelet módosításban keľülnek átvezetésľe.

J av as lat fe I Ie b b ezé s e k e I b írd I ds dr a s zo c i lźIi s tdmo g at ds iigy b e n

s5/2017. (trr.09.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



l . ... ... . ... ... ügyében a 04-4|5316ĺ2016. számú rendkívĺili te|epü|ési támogatás iránti kérelem
e|utasítása Íárgyttban hozott elsőfokú határozatot a határozat l. sz. mel|éklete szerinti taľtalomma|
helybenhagyja.

FeIelos: poIgármester
Határidő: f017 ' március 09.

2' .... ....... ügyében a 04-415317/20|6. számű rendkívü|i települési támogatźs iránti kérelem
elutasítása tárgyában hozott elsőfokú határozatot a hatfuozat 2. sz. me||éklete szerinti taItalomma|
helybenhagyja.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f017. március 09.

3. ..... ügyében a 04-415318120|6. számű rendkívüli te|epü|ési támogatás iránti kérelem
e|utasítása tárgyźtban hozott elsőfokú határozatot a határozat 3. sz. melléklete szerinti taľtalommal
helybenhagyja.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20|7, mźtrcius 09.

A Humánszoleá|tatásĺ Ügvosztály Családtámoeatásĺ Iľoda tájékoztatálsa alapján: a határozatok -
az a|áírást kiivetően - megkĺildésľe keľiĺltek az ügyfelek ľészére.

ravaslat Hóziorvosi ÉIetp,tlyamodell keretében egésaégiigyet érintő döntések meghozataltźra

s8/20r7. (r[.09.)

A Képviselő-testüIet úgy dönt, hogy

1. a Szigony u.2/a és 2lb szám a|att ta|á|hatő gyermek és fe|nőtt háziorvosi rendelők felújításához
bruttó 124.000.000 Ft összegben fedezetet biĺosít az a|ábbi költségmegoszlásban:

- kiviteli tervek elkészítése: 3.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft
- bútorok beszerzése l8'000.000 Ft
- műszaki ellenőr: l.000.000 Ft
- tervezői művezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb kö|tségek: l.000.000 Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 201'7. március 09.

f. a) az |. pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkíadźs 11107-01 cím - kötelező feladat _
miĺködési cél és általános tartalékon be|ü| az általános taľtalék e|őirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás l 1601 cím _ <jnként vá||a|t feladat - dologi e|őfuźnyzatára egéb költségek
címen.

b) az |. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1I1o7-02 cím _ önként vźt\|a|t feladat -
fejlesztési céltaltalék e|oirányzatáró| 123.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l160l cím - önként
vállalt feladat _ fehijítáSi e|óirányzatáľa 105.000,0 e Ft-ot, beľuházási e|őirányzatára 18.000,0 e Ft-
ot.

Felelős: po|gáľmester
Határidő: 2017. március 09.



3.

+.

5.

6.

az Addikto|ógiai Gorrdoző részére az |||és u. 36. szám a|atÍi 160 m, nagyságri önkormányzati
tulajdonban áI|ó helyiséget jelo|i ki.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l7. március 09'

fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tárgyalásokat folytasson az I||és u. 36. 3.

szttmű (31,6 m2) lakás tulajdonosával az ingat|an megvásárlás atźrgyában.

Fe|e|os: polgármesteľ
Hatáľidő: 201 7. ápri|is 30.

felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
számű (30,8 m2) lakás bérlőjéve| a béľleti
tárgyźl}.an.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 30.

Zľt'-t, hogy táľgyalásokat folytasson az Illés u. 36. 4.
jogviszony megváltása, vagy cserelakás biĺosítása

az 59lf017. (III.09.) képviselő-testületi hatttrozatban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás
|II07-02 cím _ tinként vállalt feladat - fejlesztési céltartalék e|őirényzatáról 17.000,0 e Ft-ot, a
11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási (Kálvária tér 13. addiktológiai rendelés kialakítása
terezés, kivitelezés) e|őirányzatátról 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként
vállalt feladat - bęruhźvÍtsi e|óirányzatára 12.000,0 e Ft-ot, felha|mozási célú támogatások
á||amháztartás on kív ü l re e|o ir ánv zatára 6. 0 0 0. 0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

felkéri a polgáľmestert' hogy a határozatban fogla|takat a f0|7. évi költségvetési rendelet
módos ításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a2017. évi költsésvetési rendelet következő módosítása

A Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) tájékoztatása alapján: 1. pont esetében a
JGK Zrt. részérő| a ľendelők felújításához sziikséges helyszíni felméľés-adategyeztetés
megtiirtént, a tervező a tervezési munkát elkezdte; 3. pont esetében az Addiktológiai Gondozó
tervezője megkezdte a helyszíni felméľéseketi 4.,1a lalĺĺs tulajdonosához vételi ajánlat érkezetti 5.
pont esetében a lakás béľIője cseľe|akást kért, a megfelelő cseľelakás keľesése folyamatban van.

