
Jľ'GYZőKoľyvĺ KIvoNAT

Készült Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilet
20|7. május 1l-én (cstitörtök) 9.00 órakor a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal III. emelet

300-as tárgyalőjában megtartott 4. rendes iiléséről

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlgrI Z EGYS ZERŰ szóľo gB S ÉG szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
10212017. (v.11.) 16IGEN 1 NEM 1 TARTŐZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a sürgősség okźĺ a siiľgősségi
i ndítvanyként beterj es ztett a|ábbi el őterj e szté sné l :

1|t. Javaslat a Képviselő-testůilet és Szeľvei Szervezeti és Műktidósi

módosítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍN zuoszTÁS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

9ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHIZ AT ALlľrI Z EGY S ZERU SZóToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATÁROZAT:
103ĺ20Í7. (v.11.) 4IGEN 13 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úg1ł dönt, hogł nem .fogądja el dr. Erőss Gábor stirgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Jőzsefuáros Szolidaľitásĺ Nyilatkozata a civil szervezetekkel,,
című előterj e s zté s ét v e g,,é k napir endr e.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s KÉpvIspro
A IIATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYSZERÚ szóľo gn sÉc szÜrSÉGE S
HATAROZ.Ą.T:
104ĺ20t7. (v.11.) 15 IGEN 0 NEM 3 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az a|źtbbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

t. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat a Képviselő.testiilet és Szervei Szervezeti és Míĺktidési

(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester



2. Zárt íilréskeretében táľgyalandó előterjesztések

1. Javaslat elővásárlási jogról ttirténő lemondásra
(íľásbeli előteľj esztés)
ElőĹeľjeszttj: dľ. Kocsis MáĹé - polgáľlrresteľ

3. Pénzügyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. A Jĺózsefuárosi onkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáróI
szóló beszámolĺĺja és a zárszámadási ľendelet-tervezete
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a 20|7. évi ktiltségvetésről szóiő 3612016. (xII.21.) iinkoľmányzati
rendelet mĺódosításáľa
(íľásbeli előterj esztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Yáľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a ľÉn-roz ,,A,, jetíĺ páůyázat Európa Belvárosa Progľam
III. ütem ével kapcsolatos diintések megho zata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgáľmester

2. Javaslat a ľnn-xoz ,,B,, jelű páiyánattal kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester

3. Javaslat a Gyeľmekbarátváľos koncepciĺí megvalĺisítására Józsefváľosban
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

5. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. JavaslataVeľsenyeztetésiSzabáiyzatelfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ



2. Javaslat a Budapest VI[. keriilet, Bródy S. u. 15. cím alatt ta|á|hatő
ingatlan elidegenítésére kiírt pá'|y ánat, eredményének megállapításáľa
(íľásbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elncike

3. Javaslat a Budapest vlil. keľület, József krt. 59-61. szám alatti
önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadására
vonatkozó pá|y ázat kiírására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnöke
4. Javaslat a 24812013. (vI.19.) számú képviselő-testületi határozat Galéľia

negyed kialakításával kapcsolatos módos ítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnĺjke

5. Javaslat Budapest Főváros Onkoľmányzatáva| vín,ezeték há./rólzat
átadásáról szóló megállapodás megkiitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnöke

6. Javaslat eľdei ĺskolával kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

6. Vagyonkezeléssel, városĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Ttirtikbecse utca te|ekosztására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesaő: dr. Sára Botond - alpolgármester

2. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármesteľ

7. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Budapest Jĺizsefváľosĺ onkormányzat2016. évi gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmĺ feladatainak ellátásáľĺól szĺólĺó átfogő értékelés elfogadására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : S ántha Péteľné - alpol gáľmester



2. Javaslatintézményibeszámolókelfogadására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

3. Javaslatközétkeztetésselkapcsolatosdtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos dtintések
meghozataláľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Santha Péterné _ alpolgármester

Tájékoztatők

1. Polgármesteri táiékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok
végľehajtásárĺil, az e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíĺ lekiitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja

Szabź.Jyzatárő| szĺóló 3612014. (xI.06.) önkoľmányzati rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterjesĺés' HELYSZÍNI ruoszľÁs)
Előteľjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgrírmester

A SZAVAzÁsNar JELEN VAN 18 rÉpvlsBro
A RENDELETALKoTASHOZ vĺnĺosÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľ'vÁnos rÉľvrsnlŐ.ľnsľÜr,nľp rc IGEN, 2 NEM, 0

TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRos
vilI. KERÜLET JoZSEFvÁnosĺ oNxonľĺÁNYZAT xÉpvrsEr,o-
TEsTtjLEľÉľľx 15t2017. (v.11.) oľxonuÁľyza.ľr RENDELETÉT A
xnľvĺsnr,o-ľnsrÜr,nľ És SZERVEI SZERVEZETI ns vĺuxoonsl
SZABÁLYZATÁROL szoLo 3612014. 6r.06.) oľronivĺÁľyzĺľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthető

A ľendelet kihirdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iroda

:.

'.



SZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ls rÉpvlspLo
,ą. HarÁn IZATH>ZATALHoZ vnĺosÍľpľľ szoľog g sÉc szÜrcsÉcps
HeľÁRoZAT:
105ĺ2017. (v.11.) 16IGEN 2 NEM o ľ.ł.nľózxooÁssa.r,

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. május 1 l. napján hattiyba Iépo, a Képviselő-
testület Szervei Szęrvęzęti és Működési Szabályairól szóló önkormanyzati rende|ethatá|yba
lépésével egyidejrileg

I. azBmberi Erőfoľrás Bizottsás

Elnökévé: ZentaiOszkár

Alelnökévé: Dľ. Ferencz orsolya
Dr. Szilágyi Demeter Gergely
Simon Gyorgy

Tagsávtl: Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gáboľ János

Külsős tagsźxá: Nagy Gábomé
Trir<ik Patrik
Máté Andľás
Kis Kornélia
Vámos Andľea
Bálint Gergely

váLasztjameg.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. május 1 1.

2. aSmart City Ideiglenes Bizottság

Elnokévé: Dr. Feľencz oľsolva

Tagsává: Vörös Tamás
Simon Gygrgy
Komássy Akos
Jakabfv Tamás

vźiasztjameg.

Felelős: polgármester
Határidő:2017. május l 1.



