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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN INA 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság véleményezi x 
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 is 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 eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

Budapest, 2019.  április  16. 
dr. Sara Botond 

polgármester 

2019 ÁPR 18. le. 



Polgármesteri tájékoztató 

a  2019.  április  30-aj 
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 intézkedésekről, 
a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű 
részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

(az SZMSZ  17.  § ( ) bekezdése alapján) 



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  2018.  évi ellenőrzési tervére 

264/2017.  (XII.19.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.jóváhagyja a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda  2018.  évi ellenőrzési tervét a 
határozat I. számú melléklete szerint. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2018.  december  31. 

2. jóváhagyja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2018.  évi ellenőrzési tervét 
a határozat  2.  számú melléklete szerint. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő:  2018.  december  31. 

3. jóváhagyja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  2018.  évi ellenőrzési tervét a 
határozat  3.  számú melléklete szerint. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő:  2018.  december  31. 

A  Belső Ellenőrzési Iroda tájékoztatása alapján:  A 2018.  évi eves ellenőrzési tervek 
végrehajtásáról eves jelentések készültek külön a Hivatal is az intézmények esetében is, melyek 
megküldésre kerültek a Jegyző részére a Belső Ellenőrzési Irodán keresztül. 
A  Hivatal és az intézmények eves jelentései alapján a Belső Ellenőrzési Iroda összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést készít, melyet - a Bkr.  491 (3a)  bekezdés alapján — a polgármester a  2018.  évi 
zárszámadási rendelet-tervezettel egy időben terjeszt elő a Képviselő-testület részére 
jóváhagyásra.  A  zárszámadási előterjesztés melléklete. 

Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálására 

86/2018.  (XI.29.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a  2019.  évi  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  „A"  típusú pályázat esetében az alábbi 
pályázók által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánitja és ezen személyeket  10  hónapon keresztül 
az alábbi összegekkel támogatja: 



Pályázó neve Utca, házszám  (Budapest  VIII. kerület) Támogatás összege  
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33. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2018.  november  29. 

2.  a  2019.  évi  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  „A"  típusú pályázat keretében az alábbi 

pályázók pályázatait érvénytelennek nyilvánítja: 

 

Pályázó neve 
Utca, házszám  (Budapest 
VIII. kerület) Indok 

1. 

  

Nem érkezett be a 
nyomtatott pályázat. 

2. 

  

Nem érkezett be a 
nyomtatott pályázat. 

3. 

  

Nem érkezett be a 
nyomtatott pályázat. 

4. 

 

Nem érkezett be a 
j  nyomtatott pályázat. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2018.  november  29. 
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3. a  2019.  évi  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  „B"  típusú pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  29. 

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat  1.)  pontja szerinti támogatási összegek 
pályázók részére történő átutalásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  3  I. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  pályázók kiértesítése megtörtént az 
EPER rendszeren keresztül, valamint a Támogatáskezelő részére a támogatási összeg átutalásra 
került. 

Javaslat  at  Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

109/2018.  (XI1.18.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) módosítja a  91/2018. (XI. 29.)  számú határozatának  2. b)  pontját az alábbiak szerint: 

a Józscfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére ingyenes használatba adja 
alábbi ingatlanokat a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programban veinali 
feladatok teljesítése érdekében, a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
lezárásig: 

b) a Kálvária  ter 13.  szám alatti,  35911/0/A/3  hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
foglalkoztatási közösségi iroda, illetve körzeti megbízotti iroda céljára, a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt.-vel, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal közös 
használatban. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az ingatlanok kialakítására vonatkozó műszaki átadás-átvételét követően azonnal 

2.) a) elfogadja a határozat mellékletét képező, VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi elemeit, 

b)  felhatalmazza a polgármestert a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó Megvalósíthatósági 
Tanulmány  es  mellékletei Irányító Hatóság felé történő benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  15. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  1.)  pont:  A  program keretében 
a tervezési feladatokat a JGK Zrt. elvégezte, a közbeszerzési dokumentációt összeállította, a 
közbeszerzési eljárás megindult. 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  es a  Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit  Zn.  tájékoztatása alapján:  A  Kálvária tér  13.  szám alatti,  35911/0/A/3  hrszrú, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség átadásának időpontjáig  a  Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programban vállalt feladatok teljesítéséhez köthető tevékenységeket  a Danko 
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40.  sz. alatti iroda helyiségben látják el.  A  beruházás elkészültét követően a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. kezdi meg a helyiség használatát közösségi iroda és közösségi 
térként. 

A  RÉV8 Zrt. tájékoztatása alapján: Az Irányító Hatóság észrevételei alapján a 
Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozásra került, amit a Képviselő-testület a  28/2019. (11.214 
sz. határozatában elfogadott, és döntött annak benyújtásáról. 

Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

111/2018. (XII.18.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a) az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási — 

vagyonkezelési feladatok ellátására a  2019.  évre  1.875.246  e  Ft  kompenzációt biztosít, melyből 

1.213.246  e  Ft  Szolgáltatási díj,  662 000  e  Ft  költségtérítés. 

b) elfogadja a határozat I. számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási — vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló Éves 

Közszolgáltatási szerződést és felkéri a polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

/. a) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 

ellátására a  2019.  évre  943.567  e  Ft  kompenzációt biztosít. 
b) elfogadja a határozat  2.  számú mellékletét képező, a közterület-fenntartással, 

városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási 

szerződést és felkéri a polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

3. a) a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására a  2019.  évre  146.888  e  Ft 

kompenzációt biztosít, melyből  71.387  e  Ft  Szolgáltatási díj,  75.501  e  Ft  költségtérítés. 

b)  elfogadja a határozat  3.  számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő piac-

üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződést és felkéri a polgármester az 

aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

4. a) az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási-nevelési MAX intézményi ingatlanok 

üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására a  2019.  évre  137.489  e  Ft  kompenzációt 

biztosít. 

b)  elfogadja a határozat  4.  számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő 

oktatási-nevelési célú intézményi ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 

ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződést és felkéri a polgármester az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  2  I . 
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5. a) a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására a  2019.  évre  808.918  e  Ft  kompenzációt biztosít. 

b)  elfogadja a határozat  5.  számú mellékletét képező, Józsefvárosi Önkormányzat, illetve a 
Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi 
várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló Éves 
Közszolgáltatási szerződést és felkéri a polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

6. a) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére, az általa ellátott közszolgáltatási 
feladatok ellátásáért  968.958  e  Ft  kompenzációt biztosít, melyből  35.000  e  Ft  felhalmozási célú 
pénzeszköz. 

b)  felkéri a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosításának elkészítésére, és felkéri a 
polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

7. a) a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs  es  Városfejlesztési Zrt. részére az általa ellátott 
közszolgáltatási feladatok ellátásáért  143.716  e  Ft  kompenzációt biztosít. 

b)  felkéri a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosításának elkészítésére, és felkéri a 
polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

8. elfogadja a határozat  6.  mellékletét képező, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre 
vonatkozó előzetes üzleti tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

9. elfogadja a határozat  7.  mellékletét képező, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit  Zit. 2019.  évre 
vonatkozó előzetes üzleti tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

10. elfogadja a határozat  8.  mellékletét képező, RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 
Városfejlesztési Zrt.  2019.  évre vonatkozó előzetes üzleti tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

11. a) a  35148/0/A/62  hrsz-ú, természetben a Mátyás tér  14.  szám alatti pincehelyiség telephelyként 
történő biztosítása miatt felkéri a polgármestert a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 
használati megállapodás módosítására és aláírására. 

b)  a  35723/0/A/29  hrsz-ú, természetben a Baross  u. 81.  fsz.  7.  szám alatti ingatlan telephelyként 
történő biztosítása miatt felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött 
haználati megállapodás módosítására  es  aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: a) és  b)  pontok esetében  2019.  január  3  I. napja 

A  Gazdálkodási Ügyosztály, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ irt. és a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt, tájékoztatása alapján: 
1-5.  pont: a közszolgáltatási szerződések aláírása  2019.  január  07.  napjával megtörtént. 
6. pont: a közszolgáltatási szerződés  11.  sz. módosítás aláírása  2019.  február  14.  napjával 
megtörtént.  2019.  március  12.  napján pénzügyi átcsoportosítás miatt a közszolgáltatási szerződés 
12.  sz. módosítása került aláírásra. 
7. pont: a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírása  2019.  január  24.  napjával megtörtént. 
11.  pont: a használati szerződésmódosítás  2019.  február  13.  napjával aláírásra került. 

Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

112/2018. (X11.18.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  kezdeményezi a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros területen lévő jelenleg  4. 

díjkategóriába tartozó területek (a Rákóczi út - Kerepesi út - Lóvásár utca - Mosonyi utca - 

Festetics György utca - Fiumei út - Orczy tér - Orczy út - Nagyvárad  ter  - Üllői út - József 

körút  anal  határolt területen, beleértve - a József körút kivételével - a határoló utakat és tereket 

is)  3.  díjkategóriába történő átsorolását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

kezdeményezi a Verseny utcának a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros területén lévő  3. 

díjkategóriában lévő utcák közötti feltüntetését. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

3. kezdeményezi a Delej utca Üllői út és Szenes Iván  ter  közötti szakaszának, valamint a Gázláng 

utca díjfizető övezetből történő kivételét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

4. kezdeményezi a  Budapest  főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 

egységes kialakításáról, a várakozás díjáról  es  az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról szóló  30/2010.  (VI.  4.)  Főv. Kgy. rendelet módosítását a határozat  1., 2.  is  3. 

pontjainak megfelelően. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  21. 

5. a  Heim  Pál Gyermekkórházzal a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Delej utca Üllői út 

és Szenes Iván  ter  közötti szakaszának üzemeltetése tárgyában kötendő együttműködési 

megállapodás elfogadására felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  28. 
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6.  a határozat  5.  pontjában foglaltak miatt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött 
2019.  évi közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának elfogadására felkéri a 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottságot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az együttműködési megállapodás elfogadásával egyidejűleg 

A  Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatása alapján:  A  határozat  4.  pontjában megjelölt 
kezdeményezés megküldése a Fővárosi Önkormányzat részére megtörtént, a szakmai egyeztetések 
lezajlottak.  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megbízása az  5.  pontban szükséges 
együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges forgalomtechnikai terv elkészítésére 
megtörtént, a forgalomtechnikai terv elkészültét követően terjeszthető be az együttműködési 
megállapodás elfogadásra. 

Javaslata káptalanfüredi gyermeküdülövel kapcsolatos döntések meghozatalára 

113/2018. (X11.18.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy 

elfogadja a határozat mellékletét képező, Veszprém  Handball Team  Zrt.-vel kötött 
együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését tartalmazó 
dokumentumot és felkéri a polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  IL,  a dokumentum Önkonnányzat által történő aláírása  2019.  január 
31. 

2. felkéri a polgármestert, hogy 

a) kezdeményezze az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt 
beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló  2065/2017. (X11.27.)  számú 
kormányhatározat alapján kiadott támogatói okirat módosítását akként, hogy a támogatás 
terhére az Önkormányzat támogatást nyújthasson harmadik fél részére. 

b) kezdeményezze a támogatott tevékenység szakmai megvalósítás időszakának módosítását 
akként, hogy a megvalósítási időszak vége  2020.  december  31.  napja legyen. 

c) kezdeményezze a feladat-  es  ütemterv, továbbá a költségterv benyújtási határidejének 
vonatkozásában  2019.  március  3  I. napjáig történő határidő hosszabbítást. 

Felelös: polgármester 
Határidő:  2018.  december  19. 

3. felhatalmazza a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottságot a feladat- és ütemterv, 
továbbá a költségterv elfogadására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  25. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a 
támogatói okirat módosításának kezdeményezése elküldése megtörtént, melynek következtében a 
támogatói okirat  1.  számit módosítása  2019.  március  25.  napjával kiadásra került.  A  határozat  2. 



e) pontjában jelölt feladat-és ütemtervet, illetve költségtervet a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  2019.  január  28.  napjával elfogadta. 

Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára 

116/2018. (XI1.18.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.módosítja a GYÓGYÍT-TÁRS Orvosi Betéti Társasággal (székhely:  2030  Érd, Fazekas  u. 7., 
cégjegyzékszám:  13 06 056186,  adószám:  20297217-3-13;  képviselő: Dr. Vámosi Péter) és az 
el látásért felelős Dr. Vámosi Péter háziorvossal kötött,  2016.  november  09.  napján kelt egészségügyi 
feladat-ellátási szerződést a határozat L számú melléklete szerinti tartalommal  2019.  március  01. 
napjától. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

2. módosítja a MedAll-  2003  Egészségügyi Szolgáltató és Számviteli Betéti Társasággal (székhely: 
1062 Budapest,  Podmaniczky utca  85. 2. 8.  cégjegyzékszám:  01 06 755225,  adószám:  21522770-1-
42;  képviselő: Dr.  Varga  Jolán) és az ellátásért felelős Dr.  Varga  Jolán háziorvossal kötött,  2016. 
november  09.  napján kelt egészségügyi feladat-ellátási szerződést a határozat  2.  számú melléklete 
szerinti tartalommal  2W9.  március  01.  napjától. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

3. módosítja a M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:  2100  Gödöllő, Antalhegyi  u. 
64/a.,  cégjegyzékszám;  13 09 190959,  adószám:  26220624-1-13,  képviselő: Dr. Kelemen Marton) 
az ellátásért felelős Dr. Kelemen Marton házi gyermekorvossal  2018.  február I. napján aláírt 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést a határozat  3.  számú melléklete szerinti tartalommal  2019. 
március  01.  napjától. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

4. módosítja a  Budapest  Főváros VIII. kerületben területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi 
alapellátás keretében háziorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókkal és az ellátásért felelős 
háziorvosokkal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket az  in  jogszabályi hivatkozás és a 
körzetükhöz tartozó közigazgatási területek elnevezése és helyesbítése tekintetében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18 

5. felkéri a polgármestert a határozat  1-4.  pontjai szerinti szerződés módosítások aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő;  2019.  január  31 

A  ilumánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: 
1-3.  pont: Az egészségügyi feladat-ellátási szerződések aláírása  2019.  január  14.  napján 
megtörtént. 
4.  pont: Az egészségügyi feladat-ellátási szerződések aláírása  2019.  január  28.  napján megtörtént. 
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Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel 

119/2018.  (XLI.18.) 

A  Képviselő-testület ágy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  határozat  I.  sz. mellékletét képező,  a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely: 
1083 Budapest,  Ludovika  tér  2.,  statisztikai számjel:  15795719-8542-312-01,  adószám:  15795719-2-
51)  kötendő határozott időre,  2019.  december 31-ig szóló együttműködési megállapodást önkent 
vállalt feladatként. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

2. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás  4.  pontja szerinti elszámolás részletes 
szabályainak kidolgozására,  es  az ezzel kapcsolatos javaslat Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság elé történő beterjesztésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  3  L 

3. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  20. 

A  Humánszol2áltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel 
történt egyeztetések  es  a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  174/2019. (11.25.)  számú 
határozata alapján az együttműködési keretmegállapodás  2019.  március  6.  napján mindkét fél 
által aláírásra került. 

Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(4-20/2019.  (II.21.) sz. határozatok) 

4/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést  2019.  évben az alábbi személynek 
adományozza: 

- Kállai Kiss Ernő 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

5/2019. (II.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést  2019.  évben az alábbi személyeknek 
adományozza: 

- Kokas Katalin, Kelemen Barnabás 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 



6/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést  2019.  évben az alábbi személynek 
adományozza: 

- Bajcsy Lajos 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

7/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést  2019.  évben az alábbi személynek 
adományozza: 

- Farago Laura 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 
8/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést  2019.  évben az alábbi személynek 
adományozza: 

Miklóssy  Ferdinand  Leó posztumusz 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

9/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy a Díszpolgári cím kitüntetést  2019.  évben az alábbi személynek 
adományozza: 

- Semmelweis Ignac posztumusz 

Felelős: polgármester 
Elatáridő:  2019,  február  21. 

10/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2019.  évben az alábbi 
személynek adományozza: 

- Csősz Katalin 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

1/2019. (11.21.) 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2019.  évben az alábbi 
szervezetnek adományozza: 

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

12/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt,  bogy  a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2019.  évben az alábbi 
szervezetnek adományozza: 

- Heim  Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  2  L 

13/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2019.  évben az alábbi 
személynek adományozza: 

- Schrancz Sändorné 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

14/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2019.  évben az alábbi 
személynek adományozza: 

- Vereczkey Zoltänné posztumusz 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

15/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2019.  évben az alábbi 
szervezetnek adományozza-

 

- Nem Adom  Eel  kávézó 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

16/2019.  (II.21.) 
A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy a Józsefvárosért kitüntetést  2019.  évben az alábbi szeneknek 
adományozza: 

134 



1.1  Józsefvárosi Tűzoltók 
2./  Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

17/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosért kitüntetést  2019.  évben az alábbi szervnek 
adományozza: 

- Nemzeti Örökség Intézete 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

18/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Jó  Sport  kitüntetést  2019,  évben az alábbi személyeknek 
adornányozza: 

1./  Szabados Noémi 
2./  Magyari Krisztina 
3./  Bedák Zsolt 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

19/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetést  2019.  évben az alábbi 
személynek, szerveknek adományozza: 

1./  Máthé Textil Kereskedelmi Zrt. (Baross tér  4-5.) 
2./  „Miszter Muki" Cukrászda Bt. (Somogyi Béla  u. 17.) 
3./  Javítóház Bt. (Harminckettesek tere  6/a) 
4./ P.  Kiss István órásmester (Népszínház  u. 57.) 
5./  Süci és György Kft. (Teleki téri piac) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

