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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi x
Határ ozati jav as|at a bizottság szttmár a:
A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|óteriesnés megtáľgyalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műktjdési Szabźiyzatárő| sző|ő 36/f0|4, (XI.06.) számtl
önkormányzati ľendelet 17. s (l) bekezdése alapján,,Minden hónap ľendes üléséneká||andó napirendi
pontja a polgármester írásos ttýékoztatőja a |ejźrt határidejű testĺileti hatfuozatok végrehajtźsárő|, az
előző képvise|ő-testti|eti ĺilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő| és az
önkormányzati pénzeszközĺjk átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegĺĺ lekötéséről'''

Kérem a tájékoztató tudomásu| vételét.
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Polgá rm esteri tájékoztatő

a 2017. szeptember 7-i
képviselő.testůileti

iilésľe

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatőja a|ejárt
határidejű testĺileti határozatok végľehajtásárő|, az eloző képviselő-testtileti ülés óta tett fontosabb

intézkedésekrol, a jelentősebb eseményekľő| és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad

rendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötésérol.''

(az SZMSZ ]7' s (1) bekezdése alapjón)



T aj éko ztatő a lej źlrt h at ár i d ej ű kép v i s e l ő -te s tü |eti határ o zatok
végľehajtástlrőI

Tĺsztelt Képvise|ő-testůilet!

A lejárt határidejíi képviseliĺ-testiileti hatáľozatok végľehajtásárő| az a|ábbi
jelentést adom:

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross u 98. szdm alatti' 355I6/0/A/69 hrsz.-íł önkormdnyzati
t uI aj do n ú h e Iy is ég elide g en ítés ére

61t2017. (nr.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) ahozzájáru| aBudapestVIII. kerĺilet, Baross u.98. szám a|atti,35516/0lA169 hrsz.-ú, cisszesen 497
m2 alapterületű, utcai bejźratt: ftjldszinti (345 m2) és pinceszinri (152 m2), egyéb megnevezésű
helyiség esetében az e|idegenítésére vonatkozó pá|yázat kiirásźhoz'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vag7longazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2017. március 09.

2) fe|mentést ad a 32/20|3. (VII.t5.) Budapest Józsefuáros onkoľmányzati rendelet 5. $ (1) bekezdés
d) pontja szerinti, elidegenítéstkizárő feltéte| a|ka|mazása a1ő1.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f017. mttrcius 09.

3) elfogadja a Budapest VIII. kerület, Baross u. 98. szám a|atti,3551610/A169 hrsz.-ú önkormányzati
tu|ajdonú helyiség elidegenítésére vonatkozó nyilvános egyfordu|ős pźiyźnat kiítźsát az a|źhbi
feltételekkel:
a.) a minimális véte|ár: l8l.090.000 Ft
b,) az aján|ati biztosíték mértéke: 18.109.000 Ft, amely összeg a nyertes aján|attevő esetében az

adásvételi szerzodés megkötésével foglalóvá alakul át.
c.) avételáľ megfizetésének módja:

- egy összegben, vagy
- banki hite| felhaszná|ásźya|.

d.) a nyeľtes ajánlattevő kote|es a pźiyźuat e|bírálásáról szóIó éľtesítés kézhezvéte|ét követő 15
munkanapon belü| adásvétel i szeľződést kötni.

e.) a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Vagyonró| sző|ő f}|l. évi CXCVI.
törvény a|apján a Magyar Államnak, valamint a |99|. évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bekezdése
a|apjźn a Budapest Fővárosi onkoľmányzatnak, az |993. évi LXXVIII. törvény a|apján pedig a
dm drogerie-markt Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft-nek e|ővásárlási joga van.

f.) a Rendelet 7. $ (2)bekezdése szerint, ha nem a bérlő veszi meg a he|yiséget' a vevőnek vál|alnia
kell, hogy az onkormányzatnak teljesítendő vételáron feltil a bér|ó száméra legkésőbb a bérleti
jogviszony megszűnésekor megtéríti - a bérbeadő źůta| meg nem térített, továbbá a forgalmi
érték meghatározásáná| a béľlő javára figyelembe nem vett _ étéknöve|ő beruházásai
ellenéľtékét.

g.) a nyertes ajánlattevó vá||a|ja, hogy a helyiségben f0f0' december 31-ig a dm drogeľie-markt
Kereskedelmi és Szo|gáltató Kft. által üzemeltetett drogéria,hźztartási és kozmetikai vegyiáru-
üzlet mĺĺködését b iĺosítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 ' március 09.
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4) a pá,lyázati felhívást a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének az onkonnányzat tulajdonában á|ló ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogának źtruházásra vonatkozó versenyeztetés szabá|yairő| sző|ő 4012011. Q|.0f .)
számű határozatának (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) 1|. pondában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a Bonyo|ító Ĺigyfélfogacĺásra szolgá|ó helyiségéhen, a Józsefváros című helyi
lapban, az onkormányzat és a Bonyo|ító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító
számára eléľhető kö|tségmentes hirdetési feliileteken, eryéb rendelkezésľe á|ló internetes

hirdętési portálokon kell közzétenni.

Fe|e|os: Józsefoárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: f017. mźtrcius 76.

5) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-Í' a ptńyázati eljárás lebonyo|ítására és

eredményes eljáľás esetén a Képviselő-testület felé történő javaslattételľe a pá|yázat

eredményének megá|lapításźra vonatkozóan, valamint eľedménýelen eljárás esetén az e|járás
eredménýelenségének megá||apítźsára a Városgazdálkodási és Pénzúgyi Bizottságot
hatalmazzafel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2017. június 23.

6) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a nyertes ajánlattevove|, vagy az
e|ővásárlási jog jogosultj áva| az adásvételi szerződést megkösse.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľido: 20|7 . augusń;s f2.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: A' páiyázati felhívás 2017.
máľcius |7. - f017. ápľitĺs 24. kőzőtt keľiilt kiÍiiggesztésľe Budapest Főváľos VIII. keľiilet
Józsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatal hiľdetőtá'b|áján-, a Lebonyolító ĺigyfélfogadásra szolgáló
helyiségében, a Józsefváľos címíĺ helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján'
továbbá az onkoľmányzat és a Lebonyolítĺó számáľa eléľhető kiiltségmentes hiľdetésĺ felületeken,
egyéb rendelkezésľe álló ĺnternetes hiľdetési portá|okon.
Az aján|ati bĺztosíték beéľkezésének hatáľidejeként 20|7. ápri|is 24. (hétfő),24z00 óra keľült
meghatározásľa, a ľendelkezésľe á||ó hatáľidőben a pá|yátzati dokumentációt két szemé|y

vásáľolta meg, de az aján|ati biztosíték beÍizetéséľe nem kerĺilt soľ' a pá|yázatra egy ajánlat sem
érkezett hatáľĺdőben.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság 382lf0I7. (v.08.) számri hltározatával a Budapest
VIII. keľtilet, Baľoss utca 98. sz. a|atti, 35s16l0/N69 hrsz.-ú ingatlan éľtékesítésére kiíľt
pá.Jy ánatot érvényesnet de eľed m énytelen nek nyilván ította.

ravaslat a Budapest VIII. keľüIet, Vajdahunyad u 9, szdm alatti telek elidegenítésére kíírt pdlydzat
eredmé nyé nek megállapítlÍs dra

62t2017. ([I.09.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerü|et, Vajdahunyad u. 9. szám a|aI1i,35600 hrsz'-ú, 558 m2 a|apterü|etű ingatlan
e|idegenítésére kiíľt nyilvános pźiyázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdä|kodási igazgatőja
Határjdő:2017 ' március 09.



2') a pá|yázat nyertesének a Coľvin Sarok Kft.-t (székhe|y: 1065 Budapest, Révay utca l0.,
cégnyilvántaftási száma'. 01-09-f04205, adoszálna: 2517566f-f-4f) nyi|vánítja' a véte|źrat
l00.000.000,- Ft + ÁFA osszegben állapítja meg.

Fe|e|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. március 09.

3.) megbízza a Józsefuárosi Gazdźllkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Önkoľmányzat meghata|mazásábő| és megbizásából eljárva az ingat|an-adásvételi
szerződését a|áírja, azza| a feltéte||e|, hogy az adásvételi szerződés megkĺitésére az ingat|an ,,kivett,
beépítetlen terĺilet'' besoľolásra történő átminősítésének ingat|an-nyilvántaľtásban való áfiezeÍését
követően kerüIhet soľ.

Fe|elős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zľt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľido: 2017. ápril.is |7.

4.) megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a Budapest VIII. keľüIet, Vajdahunyad u. 9.
szám a|atti gépkocsi beállókra kötött bérleti szerződések megszüntetésével a hattrozat 3.) pontjában
meghatźrozott ingatlan adásvételi szerződésben meghatározott teljes vételár Corvin Saľok Kft. általi
megfizetését követően.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. jtilius |7.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatása alapján: Az ingatlan ,,kivett, beépítetlen
teľiilet'' besoľolásľa történő átminősítésének ingatlan-nyilvántaľtásbe|i átvezetésének elhúzódása
miatt az adásvételi szeľződés megktitéséľe iľányuló felhívást a nyeľtes páiyáző 2017. jűnĺus 26-án
vette kézhez. A véte|ár első ľészletének megÍizetéséľe és az adásvéte|i szerződés megktitéséľe 2017.
július 18-án keľĺilt soľ. Az e|ővásáľlási jog gyakoľlásáľa vonatkozó felhívások megkĺildésľe
keľültek mind a Magyaľ Nemzeti Vagyonkeze|ő Zrt., mind Budapest Főváľos onkoľmányzata
részére. A felhívásokľa válasz jelen beszámo|ő |ezárásáig nem érkezett. A Budapest VIIr. keľÍilet,
Vajdahunyad u. 9. szám a|ztti gépkocsĺ beá|lókľa kiitött béľleti szerződések megszĺintetésére az
ingatlan adásvételi szeľződésben meghatáľozoff teljes vételáľ Corvin Saľok Kft. általi megÍizetését
követően kerül soľ.

Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Tiimő utca 58. szóm alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pólydzat
e r e dmé ny é n e k me g óI lap í't ĺźs dr a

64t2017. (trr.09.)

A Képviselő-testĺi|et úgy dönt, hogy

1.)a Budapest VIII. kerület, Tömő utca 58. szám a|atti' 36108 hrsz.-il, 535 m2 alapterü|etrĺ
|akóépÜlet+udvar*üzemépĹilet megnevezésű ingatlan elidegenítésére kiíľt nyilvános pá|yázatot
érvényesnek és eredményesnek nyi|vánítja.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodásiKĺizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . március 09.

2.) a pźiyázat nyertesének az ARAN Invest Kft.-t (székhe|y: 90f4 Győr, Ká|vária utca 2. B épü|et,
cégnyilvántaľtási szźtma: 08-09-0f5997, adőszáma: 248436145-f-08) nyi|vánítja, a véte|árat
148.520.000 Ft összegben állapítja meg.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja



Határidő: 2017. március 09.

3') megbízza a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Fováros VIII. kerü|et
Józsefvárosi onkormányzat meghaÍa|mazásábő| és megbízásábó| e|jáľva az ingat|an adásvételi
szerződését a|áírja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazc|álkoclási igazgatőja
Határidő: f017. tryrills 17.

4.) megbízza a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.-t a Budapest VIII. keľület, Tömo utca 58.

szám a|atti lakóépület kiürítésével azzal, hogy az ingat|an birtokának átruházźsára legkésőbb a
Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi onkormányzat e|ovásárlási jog gyakorlásáról szóló
nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-hez történő megérkezését követő 30
napon belül kerüIjcin sor.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 201 7. június 21.

tájékoztatálsa alapján: A Budapest Főváľos VIII.
keľület Józsefváľosĺ Onkoľmányzat meghata|mazásálbóI és megbízásábő| eljárva az
vonatkozó adásvételĺ szeľződés megkiitésére 20t7. ápri|is 13-án, a teljes vételáľ
követően keľült soľ. Az ĺngatlan birtolĺának átruházásáľa a Magyaľ A|lam, illetve
Főváľosi onkoľmányzat e|őválsáľlási jog gyakoľlásáľót szóló nyilatkozatának
Gazdálkodásĺ Ktizpont Zrt.-hez ttiľténő megéľkezését követő 30 napon beliil' 2017.
keľült soľ.

ingatlanľa
beéľkezését
a Budapest

Józsefuáľosi
május 31-én

Javaslat az onkormónyzat tulajdondban dlló nem lakds céIjdra szolgdló helyiségek bérbeaddsdnak

ÍeltételeirőI szóIó 35/2013. (VI.20.) iinkormónyzati ľendelet módosítdsóra, valamint a Budapest VIII
kerület, Kríłdy u 3. szdm alatti nem lakás céljúra szolglźló helyiségek pdlydzat íttjdn ftrténő

béľbeaddsóra

6s12017. ([r.09.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) az onkormányzat tulajdonában ál|ó nem lakás cé|jára szolrgźilő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szóIó 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet módosítasának hatá|yba lépésével
egyidejűIeg hozzź$árula Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alatt elhe|yezkedo 367|3l0/Al3, és a
367|3l0ĺN4 he|yrajzi számű, összesen 530 m, alapterü|etĺĺ tires, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek egytittes bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pá|yázat tiján
történő bérbeadásáh oz, határ ozatlan időtartamra 3 0 napo s fe| mondás sal.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 09.

2') elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. keľtilet' Kľúdy u. 3. szám a|aÍt
elhelyezkedő 367|3l0lN3, és a 367|3l0lN4 he|yrajzi szttmű, összesen 530 m, alaptertiletiĺ üres,
önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek együttes bérbeadásáľa vonatkozó
p tiy tuati fe l h ívást az a| źlbbi fe ltéte l e kke I :

a.) a minimális bérleti díj összege 327.f25,-Ftĺhó + ÁFA
b.) a pá|yázatban érintett helyiségek kizárőlag sporľtevékenység végzésére használhatók,

hasznosíthatók
c.) apá|yázatbirá|atiszempontjai:
- a legmagasabb bérleti díj osszege,

u ĺ,,av



- az önkonnányzat á|ta| prefeľá|t spoľttevékenység, és a keriileti |akosok źt|ta| történő
kedvezményes igénybevétel biztosítáSa,

- vállalja a helyiség felújítását.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. máľcius 09.

3.) a pá|yázati felhívást a Képviselo-testĺ'ilet 40lf011 . (II.02.) számű hatźrozatában (Versenyeztetési
Szab á|y zat) fog l altak szeri nt teszi közzé.

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

4.) apá|yázati felhívást a Képviselő-testti|et 4012017. (II.02.) száműhatározatának (Versenyeztetési
Szabá|yzat) 1 1. pontjában fogla|taknak megfe|elően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
PoIgáľmesteri Hivatal hirdetőtáb|ájźn, a Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító)
ügyfélfogadásra szo|gźilő helyiségében (te|ephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az
onkoľmányzat és a Bonyolító hon|apján, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számára elérhető
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb ľendelkezésre á||ó internetes hirdetési portrálokon ke|l
kiizzétenni.