3. felkéľi a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi vá|Íozások túvezetéséről a szükséges
nyilvántartásokon.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2017 . május 1 1.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosvezetési tigyosztá|y Szewezési és

Képviselői Iroda

2. Zárt iilés keľetében tárgyalandó előterjesztések

Napirend 211. pontja
Javaslat elővásárlási jogľĺól tłirténő lemondásra
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjeszto: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

SZAV AZ^SNAL JELEN VAN 18 rÉpvIsBI.o

zÁnľ ÜI,ns

A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ S ZóToBB s Éc szÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
106/2017. (V.11.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormányzat a36187 lusz.-u, természetben az
1083 Budapest, Balassa u. 11. szźlm alattí,716 m. alapterületú, belterületi, kivett lakőhźľ,, udvaľ
és gazđasági épület művelési ágú ingatIant éľintő 187.200.000.- Ft-os vételaľ ismeretében az
előterjesztés mellékletét képezó ingatlan adásvételi ügylethez kapcsolódó elővásárlási jogával
nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő: 2017 . május 1 1 .

2. felkéri a polgármestert a hatttrozat 1. pontjában meghatźnozott ingatlant érintő ęlővásárlási
j ogról szóló lemondó nyilatk ozat a|źirására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 20|7 . május 16.

A dtintés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys ég : Rév8 Zrt., Gazdálko dási Ü gyosztály

3. Pénzůigyi, kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 3i1. pontja
A Józsefvárosi Onko rmányzat 20|6. évi kiiltségvetésének végrehajtásáróI
szóló beszámolója és a zárszámadási ľendelet.tervezete
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

6
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z MrN o S ÍTETT SZoToB B S ÉG S ZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
ĺ0712017. (V.11.) 15 IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkormányzat2016. évi költségvetésének végrehajtásárő| sző|ő szöveges
beszámolót az e|oteriesztés 1. számu melléklete szerint.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 2017 . máius 1 1.

2. elfogadja az onkormźrnyzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való
leírását az előterjesúés2. szárrľÚ melléklete szerint.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7. máius 1 1.

3. jóváhagyjaa2016. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az előteľjesńés3. sztlInil
melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . máius 1 1.

A diintés végrehajtá sát v égző szervezeti egység: Pénzügyi ÜgyosztáIy

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN ts KÉpvlsBro
A RENDELETALKOTÁSHOZ lĺľlĺosÍľpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JozsEFvÁnos xnpvrsn,Lo.TEsTÜr,nľn 15 IGEN, 0 NEM, 3
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsI ľovÁnos
vilI. KERtiLET ĺózsľľvÁnosr oľronľrÁNyzĺ.ľ xľpvrsľlo-
TEsTÜLEľÉľnr fi ĺe0l-7. (v.11.) oNxonľĺÁľyz.ł.ľr RENDELEľÉr ĺ' 20t6. ÉvI
ror,ľsÉcvETÉsl zÁnszÁnĺa.nÁsnoĺ,

A rendelet kihiľdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodón megtekinthető

A rendelet kihĺľdetés ét végziz Szervezésĺ és Képviselői Iľoda

Napĺľend 3l2. pontja
Javaslat a 20t7. évi ktiltségvetésről sző|ő 3612016. (xII.21.) iinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgĺírmester



A SZAvAzÁsNÁl JELEN VAN t s KÉpvlsE,ro
A RENDELETALKoľasHoz lrĺINo sÍrBľľ szóľoes sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrspĺ-o-ľnsľÜlnľn rc IGEN, 0 NEM, 2
ľĺnľózxouÁss,ł'L ELFoGADJA És nĺnca.LKoTJA BUDAPESľ r.ovÁnos
vlil. xnnÜr,Bľ ĺózsnľvÁnosr oľronuÁľyza.ľ xÉľvIspl,o_
ľnsrÜlnľÉľnx rcn0ĺ7. (V.11.) oľronľĺÁľyzĺ,ľr RENDELErn,ľ a. zolĺ. É:vl
ror,ľsBcvoľÉsnoĺ szoro 36 120|6. (XII.2 1.) oľronľĺÁľyz.ł.ľr RENDELET
uónosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lľodón megtekinthető

A ľendelet kihiľdetésétvégzi: Szervezési és Képviselői Iroda

sZAvAZ^sNÁr JELEN VAN ls KÉpvIsBro
a. ua.ľÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z MtNo S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG szÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
108t2017. (V.11.) 16IGEN 0 NEM z ľanľóZKoDÁSsAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

I.l az oĺ.kormźnyzatrészéreközbeszerzési tanácsadási feladatok dijazására havi 952.500.- Ft,
évi bruttó 1 1.430,0 e Ft ĺisszegben _ Í1706-02 cím kötelező feladat - 2018. január 1. napjától
határozatLan iđore e|őzetes kötelezettséget vá||a|, melynek fedezetéül az Önkormányzat
működési és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. május 11.

2.l a 10912016. (V.05 ') számu képviselő-testületi határozatában szereplő gépjárĺní bérlęti
đijźlra vonatkoző előzetes kötęlezettségvállalás összegét évente 2.057,8 e Ft-ra módosítja,
melynek fedezetéülaz onkormányzatműködési saját és közhatalmi bevételeit jeloli meg.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. május 11.

3./a) módosítja a 23012016. (xil.O1.) szttmtĺhatźtĺozatźtĺak 9. pontját az alábbiak szerint:

,,9. önként vállalt feladatként, határozatlan időre a Belső-Pesti Tankerületi Kĺizpont részére
2017. évtől évente 8.662,5 e Ft összegri támogatást nyújt - a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. áIta| a működtetés területén alka|mazott azon munkavállalóknak, akik a Belső-
Pesti Tankeľületi Ktizpontba átvételre keľültek - egyéb béren kívtili juttatás biztosítására,
addig az időpontig, ameddig a Belsĺí-Pesti Tankerületi Központ nem biztosít cafetéľia
juttatást.''

b) felkéri a polgármestert az a) pontban foglaltak figyelembevételével atźmogatási szerződés
a|áítástra.



Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 31.

4.l a) a 2017. március l-jétől 2011. decembeľ 31-ig terjedő időszakĺa vonatkozó
közfoglalkońatás önrész összegét a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt'-né| 44f,7 e Ft-
tal, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-néI I.265,4 e Ft-tal kiegészíti.

b) felkéri a polgármestert a kozszo|gá|tatási szerződések módosításáľa és a|áításźlra.

Felelős : polgiírmesteľ
Határido: a)f017. május 11. b) pont2017. május 31.

5.l a) a Józsefvĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t megbizza a 11601 cím - önként vállalt
feladatok felújítási e|oirtnyzatán belül tewezett Lakatos Menyhét Általĺĺnos Iskola és
Gimnázium toľnaszoba szigetelés, talajvizesedés megszĹintetése - 7.035,0 e Ft -, Tömő u. 18.
óvodaépület komplett hőszigetelése, nyi|źszźtrók cseréje - 58.700,0 e Ft - feladatok teljes kĺiľii
bonyolításával.

b) felkéri a polgármestert a megbízási szeľzóđés aláírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. május 3 1.