20/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a Diszpolgári cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért és a Józsefvárosi Aranykoszorú 
kitüntetést dr. Sára Botond polgármester adja át. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  24. 
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2. a  2019.  évi Díszpolgári cím, a Józsefvárosi Becsületkereszt, a Józsefvárosért, a Józsefvárosi 
Aranykoszorú is a Jó  Sport  kitüntetések átadására  2019.  március 24-én kerül sor az  Urania  Filmszínház 
dísztermében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

3. felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság elnökét a határozatban foglalt 
kitüntetési ünnepség megszervezésére  es  lebonyolítási feladatok ellátására, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztály és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása 
alapján: 
A  kitüntetések  2019.  március  24.  napján ünnepélyes keretek között átadásra kerültek. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A 4-20/201941.21.)  számú határozatokban 
foglaltak esetében a kitüntetési ünnepség megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok fedezete a  2019.  évi költségvetésben a  11805  címen biztosított. 

Javaslat a Százados negyedben háziorvosi rendelő létesítése céljából 
elbizerződés kötésére 

21/2019. (II.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Hungária körút  18.  szám alatti ingatlan orvosi rendelőként történő használatának 
megszüntetése céljából helyiség bérleti előszerződést köt a Hungária  Greens  Korlátolt 
Felelősségű Társasággal  (1138 Budapest,  Váci út  117-119.,  cégjegyzékszám:  01-09-302530, 
képviselik: Borbély  Zoltan  és  Laurent Collier  ügyvezetők) a határozat I. számú mellékletében 
foglalt tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  28. 

3. a) a határozatban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal  2020.  július  1.  napjától  15  évre 
önkent vállalt feladatként évente  7.527,-  e  Ft  összegben az Önkormányzat működési 
bevételeinek terhére. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az érintett évek költségvetésének 
készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  február  21. b)  pont esetében az érintett évek költségvetésének 
készítése 

A  Jegyzői Kabinet  Joni  Iroda tájékoztatása alapján: Az előszerződést a Felek megkötötték. 



Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 

22/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy ügyében a  04-387/2/2019.  számú rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelem elutasítása tárgyában hozott elsőfokú határozatot a határozat I. 
számú melléklete szerinti tartalommal helybenhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Humánszolgáltatási Ügvosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat — a 
polgármesteri aláírást követően - megküldésre került részére. 

Javaslat fellebbezés elbírálására településképi eljárásban 

23/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.)  A Budapest  VIII. kerület, sz. alatti Társasház i hrsz.) udvari homlokzatának 
felújítása ügyében sz. alatti Társasház — közös képviselőjeként eljáró 
(székhelye: részére kiadott  26-1363/2/2018  iktatószámú településképi 
bejelentési eljárásban hozott első fokú döntést helyben hagyja, és a benyújtott fellebbezéssel 
kapcsolatban másodfokú hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

HATÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági 
hatáskörében eljárva 

a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti Társasház ( hrsz.) udvari homlokzatának 
felújítása ügyében sz. alatti Társasház — közös képviselőjeként eljáró 
(székhelye: ) bejelentő részére kiadott  26-1363/2/2018  iktatószámú 
településképi bejelentési eljárásban hozott első fokú határozatot 

helyben hagyja. 

Fi határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.  A  határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való 
hivatkozással a közigazgatási perben lehet kérni.  A  keresetlevelet a határozat közlésétő l számított  30 
napon belül az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani.  A  keresetlevél 
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

INDOKOLÁS 

Az első fokon eljáró hatóság a  26-1363/2018  számú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatában sz. alatti Társasház — közös képviselőjeként eljáró 
ügyfél által bejelentett, tervezett építési tevékenységet azzal a feltétellel vette tudomásul, hogy a 
jelenlegi használaton kívüli  parapet  konvektorokat, kábeleket kötelesek a tulajdonosok kivitelezés 
megkezdésekor leszerelni, azok vissza nem helyezhetőek.  A  homlokzaton lévő kábeleket falhoronyba 
kell vésni a felújítás során, továbbá feltételként határozta meg elsőfokú hatóság, hogy a homlokzat 
végső színezése előtt az ügyfél köteles a Városépítészeti Iroda munkatársával helyszíni színegyeztetést 
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tartani (amely során homlokzati és pinceszinti nyílászárókra vonatkozóan is kiválasztásra kerülnek a 
színek) a Közös képviselő, a Kivitelező, valamint a Tervező részvételével. 

Az ügyfél - fellebbezési határidőn belül —  2018. 12. 13.  napján jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, 
melyet  2019. 01. 28.  napján érkezett kérelmében kiegészített. 

A  településképi bejelentési eljárásban az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelmet felterjesztette 
a másodfokon eljáró hatósági jogkör gyakorlójának,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének.  A  fellebbezés elbírálására az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban: kkr).  116.  §  (1)  bekezdése,  118.  §  (3) 
bekezdése, valamint a településkép védelméről szóló  2016.  évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 
10.  §  (3)  bekezdése és a Tkr.  82.  §-a irányadó. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági 
jogkörében eljárva az első fokú eljárást felülvizsgálta és a jogorvoslati kérelmet elbírálva azt 
megalapozatlannak találta az alábbiakra tekintettel: 

Jogorvoslati kérelmében az ügyfél jogszabálysértésre nem hivatkozik. 
Fellebbezésében előadja, hogy a homlokzaton lévő kábelek falhoronyba történő vésése, mint feltétel, 
szakmai okok miatt nem kivitelezhető, az utcai és belső homlokzaton az ELMÜ által kiépített 
közvilágítási kábelek futnak az egyik háztól a másik felé, a villanyvezetékeken felül több szolgáltató 
gyenge áramú vezetékei futnak, melyeknek a falba, horonyba helyezését a szolgáltatók nem végzik el, 
továbbá előadja, hogy a falak vastagsága változó. Mindezek okán a kábelek diszkrét megjelenését 
kábelcsatornába való elhelyezéssel tudják megvalósítani. 