A Váľosvezetési Ügvosztálv Tisztséwiselői Iľoda tńjékoztatálsa alapján: A Szigony a.2la. és 2lb.
szám alatt található gyeľmek és felnőtt háziorvosi ľendelők tervezési feladatainak ellátásáľa a
szerződés - a t90/20|7. (nI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata alapján -
a RIMELY-Z^J^CZÉpÍľÉsz srÚlro Koľlátolt Felelősségű Táľsasággal keľiĺtt megktitésľe.

Á. Pénziigyi Ügvosztálv táł,jékoztatálsa a|apján: ahatározatban foglaltak a Képviselő-testĺilet 2017.
év májusĺ üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendelet módosításban keľiilnek átvezetésľe.

s9t2017. (m.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Addiktológiai Gondozó kialakítására bruttó i35.000.000 Ft
összegben fedezetet biĺosít az a|ábbi költségmegoszlásban:

- kiviteli teľvek elkészítése: 4.000.000 Ft

3
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- kivitelezés 100.000'000 Ft
- bútorok beszeľzése: l0.000.000 Ft
- míĺszaki ę|lenőr: 1.000.000 Ft
- tervezoi művezetés: 1'000.000 Ft
- eryéb költségek: 1.000.000 Ft
- magántu|ajdon kivásárlása: 12.000.000 Ft
- bérletijogviszonymegváltása: 6.000.000 F.t

Felę|ős: poIgármester
Határidő: f017. március 09.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. (JGK Zrt.) tájékoztatása alapján: az 58/2017. (ilI.09.)
számú képvise|ő-testüIeti hatńrozat alapján a feladatellátást a JGKZrt. megkezdte.

A Városvezetési Ügvosztálv Tisztségviselői Iľoda tájékoztatálsa alapján: az lllés utca 36. szám
alatti helyiségekben az addiktológiai gondozó kialakítására vonatkozó tervezési szeľződés - a
19112017. (lll.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata alapján - a RIMELY-
Z^J^CZ ÉpÍľnsz STÚDIó Koľlátolt Fele|ősségÍĺ Táľsasággal keľült megkötésľe.

A Pénzüeyi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: ahatározatban foglaltak a Képviselő-testület20t7.
év májusĺ üléséľe készítendő köItségvetési ľendelet módosításban kerĺilnek átvezetésľe.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Tömő utca 16. szóm alatti ingatlanok elidegenítéséľe kiírt pdlydzat
ere dmé ny éne k meg dllapítds dr a

6s/2017. (trr.09.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

l.)a Budapest VIII. kerĺilet, T<jmő u. 16. szám a|atĹi,36259l0/N|,36f59/0lN4,36259/0ĺA15,
36259101N7, 36f59l0tNru, 36f59l0lAltt, 36259101A|lf, 36259101N13, 36259/0lNr8,
36259ĺ0/N19, 36f59ĺ0/Nf\, 36f59ĺ0lN23, 3625910lN24, 36f59/0lNf6' 36f59/0ĺNf7,
3625910/A/28, 36259/0lN29, 36259/0/A/30, 36259/0lN3|, 36259/0/N32 hrsz,-il ĺakások és nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek egytittes elidegenítésére kiírt nyilvános páiyź.zatot éľvényesnek és
eredményesnek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|7. március 09.

2.) a pźiyázat nyeľtesének a Cordia New Times Kft.-t (székhely: l 082 Budapest, Futó utca 47 -53 . vII.
emelet, cégnyilvántartási száma: Cg. 0|-09-27699|, adőszáma: f5469673-f-42) nyi|vźtnítja, az
ingatlanok vétel'fuźú l61.525.000 Ft összegben, az elektronikus veľsenyeztetési eljáľásban
megaj ánlott összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. március 09.

3.) megbízza a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat meghata|mazásából és megbízásából e|járva ahatározat 1. pontjában
szereplő ingatlanok vonatkozásában a Cordia New Times Kft.-ve| az ingatlan adásvételi szerzodést
a|áírja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. április 17.



