
TAJEKOZTATO 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2018.  november  29.  sz. napirend 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató  a  lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről,  a  jelentősebb eseményekről és az önkormányzati 
pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 

A  napirendet nyílt ülésen lehet tárgyalni, döntés nem szükséges. 
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN INA 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat  a  bizottság számára: 
javasolja  a  Képviselő-

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  számú 
önkormányzati rendelet  17.  §  (1)  bekezdése alapján  „A  rendes ülés állandó napirendi pontja a 
polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző 
képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekrő l és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

Kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 

Budapest, 2018.  november  19. 
dr. Sara Botond 

polgármester Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

Dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

2018 NOV.,2 1 pi  tif_ 



Polgármesteri tájékoztató 

a  2018.  november 29-ei 
képviselő-testületi 

ülésre 

„(1) A  rendes ülés állandó napirendi pontja a polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű 

testületi határozatok végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekrő l, 

a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű 

részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

(az SZMSZ  17.  g  (1)  bekezdése alapján) 

2 



Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Javaslat ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

38/2018. (V.03.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  36190  helyrajzi számú ingatlanra (korábban  Budapest  VIII. 
36190  és  36191  helyrajzi számú ingatlanok) vonatkozó, a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ingatlan-adásvételi ügylet Ptk.  6:212.  §-a szerinti, felek 
megállapodásával való megszüntetéséhez. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  május  3. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti megállapodás 
megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  június  30. 

3.) hozzájárul a tulajdonjog bejegyzését követően a  Budapest  VIII.,  36190  helyrajzi számú ingatlan 
nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  augusztus  31. 

4.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, Balassa utca  5.  szám alatti, 
36190  hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális vételár:  371.610.000,- Ft  + ÁFA, 
b.) az ajánlati biztosíték összege:  38.000.000,- Ft, 
c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 
d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.)  a telekingatlan birtokbaadásától számított  2  éven belül jogerős építési engedélyt szerez, 
db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított  5 even  belül jogerős használatbavételi 

engedélyt szerez, 
dc.)  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 banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe 
helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók.  A  garanciaszerződésben 
foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az 
előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 
30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  augusztus  31. 
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5.) 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 intemetes hirdetési portálokon kell 
közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  augusztus  31. 

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására, és arra, 

hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett. 
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.  október  30. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: az adásvételi szerződés 
felbontására vonatkozó megállapodás  2018.  május 7-én aláírásra került. Az új pályázat 
eredményét a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  778/2018.  (VI11.29.) számú 
határozatával állapította meg, a pályázat nyertese a Futureal Kft. Az adásvételi szerződés  2018. 
szeptember 17-én megkötésre került. 

Javaslat emléktáblákkal összefüggő döntések meghozatalára 

57/2018. (V11.16.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja Erdélyi  Mihaly  színházalapító és az épületben működő színház emlékére a 

Kálvária tér  6.  szám alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez bruttó  167.500 Ft  anyagi 

támogatás biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

2. hozzájárulását adja Melis  Laszlo  zeneszerző emlékére a  Brody  Sándor  u. 26.  sz. alatti épület 

homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez bruttó  35  e  Ft  anyagi támogatás biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

3. a határozat I. pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás  11107-01 

működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Pétemé alpolgármesteri keret céltartalék - önként 

vállalt feladat - előirányzatról  167.500  Ft-ot átcsoportosít a  11105  cím - önként vállalt feladat - egyéb 

működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

4. a határozat  2.  pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás  11107-01 

működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret céltartalék - önként 
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vállalt feladat - előiMnyzatról  35  e Ft-ot átcsoportosít a  11105  cím - önként vállalt feladat — egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  július  16. 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: Erdélyi Mihály emléktáblájának elhelyezése 
kapcsán az érintett társasházzal a támogatási szerződés aláírásra került  2018  szeptemberében. 
Melis László emléktáblájának elhelyezése kapcsán a támogatást kérővel még egyeztetés zajlik a 
támogatási szerződés egyes pontjai tekintetében. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 
szóló  46/2017.  (XII  20)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló  22/2018. (X.08.) 
önkormányzati rendeletben végrehajtásra kerültek. 

Javaslat alpolgármester választására 

62/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy az alpolgármester megválasztásához szükséges titkos szavazás 
lebonyolítására tagjai sorából  3  tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: 

Dr. Ferencz Orsolya 
Soós György 
Pinter  Attila 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a  2018.  október 4-én tartott képviselő-testületi ülésen a 
titkos szavazás megtörtént. 