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

5 .) felkéri a lőzsefvtĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le,
és apá|yźzat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testti|et elé jóváhagyás céljából'
Amennyiben a pá|yázat eredménýelenül záru|, fe|hata|mazza a Ytrosgazdálkodási és Pénzi.igyi
Bizottságotapá|yázatot|ezárőeredménymegźi|apitźsttra.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. június 12.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatátsa alapján: A hatáľozatban fogla|tak
szeľint a pályánat |ebonyo|ításra keľĺilt. A Képvise|ő.testület a |4912017. (W.08.) számú
batározatával döntött a nyeľtes páiyázőrő|.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bródy Sóndor utca 15. szám alatt taldlható ingatlan pdlydzat íltjdn
tiinénő értékesítésére

68t2017. (m.09.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) hozztĄźtru| a Budapest, VIII. kerĺilet, Bľódy Sándor u. 15. sz. a|atli,36623 hrsz.-ú ingat|an
nyi lváno s, egyfordu lós p á|y ázaton töľténő éľtékes ítéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. mźtrcius 09.

2.) e|fogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerĺilet, Bródy Sándor u. 15. szám alatti,
366f3 hrsz.-li lakóépi'i|et elidegenítésére vonatkoző pä|yázati felhívást az a|źbbi feltételekke|:
a) a minimá|is vételár: 6l9.500.000 Ft,
b) a p á|y ázat b ir źń ati sze m p ontj a : a 1 e gmagasab b m e gaj án l ott v éte l ár,
c) az ingat|an kizárő|ag oktatási célra hasznosítható,
d) aján|ati bizosíték a minimális vételár 10Yo-a: 6l .950.000 Ft
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e) a nyertes pá|yázőva| e|őszerződést köt az ÖnkormányzaÍ', amely alapján a nyeftes pźt|yáző a

vétę|ár 33 %-át elólegként negťlzeti, ame|ybe az aján|at"i biztosíték osszege beszálnításra kerül' és

az e|ő|eg í gy az in gatl an ki ürítésének fedezetéül szo I gá|.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l7. március 09.

3.) apá|yázati fe|hívást a Képviselő-testü|et 40lf011. (II.02.) száműhatźtrozatźĺnak (Versenyeztetési
Szabólyzat) 11. pontjában fogla|taknak megfelelóen a Budapest For.áros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyo|ító)
ügyfélfogadásra szolgá|ó helyiségében (telephelyein), a Józsefuáros című helyi |apban, az
onkormányzat és aBonyolító honlapján, továbbá az tnkormányzat és a Bonyolító számára elérheto
kö|tségmentes hirdetési fe|ü|eteken, egyéb rende|kezésre ál|ó internetes hirdetési potálokon kel|
kozzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazđá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. március 09.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási KozpontZrt.-t a veľsenyeztetési eljárás lebonyolítására, és arra,
hogy a pźiyźnat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselo-testület elé jóváhagyás

végett. Amennyiben a pźiyázat eredménýelenül zárul, felhatalmazza a Yárosgazdálkodási és

P én zü gy i B i zottságot a p á|y ázatot |ezár ó eredm én y me gá||apítás ár a.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. június 20.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: A Képviselő-testület 113120|7.
(v.11.) számú határozatá,ľal úgy dłinttitt, hogy a 366f3 hľsz.-ú, természetben a Budapest VI[.
keľiilet, Bľódy Sándoľ utca 15. szám alatti ĺngatlan elidegenítéséľe kiíľt nyilvános pá|yázatot
élwényesnek és eľedményesnek nyilvánítjao a páůyázat nyeľtesének a Pázmány Péteľ Katolikus
Egyetemet nevezte meg.
A meghatározott vételárelőleg (204.435.000'- Ft) jóváíľása az Onkoľmányzat számláján
megtiiľtént, az adásvételĺ előszeľződés megkötéséľe 2017. június 9-én keľĺilt sor. Az ingatlan
kiĺiľítését Józsefváľosi Gazd á lkod ásĺ Közpo nt Zrt. megkezdte.

r av as l at te I e k aI a kít ós r a

7U2017. (ilI.09.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. aYajda Péter Ének-zenei Ä|talános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.)

tekintetében a 38603l| hrsz.-ú ftjldterületet megosztja akként, hogy két új öná|ló he|yrajzi
számú ingatlan kerĺil kialakításra: a je|enleg sportsátorral fedett teľü|eten, ĺjnálló he|yrajzi
számon 4000 m2 nagyságú telket alakít ki' valamint a3860311hľsz'-ú ingatlan fennmaľadó
6683 m2 tel ekrészéhe z hozzácsato|ja az | 49 | m2 alapterü l etu, 3 8603 l 2 hrsz. -ú telket'

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

2. felkéri a polgármesterÍ a határozat 7. pontjában meghatározott telekalakításhoz szükséges
geodéziai és ftj|dhivatali eljárások lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére és

telekalakítással, valamint a kapcsoIódó foldhivatali eljárásokkal osszefi'iggő okiratok
a|áirásálra.



FeIe|ős: polgármester.
Határidő: 2017. június 30.

A Városépítészeti Iroda tájékoztatálsa alapján: A Vajda Péteľ utca 25-31. szám alatt ta|álható
telkek vonatkozásában az eljárás folyamatban van' a fö|drészletek telekalakításával kapcsolatban
a Fiildhivatal á|tĺ'| záľadékolt változási vázrajzo|<at az AAG-Teru Kft. munkatáľsai 20|7. július
12-éll átadtálk a Városépítészeti Iľoda nrurrkatáľsainak. Budapest Főváľos Koľmányhivatala a
BP/1008/09728-3l20|7. számú iigyiľatában Budapest Főváľos VIIL kerĺilet Józsefváľos
onkoľmányzat JegyzÍijét a telekalakítási engedé|yezési eljáľás ügyében kizźrta, tekintettel aľľa,
hogy az Onkoľmányzat a te|ekalakítással érÍntett ĺngatlanok tulajdonosa. A szakhatósági eljáľás
lefolytatásáľa Budapest Főváľos VII. keriitet Eľzsébetváľos onkormányzat Jegyzője kerü|t
kijelii|ésľe a 2017 . augusztus 12-én kelt koľmányhivatali végzésben.

Javaslat az 1818/2016. (XII,22.) Rormdnyhatdrozat alapjdn, önkormĺÍnyzati bérlakdsokfejlesztése
cé Ij dr a kap ott tdmo g atds felh as zndl ds ára

9t/f0r7. (rv.13.)

A Képviselő-testĹi|et úgy dönt, hogy

l. az ęBsĺes telepüIési ĺinkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő e|óirányzat-
átcsoportosításokról szóló 1 818120|6. (xII. f2.) Kormányhatározat a|apján adatlapot nýjt be a
400 millió forint összegtĺ támogatás |ehívására az a|ábbi önkormányzati bér|akások felújítására:

clm
helyrajzi

szám
m2 szoba szám

komfoľt
fokozat

Baross u. 28. fszt. I 367391N1 37,2 egy komfortos

Baross u. 129. fszt.2. 35923ĺN6 3l egy komfortos

Bezerédj u.6. l. em.7. 346s3tN0 ll0 háľom <isszkomfoľtos

Bezerédj u.6.3. em.39. 346s3/N0 65,8 kettő komfortos

Dankó u.7 . fszt.7. 35300/8/0 49,86 egy + tetőtér összkomfoľtos

Dankó u, 17 ' fszt.3/b. 35305/Bĺ6 36,5 egy+fel komfort nélkĹili

Dankó u' |7 . fszt. 4. 3s30s/B/7 24,3 egy komfon nélkĺili

Dankó u. 11 . f. em. fl. 3s305tNfz 3 8,1 eg] komfoľtos

Diószegi Sámue| u.7. |. em. l7. 3s891/N0 22,09 egy komfort nélküli

Diószesi Sámuel u. lf . | ' em.2. 3s976lNZr 39 kettő komfort nélküli
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Diószegi Sámuel u. |6. fszt.f . 359781Nf egy komfortos

Diószegi Sámuel u. 44/A. 4. em.72. 36018tN7s 43,1 egy komfort nélktili

Dobozi u. 17. I . em. ff . 353771N0 f8,4 egy komfort nélkiiIi

Dugonics u. I 1. l. em. 19. 36048ĺN0 34,11 egy komfortos

36048tN0 56,47 kettő komfortos

Hock János u' 9. f . em. 6. 3556f1N25 '7) ) három komfortos

II. János Pźi pápatér 14' 4. em.33. 34760tN33 f8,8 egy összkomfoľtos

József u. 47 . 4. em.3. 3srs9tN32 4f,6 egy összkomfortos

József u. 55. fszt. 7 . 35|55ĺN0 .Ą egy komfoľt né|küli

Ká|vária u. 21 lb. 3. em. 5. 360831118129 55,88 ketto komfortos

Ktiv ária u' 24. fszt. I lb. 36063tN3 38 egy komfortos

Koszorú u.23.3. em. 16. 3s267tN23 65,5 kettő komfortos

Kőris u. 4la. | . em. 10. 3s814tN0 f8,7 egy komfoľt nélküli

Kőris u. 4/a.2. em. f3. 358741N0 25,4 egy komfort nélküli

Kőris u. 6. l. em. 9' 3s890tN9 59,5 ketto komfortos

36072tN34 53,6 kettő komfoľtos

Kőris u. 28. fszt. 4. 359591N0 22,6 egy komfortos

Krúdy Gyula u. 9. fszt. 6. 367161N6 45,6 egy + fél komfortos

Leonardo da Vinci u. 1/b. 1. em. lf . 35534tN1f 37,6 egy+féI félkomfortos

Luizau.8. fszt.3. 353681N0 26,9 egy komfortos

l0
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Lujzau.lf.fszt.f . 35310tAtz )L egy komfoľtos

Lujzau.f2. fsń..3. 354f4/N0 23,95 egy komfortos

Luizau.f3.1. em.24 35439tNf4 36,6 egy komfoń nélküIi

Lujza u.27-f9. fszt. f . 35437/Nf 5l kettő komfoľtos

Magdolna u. 12. fszt. 5. 35f92/N0 28,22 egy komfortos

Magdolna u' lf . fszt. 11ĺa. 3sf92tN0 1',7 )l egy komfoľtos

Magdolna u.1f .l. em. 13. 3s29flN0 36,3 egy komfortos

Magdolna u.1f .f . em.42. 3s292/N0 29,68 egy komfort nélkĺili

Magdolna u.\f.3. em. 56. 35f9ftN0 36,f5 egy komfoľt nélkĺ'ili

Magdolna u. lf .3. em. 60. 3sf92/N0 30 egy komfort nélküli

Magdolna u. \f. 3. em. 64. 3sf92lN0 30 eg komfort nélküli

Masdolna u.20. fszt. 4. 353091N0 46,7 egy komfortos

Masdolna u' 20' 2. ęm. f7. 3s309tN0 39,13 egy komfortos

Magdolna u. 20. 3. em. 41. 35309/N0 39,25 egJ komfoľt né|ktili

Magdolna u.f0.3. em. 55. 35309/N0173 29 egy komfoľt né|kĺiIi

Magdolna u.f2.fszt.f. 353||ĺN0 36,66 egy komfort né|küli

Magdolna u.f2. fszt.3. 3531UN0 29 egy komfoľt nélküli

Magdolna u. 43. 2. em. 29. 354441N38 39 egy komfoľt nélküIi

Masdolna u.44.l. em. 5. 3s3731N0 25 egy komfort nélküli

Masdolna u. 44.3. em. 19. 3s374tN0 33,3 egy komfoľt né|kiili
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Masdolna u.44.3. em. 19ĺa 3s374lAl0 3'1,8 egy félkomfortos

Masdolna u. 44.3. em.21. 353'74lAl0 f4,8 egy komfoft né|küli

Masdolna u. 44.3. em.23. 35374t1-t0 f6,5 egy komfoft nélkü|i

Nagy Fuvaros u. 2/b. fszt.4. 350571N10 2f,79 egy komfortos

Nagy Fuvaros u.2/b. 2. em.15. 3505''ilN22 f4 egy komfoľt nélkü|i

Nagy Fuvaros u. 5. fszt. I 35032ĺN16 54,9 kettő komfortos

Nagy Fuvaros u. 5. 1. em. 9. 3503f1N9 41,68 egy komfort né|küli

Nagy Fuvaros u. 12. 1. em.lf. 3506ftN13 nĄ egy komfortos

Nagy Templom u. 5. fszt.,ĺ. 3s698tN0 f7,6 egy komfortos

Nagy Fuvaros u. f6lA. fsz 11 3s082tN0 34,2 egy+fél komfoft nélküli

Nagy Fuvaros u. 261 A. fsz 13. 3s082tN0 f6,1 ew komfoľtos

Nagy Fuvarosu.26ĺA.f . em'38. 3508f/N0 27,1 egf komfort néIküli

Népszínhaz u. 16. 4. em. 7 la. 34676tN70 3 8,1 egy komfoľtos

Népszínhríz u.25. fszt. f . 347861N6 79 ketto komfortos

Népszínház u.47. 5. em. 3. 35071/N31 ea komfoľtos

Práter u. l8. fszt. 9. 35664/N0 31,85 eBy komfortos

Rákóczi tft 53. fszt' 6. 34640tN5 41,7 egy + fél komfort nélküli

Rákóczi tft 57. |. em. 5. (Lutheľ u. lc) 346371Nr80 63,8 kettő félkomfoľtos

Risó u.4. 1. em. 5. 35219ĺN5 1'1)5 egy komfort nélküli

Rigó u. 4. f ' em.9. 3sf19tN10 .Á
.)+ egy komfort nélküli
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35219tN16 .\s 
Ą,7 egy félkomfoľtos

35f19tNf1 26,7f ew komfortos

Sa|gótarjániu. I9. l. em.8. 38818/13lA/8 53,6 kettő komfortos

19. 3654ftNfg ) ĺ,z egy komfortos

Szęrdahelvi u. 18. 1. em. l1 3s136tN1r 1Ą 41 egy komfort nélki'ili

Szerdahelvi u. 18. 1. em. 14. 35136tNt4 )1 11 egy komfort nélkĺiIi

Szeľdahelvi u. l8. 3. em.33' 3s136lN33 25 egy komfort nélküli

Szerdahelyi u. 18. 3. em. 34. 3s136/N34 26,5 egy komfon né|kü|i

Szerdahelyi u. 18. 3. em. 35. 3s136tN35 36 egy komfort nélküli

Szerdahelyi u. 18. fszt. 5. 35|36ĺN6 23,59 egy komfort nélküli

Szigony u. 8. 5. em.f5. 3st28l40lNf1 5l kettő összkomfortos

Tömő u. 56. fszt. 6. 36109/N0 f3,8 egy komfoľt nélküli

Tömő u.56.f. em.41. 361091N0 24,1 egy komfort nélküli

Tömő u. 56. f . em. 4f. 36109tN0 f5,1 egy komfort nélki'ili

Tomő u.56.2' em.5f. 36109tN0 24 egy félkomfortos

Tömő u. 60. 1. em.2f. 36|07ĺN0 39,4 kettő félkomfoľtos

Vajdahunyad u. 8. fszt.2. 35587/N0 43,f9 egy komfortos

Vas u. 3. fszt. 4. 36s0s/Nr1 69,11 kettő+fel komfoľtos

Vay Adám u.6. fszt. 4' 3476f1N0 28 eBy komfort nélküli

Vay Adám u. 6. fszt. 13' 3476f1N0 21,01 egy komfortos
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Vay Adám u.6' fsn".7. 34..ĺ62lN0 )6 q5 egy komfort né|küli

Vay Adám u. ó. l. em. l9. 347621N0 f9,2 egy komfoľt né|ktili

34'76f/N0 egy komfort nélkĺiIi

3476f1N0 )1 S egy komfoľt né|ki'iIi

3476f1N0 f5,9f egy komfort nélküli

Vay Adám u.6.2. em. 40. 34',76f1N0 29,5 egy komfort nélkĺiIi

Vay Adám u.6.2. em.43. 347621N0 f5,84 egy komfort néIküli

Vay Adám u.6.f. em. 45. 347621N0 25,18 egy komfoľt nélküli

vay Ádám u.6.f . em' 46' 34762ĺN0 31,78 ery komfoft né|ki.ili

Víg u.4. l. em. l l 348171N0 50,8 egy komfoft nélktili

az a|źtbbi kö ltsé gme goszl ás sal :

- Tervezési díj: 4 000 000 Ft
- Kivitelezési költség (+3%otarta|ék keret): 384 000 000 Ft
- Műszaki ellenőri díj: 4 000 000 Ft
- Közmű fejlesztési és egyéb hozzźĄźru|źsi díjak: 8 000 000 Ft
- osszesen bľuttó (27"/" álfát tarta|maző\ 400 000 000 Ft

és felhata|mazzaa polgármestertazadat|ap benyújtásához szükséges cjsszes dokumentum a|áírására.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20|7 . ápri|is |3.