4.) a Budapest VIII. kerület Szigolly u' 32' szám alatti 36198 he|yrajzi számű tires telekingatlant nem
kívánja megvásároIni.

FeIelős: poIgáľmester
Határidő: 20l7. március 09.

5.) felkéri a polgármestert a 4. pontban rogzített tarta|mú nyi|atkozat a|áírására és a FUTUREAL l.
Ingat|anbefektetési Alap ľészére történő megküldésére

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 16.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a hatáľozat 1. pontjában
szereplő ingatlanok vonatkozásátban az adásvételi szeľződés a Coľdia New Times Kft.-vel 2017.
ápľilis 06-án keľĺi|t megktitésľe, az adásvételi szeľződés a Budapest F'őváľos Koľmányhivatalának
Ftildhivatala ľészéľe benyújtásľa keľült. A vonatkozó jogszabályok szeľint az e|ővásáľlási jog
éľintettjei részéľe a joggyakoľ|ásľa töľténő felhívások 20|7. áryri|is 13-án postázásľa kerĺi|tek.

ravaslat településrendezési szerződés megkötésére a Horvdtlt MiltlźIy tér I5. szóm alattí ingatlannal
kapcsolatban

72t20r7. ([r.09.)

A Képviselő-testi'ilet úgy dönt, hory

1. elfogadja a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér i5. szám a|aÍÍi (35|9f hrsz.) telekľe
vonatkozóan, a Horváth Mihály tér Ingatlanfejlesztő és forgalmazó Kor|átolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1204 Budapest, Mártírokűtja290., Cg.: 0|-09-f73357, képviseli: Asaf Samet tigyvezeto)
á|ta| készített te l ep íté s i tervben fo gl altakat.

Felelős: polgármester
Hatttridő: 2017 . március 09.

f. hozzttjźrul a Horváth Mihály tér Ingatlanfejlesztő és foľgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1'204Budapest, Mártíroktújaf90., Cg.: 0|-09-273357, képviseli: Asaf Samet ügyvezető)
táľsasággal a hattrozat mellékletét képező te|epülésrendezési szerződés megkötéséhez a Budapest
VIII. kerĺilet, Horváth Mihály terct (35203 hrsz.) éľintő telepiilésrendezési eljárás megvalósítása
érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 7. március 09.

3. felkéri a polgármestert ahatározat mellékletétképezo telepi.ilésľendezési szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. március 17.

A Váľosépítészeti lľoda tájékoztatátsa alapján: a településľendezési szeľződés 2017. március 28-án
a|äírásra került.

A GazdáIkodásĺ Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a diintést kiivetően a Yźrosgazdálkodási és

Pénziigyi Bizottság a 2017. március 13-ĺ ülésén megadta a kapubehajtó létesítése táľgyában a
tulaj d o nosi hozzájár a|áłsát, m ely az iigyfé| ľészéľe postázásľa keľĺilt.

/*7-
t0



rav as lat alapín dny támo g at ás dr a

731f017. (ril.09.)

A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy

1.Egry Attila alpolgármesteri keľet e|őirźtnyzatétnak terhére támogatja a Trefoft Gyakorló Iskola
Alapíwányt (székhe|y: l088 Budapest, Tľefort u. 8.' adószám:19656946-1-42) l.000.000,- Ft,azaz
egymillió Ft osszegben azELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium iskolai tehetséggondozás
érdekében szíikséges taneszközök beszerzése érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. március 09.

2. ahatźro:uat l. pontjában fog|a|tak miatt az onkormtnyzat kiadás ll107-0l cím műkĺjdési cé| és
általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret - önként válla|t feladat - e|őirányzatárő|
l.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1ll05 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú
támogatások á||amhźntarľáson kívü|ľe e|őftányzatára az ELTE Trefort Agoston Gyakorló
Gimnazium iskolai tehetséggondozás érdekében szi'ikséges taneszközók beszerzésének támogatása
címén.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017. mźrcius 09.

3' felkéri a polgármestert, hogy a20|7. évi költségvetésrő| szóló rendelet következő módosításźtná| a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Fęlelĺjs : polgármester
Határidő: a20|7. évi kö|tségvetési rendelet kcjvetkező módosítása

4. felkéri a polgármestęrt a határozat 1. pontja szeľinti támogatási szerződés a|áirtsára.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . mźrcius 3l.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: a támogatálsi szerződés 2017. ápri|is 7-én
aláírásľa keľĺilt.

