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Polgármesteri tájékoztató 

a 2018. május 3-i 
képviselő-testületi 

ülésre 

.,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatója a lejárt 
határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb 
intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad 
rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

(az SZMSZ 17. § (!) bekezdése alapján) 
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Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi 
jelentést adom: 

Javaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési 

szerveinek a 2017. évi ellenőrzési tervére 

250/2016. (XILOl.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. jóváhagyja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és Hivatala 2017. évi 
ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerint. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. december 31. 

2. jóváhagyja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2017. évi ellenőrzési tervét 
a határozat 2. számú melléklete szerint. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2016. december 31. 

3. jóváhagyja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2017. évi ellenőrzési tervét a 
határozat 3. számú melléklete szerint. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2016. december 31. 

A Belső Ellenőrzési Iroda tájékoztatása alapján: Az éves ellenőrzési tervek végrehajtásáról éves 
jelentések készültek, melyeket az intézményvezetők a tárgyévet követő február 15-ig megküldtek a 
jegyző részére. A Hivatal és az intézmények éves jelentései alapján a Belső Ellenőrzési Iroda 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést készít, melyet - a Bkr. 49. § (3a) bekezdés alapján - a 
polgármester a 2017. évi zárszámadási rendelettel egyidőben terjeszt elő a Képviselő-testület 
részére jóváhagyásra. 

Javaslat a tisztviselőtelepi szennyezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

87/2017. (IV. 13.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Tisztviselőtelepen lévő épületek helyi védetté történő 
nyilvánításának, továbbá a teljes Tisztviselőtelep környezetvédelmileg kiemelten védetté 
nyilvánításának lehetőségét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. j 



2. felkéri a polgármestert igazságügyi szakértő kirendelésére a tisztviselötelepi szennyezéssel 
kapcsolatos okok kivizsgálása érdekében. Az igazságügyi szakértő véleménye terjedjen ki 
különösen a következőkre: 

a) a 2017. év elején tett lakossági bejelentések alapján úi környezetterhelés tapasztalható-e? 
b) a környezetterhelés összefügg-e a Metal-Art Nemesfémipari Zrt. tevékenységével? 
c) a környezetterhelés teljesen új jellegű-e vagy már fennállt a 2016. év októberétől is (fél évvel 

korábban, figyelemmel arra, hogy a Kormányhivatal az eljárást 2016. november 4. napján 
megindította)? 

d) a környezetterhelés 
- a kormányhivatali határozat meghozatala előtt már meglévő volt-e? 
- az eljárásban még el nem bírált-e? 
- az ügy elbírálása szempontjából lényeges-e? 

e) kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 
megállapítása szükséges-e? 

f) az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt-e? 
g) a környezethasználó jelentős változtatást kíván-e végrehajtani? 
h) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli-e? 
i) a létesítmény okoz-e olyan jelentős környezetterhelést, hogy az a korábbi engedélyben 

rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja? 
j) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által 

megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását? 
k) a Tisztviselőtelepen található kutakból való mintavételre, annak megállapítására, hogy 

egészségre káros anyagot tartalmaznak-e? 
1) az engedélyben foglalt kibocsátási határértékek túllépése tapasztalható-e, vagy tapasztalható 

volt-e régebben? 
m) az egészségügyi határértékek túllépése a környezetben tapasztalható-e? 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 13. 

3. felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
önkormányzati szabályozást a kerület teljes területére készítendő környezetvédelmi koncepció 
alapján. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

1. pont: A Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: A településképi rendelet készítése során 
megvizsgálásra került a Tisztviselőtelepen lévő épületek védetté nyilvánításának lehetősége. 
Területileg már védett az épületállomány, mivel a 9/2009.(111.9.) O KM rendelet az egész területet 
műemléki jelentőségű területté nyilvánította településképi és egyedi építészeti értékeinek 
megőrzése céljából. Egyes különösen értékes építészeti értékekkel rendelkező épületek egyedi 
helyi kerületi védetté nyilvánítása lehetséges, ennek felmérése folyamatban van. 

2. pont: A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: 2. pont: Dr. Parti Tamás közjegyző irodája jár 
el az ügyben; dr. Kertész Zsuzsanna közjegyző-helyettes igazságügyi szakértőként kijelölte a 
KERESZTESPÓK Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t. A szakértői vélemény 
elkészítése folyamatban van. Az eljárás elhúzódásának oka a közjegyzői eljárás sajátos jellege, a 
közjegyzői munkavégzés viszonylag hosszabb időtávot szükségessé tevő ütemezése és a speciális 
szakértelmet igénylő szakértő kiválasztásának, majd konkrét munkájának időigényes jellege. 