2. a támogatői okirat a|źirásźń kovetoen a határozat 1. pontjában meghatáľozott bérlakások
felújításáva| összefi.iggő műszaki tartalmri dokumentáció előkészítéséve| megbizza a Józsefuárosi
Gazdźikodźlsi Kĺizpont Zrt.-t és felkéri a polgármestert az erre vonatkoző megá||apodás aláírására.

Felelő s : pol gármester, J ózsefo árosi Gazdálko dási Közp ont Zrt.
Határidó: 20 1 7. június 3 0.

3. ahatározat 1. pontjában szereplő ingatlanokat aberuházás megvalósításźtő| számitott öt évig az
eredeti rendeltetésnek megfelelóenhaszná|ja, a létesítményeket nem sziintetheti meg, azt anemzeti
vagyonról sző\ő f011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) rendelkezéseinek megfelelően fenntaľtja és

üzemelteti.

Felelős: po|gáľmesteľ
Határidő: f017 . źtpr1|is 13.
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4' a határozat l. pontjában szereplő, a tálnogatźlssa| létrehozott, il|etve megszerzett Vagyon a
|étľehozástól, il|etve megszerzéstől számított Ííz évig csak kére|emre' a BelĹigyminisztérium
e|őzetes jőváhagyásttval és a szo|gtiltatási és egyéb kotelezettségek áwál|alásáva|, átruhźnásáva|
idegenítheto e|, iIletve terhelheto meg'

Felelijs: polgármester
Határido: 201'7 . źryri|is 13.

A Váľosvezetési ÜgvosztáIy Tisztségviselői Iľoda tájékoztatálsa alapján: A 1818/2016. (xII. ff .)

Koľmányhatározat alapján az adat|ap és annak me|lékletei 2017. május 9-én postai rĺton
megkĺildésľe kerültek a Be|ügyminisztéľiumnak. A minisztéľium 2017. június 8-án elektľonikus
úton érkezett hiánypót|ási fe|hívásában szeľeplő hiányosságok június 9-én megválaszolásra
keľültek.

A Jĺízsefvárosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: A felméľésre és teľveztetésľe
vonatkozó pá'Jyá.zat|ezárallt' a szerződésktités a nyeľtes cégge| megtłirtént. A' szerződłĺtt paľtner a
100 lakás felméľését és a felújítások teľvezését, beľuházás előkészítését augusztus 1. napjával
megkezdte. A szeľződő fél és a JGKZrt. köztitt az egyeztetés a gyoľs és gördülékeny munkavégzés
éľdekében folyamatos.

A Pénzügyi ÜgvosztáIv tájékoztatása a|apján: A határozatban foglaltak esetében a
Belügyminisztéľiumtó| a 400.000.000,- Ft 20t7. július 10-én az onkoľmányzat szálm|áján
jóváíľásra keľült.

Javaslat a Maglar ÁItami operahdzzal kapcsolatos dijntések meghozatalóra

93t2017. (rV.13.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Fiumei úú7. szám a|atti,34594/0lN1he|yrajzi számű,566^
m. alapteľületű, pinceszinti, alagsori és ftjldszinti, továbbá a 34594/018/1 he|yrajzi számű, 97 m.
alapterü|etű, ľo|dszinti és I. emeleti nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségcsopoľt ingyenes
használatba adásához a Magyaľ Állami operaház részére 20|7. jtnius 0l. napjátő|határozott
időľe, fe|tétel bekövetkeztéig, a felújított épĹilet hatósági hasznáiatbavételi engedély jogerőre
emelkedésének napjáig, ennek hiányában a felújítrást megtestesítő építési munká|atok teljes
egészének miĺszaki źúadásának napjáig, de legkésőbb 20t8. december 3|. napjáig, zenemiĺvészet
míĺködtetése és táncművészet mtĺködtetése e|nevezésű közfeladatok ellátásának e|ősegítése
érdekében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2017. június 0l.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Üllői űlt 16ĺB. szám a|atti,36763/0lN48 he|yrajzi számu,
118 m2 alapteľületű, ftildszinti, nem lakás cé|jźraszolgáló he|yiség, továbbá azvllĺĺ út 18. szám
a|atti,36764/0lAl| he|yrajzi számű utcai bejáľatú, ftj|dszinti és pinceszinti 756 m2 alapterületű és a
kizárő|ag ebbőI a helyiségből megközelíthető 3676410/A13 he|yrajzi számu, 28 mf alapterületű'
füldszinti, nem lakás cé|jára szolgá|ő he|yiségcsopoft ingyenes használatba adásához a Magyar
Áltami operaház részére 2017. jilnius 0l. napjátő| határozotĺ időre, feltétel bekövetkeztéig, a
felújított épĺ'ilet hatósági haszntilatbavéte|i engedély jogerőre emelkedésének napjáig, ennek
hiányában a felújítást megtestesítő építési munká|atok teljes egészének műszaki átadásának
napjáig, de legkésőbb 2018. decembeľ 31. napjźig, zenemuvészet miĺködtetése és táncmuvészet
mrĺködtetése elnevezésű közfeladatok e|látásának elősesítése érdekében.
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Fe|elos: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt". vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 20l 7. június 0l .

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatźrozat l.) és 2.) pontja szerinti haszná|ati
megál Iapodások megkötésére.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20l7. jĹlnius 01.

4.) a) elfogadja a Magyaľ,ł.|lami operaházErkel Színházánakfe|aján|źsát, mely szerint aSzínhźzźúta|
meghatározott előadásokra a VIII. keľületi lakóhellyel rendę|kęzok részére kedvezményes jegy- és

bérletárat biztosít.

b) e|fogadja a Magyar Ál|ami Operaház felajánlását a hattrozat szeľinti helyiségek tekintetében a
mindenkori kozĺjs kĺjltség és közüzemi díjak megfizetésére vonatkozőan ahaszná|at idejéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 7. június 0l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tá'jékoztatása alapján: A használatĺ megállapodások
megkötésre keľiiltek.

A llumánszoleá|tatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: 4. a) pont: A Magyaľ Állami Opeľaház
Eľkel Színhánának a kedvezményes jegy- és bérletárral kapcsolatos felajánlása meghiľdetésľe
került aJőzseÍváros c. lapban.

ravaslat az önkormónyzati rendezvények egyenlő esélyíÍ houáférésének biztosításóľa

99t2017. (rV.13.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1) támogatja a fogyatékossággal élö személyek esélyegyenlőségének e|ósegítése érdekében a Budapest
Józsefuárosi Önkormányzat á|ta| szervezett rendezvények előkészítésekor és lebonyolításakor a
fizikal és infokommunikációs akadálvmentesítés meevalósítását.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 2017 . źryri|is |3.

2) felkéri a Józsefoáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. igazgatőság elnökét, hogy a Budapest
Józsefoárosi onkoľmányzat źt|ta| szervezet1 rendenények esetében az 1000 fó alatti tervezett
látogatói |étszźtm esetében alakítsa ki az e|őzetes regisztrációs rendszeft az akadźúymentesítési igény
felmérése érdekében és a regisĺrá|t |átogatők részére igény esetén biĺosítson segítőt, mentort,

technikai eszkozt; az 1000 fót meghaladő tęrvezett |átogatői |étszźmű rendezvények esetében
előzetes regisztrációtól fiiggetlenti| a rendenény előkészítése, a he|yszín berendezése, a
tömegkezelési útvonalak kijelölése soľán a helyi vagy országos fogyatékossźryugyi érdekképviseleti
szervezetekkel folýasson egyeztetést.

Fele|ős: Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt' igazgatóság elnöke
Határidő: 20|7 ' ápri|is |3.

l) felkéľi a polgármestert, hogy folyasson egyeztetéseket a keriileti köznevelési intézményekkel a
fogyatékosságugyi érdekképviseleti szervezetek bevonásával a fogyatékosságga| élő szeméIyek
elfogadására iľányuló érzékenyítő progľam kerületi bevezetésére, amelynek célcsoportja az óvodai,
általános iskolai, valamint középiskolai koľosztá|y.
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Fe|e|os: polgáľmester
Határido: 20l7. június 30.

A Józsefváľos Ktizösségeĺért NonpľoÍit Zľt. táiékoztatátsa alapján: A ľendezvényekkel kapcsolatos
akadálymentesítési igények előzetes regisztrációjához |étľehozták az akadalymentes@ikn.hu
email címet. A rendezvények helyszínén a megfelelő piktogľamokkal ellátott ĺnfo pultot állítanak
fel a helyben jelentkező igények fogadásáľa. 1000 főt meghaladó teľvezett látogatói létszámmal
megvalósu|ó ľendezvényľe még nem keľůilt soľ, így a fogyatékosságiigyi érdekképviseleti
szervekkel egyeztetés sem tiiľtént. !ĺ hatátozatban foglaltak végľehajtása a JI(N Zrt. részér(Íl a
jövőben is folyamatos.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: 3.) pont: A fogyatékosságga| é|ő
személyek elfogadására iľányuló éľzékenyítő pľogrammal kapcsolatos egyeztetések váľhatóan
20L7. év októbeľéig lezáľulnak.

100/2017.(Iv.13.) 

ravaslat körzeti megbízotti iroda kialakítdsdľa, műĺkijdtetésére

A Képvise|ő-testü|et úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII' keri'ilet, Gutenberg Íér 3. (hrsz. 36657ĺ0/A144) szám a|aÍti ftjldszinti
he|yiségben köľzeti megbizotti irodát alakít ki, melynek berendezési eszközeiľe és tárgyaira l.468,0 e
Ft-ot biztosít az źita|ános tartalék terhére, valamint a helyiség 20|7. évi kozĺjzemi koltségeire 210,0 e
Ft-ot biztosít a 1|602 címen tervezett do|ogi kiadások teľhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. április l3.

2. az 1. pontban fog|a|t helyiség közüzemi kö|tségeinek fedezetére _ önként vźil|a|t feladat - 2018-
tól tartós kĺjtelezettséget válla| hattrozat|an időre évente 360,0 e Ft összegben az onkormányzat sajźú
bevételei terhére.

FeIelős: po|gármester
Határidő: 2018. évtől atárgyévi kö|tségvetés készítése

3. a) az |. pontban fogla|tak miaIĹ az onkoľmányzatkiadás t1107-0l cím műk<jdési cél és
általános tartalékon be|u| az általános tarta|ék _ kcitelező feladat - e|óirźnyzattrő| |.468,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l601 cím - tinként vállalt feladat _ felhalmozási e|oirźnyzatźra.

b) felkéri a polgármestert, hogy a 20|7. évi költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező módosításáná|,
valamint 2018-tól atárgyévi költségvetések készítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Fele|ős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 20|7. ápri|is l3., b) pont esetében a 20|7. évi költségvetés kĺjvetkező
módosítása, valamint a mindenkori tárgyévi kö|tségvetés készítése

4' a határozat 1. pontja szerint kia|akított helyiséget és a berendezési, felszerelési táľgyakat
időľe, ingyenesen' me|y egyben közvetett támogatás, a Budapesti(1.468,0 e Ft összegben) hatźrozat|an

Ręn dőľ-fők apitány ság haszná| atáb a
megá| lapod ás a|áir ésär a.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 7. jrinius 0 l.

adja és fe|kéri a po|gármestert az erre vonatkoző haszná|atl
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A Váľosvezetési Ugyosztálv tíjékoztatálsa alapján: A Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal kötendő
használati megáltapodás aláíľásľa keľii|t 2017. június 13-án, a ktiľzeti megbízotti iroda átadásra
került 2017. jú|ius 4-én.

A JeevzőÍ Kabinet Belső E|látási lroda tájékoztatźlsa alapján: A' határozat szeľinti ktiľzeti
megbízotti iľodában az infokommunikációs eszkłiziik és egyéb beľendezési táľgyak beszeľzése
megttirtént.

A Pénzüeyi Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: A határozat fogtaltak a 2017. évi kłiltségvetésrőI
szóló 36/2016. (xll.zt.) önkormányzati ľendelet módosításáľól szóIó 1,6/20|7. (v.11.)
tinko ľmányzati ľend eletben végrehaj tásľa keľii|tek.

Javaslat a 2017. évi köItségvetésrőI szóIó 36/2016. (XII.21.) önkormdnyzati rendelet módosítĺźsdra

1'08/20Í7. (v.11.)

A Képviselő-testtilet úry dönt, hogy

l./ az onkorm ányzat részéľe kozbeszerzési tanácsadási feladatok díjazásárahavi 952.500.- Ft, évi bruttó
1 l.430,0 e Ft összegben - l 1706-0f cím kötelező feladat - 20l8. január l. napjától határozat|an idóre
elozetes kötelezettséget váIlal, melynek fedezetéül az onkormányzat működési és közhatalmi bevételeit
jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 11.

f.l a |0912016. (V'05') számú képviselő-testületi határozattlban szerepló gépjármu bérleti díjára
vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás cisszegét évente f .057,8 e Ft-ra módosítja, melynek fedezetéül
azOnkormttnyzat működési saját és közhata|mi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0|7 . május 11.