A Pénzüevi ÜgYosztálv tá'jékoztatátsa alapján: ahatározatban foglaltak a Képviselő-testĺilet 2017.
év májusi iilésére készítendő kłi|tségvetési ľendelet módosításban keľĺilnek átvezetésľe.

ravas lat egy llázak, egl h lÍzi szervezetek tdmogatds óra

7st20r7. (trr.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az a|ábbi protestáns egyházi gyü|ekezeteket a következő célok megvalósítása éľdekében azalábbi
összegekke| támogatj a:

Támogatott neve, címe Támopatás célia Támosatás łisszege
Bu dapest-Józsefvárosi
Refoľmátus E gyházktizség
(l085 Budapest, Salétrom u
s.)

templom felújítása (belső festés, fűtés cseréje,
mozgásséľült mosdók kialakítása) ) a
pincehelyiség felrijítása és ifiúsági szinházzźl
alakítása. nvári tábor szervezése

3 millió Ft' ame|yből
felhalmozás: 2.640'000
Ft. működés: 360.000 Ft

I ,€



Budapest.Nagyváľad téľi
Református Egyházközség
(1089 Budapest, Üllői út 88-
ef .)

egyházkozség épi'i|eteinek felújítása
(altemplom és parókia a|agsori területének
vizesedésének megszüntetése, be|so
helyreá||ítás |é|egző vakolattal, vizesbIokk
helyreállítása, a|templom és parókia külső-
belső szigetelése és vakolása, paľókia héjazat
cseréje és a szennyvíz e|vezetés felújítása,
paľókia és a templom homlokzati
nyi|ászárőinak cseréje, parókia
fiĺtéskorszerűsítése, épület hőszigetelése,
temp|om homlokzati felújítása, templom és
parókia terméskovének letisztítása
homokfúvással)

40 mi||ió Ft, ame|ybő|
40 milIió Ft felhalmozás

Budapest Kü|ső-
Józsefváľosi Református
Egyházktizség
(l089 Budapest, Kőris u. 13.)

templom és a paľókia felújítási, korszerűsítési
munkálatainak elvégzése (temp|om tetőzetének
felújítása, a parókia viz- és szennyviz
vezetékének felújítása, parókia és temp|om
fűtésének korszerűsítése, valamint
hőszigetelése, külső felújítása, templom és a
feljárók burkolatának felújítása, mennyezet
bontása és újjáépítése' az ifiúsági teremből
gyülekezeti ház kialakítása, káplánlakás
felújítása és a tetőtérben vendégszobák
kialakítása, parókia épĺiletének be|ső
áta|akitása, korszerű s ítése),
működési költsések

20 millió Ft, amelyből
17 millió Ft
felhalmozás, 3 millió Ft
működés

Budapest-Töľiikőľi
Refo ľmátus E gyházkiizség
(l087 Budapest, Százados út
4-l

templom és gyülekezeti ház építési
munkálatainak e|végzése (udvari homlokzat
hoszi getelése és vako lása, toronyalj a fel új ítása,
templomtéľ felrijítása, akadálymentes wC
kialakítása, imaház ólmozott tiveg ablakainak
restaurálása, plébánia és lakás nyí|ászárőinak
i av ítás a/ p őt|ás ďc s eré i e)

3 millió Ft, amelybol
millió Ft fe|halmozás

Szlovákaj kú Evangélikus
Egyhá.zkőzség
(1081 Budapest, Rákóczi út
57./A)

a gyi|ekezeti terem felújítása
1 millió Ft, amelyből 1

millió Ft felhalmozás

Magyaľországi
EvangéIikus Egyház
(t085 Budapest, Üllői tlt24.)

többfunkciós kulturális és közösségi tér
kialakítása (ózsefuárosi gyülekezeti terem,
ifiúsági tér, bĺife, előadóterem, kondicionáló
teľem, többfunkciós tér melegítőkonyhával,
kiszolgáló helyiségek l ö|tözők,
mellékhe|yiségek, raktárĄ azlJ||ói tlt 24. szám
a|atti épületben és ehhez kapcsolódó
eszközbeszerzés

10 mil|ió Ft, amelybőI
l0 millió Ft beruhrízás

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. március 09.