3. pont: A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: 3. pont: A költségek felmérése 
megtörtént, mely alapján megállapítható, hogy nagyságrendileg 5-8 millió forint szükséges a 
koncepció elkészítéséhez. A jövőben elkészítendő klímastratégiával együtt javasolt kezelni a 
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koncepciót, tekintettel arra, hogy a zöldfelületek minősége és mennyisége hatással van a klímára, 
ezért a két dokumentum együtt történő elkészíttetése indokolt. 

Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

247/2017. (XII. 19.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 26. szám alatti, 36195 hrsz.-ú, Szigony u. 28. szám 
alatti, 36196 hrsz.-ú, valamint a Szigony u. 30. szám alatti, 36197 hrsz.-ú ingatlanok együttes, 
nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2017. december 19. 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 26. szám alatti, 36195 
hrsz.-ú, Szigony u. 28. szám alatti, 36196 hrsz.-ú, valamint a Szigony u. 30. szám alatti, 36197 hrsz.-
ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a három ingatlan együttes minimális vételára: 536.000.000,- Ft + ÁFA, 
b.) a pályázat elsődleges bírálati szempontja: az ingatlanokra együttesen ajánlott legmagasabb 
vételár, 
c.) az ajánlati biztosíték összege: 54.000.000,- Ft. 
d.) a három ingatlan kizárólag együtt vásárolható meg, csak az egyik ingatlanra benyújtott pályázat 
érvénytelen 
e.) A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat 
I. forduló: pályázatok benyújtása és értékelése 
II. forduló: versenytárgyalás 

A versenyeztetési eljárás második fordulójában azon pályázók vehetnek részt, akik az első 
fordulóban érvényes ajánlatot nyújtottak be és vállalják az ingatlanokra vonatkozó bérleti jogviszony 
fenntartását 2020. december 31. napjáig olyan feltételek mellett, melyek a bérlőre nézve nem 
tartalmaznak a jelenleg hatályos, a pályázati felhívásban ismertetett szerződéses feltételekhez képest 
lényeges hátránnyal járó kikötéseket. 

Amennyiben nincs olyan pályázó, aki a bérleti jogviszony fenntartását az előző bekezdésben 
foglaltak szerint vállalná, a versenyeztetési eljárás második fordulójában azon pályázók vehetnek 
részt, akik az első fordulóban érvényes ajánlatot nyújtottak be és vállalták a vételár 60%-ának 
megfizetését a szerződés megkötéséig, vagy azzal egyidejűleg (ebből 54.000.000,- Ft ajánlati 
biztosíték foglalónak, a fennmaradó része vételár előlegnek minősül). 

f.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 
fa.) 2021. január l-jétől számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
fb.) 2021. január l-jétől számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 
fc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a 

kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 
napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely 
kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői letétbe helyezés útján 
(együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 
napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl 
minden egyéb felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 
30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója / 
Határidő: 2017. december 19. r 
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3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V. 11.) számú határozatának (Versenyeztetési 
Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az 
Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető 
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell 
közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2017. december 22. 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, 
valamint arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 
Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottságot a pályázatot lezáró eredmény megállapítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2018. március 20. 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: A pályázati felhívás megjelent a 
hirdetési felületeken és a hirdetési portálokon. A pályázat eredményesen zárult, az adásvételi 
szerződés aláírásra került 2018. március 22. napján. 

Javaslat a TÉR_KÖZ „B"pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

252/2017. (XII.19.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a „TÉR-ÉPÍTŐK" tárgyú Támogatási Szerződés főbb 
tartalmi elemeit és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés esetleges módosításainak 
aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást vagy az elfogadott program 
elemeinek lényeges tartalmi módosítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31., az esetleges módosításokat követően azonnal 

2. módosítja a 110/2017. (V. l l . ) számú képviselő-testületi határozat 1. b) pontját oly módon, hogy 
a projekt megvalósítási összege 91.545.000 Ft, melyből 40.000.000 Ft fővárosi támogatás és 
51.545.000 Ft önkormányzati saját forrásból tevődik össze. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A Támogató és az Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás módosítása szükségessé vált a Támogatási Szerződés mellékletét képező pályázati 
dokumentumok benyújtási határidejére vonatkozóan. Az Együttműködési Megállapodás 
módosításának aláírása folyamatban van. A Támogatási Szerződés aláírásához szükséges 
pályázati dokumentumok benyújtásának új határideje 2018. augusztus 31. 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak külön intézkedést nem 
igényelnek, az önkormányzati saját forrás a 2018. évi költségvetésben a 11605 címen biztosított. 
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Javaslat a vagyongazdálkodást érintő szabályozások módosítására 