6.l a) a Jozsefvtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím cinként
vá||a|t feladat engeđé|yezett létszrámát 2017. június 1. napjától határozat|an ideig 3 fővel
(szociális gondozó, takaľító, biztonsági őr) megemeli, így az intézmény összes engedélyezett
|étszáma 2f5 főrłĺl (kötelező 5 fo, <inként vállalt 19 fő) 228 ffue (kötelező 5 fő, önként vállalt
22 fő) emelkedik.

b) az a) pontban foglaltak miatt a követkęző évek költségvetésének terhére évente 8.754,2 e
Ft-ra taľtós mfüĺjdési kĺjtelezettséget vállal, melynek feđezetéül a mindenkoľi költségvetés
műkĺjdési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős : polgiírmester
Hatĺĺľidő: a) pont 201'7.június 01.' b) pont a mindenkoľi k<iltségvetés elfogadása

7.l fe|kéri a polgáľmestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a k<jvetkező évek költségvetésének
tervezésénél vegye Íi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : mindenkori költségvetési rendelet elfogadása

8,l jőváhagyja az onkormányzat 2OI7. évi móđosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
kozbeszerzési tervét a határozat mellékletét képezó taľtalommal és felkéri a polgáľmestert
annak aIźńrźsára.

Felelős: polgármester
Hattridó: 2017 . május 1 1.



A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ugyosztá|y' Jeryz(ĺi Kabinet
Belső Ellátási lľoda, Gazdálkodási Ugyosztá|y,, Jegyzői Kabinet Jogi.Iroda, Józsefváľosi
Szociális Szolgáltatĺi és Gyermekjó,léti Ktizpont, Humánszolgáltatási UgyosztáIy

A |08120|7. (V.11.) számrĺ határozat mellékletét a kivonat 1. számú melléklete
tartalmazza

4. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a ľÉR_roz ,,,A,, jelÍĺ pá./ryázat Eurĺípa Belváľosa Pľogľam
III. ütemével kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgarmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATlg1IZ AT ALH) Z lr'ĺn.lo s ÍľgTT S ZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
r09t20t7. (v.11.) O NEM O TARTOZKODASSAL18IGEN

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja aFővárosi Közgyűlés 44Il20I7. (IV.5.) száműhatźnozattlnak 2. szźmľ6

mellékletében a ,,Palotanegyed, Európa Belvárosa Progľam III.'' elnevezési pľojekt
megvaló sít źsźlra megitélt 3 5 0. 000. 0 0 0 Ft ö sszegű támo gatást.

b) a pľojekt teljes megvalósítási ĺisszege 721.565.613 Ft' melyből 350.000.000 Ft
fővárosi támogatás, 142.02|.858 Ft a páIyźnatban ľésztvevő paľtnerek önľésze és

229.543.l55 Ft ĺinkormányzati saját forrásból tevődik össze.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. május 11.

2. elfogadja az e|őterjesztés 1. szétmu mellékletét képező, a ,,Palotanegyed, Európa
Belvárosa Program III.'' elnevezési projekt megvalósításaĺa ktitendő EgyĹittmtĺködési
Megállapodás főbb tarta|mai elemeit és fe|hata|mazza a polgármestert annak
aláíttsára,

Egyben fe|hatalmazza a polgźrmestert az Együttmiikĺidési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláírásźtĺa, ameĺlrlyiben az nęm érint önkormányzati
forľásbevonást, határidő móđosítást, valamint nem eredményezi az elfogadott progľam
elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Határidő 2011 . május l 1.



3. felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás elfogadását és mindkét fél
á|ta| tcjľtént a|áírását kĺjvetően az együttműkĺidő partnerek (tátsasházak, civil
szetvezetek) tájékońaÍására, a velük való egyefetések kezdeményezésére és a
szĹikséges megállapod ások, szerződések elokészítéséľe.

Felelos : polgiírmester
Határidő:2017 . szeptember 30.

4. felkéri a polgáľmestert a Támogatási Szeľződés megkötéséhez szükséges
projektelemek ľészletes mtiszaki tarta|mának kidolgozásáľa és előkészítésére, és az
e|thez szükséges dokumentumok és megállapodások ' szerződések előkészítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . szeptember 30.

A dłintés végrehajtását végző szervezeti erység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztáiy,
Városvezetési Ügyosztáty

Napirend 4/2.pontja
Javaslat a rÉn-xoz ,,B,, jeliĺ páIyázattal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t g KÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnqŐ s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
110t2017. (v.11.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. a) elfogadja a Főváľosi Közgnĺlés 44Il20|7. (IV.5.) szźlĺrruhatározatźnak2. számu
mellékletében a ,,TÉR_ÉPÍTOK'' elnevezéstĺ projekt megvalósítására megítélt
40.000.000 Ft összegű támogatást.

b) a pľojekt teljes megvalósítási összege 69.800'000 Ft, melyből 40.000.000 Ft
fovĺárosi támogatás és 29.800.000 Ft önkormźnyzati saját forrásból tevődik ĺjssze.

c) az a) pontban foglalt projekthez szükséges saját fonást 3.000,0 e Ft-tal kjegészíti az
általĺános múködési taľtalék teľhére, ęzért az onkormanyzat |<ladás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat -
előirányzatáľól 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - önként vá||a|t

feladat - felúj ítási előirány zatár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) és b) pont esetében 2017. május l1., c) pont esetében a 2017, évi
ktiltségvetésről szóló ręndęlet kĺivetkező módosítása
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2. elfogadja az előteľjesztés I. számu mellékletét képezó, a ,,TER-EPITOK'' elnevezésű
pľojekt megvalósítására kötendő EgyĹittműködési Megállapodás fobb taľtalmai elemeit
é s felhatalm azza a p o 1 gárme stert annak a|áír ásár a.

Egyben felhatalmaz za a po|gármestert az EgyĹittműködési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláíľására, ameĺlrlyiben aznem éľint önkoľmányzati
forľásbevonást, hatáľidő módosítást, valamint nem eredményezi az elťogađoťt pľogram

elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201'7 .junius 30.

3. felkéľi a polgármestert az F,gyüttmfüödési Megállapodás elfogadását és mindkét fél
áItaI történt aláírását követően, a projektben együttműködő Tisztviselőtelepi
onkormanyzati Egyesület bevonásával a sziikséges megállapodások, szerződések
előkészítéséľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . szeptember 30.