2. az Önkormányzatkiadás 11107-01 cím míĺkodési céI és általános tartalékon belül az általános
taľtalék - ktitelező feladat _ e|óirányzatárő|77.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás lll05 cím -
önként vállalt feladat - működési célú támogatások á||amháztartáson kívülre e|oirźtnyzatźtra
3.360,0 e Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások til|amháztartáson kívülľe e|oirányzatára
73.640,0 e Ft-ot.

; Felelős: polgármester
//(.t . tz
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Határidő: 20l7. március 09.

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződések a|áírására.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2017. március 31.

4. felkéri a po|gármestert, hogy a költségvetési rende|et kovetkező módosításáná| a határozatban
fo glaltakat vegJe fi gye lembe.

Fele|ős: po|gármester
Határidő: a köItségvetési rendelet következő módosítása

A Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: a támogatási szerzłĺdések aláíľása
megtörtént 2017. áryri|is 5-én.

A Pénzůĺgvi Ügvosztátv tájékoztatása alapján: ahatározatban foglaltak a Képviselő-testület 2017.

i 0v májusi ĺilésére készítendő kiiltségvetési ľendelet módosításban keľiilnek átvezetésľe.
!

J av as I at kij zét k eztet és i é s tér íté s i díj a k fe I iilv ia g d I atdr a

76ĺ2017. (III.09.)

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy

I.20|7. évben az iskolai szünidei gyermekétkeztetést a nyári sztinetben 55 napra (20|7.06.|6.-
20|7.08.31. közötti időszakban), a tavaszi, őszi és téli szünetben a tanév rendjéhez igazodőan
szünetenként az adott tanítási sztinet időtaltamára eső munkanapokon biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. mfucius 09.

2. 20|7. évben a szünidei gyermekétkęztetés helyszínének böIcsődei szünidőre a Józsefuárosi
Egyesített Bölcsőde székhelyét (1083 Bp., Szigetváľi u. 1.), óvodai szünidőre a Napľaforgó
Egyesített ovoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.), iskolai szünidőre a Lakatos Menyhéľt
Á|talános Iskola és Gimnĺáziumot (1.086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.) jelöli ki.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|7. mfucius 09.

3. felkéri a Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét a bölcsodei szünet, a Józsefuárosi Szociá|is
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét az ővodai és az iskolai sziinidei étkeztetéssel
kapcso latos feladatok e||átásár a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. március 09.

4. a) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont Ezüstfenyő Gondozćház (|087
Bp., Kerepesi űt fgla) ellátottjainak élelmezési nyersanyagnormájttt 2017. január 1. napjától nettó
944,88,- Ft/fó/nap, bruttó 1.f00,- Ft/főlnap összegben hatttrozza meg'

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Eryesített Bölcsődék 40|00-02 cím -kötelezó fe|adat
- bevételi miĺkĺjdési bevétel és kiadás dolosi e|óiránvzatát l.609.6 e Ft-tal mesęmeli.



c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefi'árosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106
cím - kotelező feladat - míikodési finanszírozási bevéte|i e|óirányzatán belti| az irányítőszervi
tálnogatáskélrt fo|yósított Íámogatás fizetési szźlm|án történő jóváírása e|őirányzatźú és a kiadás
dologi e|őirányzatán belül a vásárolt élelmezés e|oirányzatát bruttó l.609,6 e Ft-tal megeme|i és

ezze| egyidejíileg az tnkoľmányzat 1l107-0l cím működési cél és általános tartalékon bęlü| az
általánostaľtalék-kötelezőfeladat -e|őirányzatáľó| l.609,6 eFt-otátcsopoľtosíta 11108-02 cím_
lĺote|ező feladat - műkodési ťĺnanszírozási kiadáson be|til az irányítószervi támogatásként fo|yósított
támo gatás ki utal ása e|őir ány zatár a.

d) az a) és c) pontban fogla|tak miatt a kĺjvetkezo évek költségvetésének terhére tartós működési
kötelezettséget vá|lal, melynek jelenlegi összege bruttó 1.609,6 e Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. máľcius 09.