255/2017. (XII. 19.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 7. és 8. a) pontjait módosítja 2017. 
december 19. napi hatállyal az alábbiak szerint: 
„7. A helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határozata szerint 
aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására 
versenyeztetés vagy pályázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a helyiség ÁFA nélküli 
beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános pályáztatás esetén 
önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is meghatározható, mely 
nem lehet kevesebb 50 %-nál. Önkormányzati érdeknek minősül az e határozat melléklete szerinti 
osztályozás alapján közepes, vagy annál rosszabb műszaki állapotú helyiség bérbeadásának ösztönzése 
is. Amennyiben a pályázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra, úgy 
az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség Áfa nélküli beköltözhető forgalmi értékének legalább a 6 %-
a. 

8. a) A helyiségben végzett alábbi tevékenységeket figyelembe véve az alap bérleti díj a következők 
szerint változtatható: 

Bérleti díj a nettó 
Bérleményben végzett tevékenység forgalmi érték 

arányában: 

Italbolt, dohányárusításjátékterem, szexshop, nyilvános internet-szolgáltatás 25 % 

Kölcsönző, nyilvános internet-szolgáltatás 25 % 

Vendéglátás, ipari tevékenység 12 % 

Élelmiszer kiskereskedelem szeszárusítással 10 % 

Kereskedelem (üzlet, internetes kereskedelem), kölcsönző 6 % 

Egészségügyi magánpraxis, egyéb egészségügyi tevékenység, masszázs és 
fogyasztószalon 

6/o 

Iroda, bemutatóterem, raktározás utcai földszinti helyiségben 6% 

Szeszmentes vendéglátás 6 % 

6% 

6% 

6% 

Kereskedelmi alapellátás (élelmiszer, élelmiszer jellegű vegyes üzlet) szeszárusítás 
nélkül 

Népi iparművészeti-, képzőművészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem, könyvárusítás 

Raktározás utcai és udvari pinceszinti, udvari földszinti, emeleti helyiségben, garázs, 
műhely 

A parkolási zónában elhelyezkedő garázs céljára hasznosított helyiség esetében a havi 
bérleti díj mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott 
parkolási zóna 50 óra parkolási díjának megfelelő összeg. 

Közművelődési, oktatási, szociális és sport tevékenység, műterem, kiállító terem, 
múzeum, színház, próba-, torna- és táncterem, klubhelyiség. ^ 

Lakossági kisipari szolgáltatás (pl.: fodrászat, kozmetika, műkörömépítés, varroda) 6 % 

Ruházati és egyéb konfekcionált termékek; bőr, konfekcionált termékek és lábbeli, 
villamos és híradástechnikai, számítástechnikai, közszükségleti cikkek javítása; 
látszerészeti és optikai eszközök javítása; fogtechnika; óra- és ékszerjavítás; mosás, 
vegytisztítás, textilfestés; 

6 % 



Trafóház, vízóra-és gázfogadó, valamint WC helyiség 2 /0 

Jelen pontban nem nevesített, szeszárusítást nem tartalmazó tevékenységi körök esetén 6 % 

Üres, legalább 6 hónapja, de legfeljebb 12 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti 
helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkormányzati 
érdekből legfeljebb 20 %-kal csökkenthető. 

Üres, legalább 12 hónapja, de legfeljebb 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft 
alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj 
önkormányzati érdekből legfeljebb 30 %-kal csökkenthető. 

Üres, legalább 24 hónapja nem hasznosított nettó 25M Ft alatti helyiség esetén a fenti 
szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 
50 %-kal csökkenthető. 

A kedvezmény megállapításánál nem lehet figyelembe venni azt az időtartamot, 
ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listáján. 

A jelen határozat melléklete szerinti közepes vagy annál rosszabb műszaki állapotú 
helyiség új bérbeadása esetén a bérlő kérelmére a fenti szorzók érvényesítendők azzal, 
hogy a bérleti díj határozott időre legfeljebb 30%-kal csökkenthető. A csökkentés 
időtartama 100 nm vagy az alatti alapterületű helyiség esetén 24 hónapig, 100 nm feletti 
alapterületű helyiség esetén 36 hónapig érvényesíthető. A helyiség műszaki állapotának 
meghatározására a bérbeadáshoz kötelezően elkészítendő érvényes ingatlanforgalmi 
szakvéleményben rögzített adatok szolgálnak. Amennyiben a bérlő a helyiség műszaki 
állapotára figyelemmel adható kedvezménnyel él, a bérleti szerződés megkötésétől 
számított 7 éven belül nem élhet bérbeszámítással, valamint a helyiség megvásárlása 
esetén az esetlegesen a bérlő által elvégzett munkálatok ellenértéke a vételárba nem 
kerülhet beszámításra. 