4. felkéľi a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötéséhez szfüséges
pľojektelemek részletes múszaki tartalmának kidolgozására és előkészítésére, és az
ellhez szfüséges dokumęntumok és megállapodások, szerződések előkészítésére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017 ' szeptember 30.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály,
Váľosvezetési Ügyosztály

Napiľend 4|3. pontja
Javaslat a Gyermekbarát város koncepció megvalĺísít ására Józsefvárosban
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

SZAV AZ^SNAL JELEN VAN t s rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZoToBB sÉo szÜr s Écp s
HATÁRoZAT:
11'1,t20Í7. (v.11.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéľi a polgáľmestert, hogy kezdeményezze a
kapcsolatfelvételt a Buđapest Városarculati Nonprofit Kft.-vel a Gyermekbaľát város
koncepció Józsefuarosban t<jľténő megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7 .július 1 5.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

_i
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5. Gazdállkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Java s I at a Vers enye ztetési Szab á|y zat elfo gad ására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZoToB B s Éc s zÜrs Éop s
HATÁRoZAT:
1|2t2017. (v.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I) a 40/2017 . (II.02.) szźlműhatározatát}}I7 . május 1 l-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. május 1 1.

2) elfogadja a hattrozat mellékletét képezo, az onkormányzat tulajdonában áItő
ingatlanvagyon hasznosításiĺra, tulajdonjogĺĺnak túruházźsára vonatkozó versenyeztetési
szabá|yokat (Versenyeztetési Szab á|yzat) 2017 . május 1 1 -i hatálybalépéssel.

Felelős: Józsefiuárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő 2017 . május 1 1.

A dtintés végľehajtásńtvégző szervezeti egység: Jĺózsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A 11212017. (v.11.) számú határozat mellék|etét a kivonat 2. számrĺ melléklete
tartalmazza

Napiľend 5l2. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 15. cím alatt tallá.Jhatől
in gatlan elidegenítésére kiírt p á|y ánat eľed m ényének m e gállap ítás ára
(írásbeli előterjesĺés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dľ. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.

igazgatőság elnöke

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvĺsBro
A HATÁR IZATHIZ AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ s zóľo g g s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
1t3t20|7. (v.11.) 15IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a 36623 hľsz'-ú, természetben a Budapest VIII. kerĹilet, Bródy Sándor utca 15. szźlm a|atti
ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános páIyázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvanítja.

r_3



Felelős: Józsefvárosi Gazđá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0I7 ' május 1 1.

2.) a pćiyázat nyertesének a Pázmźtny Péter Katolikus Egyetemet (székhely: 1088 Budapest,
Szentkiľályi utca 28-30., adőszźma: 18055342-2-42) ny1|vźnítja, avéte|áraÍ.619.500.000'-
Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatariđő: 20ĺ7. május 11.

3.) megbizza a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat meghata|mazásáből és megbízásából eljárva a 36623
hrsz.-ú, teľmészetben a Budapest VIII' kertilet, Bródy Sándor utca 15. szám a|atÍi ingatlan
ađásvételi előszeľződését a nyeľtes páIyáző áIta| kért kiegészítésekkel, de azok
előterjesztő által javasolt módosítástxa| alétírja. melyeket az 1. sztlm,(l melléklet tarta|maz

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017 .június 10.

4.) megbizza a Jőzsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a meghatározott vételáľelőleg
(204.435.000,- Ft) beérkezése és az adásvételi e|őszerzódés aláírása után a Budapest
Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat meghatalmazźsábőI és megbízásából
e\áwakezdje meg a 36623 hĺsz.-ú, teľmészetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sandor
utca 15. szźtma|atti insatlan kiiirítését.

Felelős: Józsefuaros ic*lan,oclásiKözpo ntZrt.vagyongaz'dálkodási igazgatőja
Határidő: 2018. december 31.

5.) megbízza a lőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a vevővel egyeńetett
időpontban, de legkésobb az ingatlan kitirítésének és a lakások, valamint gépkocsi-
beállókľa vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szerzőđés megszĹintetését kĺivetóen, az
utolsó bérleti szerzodés megszüntetéséľől szóló eladói éľtęsítés kézhezvétęIétő| számított
15 napon belül a 36623 hĺsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor
utca 1 5 . szám aIatti ingatlan adásvételi szerző đését a|áírja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2018. december 31.

6.) a) ahatfuozat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatbevéte| |1602 cím - ĺjnként
vállalt feladat _ ingatlanok értékesítésének e\őirányzatát és ugyanęzen cím felhalmozási
célú támogatások á|Ianhánartáson kívĹilre eIőirtnyzatát204.435,0 e Ft-tal megemeli.

b) felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésről
szó ló rendelet ktjvetkező módo sít ásźnźl| ve gye Íi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđó. a) pont esetében 2017. május 11., b) pont esetében a koltségvetési rendelet
következő módosítása
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A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdáIkodási KőzpontZrt.

A 113|2017. (v.11.) számú határozat mel|ékletét a kivonat 3. számri mel|éklete
tartalmazza

Napirend 5/3. pontja
Javas|at a Budapest vI[. keľület, József krt. 59.61. szám a|atti
iinkormányzati tu|ajdonú nem lakás céljára szolgálĺi helyiség bérbeadására
vonatkozĺí páIly ázat kiírásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.

igazgatőság eln<jke

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ EGYSZERU SZóToB B s Éc s zÜrs Éop s
HATAROZAT:
|14ĺ20|7. (V.11.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

I.)hozzájáĺul a Budapest VIII. kerület, József kľt. 59.61. szźm a|atĺi,36780l0lÁJ6
helyrajzi számt,249 mf alapterĹiletű, I. emeleti, iires önkormányzati üJ|ajdonú, nem
lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfoľdulós pźt|yźzat tńján történő
bérbeadásahoz, a2017 , május l 1. napjan hatá|yba lépő Versenyeztetési Szabá|yzatban'
foglaltak szerint.

Felelős: Józsefüaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási lgazgatőság
Hataridő: 2017 . május 1 1.