63/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy titkos szavazással a polgármester javaslatára az Mötv.  74.  §  (1) 
bekezdése alapján  2018.  október  4.  napjától dr. Görhöny Ádámot nem a Képviselő-testület tagjaként 
főállású alpolgármesterré választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos 
dokumentumok összeállításra kerültek. 

64/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a titkos szavazással  2018.  október  4.  napjától megválasztott foglalkoztatási jogviszonyban álló dr. 
Görhöny Ádám alpolgármester havi illetményét a polgármesteri illetmény 90%-ában, azaz havi 
897.500 Ft  összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 
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2. dr. Görhöny Ádám alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének  15%-a,  összegét havi 

134.625 Ft  összegben állapítja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

3. felkéri dr. Sára Botond polgármestert a határozat  1-2.  pontja szerinti dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos 
dokumentumok aláírásra és átadásra kerültek. 

Javaslat fellebbezés elbírálására 

65/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy  ügyében a  04-1910/5/2018.  számú települési támogatás 
iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott elsőfokú határozatot a határozat melléklete szerinti 
tartalommal helybenhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: az ügyfél 
részére a határozat kézbesítése megtörtént. 

Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi 
költségvetéséről szóló  46/2017. (X11.20.)  önkormányzati rendelet módosítására 

66/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ -  40102-03  címen - engedélyezett 
álláshelyeinek számát - kötelező feladat -  9  álláshellyel (óvodai, iskolai szociális segítő)  2018. 
október  5.  napjától megemeli, így az engedélyezett álláshelyek számát  245  álláshelyben határozza 
meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2.  a) a határozat I. pontja szerinti létszámemelésre tekintettel előzetes kötelezettséget vállal a  2019.  évi 
költségvetés és azt követő évek költségvetésének terhére határozatlan időre évente  32.954  e  Ft 
összegben (kötelező feladat: személyi juttatás  23.414  e  Ft,  munkaadót terhelő járulékok  5.125  e  Ft, 
dologi kiadások  2.840  e  Ft,  önként vállalt feladat: személyi juttatás  1.173  e  Ft,  munkaadót terhelő 
járulékok  402  e  Ft),  melynek fedezetéül a központi költségvetési támogatást és az Önkormányzat 
saját működési és közhatalmi bevételeit jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 
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b)  felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a  2019.  évtől a tárgyévi költségvetések 
tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi  es  az azt követő évek költségvetésének tervezése 

3.  a) biztosítja a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornaterem-felújításához szükséges 
további  760.637,- Ft  összegű fedezetet, és elfogadja a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a 
Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal a Lakatos Menyhért Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat  1.  számú mellékletét képező 
háromoldalú módosított megállapodást, 

b) biztosítja a Németh László Általános Iskola tornaterem-felújításához szükséges további  577.250,-
Ft  összegű fedezetet, és elfogadja a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ 
Belső-Pesti Tankerületi Központtal a Lakatos Menyhért Általános Iskola  es  Gimnázium 
tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat  2.  számú mellékletét képező háromoldalú 
módosított megállapodást, 

c) felkéri a polgármestert a határozat a) és  b)  pontjaiban meghatározott háromoldalú megállapodások 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-b)  pont esetében  2018.  október  04., c)  pont esetében  2018.  október  15. 

4.  az  55/2018.  (VII.16). számú képviselő-testületi határozat  6.  a) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
a határozat  1-4.  számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő Gazdagodás Értékére 
95.849,0  e  Ft  és a bérleti díj miatt 2019-ben fizetendő  20.378,0  e  Ft  összegű ÁFA-ra előzetes 
kötelezettséget vállal a  2019.  évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként a bérleti díj és az 
Önkormányzat saját működési bevétele  es  a közhatalmi bevételek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  évi költségvetés tervezése 

5.  a) az Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítása - kötelező feladat - érdekében  2019-2021.  évre 
összesen  114.000,0  e  Ft  - évente  38.000,0  e  Ft  összegben - előzetes kötelezettséget vállal, melynek 
fedezetéül az Önkormányzat működési bevételeit  es  közhatalmi bevételeit jelöli meg, 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a  2019-2021.  évek költségvetésének készítésénél az a) pontban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az a) pont esetében  2018.  október  04.,  a  b)  pont esetében a  2019-2021.  évek 
költségvetésének készítése 

A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a 
Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal a Németh László Általános Iskola és a 
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő 
háromoldalú módosított megállapodások aláírása megtörtént. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltakat az Ügyosztály a  2019. 
évtől a költségvetés tervezésénél figyelembe veszi. 
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Javaslat önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére és módosítására 

68/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I) kijelöli a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a határozat 
1.  melléklete szerinti  35  darab lakást közszolgálati célú bérbeadásra. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  október  4. 