3.ia) módositjaa230lf016. (XII.0l ') száműhatározatának 9. pontját aza|ábbiak szerint:

,'9. önként vállalt feladatként, határozat|an időre a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017 . évtő|

évente 8.662,5 e Ft összegu támogatást nyrijt - a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. á|ta| a

működtetés terĺiletén alkalmazott azon munkavál|alóknak, akik a Belso-Pesti Tankeľületi Kozpontba
átvételre keri'iltek - egyéb béren kívüIi juttatás biztosításźtra, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti
Tankerületi Központ nem biztosít cafetéria juttatást.,,

b) felkéri a polgármestert az a) pontban fogla|tak figyelembevételével atámogatási szerződés a|źńrására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. május 3 l.

4.l a) a f017. március l-jétől 20|7. december 31-ig terjedő időszakľa vonatkozó közfog|alkoztatás
önrész cjsszegét a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.-né| 44f,7 e Ft-tal, a Józsefvárosi
Gazdźikodźlsi Központ Zrt.-né| | 'f65,4 e Ft-tal kiegészíti'
b) felkéri a polgármestert akozszolgáltatási szerződések módosítására és a|źirására'

Felelős: polgármester
Határido: a) f017 . május 1 1. b) pont 2017 . május 31.

5.l a) a Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t megbízza a ll601 cím _ önként vállalt feladatok
felújítási e|őirányzatán beli'il tervezett Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnazium tornaszoba
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szigetelés, talajvizesedés megszülrtetése - ] '035,0 e Ft -, Tomo u. l8. óvodaépÜlet komplett
hőszigetelése, ĺryí|ászárők cseréje - 58.700,0 e Ft - feladatok teljes kciríĺ bonyolításźtva|.

b) fe|kéri a polgármesteft a megbízási szerződés a|áírására

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2017 . május 31.

6.ĺ a) a Józsefoárosi Szociális Szolgáltató és Gyermelĺjó|éti Kozpont 40102-03 cím cjnként vállalt feladat
engedélyezett|étszámát 2017. jrinius 1. napjától határozat|an ideig 3 fővel (szociális gondozó,takarítő,
biztonsági őr) megemeli, így az intézmény cisszes engedélyezett |étszáma ff5 fórő| (kötelezo 5 fő,
önként vállalt |9 fő) 228 fóľe (kötelező 5 fő, ĺinként vá|lalt 2f fő) eme|kedik.
b) az a) pontban foglaltak miatt a következő évek koltségvetésének terhére évente 8.754,2 e Ft-ra tartós
működési köte|ezettséget váIlal, melynek fedezetéüI a mindenkoľi költségvetés működési saját és
közhatalmi bevételeit jeloli meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont 20l 7. június 0 l ., b) pont a mindenkori kö|tségvetés elfogadása

7./ fe|kéri a po|gármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének
teľvezéséné| vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľido : mindenkori ko ltségvetési rendelet elfogadása

8./ jóváhagyja az onkormtnyzatf0|7. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kozbeszęrzési
tervét ahatározat mellékletét képezó taľtalomma| és felkéľi a po|gármestert annak a|áírására.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l7. május l 1.

A Jeevzői Kabinet Joei Iľoda tájékoztatása alapján: 1. pont: a ktizbeszeľzési szaktanácsadóval a
megbízási szeľződés módosítása aláíľásra keľĺilt.

A Gazdálkodási Ügvosztálv tájékoztatátsa alapján: A ktizszolgáltatási szeľződések aláírása a Felek
álta| megttiľtént.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: 3. pont: A támogatási szeľződés 2017.
július 3l-én aláíľásľa keľĺilt.

A Józsefváľosi Szociálĺs Szoleá|tató és Gyeľmekióléti Kłizpont tájékoztatálsa alapján: 6./ pont:
2017. június 1. napjátóI bettiltésľe keľĺilt a háľom (szociáIis gondozó, takaritő, biztonsági őľ)
álláshely.

A Pénzüeyi ÜgvosztáIv tájékoztatálsa alapján: A hatáľozatban foglaltakat az iigyosztá|y a
ktivetkező évek költségvetésének teľvezésénél figye|embe veszi.

r av as I at a Gy e r me k b ar dt v dr o s k o n c ep c ió me gv a Ió s ítlźs dr a ró zs efv ór o s b an

111/2017. (V.11.)

A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgáľmesteĺt, hogy kezdeményezze akapcsolatfelvételt a
Budapest Városarculati Nonprofit Kft.-vel a Gyermekbarát város koncepció Józsefuárosban történő
mesva|ósítása érdekében.
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Fele|ős: poIgármesteľ
Hatáľidő: 20l7. júIius l 5.

A Rév8 Zľt. tájékoztatálsa alapján: A Budapest Városaľcu|ati Nonprofit Kft.-vel megttiľtént a
kapcsolatfelvétel, az egyeztetés után kiváIasztásľa keľüItek a koncepcióból azok az instal|ációk,
amelyek teľvezetten 2017 őszén keľülnek fel a közösen kiválasztott keľiileti jáľdaszakaszokľa. A
beľuházást a Budapest Váľosaľculati Nonpľofit Kft. végzi a keľiilet telepĺilésképi igazo|ása és

tulaj donosi hozzájáru|ása birtokában.

Javaslat Budapest Főváros onkormtűnyzatdval vízvezeték hlźIózat átadás.tróI szlÍIó megállapodtts
megkötésére

11.6t2017. (V.1r.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtrul a ,,Budapest VIII. ker. köztertileti út és közmű építési program - Bókay utca,
Szigony utca, Práter utca felújítása'' projekt keretében megvalósult NA 200 KPE vízvezeték
Budapest Főváľos tnkormányzat részére történo ingyenes tulajdonba adźsźthoz.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2017. május l l.

2.) felkéri a polgármestert az 1.) határozati pont szeľinti megállapodás, valamint a megállapodáshoz
kapcsolódó mel lékletek a|źĺírásér a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. május 18.

Á. Józsefvárosi Gazdá|kodási Köznont Zľt. táĘékoztatátsa a|apjánz Az a|áírt megállapodás
továbbítása B udapest Főváľos on ko rmán y zat r észére m egttiľtént.

Javaslat erdei is kolával kapcsolatos döntések meghozataldra

117t20r7. (V.11.)

A Képviselo-testület úgy dont, hogy

I.)2017. szeptember 1-jétőI minden, az onkormányzatfenntartásában lévő vagy 20l6. december 3l-ig
źl|ta|a míĺködtetett oktatási-nevelési intézménybe járő gyermek, vagy az onkormányzat
fenntartásában lévő gyermekjóIéti intézmény ellátottja, vagy az onkormányzat fenntartźsában
míĺkĺjdtetett Biztos Kezdet Gyere|úlázat igénybe vevő gyermek' a gyermekke| egyĺitt tábotoző közeli
hozzźĺtartozói és gyámj a szttmára - telepü|ési támogatásként természetbeni juttatás formájában -

in gyen es en b i zto s ítj a a magyarkú ti i ntézm é ny i tź.ů, or oztatást.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2017. május 11.

2.) az l.) pontban foglaltak miatt a 2018. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének
terhére - önként vá|Ialt fe|adat - előzetes kĺjte|ezettséget vállal évente 1.770,0 e Ft összegben,
melynek fedezetéül az onkormányzat saját miĺködési és közhatalmi bevételeit jelöIi meg.

Felelős: poIgáľmester
Határidő: 2017. május 1 l.



3.) fe|kéri a polgármesteft, hogy a határozatban fog|altakat 20|8-tól a tárgyévi költségvetések
terv ezésénél vegye fi gye l embe.

Felelős: polgármester
Határi do : a tár gy év i köItségvetések tervezése

A Józsefváros Kiiztisségeiért NonnľoÍit Zľt. tájékoztatása alapján: A 20t7. szeptembeľ ĺ-től
ttiľténő táboľozás előfogla|ásai jelenleg is zajlanak, a döntés további intézkedést nem igényel.

A Humánszolgáltatási tigvosztálv Családtámogatási Iľoda táłjékoztatálsa alapján: Az intézmények
tájékoztatálsa m egtti rtént a szeptem beľi változáso kľóI.

A Pénziievi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: A hatáľozatban fogla|takat az |Jgyosztá|y a
kiivetkező évek ktiltségvetésének teľvezésénél Íigyelembe veszi.

Iavaslat emléktdblák elltelvezésére

rr9t20r7. (v.11.)

A Képviselo-testĺ'ilet úgy dĺint, hogy

1. hozzájárulását adja Strób| A|ajos szobrászművész tiszteletéľe a Stróbl Alajos utcában emléktáb|a
elhelyezéséhez, bruttó 100 e Ft anyagi támogatás biztosítása mellett, azza|,hogy atáb|a pontos
helyét és szĺivegét egyeztetnie szükséges a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Váľosépítészeti
Irodájával.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2017. május l l.

2. hozzáýárulását adja a Tan Kapuja Buddhista Egyhźz részére Dr. Hetényi Ernó emléktźh|ájának a
Mlizeum u. 5. sz. a|atti épület fa|án történő elhelyezéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. május l 1.

3. hozzájárulását adja a MASZK országos Színészegyesĺilet részére Margitai Ági színművésznő
tiszteletére a Te|eki tér 7 . sz. alatti épĺilet tér felőli oldalán em|éktábla elhelyezéséhez, bruttó l00
e Ft anyagi tamogatás biztosítása me||ett.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20l7. május 1 1.

4. hozzźýáru|ását adja a Magyar Piarista Diákszövetség ä|ta| kezdeményezet1, a Piarista
Gimnáziumnak emléket állító emléktábla Mikszath tér 1. sz. a|atti épület tér felő|i olda|án torténő
e|he|yezéséhez.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. május l 1.

5. támogatja a Magyar Nemzeti Múzeum azon kezdeményezését, mely szerint Szanyi Péter 'Pál
utcai fiúk szobra' címiĺ alkotása a Műzeumkeľt rekonstrukciójának keretében áthelyezésre
kertiljön a Múzeumkeftbe.

Felelős: polgármester
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Hatáľidő: 2017. máius l l.

6. ahatározat l. és 3. pontjában szerep|ő támogatás érdękében az onkormányzatkiadás lll07-0ĺ
műkodési cé| és általános tartalékon belü| a Sántha Péterné alpolgármester saját keľet - onként
vállalt fe|adat - e|óirányzatről211 e Ft-ot átcsoportosít a lll05 cím - önkéllt válla|t feladat -
működési célú támogatások tilamhánartáson kívülre kiadási e|őirányzatára 200,0 e Ft-ot, a

munkaadót terhe|ő járulékok és szociá|is hozzt|áru|ási adó előirányzatára l 1,0 e Ft-ot'

Fele|ős: polgármester
Határidő: a kö|tségvetési rendelet következő módosítása

A Vá ľosépítészeti Iľod a tájékoztatálsa alapj án :

1. A Stľóbl Alajos emléktáblával kapcsolatban a Stľóbl Alajos Em|ékhely Alapítvány értesítése
2017. 05.29-én megttirtént a Képviselő-testület dtintéséľől. A' támogatźls lehívásához szükséges
szerződéstervezet az Egyesület számára véleményezésľe megküIdésľe keľült, azonban az
Egyesiilet ľészér(i| a kapcsolatfelvétel nem valósult meg, váiasz nem é,rkezett a
szeľződéste rvezet vonatkozásában. A támogatási szeľződés nem keľiilt megkiitésľe.

f. A Tan Kapuja Buddhista Egyhá,z részéľ(j| Miľeĺsz Lász|ő elntik értesítése 20|7. 05. f3-án
megtörtént. Ezt követően a Tan Kapuja Buddhista Egyház ľészérő| átvették a Képviselő-
test ület támo gatő határ ozatát.

3. A MASZK Országos SzínészegyesüIet ľészéről Hegedűs D. Géza elntik értesítése 2017.0s. f9-
én megtörtént. 2017. május 3|-én az éľintettek a|áirták a támogatási szeľződést, a támogatás
kiÍizetése ezt ktivetően megindult. f017. jrńlius t2-én az emléktábla átadásra kerii|t a Teleki téľ
7. sz. a|att ta|álható épiilet homlokzatán. A pénzügyi e|számolás folyamatban van.

4. A Magyaľ Piarista Diákszövetség ľészéľő| Váľgedő Tamás választmányi elniik f017.05.I9-én
áfrette a Képviselő-testĺĺlet támogató határozatát. A Piaľista Gimnáziumnak emléket á!||ítő

emléktábla a Mikszáth téľ 1. sz. alatti épület téľ felőlĺ oldalán átadásľa keľü|t f0t7.05.27-én.
5. 2017.05. f6-án Vaľga Benedek, a Magyaľ Nemzeti Múzeum Főigazgatőjának tájékoztatása

megtöľtént a Képvise|ő-testület diintéséről.

A Pénzĺĺevi Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: Ahatározatban foglaltak a Képviselő-testiilet20|7.
év szeptembeľi ĺiléséľe készítendő kłiltségvetési rendeletben kerĺilnek átvezetésre.

Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MíÍködési Szabályzatdról szóIó 36/2014. (XI.06.)
ö nko rmóny zati re ndelet mó do s ítós dr a

14r/20r7. (Vr.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1. a Képviselő-testĺi|et és Szervei Szeľvezeti és Míĺködési Szabályairól szóló önkormányzati rendelet
20l7. jrinius 8. napján történő hatá|yba lépésével egyidejűleg a|05/f0|7. (V.1l.) számri hatźtrozatának
1. pontjában foglaltakat kiegészíti azza|,hogy azBmberi Erőfonás Bizottság

tagsává: Guzs Gyulát
kü|sős tagává: Veres Gábort

vá|asztjameg.

Felelős: polgármester
Határido: 20l7. június 08.

2. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yairól szóló önkormányzati ľendelet
20t7. június 8. napján történő hatiiyba lépésével eryidejrĺleg a105lf0|7. (v.l1') száműhatározatának
2. pontjában fogla|takat kiegésziti azza|,hogy a Smart Ciý ldeig|enes Bizottság
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tagsáv á: Dudás Istvánnét

választja meg.

FeIeIős: poIgármester
Határidő: 20l7. június 08.

3. fe|kéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi vá|tozások áNezetésérő| a szíikséges
nyilvántartásokon.

Felelős: jegyző
Határidő: 201 7. június 08.

A Váľosvezetési Ügvosztály Szeľvezési és Képviselői Iľoda tájékoztztása alapján: A változások
átvezetése a nyilvántaľtásokban megttiľtént.