Z.)e|fogadja ahatáĺozat mellékletétképezo,.a Budapest VIII. keriilet, József krt. 59.61.
szám a|atti,3678010lN6hrsz.-il,249 m'alapteľĹiletű, Ĺires, <inkoľmányzati tulajdonú,
nem lakás cé|jfua szo|gá|o helyiség bérbeadására vonatkoző pá|yazati fe|hivást az
alábbi feltételekkel:

a.) a minimális bérleti díj összege 797.974,. Ft/hó + ÁFA,
b.) aptiyazatbírá|ati szempontja: a legmagasabb megajánlott béľleti díj.

c.) apa|yźnatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajźn|at, amely a Képviselő-
tęstülęt 24812013. (vI.19.) száľrú határozatźnak 8. a) pontja szeľinti 25 oÁ-os

bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányarusítás, játékĺeľem' szexshop),
illetve nyilvános internet szo|gźitatás (inteľnet kźryéző, call center, stb.)
tevékenysé g v égzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőság
Hatźtrido 2017 . május 1 l .

3.) apáIyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzatban foglaltak szerint teszikozzé.

15IGEN O NEM 3 TARToZKoDÁSSAL
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺ.Yagyongazdálkodási lgazgaÍőság
Határidő: 2017. május 16.

4.) felkéľi a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljáĺást
bonyolítsa le' és a pá|yźnat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselo-
testiilet elé jóváhagyás céljából. Amennyiben a pályázat eredménýelenül zárul,
ťe|hata|mazza a Yátosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottságot a páIyázatot |ezárő
eredmény me gáIlapításfu a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.Yagyongazdálkodási lgazgatőság
Hatáľidő: 2017 . augusztus 20.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jĺizsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.

A 11412017. (v.11.) számri határozat mellékletét a kivonat 4. számú melléklete
tartalmazza

Napiľend 5/4. pontja
Javaslat a 248l20L3. (vI.19.) számű képviselő-testůileti határozat Galéria
negyed kialakításával kapcsolatos módosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesző: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.

igazgatőság elnöke

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN ts KÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc.Z EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
1'15t2017.(v.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 24812013. (VI.19.) képviselő-testületi határozat 5. v)
alpontjának helyébe 2017. május 12. napihatá||yal az a|ábbi rendelkezés lép:

,,koľtĺíľs gaLéria az a\źhbi együttes kľitériumoknak felel meg:

- kortaľs múvészeti profilú, azaz a képviselt művészęk nagyobb részekortárs művész,

- saját, állandó művészktjrrel rendelkezik'

- minimum 5 művészt képvisel,

- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, vagy bármikor ľende|kezetĹ, aho| kizélrólag kortars
művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmi jellegű tevékenység nélkül'

- egy évben minimum 4 kiállítást renďez nyilvános megnyitó eseményekkel,

- ahét minimum 3 ĺapjánnyitva taľt,

- ingyenesen látogatható a kiállítótere.,,

Felelős: polgármester
Hatźrído: 2017 . május 1 1.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KőzpontZrt.
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Napirend 5/5. pontja
Javas|at Budapest Főváros Onkormányzatána| vízyezeték hálrćtzat
átadásárĺól szóló megállapodás megktitésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjeszto: dr. Pesti Ivett Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt.

igazgatőság elnöke

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHIZ EGYS ZERU SZóToB B s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
116120|.7. (V.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I.) hozzájarul a ,,Budapest VIII. ker. k<jzterületi út és kĺjzmű építési pľogram - Bókay
utca, Szigony utca, Práteľ utca felújításď'projekt keretében megvalósult NA 200 KPE
vízvezeték Budapest Főváros onkoľmányzat részéľe tĺjľténő ingyenes tulajdonba
adásához.

Felelős: polgármester
IJatźtrido: 2017 . május l 1 .

2.) felkéri a polgáľmęstęrt az I.) hatźrozati pont szerinti megállapodás, valamint a
megállapodáshoz kapcso lódó mellékletek aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 18.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási KőzpontZrt.

Napirend 5/6. pontja
Javaslat erdei iskolával kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterj eszté s, p otl<pzBE S ÍTÉ s)
Előterjesaő: dľ. Kocsis Máté _ polgĺĺľmesteľ

Sríntha Péterné - alpolgármester

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts KÉpvlspro
A RENDELETALKOľÁsHoz ľĺnĺosÍľBTT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xnpvrsnr.o-ľrsľÜr,ľľn 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És ľrncALKoTJA BUDAPEsT FovÁRos
VIII. KERÜLET ĺózsľľvÁRosl oľxonn,ĺÁlwza.r xnľvrsnr,o-
TESTÜLEľÉľBK Dnvfi. (v.18.) oľronnĺÁNYZATI RENDELETET A
PENZBELI ľs ľnnľĺnsznľľBNl, VALAMINT A SZEMÉLYES GoNDosKoDÁsT
NyÚĺľo sZoCIÁLIs n's GYERMExĺór,rľr ELLÁTÁSoK HELYI
SZABÁLYAIRóL szoĺo 10ĺ2015. (m.01.) oľxonľĺÁNYZATI RE,NDELET
nĺónosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői lrodán megtekinthető

A rendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iroda
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SZAV AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATH)ZATALHOZ MINo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
117t20r7. (V.11.) 17IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.)20|7. szeptember l-jétől minden' az onkormányzat fenntartásában lévő vagy 2016.
decembeĺ 3l-ig á|ta|a működtetett oktatási-nevelési intézménybe járő gyermek, vagy az
onkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti iĺtézmény ellátottja, vagy aZ

onkormányzat feĺlĺĺtartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevő
gyermek, a gyermekkel együtt táboroző közeli hozzátartozói és gyámja számtra -

települési támogatásként természetbeni juttatás formájában - ingyenesen biztosítja a
magyarkúti intézményi táboroztatást.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2017. május 11.

2.) az 1.) pontban foglaltak miatt a 2018. évi koltségvetés és az azt követő évek
költségvetésének terhére _ ĺjnként vállalt feladat - előzetes kötelezettséget vállal évente
1.77O,O e Ft összegben, melynek ťedezetéül az Önkormányzat saját működéSi és
közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 11.

3.) felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat 2018-tó1 atárgyévi költségvetések
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hattlriđo : a tár gy év i kö lts é gv eté s ek tervezé se

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Kiiztisségeiért Nonpľofit
Zrt., P énziigyĺ Ügyo sztá|y, Humánszolgá|tatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda

6. Va gyon kezeléssel, vá ros ü zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat a Töľtikbecse utca telekosztására
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: dľ. Sára Botond - alpolgármesteľ

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH) Z vĺnĺo s ÍľpTT SZóTo B B S ÉG SZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
1Í8/2017. (v.11.) O TARTOZKODASSAL

18
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Törokbecse utca (38843/1) helyrajzi sztlmű telkét három részrę megosztja a
határozat mellékletét képező helyszínľaj z szerint.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . május 1 1.