5. felkéri a po|gáľmestert, hogy af0l7. évi köItségvetési rendelet következő módosításánál, valamint a

kovetkező évek költségvetésének tervezéséné| ahatározat 4. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

FeIelős: polgármester
Határido: af017. évi köItségvetési rendelet következo módosítása, következő évek költségvetésének
tervezése

6. a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont által nyújtott gyermekek átmeneti
otthoni e||átás intézményi térítési díj összegét 20|7. április 01' napjátó| 6.182.- Ft összegben
hattrozzameg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

7. Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormtnyzat a Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület onkormányzatáva| f0|7. mélus 0l. napjától, Budapest Fováros VI. kerĺilet
Terézváros onkormányzatáva| 20|7. november 0l. napjától határozott 5 éves időtartamra 2022.
december 3|. napjźig tató idotartamra e|látási szerzodést kot személyes gondoskodás keľetébe
tartozó gyermekjóléti a|ape||źtźls, gyeľmekek átmeneti gondozása céljából. A szerzódés tárgyát
képezó szol gáltatás d íj a:

a) évi készenléti díjként: l.l00'000'- Ft/fő
b) napi térítési díjként: 1.650'- Ft/fő
c) napi térítési dij, a szerződésben meghatározott ferőhelyszám feletti igény esetén: 3.fll,-FtJfo.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7 ' mtľcius 09.

8. fe|hata|mąz'z'a a polgáľmestert a határozat 7. ponda szerinti szerződések a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l7. március 09.

A Humánszolgáltatási tjwosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: 1-4., 6. pontra:
A Képviselő-testület 20|7. évi sziinidei gyeľmekétkeztetéssel kapcsolatos diintéséľől 

^feladatellátáséľt felelős intézményvezetők, továbbá a Be|ső-Pesti Tankeľiileti Központ tankeľületi
igazgatőjának tájékoztatása megtłiľtént 20ĺ7. március 28-án. A tavaszĺ szůinetben a 2 napos
sziinidei étkezés a Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola és Gimnáziumban megszeľvezésre került. A
hátľányos helyzetíĺ, halmozottan hátľányos helyzetű gyermekek ttiľvényes képviselőinek a
tájékoztatátsa a tavaszi szünet kezdete előtt megttirtént. A Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekjóléti Ktizpont Ezüstfenyő Gondozőház e||átottjainak élelmezési nyeľsanyagnoľmája
megemelésre keľĺilt.

,{r,
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7. pont: A Belváľos-Lipótváľos Budapest Főváľos V. kertilet onkormányzatáva| az e||átási
szeľződés a|áírása megtiirtént f0|7. máłrcius 28. napján.

A PénztigYi Ügyosztá|v tájékoztatálsa a|apján: a határozatban foglaltak a Képviselő-testület 2017.
év májusi üIéséľe készítendő kiiltségvetésĺ rendelet módosításban keľüInek átvezetésľe.

Jav as l at intézmé ny i do k ume nt umo k j óv dh agy ós dra

77 tf017. (rrr.09.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l) jóváhagyja a fenntaľtásában működő Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi Önkormányzat
Napraforgó Egyesített ovoda Munkamegosztási megállapodását, ahatározat 1. számű melléklete
szerinti tartalommal,f0|7 . március 10. napi hatállyal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. mźtrcius 09.

f) jőváhagyja a fenntartásában miĺködő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
Napraforgó Egyesített ovoda Szervezeti és Mtikodési Szabtt|yzatát, ahatźrozat2. számÚ melléklete
szerinti taľtalommal,20|7. máľcius 10. napi hatá||ya|.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: f0|7. március 09.

3) jóváhagyja a fenntartásában működő Józsefoárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Mtĺködési
Szabá|yzatźú, ahatźrozat3. számű melléklete szerinti tartalommal,20|7. március l0. napi hatti|ya|.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20|7. március 09.

4) fe|hata|mazza a polgármesteľt a hatźtrozat 1-3. pontjában meghatározott dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

A Humánszoleáltatási tigvosztály Humánkancsolati Iľoda tá!ékoztatása alapján: az intézményi
dokumentumok és a munkamegosztási megállapodás aláíľása megtöľtént.

ravaslat megáIlapodds megkiitésére a Pdzmlźny Péter Katolikus Egletemmel

78/2017. (m.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. elfogadja a határozat mellék|etét képező, a Ptamźtny Péter Katolikus Egyetemmel kötendő
határ ozat|an i d orę s zó l ó e gyüttmű ködé s i me gál l ap odást.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

2. felkéri a polgármestert ahatározat | ' pontja szerinti szerződés a|áirásfua.

,'uí,



Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2017. március 3 1 .

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapjáni az
együttm íĺ kiidési m egá||apod ás a|áír ása me gtti rtént f0I7 . már ci us 28-án.

Besaźmoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységérőI

79/2017. ([r.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy e|fogadja a jegyzo beszámo|őjźú a Polgármesteri Hivatal f016. évi
tevékenységéről.