Javaslat a róaefvdros Közösségeiért Nonprofit ZrĹ-vel kapcsolatos dijntések meghozataláľa

1,4s/2017. (W.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.) a) onként vállalt fe|adatként a |akosság szabad internet hozzéférésének biaosítása érdekébenf0|7.
július l-jétől fo|yamatos kiépítésse| nyo|c darab végpontot épít ki az internetes szavazás során a
|egtöbb szavazatot kapott közterületeken, valamint f017. augusztus 16, napjtttőI folyamatos
kiépítéssel 10 keľületi házioľvosi rendelőben biztosit egy éven keresztü| szabad internet
hozzáférést.

b) az a) pontban rogzitettek szerinti szabad internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos
valamennyi tevékenység |ebonyolításáva| megbízza a Jőzsefväros Kozösségeiát Nonprofit Zrt,-t,

FeleIős: polgáľmester
Határidő: 20l7. június 08.

f.) a) ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadźts 1160l cím - önként vá||alt
fe|adat _ beruhźvźtsok (Mikszźúh téri, József krt-i, orczy liti és Hungáľia kľt-i háziorvosi
rendelőkbe free WiFi há|őzat kiépítése) e|oirányzatáról 750,0 e Ft-ot, a l1107-0l cím - kötelező
fe|adat _ mtĺködési cé| és źita|ános taľtalékon belül az tita|ános tartalék előirányzatárő| |7 ,477,0 e
Ft-ot átcsopor1osít a 1 l805 cím _ önként vállalt feladat - míĺködési célú támogatás á||amhánańáson
k ív ti l re e|óir ány zatár a.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a f0|7. évi kö|tségvetésről szóló
rende|et módosításánál vegye fi gyelembe.

c) az a) pontban foglaltak miatt felkéri a polgármesteľt a Józsefi'áros Közösségeiéľt Nonprofit Zt.-
ve l kötött közszo| sźL|tatási szer ző dés m ó d o s ítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 08'

3.) az57/20|7. (III.09.) szźlmű képviselő-testületihatározat l3. pontjátvisszavonja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l7. június 08.
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4.) a Józseflĺárosi Gazdálkodási Közpollt ZlĹ.-vę| 2017. március 28. napján megkötött, a háziorvosi
rendelőkbe szabad hozzáférési |ehetoség biztosítása érdekében szabad WiFi hálózat kiépítéséről
szóló megbízási szerződést megszünteti és fe|kéri a polgánĺestert a megszúntetó megá||apodás
a1áírására.

Fę|e|ős: polgármester
Határidő: 20l7. június 15.

5.) a Budapest VIII. kerület, Baľoss utca l18. szám a|atti, 35488l0lNf6 he|yrajzi számon
nyilvántańott ingatlant az onkormányzatkorlátozoÍtan forgalomképes töľzsvagyona körébe emeli,
és a Józsefuáros Kozösségeién Nonprofit Zrt. ingyenes használatźtba adja, egyúttal fe|kéri a
Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, va|amint a Józsefuáros Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt.-t,
ho gy az i n gat| an áÍadäs- tltv étel éľó l go n do skodj an ak.

Fele|ős: Józsefoáros Kozösségeiért Nonprofit Zrt., |gazgatóság elnĺike, Józsefoárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. v agy ongazdá|kodás i igazgatőja
Határido: 20l7. június 08., átadás-átvétel határidej e: f01,7 .június 30.

6.) a határozat 5. pontja a|apján a Jőzsefváros Közcisségeiéľt Nonpľoťlt Zrt.-vel kötott használati
megállapodást módosítja' és felkéri a polgármesteľt a módosított megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. jűnius 08.

7.) a Budapest VIII. kerület, Szigony utca |6ĺb. szám a|atii, 36128ĺ1lA/3 he|yrajzi számon
nyi|vántartott ingatlant az önkormányzat kor|átozottan foľgalomképes tĺirzsvagJona köréből
kivonja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. június 08.

A Józsefváľos Köztisségeiéľt Nonprofit Zľt. tájékoztatása alapján: Az ingyenes WiFi szolgáltatás
kiépítése zaj|ik, a végpontok kiválasztása megttiÉént., a tereken a végpontok a helyĺiktin vannako
az oľvosi ľende|ők felújításának ütemében a ľendelőkben lévő telepítés ütemezése megtiiľtént. A
Szigony utca 16/b szám alatti helyiség átadásra keľĺilt 20t7.07.05łn, a Baľoss utca 118. szám
alatti he|yiség átvételľe keľiilt 2017 . 06. 13-án.
A kiizszolgáltatási szerződés aláíľásľa keľü|t f0t7 . 06. 15.-én.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatálsa alapján: A Szigony utcai helyiség
birtokbavéte|re keľült.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIY tájékoztatálsa alapján: A kiizszolgáltatási szerződés a|áírása a Felek
által megtörtént. A házioľvosi ľendelőkbe szabad hozzíférési lehetőség biztosítása éľdekében
szabad wiFi háIózat kiépítéséľől szóló megbízási szerzÍidést a Felek kiiztis megegyezéssel
megszĺintették.

A Pénzüevi ÜgyosztáIy täjékoztatálsa alapján: A'határozatban foglaltak a Képviselő-testüIet20t7.
év szeptemberi üléséľe készítendő köItségvetési ľendeletben kertilnek áfrezetésre.

Javaslat köItségvetést érintő diintĺźsekre

r44t2017. (VI.08.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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1. a) a TAMOP-3.3.f-8/1-2008-0002 ,,Komplex k<izoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a
Józsefiuárosban'' című pá|yázatban 20|6. 07 . 3l -ig vá|la|t iskolabusz pľojekteredmény fenntaľtását a
2017lf018. tanévre is meghosszabbítja. Af01]' oszi tanévľe bruttó 2.738,1 e Ft-ot, 2078.tavaszi
tanfélévre 4.38l,0 e Ft-ot biaosít.

b) az a) pontban fogla|t 2017 . évre jutó koltség fedezetéĺi| a 2017 . évi általános taltalékot jelĺili meg,
míg a 2018. évi összegre e|őzetes műkodési köte|ezettséget vál|al, melynek fedezetéül az
Önkormányzatközhata|mi és azegyéb saját bevételeket jelöli meg.

c) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnökét az iskolabusz beszerzésére
vonatkozó beszerzési e|járás lefolytatására.
d) az onkormányzat 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon be|ül az á|talános tarIalék_
kötelező fe|adat * előirányzatárő| f.738,1 e Ft-ot átcsoportosít a 1160l-01 cím _ onként vállalt
feladat - működési célú támogatás ál|amháztartáson kívülre e|őirányzatźlra kompenzáció címén.

e) felkéri a polgármestert a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vę| kötött, önkormányzati
tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntaľtásą karbantartása feladatellátás
kozszo|gá|tatźsiszerződésmódosításánaka|áírására.

f) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat b) pontjában foglaltakat a 2018' évi koltségvetés
tervezése soľán vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság e|nöke
Határidő: a) és d) pont:20l7. június 08., c) pont:2017. augusztus l5-ig, e) pont:20|7.június 3O-ig'

b) és f) pont: f0|7 ' évi köItségvetés módosítása és a 2018. évi kö|tségvetés elfogadása

2. a) az onkormányzatkiadás 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon belül az általános
taľtalék _ köte|ező feladat _ e|őirttnyzatźrő| 5.576,458 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím -
kötelező feladat _ műkĺjdési flnanszírozási kiadáson be|iil az irányitőszervi támogatásként fo|yósított
támogatás kiuta|ása e|őirányzatára.

b) a Polgármesteľi Hivata| |ff0|-03 cím _ kötelező feladat _ műkĺjdési ťlnanszírozÍlsi bevételen
belül az irźnyítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|tn történő jőváírása
e|őirányzatát és a kiadás működési céIú támogatás źů|amháztartáson belü|ľől e|oirányzatán be|ül a
befizetések e|óirźnyzatźú 5.576,458 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás e|szźlmo|ása, visszafizetési
kötelezettség címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l 7. június 08.

3. a) a Polgármesteri Hivatal |ff02 cím - źi|amigazgatási fe|adat - miĺködési ťlnanszírozási bevéte|en
belĹil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatźs ťlzetési szám|án történő jóváírása
e|óirányzatźú9.760,0 e Ft-tal csökkenti ésezze| egyidejű|eg Ugyanezen cím kiadás személyijuttaĺás
(törvény szerinti il|etmények, munkabérek) előirányzatźú 8,000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzź!áru|źlsi adó e|őirźnyzatát |.760,0 e Ft-tal csökkenti.

b) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím _ kötelező fe|adat _ mĺĺködési ťlnanszírozttsi kiadáson
belül az irányítószervi támogatásként fo|yósított támogatás kiutalása előirányzatfuő| 9.760,0 e Ft-ot
átcsoportosít a |1104 cím - önként vál|alt feladat - kiadás személyi juttatás (egyéb külso személyi
juttatások) e|őirźnyzatára 8.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó előirányzatára |.760,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 08.



4. az onkormányzat kiadás 1160l cím - <jnként vá||a|t feladat - felhalmozási cé|ú támogatás

tl||amhánartáson kívĺilre e|óirtnyzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cíln felújítási
e|óirźnyzatáľa a Budapest VIII. kerii|et, Illés u. 36. foldszint 3. szám alatti lakás kiürítése miatti

csere|akás felrij ítása címen.

FeIelős: polgármester
Határidő: 201 7. június 08.

5. felkéri a po|gármestert, hogy ahatfuozatban foglaltakat af0|] ' évi ko|tségvetési rende|et kovetkezo

módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: af0|7. évi koltségvetés kĺjvetkező módosítása

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatátsa alapján: 1. c) pont: A Vajda iskolabusz
esetében a beszeľzésĺ eljáľás kiíľása folyamatban van.

A Gazdálkodási tievosztály tájékoztatása alapján: A ktizszo|gáltatási szeľződés módosítása a
Felek á|tal aláíľásľa kerĺilt.

A Jegyzői Kabinet Személyügvi Iľoda tájékoztatálsa alapjánl A 2. és a 3. pont alapján a

közfo g|alko ztatást bonyolítĺi szerv ezet felé a kiÍizetés megtö rtént.

A Pénzüevi tigyosztálv tájékoztatátsa alapján: A határozatban foglaltak a Képvĺselő-testĺilet 2017.
év szeptembeľi ĺiléséľe készítendő ktiltségvetési rendeletben keľülnek átvezetésre.

r av as l at t o r nater e m fe l új ítds s al k ap c s o lato s dtj nté s e k meg h o zatal dr a

1s0/20r7. (vr.o8.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában aMagyar Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg
Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendo, a Deák-Diák Altalános Iskola toľnatermeinek
felújítása tárgyában kötendő, ahatározat 1. számú mellékletét képezó háromoldalú megáIlapodást.

Felelős: dr. Sáľa Botond alpolgármester
Határidő: 20l7. június 8.

2.) e|fogadja a tornatermek felújítasa tźrgyában a Magyar Kézi|abda Szövetséggel és a Klebelsberg
Központ Belső.Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Vajda Péter Enek-zenei A|talános és

Sportiskola sportpályájának felrijítása tárgyában kötendő, ahatározat2. számű mellékletét képező
háromoldahi megál lapodást.

Felelős: dr. Sáľa Botond a|polgármester
Határidő: 20 l 7. június 8.

3.) fe|kéri dr. Sára Botond alpolgármestert ahatározat |.) és 2.) pontjaiban meghatározoIlháromoldalú
megál|apodások aláírására, valamint felhatalmazza az a|polgáľmestert a megállapodás módosítás

aláirásźra, abban az esetben, ha aznem érint önkormányzati foľrásbevonást.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
Határidő: 2017. június 8.

;

!l
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4') a) ahatározat l. és f . számű mel|ék|etében foglalt megá|lapodásban szereplő bérleti díj miatt 2018-
ban fizetendő 15.23g,0 e Ft cisszegű AFA-ra e|ozetes kotelezettséget vállala 20l8. évi költségvetés
terhére önként vá||a|t feladatként az tnkormányzat saját műkodési bevétele és a közhatalmi
bevételek terhére.

b) felkéri a polgármestert, hory a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetés tervezéséné|
vegye figyelembe.

FeIe|ős: poIgármester
Hatáľidő: a f01 8. évi kö|tségvetés tervezése

A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zľt. tájékoztatása a|apján: A háromoldalú megállapodás
a|áírásra került, a toľnateľmi felújítási munkálatokat megkezdődtek, a munkálatok jó ütemben
ha|adnak' a befejezés tervezett hatáľideje 2017. 08.31.

A Pénzĺievi Ügvosztálv táf,ékoztatátsa alapján: Ahatározatban foglalta|<at az iigyosztály a2018.
évi ktiltségvetés tervezésénél figyelembe veszi.

Iavaslat káptalanfiłredi iidiilőtdborral kapcsolatos döntések meghozataldra

lsr/2017. (Vr.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. e|fogadja a kápta|anftiľedi üdülőtábor Veszpľém Handball Team Zrt. beruházÁsában megépített
felépítményei tulajdonjogának vonatkozásában kötendő, a határozat me|lékletét képező
együttműködési megállapodást.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. június 8.

2. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontjában meghatározott egyittmĺĺködési megál|apodás
a|áírására

Fe|elős: polgáľmesteľ
Határidő:fO l 7. június l 6.

A Józsefváros Köziisséeeiéľt Nonpľofit Zrt. és a Gazdá|kodási tieyosztálv a tájékoztatása alapján:
Áz együttműkłidési megállapodás aláíľása 2017. 06. 09-én megttirtént.

Javaslat a tdrsashdzaknak adható önkormdnyzati tómogatdsokról szóIó 23/2015. (V.21.) rendelet
módosítdsdra

ts3/2017. (Vr.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t. a Jőzsefvárosi onkormányzat és a Fővárosi onkormányzat á|ta| alapított Rév8 Józsefuárosi
Rehabilitációs és Városfej|esztési Zrt. Fővárosi onkoľmányzat tulajdonában á||ő 39,1 %o-os
részvénycsomagtrźú |4 0|6 000,- Ft összegen meg kívánja vásárolni.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 7. jťlnius 08.
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f. a) a |.latározat l. pontja a|apján felkéri a polgánnesteľt a vételi szálidéknyilatkozat
megkü|désére'

b) felkéri a polgármesteft a részvény źúruházźsl szerződés, va|amint a résnłények átruházása

okán sziikségessé vá|t cégmódosításhoz kapcsolódó egyéb okiratok a|äírásźľa.

Felelos: polgáľmester
Határido: a) pont esetén 2017. június 30., b) pont esetén a Fővárosi onkormányzat dontését

követően.

3. meghata|mazza Soós Gyorgy képviselot, hogy u RÉvs Józsefvárosi Rehabi|itációs és

Városfejlesztési Zrt. kozgyűlésén a hatírozat 1. pontjában foglaltaknak.megfele|ően az
onkormányzat nevében és helyett eljárjon.