2) 2018.  október  8-i  hatállyal módosítja a  236/2016.  (XII.01.) számú határozat  2.  pontját az alábbiak 
szerint: a Képviselő-testület a határozat  2.  számú mellékletében felsorolt  25  db önkormányzati 
tulajdonú bérlakást közszolgálati célú bérbeadásra kijelöli azzal, hogy ezen ingatlanok tekintetében a 
BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője tehet javaslatot a polgármesternek a lakások 
bérlőjére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  október  8. 

3) 2018.  október  8-i  hatállyal hatályon kívül helyezi a  236/2016.  (XII.01.) számú határozat  3.  pontját. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  október  8. 

4) felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1)  és  2)  pontjáról tájékoztassa a Polgármesteri Hivatal 
vezetőjét, az intézményvezetőket, a gazdasági társaságok vezetőit és a rendvédelmi szervek vezetőit. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  31. 

5) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegyen javaslatot a polgármesternek a 
lakások szervezetek közötti elosztásáról. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  október  31. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  1.  pont: a  35  db közszolgálati 
lakás tekintetében — az adott intézmény, illetve szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján — a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. az előterjesztéseket folyamatosan készíti a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság felé a döntés érdekében. 
2.  pont: a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kijelölése alapján megküldésre 
kerültek a bérlőkijelölő nyilatkozatok, amelyre tekintettel a rendőrség dolgozói elkezdték 
benyújtani bérlakás elfogadó nyilatkozataikat, a továbbiakban a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság dönt a bérlők kijelöléséről. 

Javaslat Józsefváros zöldfelületeinek fejlesztésére 

69/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1)  a) fák ültetésére  19.200,0  e Ft-ot biztosít, ezért az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél 
és általános tartalék/fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatáról — kötelező feladat 
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19.200,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11601-03  cím — kötelező feladat — egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre előirányzatára faültetés címén. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a  2018.  évi költségvetés következő módosításánál az a) pontban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén  2018.  október  4., b)  pont esetén a  2018.  évi költségvetés következő 
módosítása 

2)  az I) pontban fbglalt feladatok ellátása érdekében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról 
szóló Éves Közszolgáltatási Szerződést módosítja és felkéri a polgármestert a szerződés 
módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  31. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása  2018.  november  9.  napján aláírásra 
került. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: a  „200  db fa beszerzése és 
beültetése, illetve az ültetést előkészítő kertészeti munkák elvégzése" tárgyú, a Kbt. Harmadik 
rész szerinti, uniós értékhatár alatti, a Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
megindítása  2018.  november  7.  napján megtörtént. 

A  Pénzügyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 
szóló  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat a Blaha Lujza tér felújításával és a MÁV-telep melletti zajvédófal létesítésével 
kapcsolatban szükséges helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítására 

70/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező,  Budapest  VIII. kerület Blaha Lujza tér fejlesztés 
kapcsán készített telepítési tanulmánytervet, a készítendő helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
készítésének alapjául. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2. kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Blaha Lujza tér vonzáskörzetét (Rákóczi  tat  — Blaha Lujza 
tér — József körút — Scheiber Sándor utca — Kőfaragó utca — Stáhly utca — Gyulai Pál utca által 
határolt terület). 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

3. felkéri a polgármestert, hogy folytassa le a Józsefvárosi Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
66/2007.  (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges eljárást az  1.  pont szerinti 
területre vonatkozóan. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  a  Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatosan  a 
Fővárosi Önkormányzattal és  a  projektért felelős  BKK  Zrt. képviselőivel, illetve  a  tervezőkkel 
folyamatosan zajlik az egyeztetés. Ennek függvényében várhatóan  a  JÖKÉSZ módosításáról  a 
2018.  decemberi ülésén tud dönteni  a  Képviselő-testület. 

Javaslat emléktábla elhelyezésére 

72/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja Szendrey Júlia emlékére a  Budapest  VIII. kerület, Horánszky utca  13.  szám alatti 
épület homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez bruttó  200.000 Ft  fedezet biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2. a határozat I. pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás  11107-01  működési 
cél és általános tartalékon belül a Sántha Pétemé alpolgármesteri keret céltartalék — önként vállalt 
feladat — előirányzatról  200,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11105  cím — önként vállalt feladat — egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2018.  évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2018.  évi költségvetés módosítása 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján: az emléktábla kialakítására vonatkozó javaslatok 
elkészültek, ez alapján a kőfaragó kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás előkészítése 
folyamatban van. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 
szóló  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatására 