Felelős: jegyző
Határidő: f017 . mfucius 09.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: a határozatban foglaltak további intézkedést nem
igényelnek. A2017. évi célkitűzések végľehajtását a 2018. évben előteľjesztendő beszámoló fogia
tartalmazni.

ravaslat a nemxetiségi önkormdnyzatokkal kötött egyiittmĺĺkiidési mególlapodósokfeliilvizsgdlatdra

80/2017. (ilr.09.)

A Képviselő-testü|et úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat 1-l l. számú mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Bolgár, Görĺĺg, Lengyel,
ormény, Roma, Román, Ruszin, Szeľb, Szlovák, Ukrán, Német Nemzetiségi Önkormányzatta|
kotendő felülvizsgált Együttműködési Megállapodást.

FeIelős: polgáľmesteľ
Határidó: 20 17 . március 09.

2. felkéri a polgármestelt a felülvizsgált együttműkodési megállapodások a|áírására és azok
B udape st Főváros Kormányhiv ata|a r észérę töľténő megküldésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. mátrcius 09., Kormányhivata|részére megküldés: dontést követő 15 munkanap

A Jeevzői Kabinet Joei lľođa tájékoztatálsa alapján: a Józsefvárosi Gtĺľög' Lengyel, Ruszin és

Szlovák Nemzetiségi onkoľmányzatokkal kiittitt együttműkiidésĺ megállapodások 2017. máľcius
2f. napján; a Bolgáľ, Szeľb és Ukľán Nemzetiségi Onkoľmányzatokkal kötött egyůittműkiidési
megállapodások 2017. máľcius 23. napján; a Német és Oľmény Nemzetiségi onkormányzatokkal
kiitłitt együttmiĺködési megál|apodás 20t7. máľcius 27. napján; a Roma Nemzetiségi
onkoľmányzatta| kötiitt együttműktidési megállapodás 20t7. ápri|is 11. napján keľĺilt a|áírásľa.
A Román Nemzetiségi onkoľmányzat esetében a Képviselő-testiilet elntike az egyĺittműködési
megállapodás elfogadását képviselő-testületi ĺiléséľől levette, nem táľgyalták.
Az a|äírt együttműködési megállapodások 2017. ápri|ĺs 13. napján kerĺiltek a Budapest Főváľos
Koľmányhivatala r észére ttiľténő megküldéséľe.

/ 82/2017.(rrr.09.)

,?/
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A Képvise|ő-testü|et úgy dönt, hogy

1.) Magyĺarorszag Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) alpontja a|apján kezdeményezi, hogy az
orszÁggyú|és a táľsada|mi béke és a megrendü|t igazságérzet helyreállítása érdekében alkosson
közkegyelmi torvényt af006. október 23-tő| 2010. május l3-ig terjedő időszakban, ktilönösen az
ors,átggyu|és Erľlbęri jogi, kisetlbségi, civil- és va|Iásügyi bizottsága á|ta| 2010. decelrrbeľ 8-áll
elfogadott részjelentésben megjelĺi|t események kapcsán politikai e||enállásként is éľtékelhető,
polgárok által kifejtett tevékenységge| Magyarországon elkcivetett, kozbiztonsźtgi, személy és dolog
elIeni bűncseIekmények miatt folyamatba helyezhető, folyamatban lévő büntetőeljárások
gyanúsítottjaí és terheltjei, jogerősen |ezárt és már végrehajtott íté|etek érintettjei vonatkozásában.
A közkegyelem nem terjedhet ki azokĺa az eľőszakos cselekményekre, melyeket Magyarország
A|aptörvénye által védett gyü|ekezési szabadsággal vagy szó|źsszabadságga| visszaélő' a
demokratikus jogaikat békésen gyakorló polgárokhoz képest elenyészően kis számban fellépő
személyek követtek e|.

FeIe|ős: poIgármester
Határido: 20l7. március 09.

f.) felkéľi a polgármesteft, hogy ahatározatot dr. Ádeľ János Köztársasági EInök, Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium önkormányzati áĺlamtitkára, valamint Franka Pál Tibor, Kerepes Város
onkoľmány zat p o|gtrmestere részére kü ldj e meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I7. mźrcius 09.