Az e pontban felsorolt bérleti díj csökkentő tényezők egymással nem összevonhatóak." 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Határidő: 2018. december 19. 

2. hozzájárul az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlők részére a 2017. december 31. napjáig 
fennálló töke hátralék Összegére számított kamat elengedéséhez, valamint a bérleti díj hátralékból 
további 10 % kedvezmény biztosításához, a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
- a bérlő vállalja, hogy a kedvezmények figyelembevételével fennálló tőketartozást egy 

összegben, 2018. március 31. napjáig megfizeti, 

- fizetési szándékát 2018. január 31. napjáig írásbanjelzi a bérbeadó szervezet felé, 

- az erre vonatkozó megállapodást 2018. február 28. napjáig alánja, 

- aki a hatályos 35/2013 (VI.20). önkormányzati rendelet hatályba lépése előtt kötött bérleti 
szerződést, vállalja a hatályos 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelő tartalmú, bérleti szerződést módosító megállapodás megkötését. 

Amennyiben a bérlő a fizetési könnyítés során vállalt kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, a 
kedvezményt elveszíti, a teljes fennálló tartozása pedig a fizetési határidő lejártát követő napon 
esedékessé válik. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Határidő: 2018. március 31. 

3. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, 2017. november 28-án kelt nyilatkozat 
kiegészítését a 36713/0/A/3 és 36713/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, 
Krúdy u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyában, és felkéri a polgármestert az aláírásra. 



Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

4. elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező, SBF/1253/2017-NFM_SZERZ iktatószámú 
támogatási szerződéshez tartozó „a beruházással érintett ingatlan tulajdonosának nyilatkozata" 
elnevezésű dokumentumot és felkéri a polgármestert az aláírásra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: Az érvényes bérleti szerződéssel 
rendelkező bérlők közül 9 bérlővel került sor a hátralék megfizetésére vonatkozó, kedvezményt 
tartalmazó megállapodás megkötésére, melyek alapján a 2017. decemberéig fennálló hátralék 
összegét megfizették. A beruházással érintett ingatlan tulajdonosának nyilatkozata kiadásra 
került a Belvárosi Vívó Sportegyesület képviselőjének. 

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat 3. és 4. pontjában említett 
dokumentumok aláírása 2017. december 19. napján megtörtént. 

Javaslat a hátralékkal nem rendelkező önkormányzati bérlők otthonfelújítási támogatásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

257/2017. (XII. 19.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a bérlővédelmi program részeként, a lejárt esedékességű tartozással nem rendelkező és 

kötelezettségeiket legalább egy éve határidőre teljesítő önkormányzati lakásbérlők részére 
„Otthon-felújítási támogatás'' programot indít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

2. az „Otthon-felújítási támogatás" programra az önkormányzat 2018. évi költségvetésben 50 
millió Ft-ot biztosít. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 01. 

3. felkéri a polgármestert a támogatási program részleteinek kidolgozására és a pályázati felhívás 
előkészítésére, továbbá a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé teijesztésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: A Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. a pályázati programot Összeállította, a felhívás közzététele megtörtént. A pályázatok 
beérkezése folyamatos, 2018. szeptember 17-i beadási határidővel. 

Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára 

262/2017. (XII. 19.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1. a) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező 55. számú orvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására a 
praxis vállalkozási formában történő betöltésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

b) a Budapest Józsefváros közigazgatási területén működő 55. számú orvosi körzet egészségügyi 
feladatai biztosítása érdekében egészségügyi feladat-ellátási szerződést köt a praxisjogot vállalkozási 
formában megszerezni kívánó Dr. Kelemen Mártonnal a határozat 1-2. számú melléklete szerinti 
szerződésben foglalt főbb tartalmi elemekkel. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

2. A Józsefvárosi háziorvosi éietpályamodell keretében 
a) a kerületi lakosság egészségbiztonságának növelése, a háziorvosok munkakörülményeinek javítása, 

az infrastruktúra fejlesztés támogatása érdekében kiírásra kerülő pályázatra 17.500 e Ft összeget 
biztosít - önként vállalt feladat - a 2018. évi költségvetés terhére, 

b) a háziorvosi rendelők részére biztosítandó 10 darab defíbrillátor beszerzésére bruttó 4.000 e Ft 
összeget biztosít - önként vállalt feladat - a 2018. évi költségvetés terhére, 

c) a Mikszáth téri rendelő részére biztosítandó hasi ultrahang készülék beszerzésére 1.000 e Ft 
összeget biztosít - önként vállalt feladat - a 2018. évi költségvetés terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