2. felkéri a po|gármestert a határozat 1. pontjában meghatározott teleka|akításhoz
szükséges geodéziai és ľoldhivatali eljáľások lefolyatásához szfüséges
intézkedések megtételéľe és a telekalakítással, valamint a kapcsolódó földhivatali
eljárásokkal ĺisszefiiggő okiľatok a|áírásźna.

Felelős: polgármesteľ.
Határidő: 2017 . szeptember 1.

A dti ntés végrehaj tá sńt v égző szerv ezeti egys ég : Vá ľo s építészeti Iľo d a

A |'|8ĺ2017. (V.11.) számú határozat mellékletét a kivonat 5. számú mellék|ete
tartalmazza

Napiľend 612. pontja
Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gármesteľ

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB s Éc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
t19t2017. (v.11.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSÁ.L

A Képviselő-testtilet úgy dclnt, hogy

|. hozzájárulását adja Stľóbl Alajos szobrászmúvész tiszteletére a Stróbl Alajos utcában
emléktábla elhelyezéséhez, bruttó 100 e Ft anyagi támogatás biztosítása mellett, azza|'
hogy a táb|a pontos helyét és szövegét egyeztetnie szfüséges a Józsefuarosi
Polgáľmesteri Hivatal Városépítészeti Irodáj ával.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2017 . május 1 1.

2. hozzájárulását adja a Tan Kapuja Buddhista Egyhaz részére Dr. Hetényi Eľno
emléktáblájĺínak a Mrizeum u. 5. sz. alatti éptiletfa|źntĺiľténő e|heIyezéséhez.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. máius 11.

i:
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3. hozzźljárulását adja a MASZK országos SzínészegyesĹilet részére Margitai Agi
szírwnvésznő tisztęletéľe a Teleki tér 7. sz. a|atti épület tér feloli oldalán emléktábla
elhelyezéséhez, bruttó 100 e Ft anyagi támogatás biztosítása mellett.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: ?0I7. május 11.

4. hozzájárulását aď1a a Magyar Piaľista Diákszĺjvetség által kezdeményezeÍI, a Piarista
Gimnáziumnak emléket állító emléktábla Mikszáth tér 1. sz. a|atti épület téľ felőli
oldalán történő elhelyezéséhez.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . május 1 1.

5. támogatja a Magyar Nemzeti Múzeum azon kezdeményezését, mely szerint Szanyi
Péteľ 'Pál utcai Íiúk szobra' címú alkotása a Múzeumkert rekonstrukcióiának keretében
áthe|y ezéste keľülj ön a Múzeumkertbe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatátiđő: 2017 . május 1 1.

6. ahatáĺozat I. és 3. pontjában szereplo támogatás érdekében az onkoľmĺínyzatkiadás
11107-01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péteľné alpolgáľmester
saját keret _ ĺjnként véú|alt feladat - eloirtnyzatrő|2|1 e Ft-ot átcsopoľtosít a II105 cím
- ĺjnként vállalt feladat - mfüödési célú támogatások áI|amháńaľtáson kívĹilľe kiadási
e|oirányzatára 200,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáru|ási
adó előirányzatára 11,0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráľidő: a költségvetési rendęlet következő módosítása

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iľoda, Pénzĺigyi
Ügyosztáty

7 . Humánszolgáltatással ka pcsolatos előteľj esztések

Napĺľend 711.pontja
Javaslat a Budapest Jĺízsefváľosi onkormányzat 20t6. évi gyeľmekjóléti és
gyermekvédelmĺ feladatainak ellátásáľól szĺólĺó átfogil értékelés elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Sántha Pétemé - alpolgármester

9ZAVAZÁSNÁL JELEN vAN to rÉpvĺsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z EGYS ZERÚ S ZóToBB s Éo szÜrs Écp s
HATAROZAT:
120/2017. (V.11.) 1 TARTŐZKoDÁSSAL15IGEN O NEM
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A Képviselo-testület úgy dönt, hogy elfogadjaa Budapest Józsefvárosi onkormányzat2016.
évi gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatai ellátásáról szőIő, a határozat mellékletét
kép ező atfo gő értékelést.

Felelős: polgármester
Haĺ.áriĺlő: 2017. május 11.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda

A 120/20|7. (v.11.) számrĺ határozat mellékletét a kivonat 6. számrĺ me|Iéklete
tartalmazza

Napirend 712. pontja
Javaslat intézményi beszámolók e|fogadására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgáľmesteľ

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 1g KÉpvlspLo
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERŰ szóľo gB S ÉG sZÜKS ÉGES
HATÁROZAT
121t20t7. (v.11.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. elfogadja a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi tevékenységéről sző|ő
beszámolóját.

Felelős: polgármester
lJatáriđő 2017 . május 1 1.

2. elfogadja a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 201'6. évi
tevékenységéről szóló beszámolrőjźú..

Felelős: polgármester
Hatźrídő:2017. május l l.

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: HumánszolgáItatási t)gyosztály
Humánkapcso|ati Iroda

Napirend 7/3. pontja
Jav a s l at kőzétkeztetés s el ka p cs o la to s d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATH)ZATALHoZ MrNo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
12ft2017. (V.11.) 4 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL13IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft. áľemelési javaslatát elfogadja, mely szerint 2017 .

június 01. napjától a nevelési-oktatási és a szociális intézmények kĺizétkeztetése tfugyában
f0I5. augusztus 04. napján kötött, többször módosított vállalkozási szeľződés szerinti
vźůIa|kozői díjak mértéke 5 oÁ-kal emelkedik.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. május 11.

2. ahatározat I. pontja szerinti szerzőđésmódosításból eľedő tobbletköltséget a szolgáltatást
igénybe vevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átváIlalja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017. május 11.

3 . felhatalm azza a polgármestert a hatáľo zat I . pontja szeľinti vállalkozási szerződés aláírására'

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. május 31.

4.a) ahatározat1. és2. pontjában foglaltak miatt a 2017.junius 1-tő1 számított étkeztętés
vás áro lt szo|gźitatás anak több l etkö lt sé ge 2 4 .3 67,7 e F t.

b) az a) pontban foglalt míatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím _ kĺitelező feladat _
működési cél és általános taľtalékon beliil az általrános taľtalék e|őirányzattrő| 24.367,7 e
Ft-ot átcsopoľtosít, a kiadás 11108-02 cím műktjdési finanszirozási kiadáson belül az
irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat e\őirányzatára
23.16I,4 e Ft-ot, a műkĺjdési finanszírozási kiadáson beltil az írźnyítőszqvítámogatásként
folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat e|őirányzatźra1.206,3 e Ft-ot.

c) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ mfüödési finanszírozási
bevételen be|i| az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlm|źn
tĺlrténő jővé.j.rźsa 40104-01 cím önként vállalt feladat e|őirźnyzatát 1.206,3 e Ft-tal, 40104-
02 cim kötelező feladat előirźnyzatát 5.617,8 e Ft-tal, 40108 cím kötelezó fe|adat
eloktnyzatát 1|8,7 e Ft-tal' a 40109 cím kötelezó fe|ađat e|óirányzatát 17.424,9 e Ft-tal
megemeli.