A Jegvzői Kabinet Joei Iroda tájékoztatálsa alapján: a határozat dľ. Áder János Ktiztáľsasági
Elniik, Pogácsás Tiboľ, a Beliĺgyminisztéľĺum önkoľmányzati áů|amtitkára, valamint Franka PáI
Tibor, Keľepes Váľos Onkormányzat po|gäľmestere ľészéľe 2017. március 29. napján keľĺilt
megkiildésľe.

A beszámol ó |ezźtwa: 20|7 . május 2-źn.

""fu



Beszámoló a két ülés közotti fontosabb eseménvekről

Tisztelt KépviseIő-testĺilet!

A két ülés közötti fontosabb önkormányzati eseményekrő| az a|ábbi jelentést
adom:

2017. március 29.
i35 éves a Losonci Térĺ Altalános Iskola - Jótékonyságĺ:
izenedélután a Turay lda Színházban. Az eseményen Sántha i

..uľ.'Í 
alpolgáľmesteľ asszony kiisztintötte a m1eielenteket. 

;

A Jĺózsefuárosi Aldozatsegítő Szakmai Együttmíĺkł'désii

20Í7. máľcius 30.
Rendszeľ (JASZER) ülése a Polgármesteri Hivata|

jelen volt Bucsek GáboľDíszteľmében, az eseményen
budapesti rendőrfőkapitány is.

Egészségnap c. rendezvény a Deák Diák
eseményen megielenteket Sántha Péteľné
asszonv kösziintiĺtte.

Iskolában, az
alpolgármesteľ

A 20l7-es Tavaszi Fesztivál
Zenea|ĺadémĺán. Az eseményen jelen

Nyitókoncertje a
volt Sántha Péteľné

i

i2017. ápľilis 7.

Új emtéktáh|ák avatása a Muzsikus Cigányok Paľkjában a i

Roma Világnap alkalmából, az ünnepségen kiisziintő beszédet i
!mondott Szalay-Bobľovnĺczky Alexandľa főpolgáľmesteľ-
lhelyettes asszony és Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony.

,4
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20 17. ápľilis 8. i Az Egészség vi|ágnapja a Józsefváľosi Szent Kozma
i Egészségĺigyi Központban.

iDr. Erdő Péter bíboros megáldotta a Hajléktalan Jézus
:szobľot a Horváth Mihály téren. Az eseményen jelen volt
isántna Péterné alpolgármester asszony is.

:Felvidékről kite|epített Magyarok emléknapja alkalmából
!megemlékezés a Rákóczĺ Sziivetség szeruezésében az
!országházban. Az onkormányzat képviseletében Sántha
! Péterné volt jelen.

2017. április 11.

2017. ápľilis 12.

2017. ápľilis 24.

iz0l7. áprĺlis 26.

i-------*".------.*-

i20|7. április 26.

I

i

!z0ll. április 28.

ł

i----**
!

i

ľ.ővárosi Turisztikaĺ
megielenteket Zentai

;,,15 éves a Biilcsődei Múzeum'' ünnepség, a ľendezvényen

ijelen volt Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony.

iPolitika és hitvallás' IGE . IDOK c. kiáIlítás megnyitó a:..
iMaryaľ Nemzetĺ Múzeumban. Az Onkoľmányzatot Sántha
: Péteľné alpolgáľmesteľ asszony képvĺselte.

Bölcsődék Napja a Hl.3-ban, a kitiintetetteket Sántha Péteľné
alpolgármester asszony kiisztintötte.

Keľekasztal beszélgetés a Hl3.ban, a
oszkár bĺzottsági elntik úr kiiszöntiitte.

ia ffiľsadalmĺ bűnmege|őzés és nemzetkĺjzĺ gazdálkodási

részt a pľogľamon.

F.űFa Tankeľt
az esemenyen
asszonv.

megnyĺtó és
jelen volt

sajtĺí,tájékoztatő a
Sántha Péteľné

isajátosságai nemzetkiizĺ konfeľencia megnyĺtĺó ünnepsége a i

!PoĘármesteľĺ Hivatal Díszteľmében. 
^z 

Onkoľmányzati
iképvĺseletében Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony vett j
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2017 . év átmenetileg szabad pénzeszköz |ekötése 2017 .03.28-2017 .o4.28. időszakban

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata Osszeg

0

lekotve osszesen Sberbank (volt Volksbank) 0

Kamatozl kincstárieov 2 000 000 000
á||ami hozzĄáru|ások fo|yiszám|a KH bank 166 032 753
hivatalfizetési szám|a egyen|eg KH bank 58 278 287
fizetésiszám|a egyenĺege KH bank 5 132 114 622