A  kérelemhez mellékletként csatolt kivitelezési árajánlat szerin felújító vakolat készítése történik,  also, 
Felső vakolatréteggel, összesen  3 cm  vastagságban, továbbá kültéri vakolóprofilok elhelyezése is 
kivitelezésre kerül utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez  30-160 min  hőszigeteléshez. 
A  fent hivatkozott falvastagságok bármelyikébe befektethetők a kábelcsatornák, ezen falvastagság 
elegendő ahhoz, hogy a kábeleket falhoronyban vezessék. Ennél fogva ügyfél nem hivatkozhat arra, 
hogy a társasházban a falvastagság változó (10-es, 20-as méretű). 

A Budapest  Főváros VIII. Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelmérő l 
szóló  34/2017.  (DC.14.) önk. rendelet (továbbiakban: Rendelet)  57.  §  (3)  bekezdés értelmében „  1,20 
méternél nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés 
kültéri egysége, adattovábbító berendezés és kábelei védett építményen sem az utcai, sem a belső 
homlokzaton, sem a lépcsőházban nem helyezhetők el", továbbá a Rendelet  45.  §  (3)  bekezdése szerint 
„az építmény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg, az építmények 
homlokzatait érintő átalakításoknál, illettileg a meglévő építmények teljes körű vagy részleges 
fehdításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult állapotnak 
megfelelő kialakítás megengedett" 

A  Tkr.  3.  számú melléklet  3.1-es  alpontja értelmében a Tkr.  38.  §  c)  pontja határolja le a telepszerű 
karakterű, a településkép szempontjából meghatározó területet az alábbiak szerint: 

, ( 
hrsz.) — által határolt terület. Tehát a mint a fent megnevezett 
közterületek által határolt utca településkép szempontjából meghatározó területnek, telepszerü 
karakterűnek minősül. Tekintettel arra, hogy a sz. alatti társasház a Rendelet  38,  §  c)  pontja 
alapján telepszerű karakterű területen, az  ún, található, így a településkép 
szempontjából meghatározó területbe tartozik, ezért az első fokú hatóságnak a kerületi területi vagy 
egyedi védelemmel érintett területre vagy elemre vonatkozó településképi követelményeket is 
figyelembe kellett vennie. Irányadó előírás a Rendelet  57.  §  (3)  bekezdése, amely szerint  1,20  méternél 
nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri 
egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábelei védett építményeit sem az utcai, sem a belső 
homlokzaton,  sent  a lépcsőházban nem helyezhetők el. 



Elsőfokú hatóságnak a kábelek falhoronyba való elhelyezésének, mint feltételnek megállapítása során 
mérlegelési lehetősége nem volt, a Rendelet szerint a kábelek védett építményen nem helyezhetők el. 
Továbbá elsőfokú hatóságnak az ügyben figyelembe kellett vennie a Rendelet  45.  §  (3)  bekezdését is, 
mely szerint az építmény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. Az 
építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes körű vagy 
részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult 
állapotnak megfelelő kialakítás megengedett. Így az épület felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, 
állapotnak megfelelő kialakítás megengedhető, a kábelek kábelcsatornába való elhelyezése azonban 

ezen előírásoknak nem felelne meg, a jogszabályi előírások teljesülése kizárólag falhoronyba történő 
elhelyezéssel biztosítható. 

Az ügyfélnek vezetékek egy sínbe, kábelcsatornába való elhelyezése iránti kérelme a településkép 
védelme érdekében nem támogatható. 

Az első fokú határozat rendelkező részét a fentiekben kifejtett indokolással a másodfokú hatóság 
Helyben hagyja. 

A  határozat közigazgatási perben való felülvizsgálatának lehetősége az Ákr.  114.  § (I) bekezdésén 

A  másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskört a Tktv.  10.  §  (3)  bekezdése állapítja meg. 

E határozat elleni közigazgatási perben való felülvizsgálat illetékének mértékét az illetékekről szóló 

1990.  évi CXIII. törvény (továbbiakban: Itv.)  45/A.  §  (1)  bekezdés rendelkezése szerint állapítja meg 

azzal, hogy az Itv.  62.  § (I) bekezdésének g) pontja alapján az eljárásban az illetékfeljegyzési jogra 

vonatkozó szabályok irányadók. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2.)  felkéri a polgármestert a határozat I.) pontja szerinti másodfokú döntés közlésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  28. 

A  Városépítészeti Iroda és a Jegyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása alapján:  A  másodfokú 
határozat az ügyfél számára  2019.  március  07.  napján kézbesítésre került.  A  kivitelezés 
végrehajtása céljából az ügyfél egyeztetést kért a Városépítészeti Irodától. 

Javaslat fellebbezés elbirálására fák kivágásának engedélyezésére irányuló eljárásban 

25/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) A .-nek (székhelye: ) a 
szám alatti nem közterület besorolású ingatlanon (hrsz: 

álló  6  db fára vonatkozó fakivágás engedélyezésére és fakivágási kérelem elutasítására 

vonatkozó  05-566/6/2018.  sz. döntést visszavonó  05-566/9/2018.  sz. határozatot módosító  05-

566/11/2018.  sz. elsőfokú határozatot helyben hagyja, és a benyújtott fellebbezéssel 

kapcsolatban másodfokú hatósági jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

HATÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági 

hatáskörben eljárva 
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A :.-nek (székhelye: ) a  1082 Budapest, 
szam alatti nem közterület besorolású ingatlanon (hrsz: álló  6  db fára 

vonatkozó fakivágás engedélyezésére és fakivágási kérelem elutasítására vonatkozó  05-566/6/2018.  sz. 
döntést visszavonó  05-566/9/2018.  sz. határozatot módosító  05-566/11/2018  sz. elsőfokú határozatot 

helyben hagyja. 

13  határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.  A  határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való 
hivatkozással a közigazgatási perben lehet kérni.  A  keresetlevelet a határozat közlésétől számított  30 
napon belül az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani.  A  keresetlevél 
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

INDOKOLÁS 

Az első fokon eljáró hatóság a  05-566/11/2018.  számú határozatában a  
szám alatti nem közterület besorolású ingatlanon (hisz: ) álló  6  db fára fakivágás 

engedélyezésére és fakivágási kérelem elutasítására vonatkozó  05-566/6/2018.  sz. döntést visszavonó 
05-566/9/2018.  sz. határozatát módosította. 