Fele|os: polgármester
Határidő: Rév8 Zrt. közgyű|ése

A Gazdálkodási Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: A Főváľosi Önkoľmányzat éľtesítése a
képviselő-testiileti dłintésről megtiirtént.

ravaslat a térJigyelő és kiizbiztonsdgi kamerarendszerrel kapcsolatos döntés megllozataldra

ts4/2017. (VI.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. atérfigye|ő rendszeľ bővítése éľdekében a következő képfelvevővel megfigyelt köztertileteket
jelöliki:

a) II. János Ptipápatér
b) Keleti Pályaudvar (Thökc]ly útiparkoló)
c) Kerepesi ilt9. (p|áza kihajtó)
d) Kerepesi út 9. (Főtaxi épi'ilet oldala)
e) Kerepesiút 9. (benzinkút)

Đ Hungária kĺjrút - Hős u. kereszteződése
g) Szźpados út l8. (üzletek köztí parkoló)
h) Salgótarjáni út - Toľökbecse u. kereszteződése
i) Salgótarjáni út _ Hungária kĺjrút keresztezódése
j) Tbiliszi tér - Lokomotív u. keręszteződése
k) Golgota út - Delej u. kereszteződése
l) Villám u. - Benyovszky Móľic u. keľeszteződése
m) Baross u. I I 1.

n) Nagyvárad tér (SoTE elméleti tömb előtt)
o) Losonci tér (Baross u. |||/a.házhátső ľésze)
p) Molnár Ferenc tér
q) Szigony u. 15.

r) Leonardo da Vinci kciz (Szigony u. 15. házhátső része)
s) Leonardo da Vinci köz (Szigony u. 5. házhátső része)

Đ Nagy Templom u. - Corvin sétány kereszteződése
u) Futó u. _ Corvin sétány kereszteződése
v) Kálvin tér - Baross u. keľeszteződése
w) Teleki téľ (piac Népszínhríz utcai bejáľata)
x) Bláthy o' u. - Benyovszky M. u' kereszteződése
y) Sárkány u. _ Diószegi Sámuel u. kereszteződése
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FeIelős: po|gármester
Határidő: 201 7. június 08.

f . a) ahattrozat 1. pontjában szerep|ő kamerák működésére _ köte|ező fe|adat _hattrozat|an időre
2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben e|őzetes kötelezettséget vállal az onkormányzat saját
miĺkodés i és közhata| m i bevétel einek terhére'
b) felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban fĺ;glalĹakaL f018-tól a ĺ.árgyévi költségveĺ.ések
készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: poIgármesteľ
Határi dő : 2 0 1 8 -tó l a tár gy év i kö ltségvetés készítése

A Közteľület-felügYeleti tjgvosztály tájékoztatálsa alapján: A határozat végľehajtása további
intézkedést nem igényel.

A PénzüeYi ÜgyosztáIv tájékoztatálsa alapján: Ahatározatban foglaltakat aztigyosztáty a 2018.évi
költségvetés tervezésénél Íigyelembe veszi.

ravaslat parkoltis-iłzemeltetéssel kapcsolatos diintések meghozataldra

tss/fvr7. cvr.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Budapest főváros kozigazgatźtsi területén a jáľműve| várakozás rendjének egységes
kia|akításáról, a várakozás díjáról és az uzemképtelen járművek tárolásának szabá|yozásźrő|
sző|ő 30l20l0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende|et módosításának kezdeményezésérę vonatkozó
javas|atot' mely alapján a Tisztvise|őtelep és Ganz negyed váľakozási övezet terĺiletén (azorczy
út-Ü||ői út-Könyves Kámán körút-Kőbányai út, kivéve ahatáro|ő utakat)

a) a jáľművel történő vttrakozás biztosítását cé|ző közszolgáltatás ellenszolgáltatásaként a
várakozási díj megfizetése naponta eg1ĺ alkalommal az e|ső megállást kĺjvető 1 óľás
vtrrakozást követően kezdődjon, kü|ĺjn felhívás nélkü| a 8. $ (l) bekezdés a) pont aa) és ab)
alpontj ában szabźiy ozott módokon,

b) a jegykiadó automatáknak avárakozóhelyek 80 %-tLtó| 150 méteren belĺ'i| kell elérhetőnek
lenniük azza|, hogy a várakozőhelyektől 50 métęren belül olyan információs táblákat kell
kihe|yezni, amelyek tźýékoztatźst adnak a legközelebbi jegykiadó automata helyéről és
gyaloglási távolságáró|, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer affa az
övezetľe érvényes kódjáľól.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 7. június 8.

f. kezdeményezi a Budapest főváros kozigazgatźlsi területén a járművel várakozás ľendjének
egységes kialakításáról, a várakozźls díjáról és aZ üzemképtelen jármíĺvek táľolásának
sz-abźilyozásźrő| szó|ő 301201'0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását ahattrozat l. a) és b)
pontj ainak megfele|ően.

Feleĺős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 7. június 8.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: Budapest Főváros kiizgyűlése
2017. jr'inius 14-én tárgya|ta és elfogadta a paľkolás rendjéľől szó|ó ľendelet módosítását.



r av as I at ut asv ór ó k k ĺl I k ap c s o I at o s d ij nt é s e k me g h o zat a I ĺźr a

1'56ĺ2017. (vI.08.)

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy közterület-haszná|atihozzź|áru|ást ad - teljes díjmentességge| - a

.JCl)ecatlx Hllngary 7,rt.-nek (adószám: 13408381-f-41, székhely:1027 Budapest' Ganz utca 16. IV.
em.) az alábbi helyszínek utasvárók elhelyezése céljábó| történo igénybevételéhez, az utasvárók

te|epítésétől számított 5 évig terjedő időszakra:

- Budapest VIII. kerĺ'i|et, Vajda Péter utcában f darab 9 m2 a|apterületű utasváró közterüIeten

történő elhelyezése,
- Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utcában 1 darab f m, a|apterĹiletű utasváľó

kozterü leten történő elhe|yezése,
- Budapest VIII. kerület, Mátyás téľen 1 darab 9 m, alapterüIettĺ utasváró közterületen tĺĺrténő

eIheIyezése,
- Budapest VĺII. kerület, Népszínház utcában 2 darab 9 m, alaptertiletiĺ utasváró kozterületen

töĺténő eIhelyezése.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017' június 8.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v tájékoztatálsa alapján: A ktizterület-használati hozzájáru|ás a

JCDecaux Hungaľy Zrt. részére kiadásľa keľült.

r av as I at a l o rB s z mó do s ít ĺźs dv al k ap c s o I at o s dö nt lź s e k me g Ia o zatal dr a

1s7t20r7. (vr.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteľt annak érdekében, hogy folýassa |e a
Józsefvárosi Kerületi Építési Szabźiyzatárő| szóló 66/2007. (xll.lz.) önkormányzati rendelet

módosításához szükséges állami fóépítészi eljáľást az ,L4-YIII-l építési övezetľe és a 244. tömb
(Horváth Mihály téľ - Német utca - József utca - oľ utca által határo|t tertilet) tekintetében a

településrendezési szerződés, mint sajátos jogintézménnyel összefüggő rendelkezés hatályon kívül
helyezése és az útként nyilvántartott irányadó szabźůyozási elem tĺjrlése tfugyźhan'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 7. június 8.

A Váľosépítészeti lroda tájékoztatálsa alapján: .ł. ĺoxnsz módosításĺ eljáľása folyamatban van'
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a2017. augusztus 14-i ülésén a paľtneľségi egyeztetési

szakaszt |ezárta, a dokumentáció az á|lamĺ főépítész ľészéľe zárő szakmai véleményének
megadása éľdekében 2017. augusztus 18-án átadásľa keľiilt.

rav aslat alap ínány tómo gatds úra

158ĺ2017. CvI.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Egry Attila alpolgármesteri saját kerete e|őirányzatának terhére támogatja a Fazekas Mihály
oktatási, KulturáIis és Sport Alapíwányt (székhely: t082 Budapest, Hoľváth Mihály tér 8'; adósám:
18|56292-I-4f) 791.970,- Ft, azaz hétszázkilencvenhétezer-kilencszázhefuen Ft összegben a



Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló AItalános Iskola és Gimnázium természettudományos
képzéséhez a kémia tantárgyhoz kapcsolódó demonstrá|ó eszközĺjk beszerzésének érdekében.

Felelos: poIgármesteľ
Határidő: 20l7. június 8.

2. ahatfuozat 1. pontjában fogla|tak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cé| és

álta|ános tartalékon belül Egry AttiIa alpolgármesteri saját keret - onként vállalt feladat -

e|őirányzatttrő| 797.970,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
fe|ha|mozási cé|ú támogatások źi|amháztartáson kívĺilre e|óirtnyzatźra Fazekas Mihá|y oktatási,
Kulturá|is és Sport Alapítvány természettudományos képzéshez (kémia) kapcsolódó demonstráIó
eszközök beszerzésének támogatása címén.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2017. június 8.

3. felkéri a po|gármesteľt, hogy a f0|7. évi költségvetésrő| szóló rende|et következő módosításttná| a
határ ozatban fog| altakat vęgye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: af017. évi kö|tségvetés következő módosítása

4. felkéri a po|gármestert ahatźrozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l7. június l 5.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIv tájékoztatálsa alapján: A támogatási szeľződés2017.június 26-
án aláírásľa került.

A Pénzügvi ÜgYosztálv tájékoztatźlsa alapján: Ahatározatban foglaltak a Képviselő-testÍiletf017.
év szeptembeľi iilésére készítendő ktiltségvetési rendeletben kerÍilnek átvezetésľe.

Javaslat a 2017. évi spoľt, civil, egyhlźzi és nemzetiségi pdlydzatok elbírdlósóra

16U2017. (Vr.08.)

A Képviselo-testület úry dönt, hogy

l. a 20|7. évi civi| pźiyázat keretében az a|ábbi szeľvezeteket a következő célok megva|ósítása
éľdekében az a|ábbi <isszegekke| támogatja:

Pá|yáző neve, címe Pá.Jyázat cé|ja Támogatási
összes

1 Eľkel Ferenc Vegyeskar
Alapítvány
:1088 Budapest' Szentkirályi u.
26.)

Lemezfelvétel a kóľus lijjáalakulásának 20.
évfordulója alkalmából 20|7 ' május f6-f7-én. A
|emez 2017. augusztus 3O-ig készül el.

675.000Fr
(működés)

2
Iézus Társasága,Ąlapítvány.l085 

Budapest, Mária u.25.)

Gyokerek tź.ŕ,or 2017 - 8 napos budapesti nyári
tábor határon tú|i rászoruló magyar gyermekek
számára.

400.000 Ft
(mÍĺködés)
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aJ
Ą'ľtBázis Művészeti Alapítvány
'1082 Budapest, Harminckettesek
ere 4. fszt. 5.)

f011. évi tevékenységük támogatása (bérleti díj,
köztizemi d íj, adminis ztráciős költségek, fotólabor
eszközök, marketing kiadványok' továbbképzés,
részvétel a FotoFal u Miĺvésztelep en, utazás)

0Ft

A Ą. koľszeľű sziilészetért és

n'őgy őgy ászatért Alapítvány
'1088 Budapest, Baross u. f7 .)

Eszkozbeszerzés (magzati monitor Zdb, vezeték
nélküli teľminá| 2db, Robi Kelly Forceps Inseľt,
biooláris kábe| 2db)

1.500.000 Ft
(felhalmo-
zás\

{em Adom Fel Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u.3.fĺ|.)

Híresek és józsefvárosiak címme| kávéházi
beszélgetéssorozat támogatása a 8. kerületi Nem
Adom Fel Café & Bar-ban 3 neves míivésszel
(Jókai Anna' Szulák Andrea' Novák Péter)

500.000 Fr
(műktĺdés)

6 ĺózsefvárosi Zeneiskolai
{lapítvány
1082 Budapest, Nap u. 33.)

Zeneiskolai han gszerek vásárlása. 250.000 Ft
(felhalmo-
zás)

''l IEDEK EMIH Izraelita
jzeretetszolgálat Alapítvány
1052 Budapest, Károly kľt. 20.)

Adománybolt |étrehozźsa, helyiség felrijítása,
beľendezése.

500.000 Ft
(működés:
300.000 Ft,
felhalmozás:
200.000 Ft)

8
Kortárs Művészeti Alapítvány
1088 Budapest, Szentkirályi u.

tzlB.\

''Lányok és legények'' a nok a társadalomban
betöltött szerepéről 8 estés előadássorozat 20|7.
szeptemberétől év végéig. Helyszíne a Horánszky
utcában taltt|hatő AľtB ázi s o s szm íĺvészeti Műh ely.

0Fr

9 Peteľ Ceľny Alapítvány.1083 Budapest, Bókay János u.

r3.)

Mentőautók javítása, orvosi fogyóeszköz
beszerzése.

500.000 Ft
(működés)

10 lłIozgással az egészséges jłivőéľt
0gyesület
.1085 

Budapest, Horánszky u. 8.)

13-25 éves koľosztály részére havi két alkalommal,
összesen 12 alkalommal szabadidős' Sport
programok szervezése. A célcsoport a józsefuárosi
hátľányos helyzetű roma és nem roma gyermekek
30 fó résztvevővel.

0Ft

11 Göľiingytis Ut Foglalkoztatási és

Szociális Egyesü|et
.l102 Budapest, Onodi u. 1-3.)

Sípos Mihály boxedzéseire járó fiatalok
étkezéseinek, valamint sporteszközok
beszerzésének támogatása. Az edzések a tervek
szerint a Dobozi téren valósu|nának meg.

574.000 Ft
(mtĺködés:
504.000 Ft,
feIhalmozás:
70.000 Fr)

T2 Jj Vi|ág Egyesület
1039 Budapest, Ho|lós Korvin
-ajos u.4.)

Hátľányos he|yzetu, zömében roma szärmazás,ű
fiatalok részére ''Disputa'' vitakultúrát erősíto
versenyprogram szervezése 5 alkalommal
alkalmanként átlasosan 15 fő részére'

0Ft

t3 t.úvós frangszeľész Céh
Dgyesület
l081 Budapest. Kiss József u. l0.)

Tavaszi és józsefuárosi őszi koncert szervezése'
480.000 Ft
(működés)

t4 ľáľsak a Teleki Téľéľt Egyesiilet
:1086 Budapest, Teleki tér f4.
r/10.)

3.000.000 Fr
(miĺködés:
2.2r2.000,
felhalmozás:
788.000 Ft)

l5 Vlozgásséľültek Budapesti
Dgyesülete
1l36 Budapest, Hegedűs Gyula u.

13.)

A Mozgássérültek Budapesti Egyestilet józsefuárosi
szervezetének havi szinten szervezésre kerülő
klubnapj ainak támogatása.

100.000 Fr
(mtĺködés)

t6 Budapest 8' kerületi önkormányzati tulajdonban
lévo helyiség (Baross u' 118.) műhely célra töfténő
felriiítása.

0Ft
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t1 ?ázmány Péteľ lfjúsági
Dgyesület
l082 Budapest, Baľoss u. 78.)

Nyári cserkésztáborok szervezése. Kiscserkész
tźtbor f8 fő (a|sótagozatos) 5 nap, Cserkész
nagytábor 45 fó (felsőtagozat, kĺizépiskolás, fiatal
fe|nőtt) 10 nap.

800.000 Fr
(működés:
585.000 Ft,
felhalmozás:
21s.000 Ft)

t8 ]ivilek a Palotanegyedéń
Dgyesület
l088 Budapest. Lorinc pap tér 3.)

A pa|otanegyedi lokáIpatriotizmus és lmźns
erősítése, ku|turális programok szerv ezése.

960.000 Ft
(működés)

19 \rt's Harmony Szabad
Vlíĺvészeti Táľsaság
1029 Budapest, Csongor u. 39.)