3. jóváhagyja és együttműködési megállapodást köt az Egészséges Budapest Programhoz kapcsolódóan 
az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal a határozat 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

4. felkéri a polgármestert, hogy készítse el és terjessze be az Emberi Erőforrás Bizottság ülésére a 
Józsefvárosi háziorvosi éietpályamodell keretében kiírásra kerülő pályázatot, a támogatás mértéke 
praxisonként maximum 350,0 e Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

5. felkéri a polgármestert a határozat 2. b) és c) pontja szerinti beszerzési eljárás lefolytatására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

6. felkéri a polgármestert a határozat 1. és 3. pontja szerinti dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

7. a) az Egészséges Budapest Program keretében Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 230.689.150,- Ft 
összegű támogatási kérelmet nyújt be az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz a Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ orvostechnikai eszközfejlesztése érdekében. Az eszközök 
felsorolását a határozat 4. számú melléklete tartalmazza. 
b) a támogatási kérelemben foglalt orvostechnikai eszközfejlesztéshez önrészként a 7. a) pont 
szerinti összeg 20 %-át, 46.137.830,- Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére, a tervezett 
fejlesztési céltartalékból. 
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c) felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges dokumentáció összeállításra. 
d) felkéri a polgármestert a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok, esetleges hiánypótlások aláírására és benyújtására. 

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ főigazgatója 

Határidő: 2017. december 31. 

A Humánszolgáltatás! Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: 
1. pont: Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés aláírásra került 2018. február l-jén. 
2. pont: Az Emberi Erőforrás Bizottság 4/2018. (1.31.) számú határozatával kiírásra került a 
háziorvosi pályázat a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében. A 10 darab deflbrillátor 
készülék beszerzése érdekében az ajánlattételi felhívás közzétételre került 2018. március 27-én. 

A Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: 3. pont: Az együttműködési megállapodás 
aláírásra 2018. január 9-én megküldésre került az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére. 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozat 2. a) pontjában foglaltak esetében a 
forrás a 2018. évi költségvetésben a tartalékon, a 2. b, c) pontjában foglaltak esetében a 11704 
címen biztosított. 

Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
2-9/2018. (11.22.) sz. határozatok 

2/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést 2018. évben az alábbi személyeknek, 
közösségeknek adományozza: 

1./ Csányi Sándor 
2./ Fejes Endre (posztumusz) 
3./ Guricsné Pásztor Erzsébet 
4./ Dr. Kárpáti György 
5./ Kocsis Sándor (posztumusz) 
6./ Kovács Emil (posztumusz) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

3/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést 2018. évben az alábbi 
személyeknek, szervezeteknek adományozza: 

1./ Balogh Ferenc 
2./ László Endre Márton 
3./ Musica Sacra Kórus 
4./ Dr. Patay Pál 
5./ Sárközi Gyula 
6./ Teszársz Károly 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. f 
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4/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosért kitüntetést 2018. évben az alábbi személyeknek, 
szerveknek adományozza: 

1./ BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság akciócsoportja 
2./ Józsefvárosi Cigányzenekar 
3./ Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

5/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Jó Sport kitüntetést 2018. évben az alábbi személyeknek, 
szervezetnek adományozza: 

1./ Barbosu Tibor 
2./ Józsefvárosi Kosárlabda Club 
3./ Takács-Szóládi László 
4./ Kállai Kristóf (posztumusz) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

6/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetést 2018. évben az alábbi 
személyeknek, szerveknek adományozza: 

1./ „Bihary Órás" - Bihary Zsuzsanna (Vas u. 2/B) 
2./ Erkel Patika Pharmaduo Bt. - gyógyszertár (Luther u. 4-6.) 
3./ HURVIE Bt. - gépjárműjavítás, karbantartás, gumiszervíz (Bláthy Ottó u. 14.) 
4./ Ligetiné Sifter Kára - női szabó (József krt. 49-51.) 
5./ Nagy+N Kft. - virágüzlet (Kun u. 12.) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

7/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért 
és a Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetést dr. Kocsis Máté polgármester adja át. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. március 19. 

8/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2018. évi Díszpolgári cím, a Józsefvárosi Becsűletkereszt, a 
Józsefvárosért, a Józsefvárosi Aranykoszorú és a Jó Sport kitüntetések átadására 2018. március 19-én 
kerül sor az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

9/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság 
elnökét a 2-8/2018. (11.22.) számú határozatokban foglalt kitüntetési ünnepség megszervezésére és 
lebonyolítási feladatok ellátására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A döntésről a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. tájékoztatása 2018. február 23-án megtörtént. A kitüntetések 2018. március 19-én 
átadásra kerültek az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján: A 2-8/2018. (11.22.) számú 
határozatokban foglalt kitüntetési ünnepséget a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
megszervezte és 2018. március 19-én lebonyolította az Uránia Nemzet Filmszínházban. A 2018. évi 
Díszpolgári cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért, a Józsefvárosi Aranykoszorú és 
a Jó Sport kitüntetések átadásra kerültek. 