A képviseletében 2019.  január  17.  napján 
— a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül —jogorvoslati kérelmet terjesztett elő. 
Az első fokon eljáró hatóság a jogorvoslati kérelmet felterjesztette a másodfokon eljáró hatósági jogkör 
gyakorlójának,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.  A 
fellebbezés elbírálására az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény 
(továbbiakban:  Aki.)  116.  §  (1)  bekezdése,  118.  §  (3)  bekezdése irányadó. 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági 
jogkörében eljárva az első fokú eljárást felülvizsgálta és a jogorvoslati kérelmet elbírálva azt 
megalapozatlannak találta az alábbiakra tekintettel. 
A  józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló  28/2014.  (VII.01.) önk. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet.)  13.  §  ()-(2)  bekezdései alapján „a  12.  OEsS' tekintetében a visszapótlásra telepítendő fák 
számának meghatározásához 

a) ha  a kivágásra építmény elhelyezése miatt került sor, a kivágott össztörzsátmérő 150%-át, 
b) ha  a kivágásra a fa állapota, a környezetre való veszélyessége miatt, illetve tudományos 

dokumentációval alátámasztott értékvédelmi szempontok alapján került sor, a kivágott 
egyedszámmal azonos darabszámot, 

c) engedély nélküli kivágás esetén a kivágott össztörzsátmérő 300%-át 
kell alapul venni. 
(2) A  pótlásra legalább  6  cm-es törzsátmérófű fák alkalmazhatók.  A  kivágás megfelelő pótlásaként csak 
a természetes továbbnövekedés feltételeit biztosító talajba ül/e/és fogadható el, vagy írható elő. E 
körben az egyéb  mobil  eszközbe - különösen konténerbe, talicskába - való telepítés non vehető 
,jigyelembe."  
A  Rendelet  14.  §  (1)  bekezdése szerint „afapótleist elsősorban helyben, a kivágással érintett ingatlanon 
kell teljesíteni.  1-la  ez az ingatlan adottságai miatt nem (vagy csak részben) teljesíthető, a pótlásra másik 
(akár közterületi) ingatlan is kijelölhető " 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (továbbiakban:  ;kb%) 119.  *  (1) 
bekezdés kimondja, hogy  „ha  a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt 
sért, azt módosítja vagy visszavonja." 
Téves fellebbező azon érvelése, hogy a  05-566/9/2018.  sz. határozat módosításának nem volt helye, 
tekintettel arra, hogy elsőfokú hatóság jogszerűen nem hozhatta volna meg, ezért azt nem is 
módosíthatta, mivel megsemmisítésnek lett volna helye, továbbá nem jelöli meg, hogy miért tartja 
jogszabálysértőnek. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (továbbiakban:  /Ur.) 119.  §  (1) 
bekezdés kimondja, hogy  „ha  a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt 
sért, azt módosítja vagy visszavonja." 



Elsőfokú hatóság határozatában megjelölte, hogy mely rendelkezést módosította, hogy  a  számításokat  a 
Rendelet mely rendelkezései alapján vezette  le.  Tekintettel arra, hogy elsőfokú hatóság megállapította, 
hogy döntése jogszabályt sért, mivel az engedély nélküli fakivágásokra  a 05-566/9/2018.  sz. döntésében 
nem  a  Rendelet  II.  §  (2)  bekezdésének  c)  pontjában meghatározott, kivágott törzsátmérő  300%-át  vette 
alapul, ennek okán  a  döntését módosította.  Az  első fokú hatóság eljárása során egyértelműen 
megállapította, hogy  a  — fellebbező által cserjéknek minősített - fák kivágása hatósági engedély 
hiányában történt, ezért alkalmazta elsőfokú hatóság  a  Rendelet  11.  §  (2)  bekezdés  c)  pontját. 
Elsőfokú hatóság egyetértett  a  korábbi,  05-566/6/2018.  sz. döntéssel szemben benyújtott fellebbezésben 
foglaltakkal, ezért  is  vonta vissza ezen határozatát, azonban mivel - fellebbező korábbi nyilatkozata 
alapján -  a  läs szárú növények kivágásra kerültek, ebből logikailag következik, hogy  a  már kivágott, 
fizikailag nem létező fás szárú növényekre kivágási engedély nem adható, ezért elsőfokú hatóság  a 05-
566/9/2018.  sz. határozatában  mär  csak  a  kivágások visszapótlásáról rendelkezhetett. Tekintettel arra, 
hogy ebben  a  döntésében elsőfokú hatóság  a  visszapótlásnál nem  a  Rendelet  11.  §  (2)  bekezdésének  c) 
pontját vette alapul, ezért jogszabálysértésre való hivatkozással módosította  a  döntését. 
Fellebbező téved  a  tekintetben, hogy elsőfokú hatóság döntése jogszabálysértő, mivel  a  Rendelet  13.  § 
(1)  bekezdésének  a)  pontja, amely  2019.  január  1.  napjától írja elő  a  visszapótlási kötelezettség esetében 
az össztörzsátmérő 300%-ának alkalmazását,  a 2018.  december  19.  napján meghozott döntéskor még 
nem lépett hatályba.  A  döntésre  a  Rendelet korábbi, az eljárás megindulásának napján hatályos szövege 
az irányadó,  a  Rendelet  18.  §  (1)  bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy  a  jogszabály  2014.  július 
I.  napján  lip  hatályba, és hogy mely eljárásokra kell alkalmazni. 
Az  engedély nélküli fakivágás szabályozásával fellebbező tévedésben  van.  Elsőfokú hatóság egyrészt az 
engedély nélkül kivágott fák, másrészt  a  kérelemben ugyan feltüntetett,  de  nem valós adatok alapján 
meghatározott törzsátmérőj ű fák tekintetében határozta meg  a  300%-os visszapótlást, minden más 
esetben 150%-os visszapótlást írt elő. Mivel elsőfokú hatóság minden kétséget kizáróan megállapította, 
hogy  a  fellebbező által cserjéknek nevezett fás szárú növények fáknak minősülnek, - melyeket kizárólag 
engedély birtokában lehet kivágni és fellebbező kérelme ezen fás szárú növényekre nem terjedt ki, 
továbbá megtévesztette elsőfokú hatóságot abban, hogy azok csmjék, ennek okán  a  300%-os 
visszapótlás feltételei ezen fák tekintetében fennállnak. Továbbá fellebbező abban  is  megtévesztette 
elsőfokú hatóságot, hogy bizonyos fák esetében  a  törzsátmérőt nem  a  valóságnak megfelelő adatokkal 
adta meg. Ezek egyszerre bizonyítják  a  kérelemben feltüntetett adatok valótlanságát, és  a  pótlási előírás 
megállapításánál alkalmazott korrekciós módszer helyességét. 
Alaptalan fellebbező azon érvelése, hogy  a fa  kerület mérése során olyan mérési eljárás került 
alkalmazásra, amely nem azonos  a  jogszabályban előírtakkal.  A  pótlási előíráshoz Rendelet  13.  §  (I) 
bekezdésének  a)  pontja szerint  a  kivágott fa/fák törzsátmérőjét kell alapul venni. Ezeket illetően, 
tekintettel arra, hogy  a  fás szárú növények kivágásra kerültek, és mivel  a  szemlére  a  kivágások és  a 
feldarabolt rönkök elszállítását követően került sor, az egyes fás szárú növények  1  méteres magassághoz 
tartozó törzsátniérő becsült értékét  a  környéken található azonos fajtájú fák adatainak statisztikai 