A 20|6 óta <jnkormányzattő| bérelt Rökk Szilárd u.

l 1. szám a|atti pincehe|yiség felújítása Stúdió
kialakítása céljából.

0Ft

20
1082 Budapest, . ...... ... ....)

f017. novemberben Csámpai Rozi öná|ló kiá|lítása
és megnyitój a a Kesztyúgyár Közösségi Házban.

300.000 Ft
(miik<idés)

21 Yemzeti Kłizszo|gáIati Egyetem
Špoľtegyesiilet
.1089 

Budapest, orcry út 1.)

Rekľeációs Fitnesz Nap Józsefoáľosban. Helyszín:
Mátyás tér vagy orcry kert. Kiegészítő program
kutya szépségverseny, koncert.

0Ft

22 Nagycsaládosok Józsefváľosi
Egyesülete
i1084 Budapest, Déri Miksa u. 18.
r/1.)

Családi nyári táborozás Gyomaendrődön 6 nap f4
fe|nőtt 14 gyermek részére. 200.000 Fr

(működés)

Ą1
L) ľisztviselőtelepi onko rmányzati

Egyesület
:l089 Budapest, Bláthy ottó u.
15.)

Hagyomźtnyórző Rózsabál 20|7. jtnius f-źtn a
Hunguest Hotel Millenium nagýermében, Bogľács
fesztivá| 2017. szeptember 9-én, Mikulás ünnepség.

250.000 Ft
(működés)

24 Magyar Williams Szindľóma
ľáľsaság
. l 089 Budap est, Orczy iĺ 2.)

Mikulás ünnepséget szervező halmozottan
hátrányos he|yzetu Fészekhagyó fiatalok
r endem ény szerv ező c s opoľt fe lké szti l é sé t támo gatő
10 órás (2017 . szeptembertől-novemberig)
tréninsen való részvétel.

315.000 Ft
(miĺködés)

f5 Iózsefváľosi Kosáľlabda Club
,20f9 

ÍJrom. Cinese u. 9.)
20|7. évi nevezési, részvételi díjak, valamint bérleti
díiak támosatása.

0Ft

f6 Népszínház Köľ a Polgári
Ertékekéľt
i1087 Budapest, Berzsenyi u. 4.
r/18.)

Népszínház negyed és köľnyékén élő kisgyermekes
csa|ádok részére kulturális programok szervezése.

454.000 Fr
(műk<ĺdés:

324.000 FĹ
felhalmozĺs:
130.000 Ft)

f7 Vlagyaľ Cseľkészsziivetség
1025 Budapest, Tömörkény u'
l/a.\

8. keriileti lakos részvételének
támo gatása a Ván dorcserkész Vi l ágt a|á|kozőn 20 | 7
nyarán Izlandon.

0Ft

28 E|j Tudatosan Egyesü|et,'40f5 Debrecen, Postakeľt u. 8.

ľelephely: 1081 Bp., II. János Pál
ńpatér 6. 1l2|.)

Dankó u. l8. sám alatti spoftudvar progľamjainak
szervezése heti hat nap f0|7. jlinius 20-t6| 20|7'
augusztus f1-ig. Cé|csopoľt a belső-józsefuárosi
gyermekek és családjaik, korülbel[il 30 fő gyermek.
Speciális kľeatív, fejlesztő fog|alkozások (festés,
szobrászat, zene). Az e|készult művekbő| 20|7.
szeptemberben kiállítást szerveznek f0|7.
szeptember 1 5-30. kĺjzött.

562.700 Ft
(miiködés:
523.000 Ft,
felhalmozás
39.700 Ft)

FeIe|ős: poIgármester
Határidő: 20l7. június 8.

2. af0|7. évi egyházi pá|yázat keretében az a|tbbi szervezeteket a következő cé|ok megvalósítása
érdekében az alź,ŕbi összeggel támogatja:
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Páiyźnő neve, címe Pá|yázat cé|ja
Támogatási
tisszeg

I Szent Rókus Plébánia
(1088 Budapest, Rákóczi tlt
27tA.)

Zarándok|at Keszthelyre, karmelita bazi|ika
Ęęgtekintése, valamint Szent Rókus Templom míĺkodési
kôlřségeinek iámogatása 

, 
u,.,

400.000 Ft
(működés)

2. Jézus Táľsasága
Magyaľoľszági
Rendtartománya
(l085 Budapest, Horánszky
utca 20.)

JTMR oázis Lelkigondozó és Menta|higiénés Szolgálat
munkatársának (szakmai koordinátor) munkaóľa
számának 10 óráva| való növelése, valamint az Otnis
Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat programjait
hirdető szőrőanyagok és p|akátok elkészítésének
támosatása

100.000 Ft
(működés)

3. Józsefváľosi Szent József R.
K. P|ébánia
(1082 Budapest' Horváth
Mihály tér 7.)

I. Ars Sacra Fesztivál támogatása- (technikai eszközcik,
nyomdai költségek, utazási koltségek egyéb kiadások)
II. rászorultak étkenetése, ételosztás támogafása III.
T ábor oztatás Miskolctapolcán rászoru ló gyerek részére,
valamint IV. egyéb kulturális progľamok (tiszteletdíj,
protokollaiándékozás, egyéb kiadás)

94f .000 FI
(műkodés)

4. Budapest-Töľłikőri Kis
Szent Teréz P|ébánia
(1087 Budapest, Kerepesi rit

31.-33.)

A templom és a plébánia rezsiköltségeinek támogatása
/áram, gáz, víz-csatorna, te|efon' interneV, valamint a
.lNyitott temp|omok napja '' alkalmából a tempľómót és
védőszentjének életét bemutató kiál|ítás szeľvezése és
kiadvánv készítése

700.000 Fr
(mtĺködés)

5. Jő Pásztor Lelkészség
(1089 Budapest, Kálvária tér
ff .)

Májusi zartndok|at az egyházközség híveivel - egy
napos út bérelt bussza| - 49 fő. Utvonal: Budapest-
Mátraverebély Szentkút nemzeti zarándokhe|y - Cered-
Zabar _ Yárasző _ Tarnaszentmária _ Feldebrő
Budapest .

120.000 Ft
(mtíködés)

6. Udvhadseľeg Józsefváľosi
Gyü|ekezete
(1086 Budapest, Dobozi utca
3l.)

I, Játszőtéri gyermekfoglalkozások 20l7. július 10-14
között (16-20 őra) . Játszőtéri gyermek pľogram a VIII.
ker. Máýás téri jźttszőtéren (nyári mi sszionári usképzés,
oktató csomag, kézműves anyag, gyümölcslé a
gyeľekeknek II. napközis gyermektábor a VIII.
kertiletben élő hátrányos helyzetű gyermekek részére.2
hét 2X35 fore (1. hét: étkezés, élelmiszeľ kirándulásra,
spoľtszerek, játékok, kirándulás Tropikárium 2. hé|
étkezés: élelmiszer kiľándulásra, Kirándulás Vác-
Katalinpuszta)

300.000 Ft
(műktjdés)

n Szlovákajkú Evangé|ikus
Egyházközség
(1081 Budapest, Rákóczi út
57ĺA.)

I. Gyülekezet lelkészi hivatalának és lelkészlakásának
nyílászárőinak szigetelése II. Szlovákiai bibliai táboľ
(ut.azás, száúlrás, étkezés) III. oszi konferencia a
reformáció 500. évfordulója alkalmából (posta, 

.telefon,

étkezés)

400.000 Ft
(feIhalmozás
150.000 Ft,
míĺködés:
250.000 Fr)

8. Budapest József
Baptista GyÍilekezet
(1084 Budapest, József
12.\

utcai

utca

I. Nyáľi gyerektábor szervezése; II. Nyáľi i!úsági táboľ
szervezése,valamint III. orgona felújítás 

'

200.000 Fr
(működés:
50.000 Fr,
felhalmozás:
150.000 Ft)

9. Budapest - Józsefuáľosi
Refoľmátus Egyházközség
(l085 Budapest, Salétrom utca
s.)

Nyári tábor szervezése Eszak-MagyarországjlGonc,
Vizso|y, Boldogkővára|jai vár, Füzéri vár, Sárospataki
vár és könyvtár meglátogatásď (étkezés támogatása
(reggeli, ebéd' vacsora) 40 fő + táborhelyen kívti.l lévő
étkezések, Zemp|én kalandpark, .iilibegő

Sátoľaliaúihelven. Füzéri vár belépő) .' ':-.

400.000 Fr
(műkodés)

.Á)+
,
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10. Budapestĺ Zsidő Hitközség
(1075 Budapest, Síp u.1f .)

I.RendezvéIlyek és Unnepek támogatása (Lag Baomer,
Sávuot, Rosh Haslrana, Szukkot, Chanuka ); II.

Projektorok, muItifunkcionális nyomtató-szkenner
fénymáso|ó beszerzése III. Scheiber Sándor utcai
köľzetben konyha kia|akítása (beszeľzés és kivitelezés /
vizesblokk kia|akítása, konyhai' e|ektronikai
beľendezések, bútorok, munkapultok vásárlása

600.000 Ft
(mĺikodés:
200.000 Ft,
feIhaImozás:
400.000 Ft)

ll Bud apest Kiilső-Józsefoárosi
Református Egyházkłizség
(l089 Budapest, Kőris utca
13.)

I. Hálaadó ünnepség reformáció évfordulójának
alka|mábóI (e|őadók, kĺizös étkezés) II' Adventi Zenés
Istentisztelet - előadó hívása 4 alkalommal III.

karácsonyi csomagok - 2 idősek otthona (l20 db)
gyülekezeti idősek és otthonfekvő betegek (60 db) egyéb
szemé|yek (60 db)

600.000 Fr
(műkĺidés)

12. Isteni Megváltóľól Nevezett
Nővéľek Kongľegációja-
Magyaľ Taľtomány
(1085 Budapest, Horánszky
utca 17.)

Szent Anna Kollégium egyetemi ha|lgatói számára
közösségép ítő, szem ély i sé gfej lesztő és e gészségm egőrző
programok szervezése (utazás, étkeztetés, szá||ás,
trénerek, e|őadók díjai)

300.000 Ft
(miiködés)

13. Budapest - Tisztvĺselőtelepi
Magyaľok Nagyasszonya
Plébánia
(1089 Budapest, Bláthy ottó
utcaff .\

Táborszervezés (sokgyeľekes nagycsaládok részére)
(szál|ás, étkezés, be|épők, kézműves anyagok, ke||ékek
(labda, közösségi játék), gyümolcs, édesség' üdítő,
fagy|a|t, zárő tźhortuz-szalonnasütés, útiköltség)

500.000 Ft
(mÍĺködés)

t4. Jézus Táľsasága Alapítvány
1085 Budapest,
Máľia utca 25.

I. Családi nap szervezése (kb. 100 fő) - sportszer
bérlése/ beszerzés + étkezés. II. Pesti Jézus Szíve
Templomot bemutató kiadvány - grafikai tervezés,
nyomdaköltség. III. Nyári templomkerti konceľtsorozat -

előadói tiszteletdíi támosatása.

300.000 Ft
(működés)

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l7. június 8.

3. a f0|7 . évi sport pályźnat keretében az a|źlbbi szervezeteket a kĺjvetkező célok megvalósítĺása

érdekében az a|źbbi ĺisszeggel támogatja:

Pá.Jyázó neve, címe Páiyánat cé|ja
Támogatási
tisszeg

I

oSC Ritmikus Gĺmnasztika
Spoľtegyesĺilet
(1086 Budapest, Teleki tér l9.)

oSC RG SE ritmikus gimnasztika edzotźtborainak (2
db) megszervezése (étkezés, uszoda haszntiat, bére|t
busz Nógrádsáp-Acsa- Nógľádsáp útvonalon) (f017.
06.19 -23. f017 .08.2r -2s.\

150.000 Ft
(mĹĺködés)

f. BKv Előre Sport CIub
Ktizhasznrĺ Szewezet
(1087 Budapest. Spoľt utca 2.)

Tekepálya bérleti díj (l hónapra), valamint mÍifüves
|abdarúgópá|ya díj támogatása (l hónapra)

150.000 Ft
(működés)

nJ. Vaskaľ Sportegyesĺilet
(1083 Budapest, Tömő utca
58. FSZ.o1.)

A 20|7.05.13-f017.05.20-ig ľendezendő Szkander
Európa-bajnokság (Lengye|ország, Katowice)/
kiutazás, élelmiszer, táp|źilék kiegészíto - 8 napra

50.000 Ft
(működés)
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4. Dance Talent Tánccsopoľt
Egyesület
(2040 Budaörs, Pitypang utca
f3.)

... Qőzsefvárosi lakos) és páros társa Világ és

Európa-bajnokságon való részvétele. Magyarországi
versenyek (5 db)/ utazási költség, nevezési díjaW
Ktilföldi versenyek: Chengdu YB- lutazás, szá|lásl,
f017. szeptember 29-30 VB Ausztria lutazás, nevezés,
szál|ás i WADF VB Csehország lutazáS, nevezés,
szá||ás / USA orlando YB lutazźs. nevezés. szá||ásl

0Fr

5. Magyaľ Aikikai Aikido
Egyesület
(1098 Budapest, Napfény utca
16.IV. emelet 17.)

Terembér|eti díj támogatása a nyfui hónapokban.
Programszervezés, edzőtáborozás. Eszkozbeszerzés,
eszkozfelújítás (tatamik). (Ingatlan bérleti díi,
rendezvények szeľvezése, adminisztrációs költségek,
póIók, törĺilközők, edzoruhák, utazźs, étkezési
költségek, szál|ás k<ĺ|tségek, szá||ítási költségek,
reprezentáciő, szőrőanyag, oklevél, tagkönyvek,
Tatam i, fegwerkészletek, eszkozök vásárlása)

300.000 Ft
(működés)

6. Magyar Goju-Kai Sztivetség
(1089 Budapest, Orczy trt4l.)

Nevezési díjak (Május f1-f8 Magyar Bajnokság
egyéni és 2 csapat koltség, október 14. Céghmester
kupa eryéni nevezések, Nov. f5 Tatami team kupa
egyéni nevezések), va|amint sporteszközok
beszerzésének támogatása (agility |étra 9 m 2 db, je|zó

bóják l0 db, izomlazító hengerek 6 db, akadályok 10

db)

150.000 Ft
(felhalmozás:
60.000 Ft,
működés:
90.000 FĐ

7. Golden Tigeľ's Kung Fu
C|ub Spoľt Egyesiilet (1085
Budapest, Rökk Szi|árd utca
15.)

Edzőteľem működési köItségeinek támogaÍása
(Működési Költség: telefonszámla, közcis kö|tség) 123.000 Fr

(míiködés)

8. Józsefvárosi Toľna Egy|et
(l085 Budapest, Üllői űt l8.)

Toľnaszerek és eszközök felújítása, új eszközök
beszerzése (gerendaszőnyeg, gerendavédo' korlátfa,
zsámo|y, |eérkezo szőnyeg, szivacsbá|a), valamint
mĺĺködési költség (terembérlet, könyvelési díj, napi
takarítás)

300.000 Ft
(felhalmozás:
100.000,
miĺkodés:
200.000 Ft)

9. Nemzeti Kőzszo|gá|atl
Egyetem SpoľtegyesüIet
( l 089 Budapest, orczy tÍ 1 .)

Rekľeációs fitnesz nap Józsefuáľosban. Működési
köItség (rendezvény adminisztrációja,
sportszervezéséľt jźrő díj) és szabadidősport
szolsáltatás

0Ft

10. Mabuni Sportegyestilet
(1091 Budapest, Üllői tlt |69.
IX. emelet 38.)

oszi edzőtátbor Felsőtárkányban (40 fó) - a táborban
részľvevő józsefvárosi sporto|ók támogatása. Tábor
|étszám: 40 fő (3 étkezés, toľnaterem haszná|at)

100.000 Ft
(működés)

lt Józsefváľosi Kosáľlabda
Ctub (2096 Ür<im, Cinege utca
e.)