Javaslat fellebbezés elbírálására 

10/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy ügyében a 04-3840/3/2017. számú rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott elsőfokú határozatot a határozat 
melléklete szerinti tartalommal helybenhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: A határozat - a 
polgármesteri aláírást követően - megküldésre került az ügyfél részére. 

Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára 

12/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a) értékpapír számlát nyit az OTP Bank Nyrt.-nél, és felkéri a polgármestert az értékpapír vezetésre 
vonatkozó szerződés aláírására, 

b) 2.200 millió Ft értékben Éves Magyar Állampapírt vásárol az OTP Bank Nyrt.-től, 

c) a b) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím - önként vállat feladat -
finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát 2.200.000,0 e 
Ft-tal megemeli Éves Magyar Állampapír vásárlása érdekében, 

Felelős: polgármester 
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Határidő: a) és b) pont esetében 2018. február 28., c) pont esetében 2018. február 22. 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak alapján folyamatban van 
az értékpapírszámla nyitása. 

13/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) a Népszínház u. egységes arculat tervezésére 1.956,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 cím 
fejlesztési céltartalék terhére, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt feladat -
fejlesztési céltartalék előirányzatáról 1.956,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként 
vállalt feladat - felújítási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. a) a Csarnok Negyed Népszínház u. - Auróra u. - József u. - Német u. által határolt területek 
közterületi arculat tervezésére 2.642,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 cím fejlesztési céltartalék 
terhére, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt feladat -
fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.642,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként 
vállalt feladat - felújítási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

3. a határozat 1. és 2. pontja alapján valamennyi feladat teljes körű lebonyolításával megbízza és 
meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgármestert a megbízási 
szerződés elkészítésére és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

4. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat - működési céltartalék bérlővédelmi 
program előirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat -
az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 42.535 e Ft-ot és a 
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 7.465,0 e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

5. a) a kerületi zöldstratégia megvalósításának folytatása érdekében 2018 tavaszán a kerület különböző 
területeire 200 db új fát ültet ki, és ehhez 19.938,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01 címen a fapótlás és 
környezetvédelmi céltartalék terhére, 

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - működési céltartalék fapótlás és 
környezetvédelmi előirányzatáról 19.938,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím - önként 
vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, 

c) felkéri a polgármestert az a) pontban foglaltakra tekintettel a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt.-vel kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
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ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés és annak mellékletét képező kompenzáció, 
támogatás módosítására és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28. 

6. a) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a józsefvárosi roma zenészek 
foglalkoztatásának érdekében - önként vállait feladat - 18.678,0 e Ft-ot biztosít, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat -
működési céltartalék/közfoglalkoztatás önrész előirányzatáról 18.678,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 
11805 cím - önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára, 

c) az a) és b) pontokban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 2018. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, 
támogatás módosítására és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28. 

7. felkéri a polgármestert, hogy a 12/2018. (11.22.) számú határozatban és a jelen határozatban 
foglaltakat a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

8. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét és felkéri 
a polgármestert annak aláírására, 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 23. 

9. az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására az Önkormányzat és a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a Magyar Államkincstárnál fizetési 
számlát nyit. 

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője 
Határidő: 2018. február 28. 

10. felkéri a polgármestert és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a 
bankszámlaszerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötésére. 

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője 
Határidő: 2018. február 28. 

A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: tájékoztatása alapján: A határozat 3. 
pontjában foglalt megbízási szerződés a Felek által aláírásra került 2018. március 12-én, a 
határozat 5. c) pontjában megjelölt közszolgáltatási szerződés módosítását a Felek 2018. március 
23-án, a határozat 6. c) pontjában említett közszolgáltatási szerződés módosítását a Felek 2018. 
március 12-én aláírták. 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: A határozat 1. és 2. pontjában 
foglaltak alapján a döntésekben meghatározott területekre vonatkozó konkrét tervezési feladatok 
előkészítése folyamatban van. A határozat 5. pontjában meghatározottak alapján a kerületi 
zöldstratégia megvalósításának keretében, a 2018. tavaszán 200 darab fa-ültetési feladatot 

15 



végrehajtó gazdasági vállalkozással a szolgáltatási szerződés megkötésre került azzal, hogy a fák 
ültetését május 4-ig be kell fejezni. 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján: A határozat 6. pontjában 
foglaltaknak megfelelően a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi közszolgáltatási 
szerződése és annak mellékletét képező kompenzáció támogatás módosításra és aláírására került 
2018. március 12-én. 