73/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt (székhely:  1182 Budapest,  Királyhágó utca  70., 
adószám:  18252831-2-43) 902.208,- Ft  összegben a Józsefvárosi Mentőszolgálat részére  6  darab 
szénmonoxid-mérő eszköz beszerzésének érdekében. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2. a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  903,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás  11704  cím — önként vállalt feladat — beruházások előirányzatára az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány szénmonoxid-mérő készülékek beszerzésének támogatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

4. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  30. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: a támogatási 
szerződés aláírásra került  2018.  október 16-án. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltak a  2018.  évi költségvetésről 
szóló  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat intézményi beszámolók elfogadására 

74/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2017.  évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2. elfogadja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 
2017/2018.  nevelési évről szóló írásos beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

3. elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2017.  évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda  tájékoztatása alapján: a Képviselő-
testület döntéséről az intézmények tájékoztatása megtörtént  2018.  október 8-án. 

11 



Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai  2017.  november  1  —  201a  április  30.  között átruházott 
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 

77/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság, az előterjesztés  2.  számú mellékletét képező Emberi Erőforrás Bizottság, az 
előterjesztés  3.  számú mellékletét képező Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, 
valamint az előterjesztés  4.  számú mellékletét képező  Smart City  Ideiglenes Bizottság  2017.  november 
1  —  2018.  április  30.  között, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról szóló 
beszámolókat elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Városvezetési Ügyosztály Szervezési és Képviselői Iroda  tájékoztatása alapján: a határozat 
végrehajtása további intézkedést nem igényel. 

Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet módosítására 

78/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a  Smart City  Ideiglenes Bizottság tagjává  2018.  október  5.  napjától Pintér Attilát (filggetlen) 
megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2.  felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szükséges 
nyilvántartásokon. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  október  4. 

A  Városvezetési Ügyosztálv Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján: a változások 
átvezetése megtörtént. 

A  Pénzügyi Ügyosztálv  tájékoztatása alapján: a határozatban foglaltakat figyelembe véve a 
személyi változások átvezetésre kerültek a  Magyar  Államkincstár által rendszeresített 
nyilvántartásokon. 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal  2017.  évi tevékenységéről, és javaslat a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

79/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja a jegyző beszámolóját a Polgármesteri Hivatal  2017.  évi tevékenységérő l. 
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Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  október  4. 

2. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal — a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt — 
Szervezeti és Működési Szabályzatát  2018.  október 5-ei hatályba lépéssel. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő:  2018.  október.  5. 

3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat  2.  pontja alapján a Polgármesteri Hivatal egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő:  2018.  október  5. 

A  Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Hivatal szervezeti egységeinek értesítése a Szervezeti 
és Működési Szabályzat változásáról megtörtént a kapcsolódó ügyrendek összeállítása érdekében. 

A  beszámoló lezárásának ideje:  2018.  november  19. 
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2018.  október  5. 

I  2018.  október  5. 

12018.  október  6. 

I  2018.  október  16. 

12018.  október  16-19. 

12018.  október  18. 

2018.  október  18. 

2018.  október  19. 

2018.  október  19. 

2018.  október  23. 

2018.  október  25. 

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekröt 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

2018.  október  1 -2. 

2018.  október  3. 

2018.  október  5. 

Idősek Napja alkalmából szervezett színházi előadásokon a 
kerületben élő nyugdíjasok köszöntése. 

Intelligens gyalogátkelőhelyek átadása a Deák Diák Iskola 
valamint a Hétszínvirág Óvoda előtt. 

E Megemlékezés és koszorúzás az aradi vértanúkról a Fiumei Úti 
Sírkertben a Kossuth Mauzóleumnál. 

:! Idősek napja alkalmából rendezett szüreti mulatság a I 
kerületben élő nyugdíjasok részére a Rhema Konferencia 

1Központban. 

iBolgár-magyar konferencia, a polgármestert Sántha Péterné1 
1  alpolgármester képviselte. 

. 
Állami megemlékezés és koszorúzás az aradi vértanúkról a 
Fiumei úti Sírkert Batthyány Mauzóleumánál 

A  török nagykövet udvariassági látogatása a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Testvérvárosi delegáció utazása a kínai Changning kerületbe.  A 
delegációt Egry Attila alpolgármester vezette. 

1Jamniczky Ernő szépkorú kerületi lakos köszöntése  95.1 
születésnapja alkalmából. 

A  kerület valamennyi felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőjébe 
defibrillator  készülékek átadása a háziorvosok számára. 

Az 1956-os  Magyar  Szabadságharcosok Világszövetsége által 
rendezett megemlékezés, a polgármestert Santha Péterné 
alpolgármester képviselte. 