Táborszervezés Balatonalmádiban 5 napl 4 éj-szá||ás
teljes ellátással (35 fó) + tornateľem bérleti dij az
edzőtźtbor idejére

300.000 Ft
(működés)

12. Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér l.

Az iskola tanulóinak szabadidős versenyekre való
eljutásának, nevezésének támogatása. Sakk nevezési
díj + tömegköz|ekedés igénybevételével 3 spoľtág
versenyeire e|jutás támogatása (sakk, röplabda,
labdanisás) 31x 10-es iesvtömb.

108.000 Ft
(miiködés)

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 8.

1..
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Pá|yánő neve, címe Páůyázat cé|ja
Támogatási
összeg

ĺ
I Józsefvárosi Német Nemzetiségi

onkoľmányzat
(1082 Budaoest. Baross u.63-67.\

230.000,- Ft
(műkodés)

f. Józsefváľosi Német Nemzetiségi
onkoľmányzat és Józsefuáľosi
Szlovák Onkoľmánvzat köztis
pá|yánat
(1082 Budapest. Baross u.63-67.)

Két nemzetiség közös rendezvénye, nemzetiségi est.

230.000,- Ft
(működés)

a Józsefváľosi Lengyel
Onkoľmányzat
( 1082 Budapest. Baross u. 63-67 .\

Lengyelországi szakmai út, képzőművészeti
foglalkozás gyeľekeknek, Teleki téri nyílt
rendezvény.

230.000'- FÍ
(működés)

+. Józsefvárosi Szlovák
Onkormányzat
(1082 Budapest. Baross u. 63-67 .)

Hagyományőrzó rendezvények, koszorúzás,
koszorúzással egybekötött szakmai út Visegľádra,
kiadvánv készítése.

230.000'- Fĺ
(működés)

5. Józsefváľosi Szeľb
Onkormányzat
(1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

Szent Illés napi rendezvény, nyźri hittan tábor, nyäri
nyelvi tźtbor, nyári folklór tĺábor.

230.000,- Ft
(működés)

6. Józsefváľosi Bolgáľ
Onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Koszorúzás Haľkányban a legnagyobb bolgáľ katonai
temetőben Magyaľországon. Utána Drávaszabolcs,
Pécs meg|átogatása, koszorúzás. 20|7. szeptember
f5-én a Jőzsefuárosi Szent József-
plébániatemp|omban a SZVETOGLASZ bolgár
ewht,zi kvartett fe| lépésének mewal ós ítása.

230.000,- Ft
(műkĺjdés)

ą Józsefváľosi Göľtig
onkoľmányzat
(1082 Budaoest. Baross u. 63-67.)

Dohánygyári emlékest, Zenés irodalmi est, szakmai
út Pécsre.

230.000,- Ft
(működés)

8. Józsefváľosi Román
onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Home-Caľe Nemzetiségi Hagyományőľző Nyugdíjas
Klub és Szabédi Lász|ó Nyelvtudományi Klub közös
rendezvénye a Sokszíniĺ Józsefuáros Híd a kultúrák
között ľendezvénv keretén beltil.

197.000,- Ft
(működés)

9. Józsefváľosĺ Roma
onkoľmányzat
(1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 14.)

Unnep i a|kalmakhoz kapc solódó zenés rende zv ény ek
(l50 - 200 fő részvételéve|) szervezési költségei
(20|7. június Nyárköszöntő;20|7. jlilius Anna Bá|;
f017. augusztus Unnepi koncert; f017. szeptember
Cigányvarázs;
2o|7. október Ünnepi koncert; 20|7. novembeľ
Katalin Bál).

4.000.000,- Ft
(működés)

4. a 2017. évi nemzetiségi pá|yázat keretében aZ alábbi szervęzętekęt a következo célok
megvalósítása érdekében az a|ábbi <ĺsszeggel támogatja:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 7. június 8.

5' a határozat 1-4 pontjában foglalt támogatások több|etkĺj|tségeire 8,913,7 e Ft-ot (civi|- pá|yázat:
7.3f0,7 e Ft, egyhźai pźiyázat: 862,0 e Ft, sport pá|ytnat:73|,0 e Ft) biaosít az źita|ános
működési tarta|ék teľhére.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 20 l 7. június 8.

6. a) az 5. pontban foglaltak miaÍt az onkormányzat ||107-01 cím működési cél és álta|ános
taĺtalékon be|u| az áItalános tartalék _ önként vállalt feladat - e|őirányzatárő| 8,9|3,7 e Ft-ot
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átcsoportosít a ll105 cím - önként vállalt fe|adat - kiadás mĺĺködési cé|ú támogatások
á||amháztartáson kívü l re előir ány zatár a,

b) az onkormányzat kiadás lll07-0l cím működési cé| és általános tartalékon be|ül a civi|
szervezetek, alapítványok támogatása cé|tarta|ék - onként vá|lalt feladat - e|óirányzatárő| lf .3f0,7
e Ft-ot átcsopoftosít a kiadás l 1 105 cím - önként vállalt fe|adat - kiadás műkodési célri
támogatások ál|amhánartáson kívülľe e|őirányzatára 9.138,0 e Ft-ot, és a fe|ha|mozási cé|ú

tám o gatás o k á|| amháztartás o n kív ii l re e| őir tny zatár a 3 . 7 8f ,7 e Ft- ot,

c) az onkormányzat kiadás 1l107-0l cím miĺködési cél és á|ta|ános tartalékon be|ĺi| a spoľtolók,
sportszervezetek támogatása céltartalék - onként vállalt feladat - előirányzatźről 1.731,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - onként vál|a|t feladat - kiadás műkĺjdési cé|ú támogatások
éi|amhánartáson kívüIre e|őirányzatára |.571,0 e Ft-ot, és a felha|mozási célú támogatások
źillamhánartáson kívülre e|óirányzatźtra l60,0 e Ft-ot,
d) aztnkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cé| és általánostartalékon belül az egyházak,
egyházi közösségek támogatása céltartalék - önként vállalt feladat - előirány-zatárő| 5.862,0 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vál|a|t feladat - kiadás működési cé|ú támogatások
tń|amháńartáson kívülre előirányzatźlľa 5.|62'0 e Ft-ot, és a fel-halmozási célú támogatások
á||amhánartáson kívü|re e|őirtnyzatźtra 700'0 e Ft-ot,
e) az onkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon belĺil a nemzetiségi
önkoľmányzatok támogatása működési cé|tartalék - önként vállalt feladat _ e|óirányzatáróI 5807,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1105- cím - önként vállalt feladat _ kiadás míĺkodési célú tĺámogatás

ti|amháztartáson kívü lre e|ok źtny zatár a.

Felęlős: poIgármesteľ
Határidő: 20 1 7. jrinius 8.

7 . felkéri a polgáľmesteĺt ahatározat |-4. pontja szerinti támogatási szerződések a|äirására.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20 1 7. június 30.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy a kĺi|tségvetési rendelet következő módosításánźi a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határido : a költségvetési rendel et kcivetkező módo sítása

A Humánszolgáltatási tigYosztály táĘékoztatása a|apján: A pá.Jyázati eľedmények 20t7
júniusában közzététe|re keľültek Józsefváros ho.nlapján. A támogatási szeľződések aláírása - a
Vaskaľ Sportegyesĺĺlet és a Józsefváľosĺ Román onkormányzat kivételével - megtörtént.

A Pénzůigvi Ügvosztály tájékoztatálsa alapján: A'hatáľozatban foglaltak a Képviselő-testůĺIet20|7.
év szeptembeľi üléséľe készítendő ktiltségvetési ľendeletben keľü|nek átvezetésľe.

A beszámol ő |ezárva: 20 l 7. aususńus 23-án.
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Beszámoló a két tilés közötti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testüIet!

A két tilés kiiztitti fontosabb iinkormányzati eseményekľő| az a|áhbijelentést adom:

Jĺózsefvárosi Önkormányzati de|egáció testvérvárosi
Iátogatása az o|asz Pescina városában. A küldi'ttséget Sántha
Péterné alpolgármesteľ asszony és Egry Attila alpolgáľmesteľ
űr vezette.

i2017. május 31. -
ijúnius 4.

i2017.június 4.
A Nemzeti osszetartozás Napja alkalmából tartott
megemlékezésen Dr. Feľencz Orsolya képviselő asszony
mondott beszédet az Epítész udvarban.

Az országgyiĺlés Kultuľális Bizottságálnak Női Méltóságéľt :
Albĺzottsági ülésén meghívott vendégként Sántha Péteľné:
alpolgáľmester asszony tartott előadást a józsefuárosi j

biĺlcsődeĺ iľodalmi pľogramľĺil. 
i

Kórusok Ej szakáj a c. ľendezvény Józsefváľosban.

2017.június 7.

i

i20|7.júnĺus 12.

:-----------.'--'--".-

FéIévszázados jubĺleumi gálaműsor
Tagóvodában. Az eseményen ünnepi
Sántha Péteľné alpolgáľmesteľ asszony.

a Százszorszépi
kösziintőt mondott i

Egyůittműködés il drogellenes harcban 2. elnevezésíĺ
i

! i 
ľegionális konfeľenciá,|,,:,ry:, a Jőz^sefvárosi és a Rákosmenti

' :Kábítószeľügyi Egyeztető Fĺórum. Az eseményen Dr. Ferencziz0|7.jrĺnius 13. 
iOľsolya képvĺselő asszony a Jőzsefuálľosi KEF elnökeként

j ;tartott előadást. Az eseményen részt vett Bucsek Gábor
:Budapest ľendőrfőkapitánya is. 

i

i iSemmelweis napi iinnepség a Semmelweis Egyetem i

:2017.júnĺus 13. iNagyvárad téri Elméletĺ Tiimbjében2 az eseményen Zentai;
iOszkár bizottsági elnök képviselte az onkormányzatot. 

;i iOszkár bizottsági elnök képviselte az Ônkormányzatot. 
;

i: i

i iPedagĺígusnapi ünnepség a Hl3.ban. Az eseményen ktisztintőt i

i2017.június 13. imondott Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszonY..:2017.június 13. imondott Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony'

i jkitüntetéseket adott átZentai oszkár bĺzottságĺ elntik.
j

i ióvodapedagógusok Napja a Kesztyűgyár Kiiztisségi Házban.
i2017.június 16. :A megielenteket Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony

ikäszänttitte.
i

Hallásvizsgá|ati eszköz átadő ünnepség a Szent Kozma
2017.jrĺnius 19. iEgészségügyi Ktizpontban, az eseményen Sára Botond

! alp oI gá rm es ter képvis elte a J őzs efv álros i Onko r mány zatot.
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201-7.június 20.

Sanghaj váľos Qingpu kerü|etéből éľkezett delegáció !

látogatása Józsefvárosban. A Polgáľmesteri Hivatalban;
Sántha Péteľné alpolgármesteľ asszony és Zentai Oszkáľ i

: bizottsági elniik úr fogadta a küldłittséget.

i 'Lz lgazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő Ktizpontjának i

20t7.jrinius 21.. imegnyitó iinnepsége. Az eseményen részt vett Zentai oszkáľ i

f0|7.június 24.
Az ApponyĹhintĺó ünnepélyes kiá|lĺtása a Fiumei Síľkertben.
Az eseményen jelen volt Sántha Péterné alpolgármester
asszony.

2017.június 26. i*"^Y:'^*11 
író búcsrĺztatása a Magyar Szentek

lTemp|omában.
i

2017.június 27.
Brüll Alfréd utcatábla-avatő iinnepség az Uj Hidegkuti
Nándor Stadion mellett. Ktiszłintőt mondott Deutsch Tamás,
az MTK elniike is az eseménYen.

2017.június 29.
Járási Közbiztonsági Egyeztető Fĺóľum a Polgáľmesteľi
Hivatalban l tZ eseményen részt vett Sára Botond
alpolgármesteľ is.

2017.júlĺus 4.
A Gutenberg téri kiiľzetĺ
az eseményen kiiszłintőt
főkapitány úr is.

megbízottĺ iroda átadő ünnepségeo
mondott Bucsek Gábor budapesti

20!7.július 5.

i ruń'aPrlarrJi rrl rJ. 
i

l:
iSemmelweis napi ünnepség és kitůintetés átadás ai
!Polgá"-.steri Hivatal dísztermében. i

20|7.július 7.

iPolgáľmesteri Hivatal dísztermében. i

loklevélátadó ůinnepség a Káľolĺ Gáspáľ Egyetemen. Äz;
!eseményen jelen volt Szilágyi Demeteľ képviselő úľ is. 

iii:
i:
iľmlemĺnla avatás Margitai Agĺ tiszteletéľe a Teleki tér 7.;

számnál. Az ünnepségen beszédet mondott20|7.jrĺtius 12.

a Teleki tér 7.i
Sántha Péteľné i

alpolgáľmesteľ asszony is.

i iJĺózsefváľosi onkormányzati delegáciĺi testvérváľosi i

i2017.július 13-20. ilátogatása a bolgáľ Szozopol városában. A küldi'ttséget Egry i

' iAttila alpolgármesteľ úľ vezette.

i20Í7. augusztus 20. :Államalapító Szent István kiľály ünnepe a Golgota téren. i

Az ELTE Fiivészkert szakmai Paľadĺcsom Napja a Bolgĺĺľ
Kiiztáľsaság Fővédntikségével. Az eseményen Sántha Péterné
alpolgármesteľ asszony képvĺse|te az Onkormányzatot.

2017. augusztus 25.
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2017. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2017.05.30-2017 .08.28. időszakban

Ft-ba n

Bank futamidő
Lekötés

értéknaoia Lekötés lejárata Osszeg

Kamatozó kincstárieqv 12 hinap 2016.12.06 2017.12.06 I 000 000 000

KamatozÓ kincstárieqv 12 hinap 2016.12.06 2017.12.06 í 000 000 000

K&H e|kü|onített |átra szi|i betét I 6 hinap 2017.06.30 2017.12.31 I 500 000 000

K&H e|kÜ|tnített látra szó|i betét || 6 hónap 2017.06.30 2017.12.31 1 500 000 000
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