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: 8. pont: a közbeszerzési terv aláírásra került. 

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján: 9. és 10. 
pont: A számla megnyitása érdekében az azonosításhoz szükséges törzsadat bejelentő adatlap és 
aláírási címpéldány benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére. 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a 2018. évi költségvetésről 
szóló 40/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat elektromos töltőállomások telepítésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

14/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) elektromos töltőállomások telepítésére kijelöli a 

közterületeket. 

b) a határozat 1 .a pontja miatt a közterületi várakozóhelyek számát 16 darabbal csökkenti. 

c) amennyiben az e-Mobi Elektromobiiitás Nkft. bevételre tesz szert az elektromos töltőállomások 
üzemeltetése vonatkozásában, legyen az reklámfelület, bármilyen egyéb szerződéses viszony 
vagy lakossági értékesítés, onnantól kezdve köteles megfizetni az Önkormányzat számára az 
abban az évben hatályos parkolási díjakból számított bevétel kiesés díját. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. elfogadja a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást, valamint a hozzájáruló 
nyilatkozatot és felkéri a polgármestert ezen dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

3. amennyiben a Budapesti Elektromos Müvek Nyrt.-vel történő egyeztetés során a határozat 1. 
pontjában kijelölt helyszínekben változás következik be, felhatalmazza a Városgazdálkodási és 
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1. 1089 Budapest, Kálvária tér 8. 
2. 1081 Budapest, Kiss József utca 14. 
3. 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 14. 
4. 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 22. 
5. 1085 Budapest, Mária utca 33-35. 
6. 1083 Budapest, Szigony utca 43. 
7. 1089 Budapest, Batsányi utca 
8. 1084 Budapest, Déri Miksa utca 4. 

47.488306 19.086631 halszálka 
47.495851 19.075166 halszálka 
47.490188 19.075794 merőleges 
47.497998 19.108430 merőleges 
47.489093 19.068583 halszálka 
47.483523 19.079733 halszálka 
47.479530 19.093715 merőleges 
47.492789 19.074029 halszálka 



Pénzügyi Bizottságot az új helyszín(ek) kiválasztásával kapcsolatos döntések meghozatalára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel történő egyeztetést követően 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: 
Az együttműködési megállapodás elfogadásáról az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. 
értesítése megtörtént 2018. február 26-án, a Nonprofit Kft. által aláírt megállapodás még nem 
érkezett vissza az Önkormányzathoz. 

Javaslat döntések meghozatalára a 2019. évi Maccabi Európa Játékokkal kapcsolatban 

16/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Magyar Testgyakorlók Köre által benyújtott telepítési tanulmánytervet a volt 
Józsefvárosi pályaudvar területére (Budapest, VIII. kerület 38818/42, 38818/43 hrsz.) 
készítendő helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésének alapjául. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. az 1. pont szerinti telepítési tanulmányterv alapján településrendezési szerződést köt a volt 
Józsefvárosi pályaudvar (Fiumei út - Salgótaijáni út - Hungária körút - Könyves Kámán körút 
- Kőbányai út által határolt) területére a Nemzeti Sportközpontok, mint beruházó 
megbízottjával, a Magyar Testgyakorlók Körével, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

A Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: Az együttműködési megállapodás aláírásra 2018. 
február 28-án megküldésre került az Magyar Testgyakorlók Köre részére, azonban még nem 
érkezett vissza az Önkormányzathoz. 

Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

19/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának Dr. 
Galambos Károlyt, Dr. Támokiné Joó Ildikót és Muháné Pál Enikő Juditot megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

2. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjának Tar-
Bárczy Szilvia Cintiát és Maczik Éva Annát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 



3. Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának Varga Krisztiánnét és Tóth 
Máriát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

4. Budapest Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági tagoknak a határozat 1. sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

5. Budapest Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat 2. sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

6. a) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - kötelező feladat - bevételi előirányzatán belül az egyéb 
működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 14.869,0 e Ft-tal, és ezzel 
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 11.300,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.466,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 1.103,0 e Ft-tal 
megemeli. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén 2018. február 22., b) pont esetén a költségvetési rendelet következő 
módosítása 

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A határozatban szereplő megválasztott személyek 
részére a megbízólevelek átadásra kerültek. 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: A határozatban foglaltak a 2018. évi költségvetésről 
szóló 40/2017. (XII.20.) Önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos felhívás elfogadására 