A  Nagycsaládosok Országos Egyesületének „Családbarát 
Önkormányzat" díjátadója a Parlamentben. 

1Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről 
Corvin közben. 

!  A  Bláthy  Park  lakossági fórum, a polgármestert dr. Görhöny 
Ádám alpolgármester képviselte. 
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,  2018.  október  28. 

2018.  október  29. 

2018.  október  29. 

!  2018.  október  30. 

2018.  október  31. 
1 

12018.  november  5. 

12018.  november  8. 
• 

12018.  november  9. 

2018.  november  11. 

2018.  november  11. 

2018.  november  11. 

I  2018.  november  12. 

2018.  november  13. 

2018,  november  13. 

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 
áldozatairól, szentmise és koszorúzás a Magyarok Nagyasszonya 
Templomban 

Emlékülés gróf Tisza István halálának  100.  évfordulója 
alkalmából a  Magyar  Nemzeti Múzeum dísztermében.  A 
polgármestert Sántha Péterné alpolgármester képviselte. 

A Turkish National Day  rendezvényen a testvérvárosi  1 
kapcsolatokra tekintettel a polgármestert Egry Attila 
alpolgármester képviselte. 

A  XX.  Magyar  Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat 
eredményhirdetése. 

Az Ingatlangazdálkodók Klubja rendezvénye, a polgármesterti 

A Magyar  Orvos Hősi Halottak megemlékezésen a Hősi 
Halottak Emlékszobránál beszédet mondott, valamint a kegyelet 1 
koszorúját elhelyezte Sántha Péterné alpolgármester. 

Beruházások helyszíni bejárása: Asztalos Sándor utca felújítása 
Mátyás téri csobogó átadása, Szigony utcai parkoló. 1 

• 
Fivosz konferencia megnyitása az Egyszülős Központban: 
Családi vállalkozások és a generációváltás kihívásai a 
demográfiai mutatók tekintetében. 

Józsefváros  241  éves; ünnepi rendezvény a Nemzeti 
Lovardában. 

A Budapest-Törökőri Református Egyházközség hálaadó 
gyülekezeti délutánja, a polgármestert Sántha Péterné 
alpolgármester képviselte. 

Az I. világháború magyar hőseinek emlékére állított emlékmű 
avató ünnepsége a Fiumei úti sírkertben, a polgármestert 
Sántha Péterné alpolgármester képviselte. 

A  Józsefvárosi Szent József Plébániában ünnepelte 
megalakulásának  20.  évfordulóját a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Józsefvárosi csoportja.  A  polgármestert Sántha 
Péterné alpolgármester képviselte. 

Megemlékezés Mindszenty bíborosról a Mindszenty téren. 

MOrczy projekt - Építészeti bűnmegelőzés  c.  tanulmány 
bemutatása, megvitatása a  H13-ban. A  polgármestert dr.1 
Görhöny Ádám alpolgármester képviselte. 

dr. Görhöny Ádám alpolgármester képviselte. 

2018,  november  14. Fővárosi Közgyűlés 
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Díjátadó ünnepség a Szociális Munka Napja alkalmából 

Az Év rendvédelmi munkatársa díjátadója. 

Gálaünnepség a  Magyar  Testgyakorlók Köre (MTK) 
alapításának  130.  évfordulója alkalmából. 

Vereczky Zoltáné Gyulányi Eugénia  103  évesen elhunyt 
józsefvárosi lakost a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben a 
polgármester képviseletében dr. Görhöny Ádám alpolgármester 
kísérte utolsó útjára. 

Látogatás a Szent Rókus Plébánián. 

Műhelykonferencia megnyitása az Egyszülős Központban: Az 
egyszülős családok helyzete, esélyei a társadalmi gondoskodás 
rendszerében. 

2018.  november  14. 

2018.  november  15. 

2018.  november  16. 

2018.  november  17. 

2018.  november  21. 

2018.  november  22. 

2018.  ifiv átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése  2018.09.25-2018.11.19.  időszakban 

Bank futamId8 ÖrtéknaplaLekötes 
Lekötéslejárata Összeg 

    

- 
. 

    

KaH elkülönített betétszám la  I. - .. - 

   

0 

KaH elkülönitett betétszámla  It. - . - 

   

0 

Kahl  elkülönített betétszámla ' 

 

 I. 0 - 

     

Kahl  elkülönített betétszámla II. . 

 

- 

   

0 

Magyar  Államkincstár áílamkötvény 

 

2018.10.02 

 

6 000 000 000 

állami hozzájárulások folyószámla egyenleg KH bank 

      

0 

hivatal fizetési számla egyenleg KH bank 

    

27 373 214 

fizetési számla egyenlege KH bank 4  717 669 501 
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