đ) a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ műkĺjdési dologi
e|őirźnyzatán belül a vásaľolt élelmezés bruttó 40104-01 cím önként vállalt feladat
e|őírźnyzatát I.206,3 e Ft-tal, 401,04-02 cím kötelező feIadat előirźnyzatát 5.617 ,8 e Ft-tal,
40108 cím kĺjtelezó fe|ađat e|oirźlnyzatát II8,7 e Ft-tal, a 40109 cím kötelező feladat
e|őirtnyzatźń 17 .424,9 e Ft-tal megemeli.
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Fęlelos: polgáľmester
Határidő: 201'7. máius 11.

5. a) a határozatban foglaltak miaÍt 2018. éVtől határozat|an ideig bruttó 45.411,3 e Ft
étkeztetési többletre tartós kĺjtelezettséget vállal, melynek fedezetéül az onkormáĺyzat a
mindenkoľi műkĺjdési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

b) felkéri a polgármestert, hogy a2017 . évi költségvetési rendelet kĺĺvetkező módosításánál
és a kĺjvetkezó évek tervezésénéI ahatározatban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7 . december 31, valamint a mindenkori költségvetés elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kiĺzpont

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts KÉpvlsBl-o
A RENDELETALKoTÁSHOZ ľ,ĺľlĺo sÍľpTT SZOToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xÉpvrsnr-o-ľasľÜĺ,nľn 13 IGEN, 5 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ns vĺacALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
vilI. KERt]LET JóZSEFvÁnosI oľxonľĺÁNYZAT xÉpvĺsnĺ,o-
TEsTÜLEľÉľnx ftD017. (v.18.) oľxomĺÁlwzaľr RENDELETET A
BUDAPEST JóZSEFvÁnosl oľxomĺÁľYZAT Ár.ľĺ'r, FENNTARTOTT
óvouÁxľAN, vALAMINT AZ 

^LLAMI 
INTÉZMENYFENNTARTó rozpoľľ

Álľa.r- FENNTARToTT BUDAPEsľ rovÁnos vilL KERÜLETI IsKoLÁKBAN
ALKALM AZ0TT BrrľznsI ľnnÍľnsr nÍĺa,xnól szoLo 13t2013. (III.28.)
oľxonvĺÁľyza.rr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

A rendelet kihirdet.éséig a Szervezési és Képviselői Iroddn megtekinthető

A rendelet kĺhirdetésétvégziz Szeľvezési és Képvĺselői Iľoda

Napiľend 714.pontja
Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sĺĺntha Péteľné _ alpolgármester

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHI Z Hĺnĺo s ÍľpTT SZóTo BB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
123t2017. (v.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1) Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkorményzat fenntartásában működő
Budapest Fováros VIII. keľület Józsefváľosi onkorm ányzat Napľaforgó Egyesített óvodát
a nemzeti koznevelésről szóló 20II. évi CXC. töľvény 4. $ 11. pontja a|apjáĺ 2017.
augusztus I. napjźxal átszewezi aztita\, hogy a 1086 Budapest, Koszoľú utca 14-16. szám
alatti telephelyén működő Koszoľú Tagóvodáját megsztinteti. A Budapest VIII. kerület,
Koszoľú utca l4-16. cím alatti felépítményes ingatlan (helyrajzi száma: 35f86) haszná|ati
joga 2017. augusztus 1. napjával telephelyként a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekj óléti Központhoz kerül.

Felelős: polgármester
Határidő 2017 . május 1 1.

2) Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormanyzat fenntartćsttban működő
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzatNapraforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvoda (1083 Budapest, Baľoss utca 91 .) e|nevezését 20I]. augusztus 1.

napjától Napľaforgó Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvoda elnevezésre váItoztatja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. május 1 1.

3) elfogadja a,Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Napraforgó
Egyesített ovoda aIapítő okiľatát módosító okiratot és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát, a határozat 1. sz. mellékletében foglalt taľtalommal,
melyek 2017. augusztus 1. napján lépnek hatá|yba.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201,7. május 11.

4) a Budapest Főváros VIII. keľület Józsęfuárosi onkormźnyzat Naprafoľgó Egyesített
ovoda Koszoru Tagóvodájának 1086 Budapest, Koszoru utca 14-16. kötelező felvételi
koruetéhez tartoző ktjĺerületeket 2017. augusztus I. napjáva| a Napraforgó Egyesített
óvoda székhely és tagóvodáihoz ľendeIi az aIábbiak szeľint:

Budapest VIII. kerület f017. augusztus l.től kötelező fe|vételt biztosÍtó ĺóvoda

Baľoss utca 63-79.' 56-70. Napľaforgó Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvodája
1083 Budaoest. Baross utca 91.

Baĺoss utca98-I26' Naprafoľgó Egyesített ovoda Gyeľek-Viĺág Tagóvodája
1083 Budapest. Baross utca 111/b.

Hock János utca Napľaforgó Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvodája
1083 Budapest. Baross utca 91.

Józsefutca 41-6I. Napľaforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagővodája
1086 Budapest. Szűz utcaf.

Kis Salétrom utca Naprafo r gó E gye sített o vo da l széIdle|y őv o dal
1084 Budapest, Tolnai Laios utcaT-9.
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Koszorú utca Napľaforgó Egyesített ovoda Viľágkoszoľú Tagóvoda
1083 Budaoest- Baross utca 91.

Leonardo da Vinci utca Napľaforgó E gyesített o voda S zivárvány T agőv o đáj a
1083 Budapest, Szigony utca 18.

Magdolna utca 1 1-33., I 0-
28.

Napĺaforgó Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvodája
1083 Budapest. Baross utca 91.

Magdolna utca 35-37 ., 30-
32.

Naprafoľgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodáj a
1086 Budapest. Dankó utca 31.

Mátyás téľ Napraforgó E gyesített ovo da Napsugáľ Tagóvodáj a
1086 Budapest. Dankó utca 31.

Nagy Templom utca Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája
1083 Budapest' Tömő utca 38/A.

Salétrom utca Napľaforgó Egyesített ovoda l szé|ď:re|y őv odď
1084 Budaoest. Tolnai Laios utcaT-9.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 11.