21/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által tett 
felhívás tartalmával, azzal a kiegészítéssel, hogy Jean-Claude Juncker bevándorlás-barát politikáját is 
elutasítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

A Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: A határozat végrehajtása további intézkedést 
nem igényel. 
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Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára 

22/2018. (11.22.) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat l.-l 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel, Roma, 
Ruszin, Szerb, Szlovák, Német, Örmény, Román, Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
felülvizsgált Együttműködési Megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. felkéri a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatok által felülvizsgált és elfogadott 
együttműködési megállapodások aláírására, és azok Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő 
megküldésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22., Kormányhivatal részére megküldés: döntést követő 15 munkanap 

3. önként vállalt feladatként csak azokat a nemzetiségi önkormányzatokat részesíti működési 
támogatásban, amelyek legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig döntenek a települési önkormányzattal 
jogszabály alapján, kötelezően megkötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról és 
aláírásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

A Jegyzői Kabinet Nemzetiségi Referens tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi Örmény, a 
Józsefvárosi Román és a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat kivételével az Együttműködési 
Megállapodások és a Támogatási Szerződések aláírásra kerültek. 

A beszámoló lezárva: 2018. április 16-án. 



Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A két ülés közötti fontosabb önkormányzati eseményekről az alábbi jelentést 
adom: 

2018. február 10. 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat farsangi rendezvénye a 
R o m a Önkormányzatban. 

2018. február 22. 
Busójárás Józsefvárosban, a résztvevőket Sántha Féterné 
alpolgármester asszony köszöntötte. 

! 2018. február 25. 

Koszorúzás a kommunizmus áldozatainak emléknapja 
alkalmából, a Magyarok Nagyasszonya-templom falán 
elhelyezett emléktáblánál. Az eseményen Sántha Péterné 
alpolgármester helyezte el az Önkormányzat koszorúját. 

¡2018. február 24. Egészségnap a Szent Kozma Egészségügyi Központban. 

j 2018. február 24. 
Nemzeti Lovarda átadóünnepség. Az eseményen beszédet 
mondott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. 

2018. február 27. 

EKG-defibril látor átadás a Józsefvárosi Mentőállomáson. 
Az eseményen részt vett Dr. Csató Gábor, az O M S Z 
főigazgatója is. 

¡2018. február 27. 

A Tehetség Roadshow 2017-2018. rendezvénysorozat 
harmadik állomása az Új Nemzedék Központ és a Nemzeti 
Tehetség Program szervezésében a józsefvárosi Kossuth 
Klubban. 

! 2018. március 8. 
! A Roma Kulturális és Oktatási Központ alapkőletétele, az 
1 eseményen Balog Zoltán miniszter is részt vett. 

; 2018. március 1. 
Kitüntetés-átadó ünnepség a Polgári Védelmi Vi lágnap 
alkalmából, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

j szervezésében. 

2018. március 7. 
í Ünnepélyes támogatói megállapodás aláírása Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszterrel, az Orczy negyed 

1 fejlesztéséről. 

2018. március 8. 
Pógyor István emléktábla-avatás a Károli Gáspár 
református Egyetem Benda Kálmán Bölcsészet- és 

i Társadalomtudományi Szakkollégiuma falán. 



2018. március 11. Ünnepi nőnapi előadások a Turay Ida Színházban. 

2018. március 14. 
Ünnepi díszelőadás és koszorúzás az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a 
Horváth Mihály téren. 

2018. március 19. 
BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi 
évértékelő értekezlete a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében. 

2018. március 19. Józsefvárosi díszpolgári cím és kitüntetés-átadó ünnepség 
az Uránia Nemzeti Filmszínházban. 

2018. március 22. Állásbörze a Kesztyűgyárban. Az eseményt Sára Botond 
alpolgármester nyitotta meg. 

2018. március 27. 
Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési 
Rendszer (JÁSZER) Konferenciája a Polgármesterij 
Hivatalban. 

2018. március 28. Sajtótájékoztató Tarlós István főpolgármesterrel a Blaha 
Lujza felújításáról. 

2018. április 4. 
Ludovika Campus átadó ünnepség, az eseményen ünnepi 
beszédet mondott Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke. 

2018. április 5. 
Józsefváros rendjéért kitüntetés átadás a Polgármesteri 
Hivatal dísztermében, az eseményen részt vett Bucsek 
Gábor rendőrfőkapitány is. 

2018. április 7. 
Domborműavató ünnepség a Muzsikus cigányok 
parkjában. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Tarlós 
István főpolgármester. 



év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2018.02.10-2018.04.19. időszakban 