5) felkéri a Naprafoľgó Egyesített óvoda ővod?igazgatőját, hogy fenntartoi jővahagyás
cé|jábĆi készítse el a Napraforgó Egyesített ovoda módosított szeĺvezeti és műkcidési
szabá|yzatát.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2017 . szeptemberi képviselő-testtileti ülés

a gyeľmekek védelméről és a gyźlmngyi igazgatásľól szóló 1997 . évi )o(XI. töľvény 51. $
(2)bekezdésę szerint 20|7. augusztus 1. napjával a 1086 Budapest, Koszorú utcaÍ4-16.
szám a|att34 ferőhelyes Családok Atmeneti otthona intézménythozLétrę a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként. Az intézméĺy
megnevezése: Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ - Családok
Átmeneti otthona.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2017. május 1 1.

elfogadja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát
módosító okiratot és a módosítással egységes szetkezetbe foglalt alapitő okiratát, a
hatźnozat 2. sz. mellékletében foglalt taľtalommal, melyek 20|7. augusztus 1. napján
lépnek hatáIyba.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017. május 11.

a.l a családok átmeneti otthona feladatellátás saját fenntartású intézményĺĺ biztosítása
érdekében a Jőzsefvtlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engeđélyezeÍt
álláshelyeinęk számát _ kĺitelező feladat - 10 álláshellyel (1 álláshely szakmai vezető,4
álláshely szakgondozó, 3 álláshely családgondoző, 1 álláshely technikai đo|goző, 1
álláshely pszichológus) megemeli 2018. január l-től, így az engedéIyezett álláshelyek
szttmźtt'L35 á||áshelyben hatátozzameg 2018. január 1. napjától. A feladatellátás
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érdekében felkéľi a Józsefirarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
intézményvezetojét, hogy megbizási szerződés megkötésével biztosítsa a jogászt (heti 10
óra) és fejlesztő pedagógiai tanácsadót (heti 10 óra).

Felelős: polgáľmester
Határido: 2018. január 1.

b,l a határozat 8) a.l ponť1a szerinti létszámemelés és megbízási szerződéssel történő
feladatellátáshoz és a Családok Atmeneti otthona intézmény műkcjdtetéséhez a 2018. évi
költségvetés terhéľe 68.27I,0 e Ft (személyi juttatás és járulékaí 36.49| e Ft, 31.780 e Ft
dologi kiadás) összegben, 20I9.rę és az ań. követo évek költségvetésének terhére _
kote|ező feladat - e|ózetes kötelezettséget vállal évente összesen 7I.644 e Ft osszegben
(személyi juttatás és járulékai39.864 e Ft,31'780 e Ft dologi kiadás), melynek fedezetéül
az onkoľmtnyzatsaját miĺködési és kĺjzhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: a201'8. évi és az azt követő évek kĺjltségvetésének tervezése

9) a.l aJőzsefvarosi Szociális Szolgáltató Családok Atmeneti otthona kialakításahoz a1086
Budapest, Koszorú utca 14-16. szźln alatti ingatlanon lévő épület źia|akitásara cisszesen
50.000,0 e Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalékól, a lakószobfü kialakításara, műszaki
berendezésekre, bútorzatra osszesen 12.000,0 e Ft-ot az áIta|ános múködési taľtalékról
biaosít aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében.

b.l az a./ pontban fogtaltak miat| az Önkormĺĺnyzat kíadás 1II07-02 cím felhalmozási
céltartalék _ kötelező feladat _ előirźtnyzatźrő| 50.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 cím
_ köte lező fe l adat _ b eruházás i elő irányz atár a.

c.l a 2OI7. évi kcjltségvetés címĺendjét kiegészíti a 40|10 címmel, Családok Átmeneti
otthona elnevezéssel.

d.l az a./ pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadás 11107-01 cím _ kötelező
feladat - általános működési taľtalék eLoktnyzatfuő| 12.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson be|i\ az
kányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirtnyzatttra.

e.l az a./ pontban foglaltak miatt a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kcĺzpont 40110 cím _ kĺjtelező felađat _ bevételi, a felhalmozási ťĺĺanszírozási bevételen
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száriźľr töľténő
jőváírása elóirźnyzattú és a kiadás, benlhélzás eloirányzatat 12.000,0 ę Ft-tal megemeli.

f./ fęlkéri a polgármestert, hogy a hatáľozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésľől
szóló rendelet következő módosítástná| és 2018-tól atźtrgyévi költségvetésęk tervezésénél
vegye figyelembe.

z6



Felelős: polgáľmester
Hattrido: a./-d./ és e./ pontok esetében 2017 . május I|., f .l pont esetében a költségvetési
rendelet kcivetkező módosítása, illetve atźngyévi költségvetések tervezése.

10)felkéri aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetójét,
hogy fenntartói jóváhagyźls céljából készítse el az intézmény szakmai programját,
valamint a szervezeti és működési szabá|vzatźń.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a f0I7 . októbeľi képviselő-testületi ülés

|I) megbízza a Jőzsefuáľosi Gazdálkodási Közpoft Zrt.-t a Családok Atmeneti otthona
(Budapest VIII. kerület, Koszoľú u. 14-l6.) kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat
eL|tĺźsźlva|, 50.000,0 e Ft tjsszegben és felkéri a polgáľmesteľt az efte vonatkozó
me g ál l apo d ás aLáír ást a

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2O|7. május 11. ''

l2)felkéri a Jőzsęfváĺosi Napľafoľgó Egyesített óvoda ővodnigazgatőját és a Józsefuarosi
Szociális Szolgáltató és Családsegítő Központ intézményvezetőjét a Budapest VIII.
kerület, Koszoru utca 14-|6. szźlm alatti ingatlanvagyon 2017. augusztus |. napjáva|
töľténő átadás - źúv éte l ének leb onyo l ítás ára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7 .július 3 1.

l3)felhatalmazza a polgármesteľt a hatérozat '3) és 7) pontjában meghatáľozott
dokumentumok a|áiráséra és a Magyar Allamkincstar esetleges hianypótlási
felszólításának teljesítéséte azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen hatźrozattal nem
lehet ellentétes és az alapítő okiratot lényegi -he|yreígazítási kérdésnek nem minősülő _
kérdésekben nem módosíthatj a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. május 1 l.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: PénzÍigyi Ügyosztály,
Humánszolgáttatási Ügyosztály Humánkapcsolatĺ Iľoda, Napľaforgó EgyesÍtett ovoda
óvod|aigazgatőja, Jĺózsefváľosi Szociális Szolgáltatĺi és GyeľmekjóIéti Kiizpont
ĺntézményvezetője
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