módszerrel történt elemzése  es  vonatkoztatása módszerével tudta az elsőfokú hatóság meghatározni.  A 
fafelmérés körülményeiből,  a  felvett adatokból, az alkalmazott becslési inódszerből (az  I  méteres 
magasságra vonatkoztatott elméleti, korrigált törzsátmérő megállapítása) minden  fa  esetében olyan érték 
képződött, ami biztonsággal  a  valós  (1  méteren mérhető tényleges) érték minimuma alatt maradt. 
Mindezek alapján bizonyítást nyert, hogy  a  kérelemben feltüntetett adatok tényszerűen nem feleltek 
meg  a  valóságnak. Ezt  a  pótlás előírásánál elsőfokú hatóság figyelembe vette. 
A  jogorvoslati kérelem szerint cserjék pótlását nem Írja elő az önkormányzati rendelet, fakivágás esetén 
használó kizárólag fák pótlására kötelezett. 
A  felmért adatokból elsőfokú hatóság egyértelműen megállapította, hogy több fánál  is, a  kérelmező által 

kérelmében feltüntetett adatok (pl. törzsátmerő) nem feleltek meg  a  valóságnak.  A  felmért és  a  becslési 
módszerrel megállapított adatok alapján egyértelmű, hogy  a  kérdéses fás szárú növények —  a 
kérelemmel ellentétben — nem cserjének, hanem fának minősülnek. Ennél fogva elsőfokú hatóság 
kötelezhette fellebbezőt  a  kérdéses fás szárú növények pótlására  is. 
Nem vitatott, hogy eltérő mennyiségű és típusú fával  is  megoldható  a  kivágott fás szárú növények 
pótlása, azonban elsőfokú hatóság  a  mennyiség és  a  fajta meghatározásánál végig  a  hatékonyság 
alapelvét tartotta szem előtt. Elsőfokú hatóság azért határozta meg  a Budapest  VIII. kerület, Asztalos 
Sándor  u. 38836  helyrajzi számú közterületet, mert ez  a  terület elég nagy ahhoz, hogy  mind a 149  darab 

fa  ültetését  el  lehessen végezni  a  területen, így egy helyszínen megoldható  a  fák ültetése.  A 

meghatározott mennyiség  (149  db  fa) 6  cm-es törzsátmérőjű fák esetében lett meghatározva. Egy  6 cm-
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es  törzsátmérőjű fa megvásárlásához kevesebb ráfordítás szükséges, mint egy nagyobb átmérőjü fa 
megvételéhez.  A  Tilia 'Szent István' fafajta könnyen beszerezhető, jól tűri a szárazságot, talajban nem 
válogat, alkalmas utcák fásítására, ennél fogva jól alkalmazkodik a városi környezethez. Ezen 
tulajdonságai elősegítik, hogy az egyedek ne pusztuljanak ki hamar, ezáltal kisebb az esélye annak, 
hogy a visszapótlás eredménytelen lesz, így fellebbezőnek nem szükséges azt megismételnie. Ezekkel a 
rendelkezésekkel elsőfokú hatóság a fellebbező költségeinek csökkentését, a költséghatékony 
végrehajtást kívánta elérni. 

Az első fokú határozat rendelkező részét a fentiekben kifejtett indokolással a másodfokú hatóság az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  119.  §  (5)  bekezdése alapján 
helybenhagyja. 
A  határozat közigazgatási perben való felülvizsgálatának lehetősége az Ákr.  114.  § I) bekezdésen 
alapul. 
A  másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.  évi CLXXXIX. törvény  142/A.  §  (2)  bekezdése állapítja meg. 
E határozat elleni közigazgatási perben való felülvizsgálat illetékének mértékét az illetékekről szóló 
1990.  évi CXIII. törvény  45/A.  §  (1)  bekezdés rendelkezése szerint állapítja meg azzal hogy az Itv.  62. 
§  (1)  bekezdésének g) pontja alapján az eljárásban az illetékfeljegyzési jogra vonatkozó szabályok 
irányadók. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  február  21 

2.)  felkéri a polgármestert a határozat  1.)  pontja szerinti másodfokú döntés közlésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  28. 

A  Hatósági Ügvosztilv Igazgatási Iroda és a Jegyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása alapján.  A 
határozat  2019.  február  28.  napján került postázásra.  A  címzett a küldeményt a tértivevény 
tanúsága szerint  2019.  március  5.  napján átvette.  A  másodfokú határozat ellen az ügyfél bírósági 
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. 

Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

28/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)elfogadja a határozat mellékletét képező VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó átdolgozott 
Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi elemeit, azzal, hogy a módosításokkal  new  érintett rész 
tekintetében a  109/2018.  (XII.18.) számú határozat  2.  pontjában foglaltak irányadók. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a határozat  1.)  pontja szerinti, VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú 
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány  es  mellékletei Irányító Hatóság  fete  történő benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  1. 



A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján:  A JIGS  Zrt. elkészítette a 
Megvalósíthatósági Tanulmány rávonatkozó részét, melyet továbbított a Rév8 Zrt.  fete,  további 
ügyintézés céljából. További intézkedésre a Zrt. részéről nincs szükség. 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgältató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján:  A 
JSzSzGyK az általa összeállított Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező szakmai tartalmat 
megküldte a Rév8 Zrt. számára. 

A  RÉV8 Zr!. tájékoztatása alapján: Az Irányító Hatóság  fete  a támogatási szerződés 
módosításának elfogadását követően nyújtható be a Megvalósíthatósági Tanulmány, és tölthető fel 
elektronikusan az EPTK felületre. 
A 2019.  február  21.  napján a Képviselő-testület által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány 
elektronikus úton — tájékoztatásul — megküldésre került az Irányító Hatóság részére. 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: 
1.)  pont:  A  program keretében végrehajtandó műszaki feladatokhoz kapcsolódó külsős tervezési 
munkálatok lebonyolítását a JGK Zrt. elvégezte.  A  műszaki feladatokhoz szükséges 
közbeszerzési/beszerzési dokumentációk összeállítása a JGK Zrt. aktív közreműködése mellett 
folyamatosan történik. 
A  műszaki feladatokon túl a projekt során a bontásban érintett épületek kiürítését a JGK Zrt. 
megkezdte. 

Javaslat a „Szolgáltató Önkormányzat Díj" tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

29/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület megerősíti, hogy  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során megfelel az értékorientált szolgáltatói kultúra 
szerinti cselekvésnek, amelynek érdekében a partnerséget, a nyilvánosságot, továbbá intézményei  es 
munkatársai szakmai minőségét  es  hitelességét folyamatosan érvényesíti. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  RE,V8 Zrt. tájékoztatása alapján:  A  Belügyminisztérium  fete 2019.  február  5.  napján 
elektronikus úton az önkormányzat pályázati anyagának továbbitása megtörtént, az elbírálása 
jelenleg folyamatban van. 

Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodással 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

31/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) a „Józsefvárosi Kamattámogatási Programot" folytatni kívánja, és elfogadja a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának döntését a határozat  1.  számú 
melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21 

2) az  1)  pontban foglaltak miatt elfogadja a határozat  2.  számú melléklete szerinti egységes 
szerkezetű együttműködési megállapodást, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 



Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatása alapján: Az együttműködési megállapodás aláírására 
2019.  március  07.  napjával került sor. 

Javaslat Józsefvárosi strand létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

36/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefváros pályaudvar területén létesítendő strand- és 
gyógyftirdő megvalósítása mellett továbbra is elkötelezett és támogatja a  Budapest  Gyógyftirdői és 
Hévizei Zrt.4 a strand- és gyógyfürdő megvalósításában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Gazdálkodási Ügyosztálv tájékoztatása alapján:  A  határozat végrehajtása további intézkedést 
nem igényel. 

Javaslat a Täzfalfestési Program módosítására 

37/2019. (II.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Tűzfalfestési Program pályázati felhívását, valamint 
annak mellékleteit módosítja a határozat mellékletét képező  „2019.  évi Tűzfalfestési Pályázati felhívás"-
ra és felkéri a polgármestert annak az önkormányzati honlapon  es  a Józsefváros lapjában való 
közzétételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a közzététel határideje a döntést követő  10  nap 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  A  pályázati felhívás a kerületi honlapon a 
littps://ozservaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/1153 linken megtalálható. 

Javaslat a Golgota téri Stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

38/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Golgota téren lévő  14  Stációt helyreállítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2.  a Golgota téren lévő  14  Stáció helyreállításával összefüggésben a Magyarország  2019.  évi 
központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. törvény  3.  melléklete  (A  helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások fejezetének  24.  pontjában biztosított 
250.000,0  e  Ft  összegű támogatást befogadja, felkéri a polgármestert és a jegyzőt a támogatás 
igénybevételéhez szükséges dokumentumok aláírására, és esetleges hiánypótlási felhívás 
teljesítésére. 



Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő:  2019.  február  21. 

3. a Golgota téren lévő  14  Stációt  5  évig fenntartja, ennek érdekében előzetes kötelezettséget vállal 
határozatlan időre önként vállalt feladatként 2020-tól évente  500  e  Ft  összegben az 
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2020-tól a tárgyévi költségvetések 
készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020-tól a tárgyévi költségvetések készítése 

5. felkéri a polgármestert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII. 
31.)  Korm. rendelet  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozat kiadására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  A  nyilatkozat és az adatlap aláírása után azok 
továbbítása az illetékes minisztériumnak  2019.  március 8-án megtörtént.  A  projekt előkészítése 
folyamatban van. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglaltakat az Ügyosztály a  2020. 
évi és az azt követő évek költségvetésének készítésénél figyelembe veszi. 

Javaslat alapítványok támogatására 

46/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I.  Sandia  Péterné alpolgármesteri saját kerete előirányzatának terhére támogatja a Kisebbségekért-Pro 
Minoritate Alapítványt (székhely:  1055 Budapest, Falk  Miksa utca  6. 5.;  adószám:  18169177-1-41, 
képviseli: Tárnok  Maria  kuratórium elnöke)  300.000,- Ft,  azaz háromszázezer  Ft  összegben a XXIII. 
Csángó Bál megrendezése (a rendezvény színpadi műsorában fellépő hagyományőrző zenészek és 
táncosok tiszteletdíja) céljából. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

2.  a határozat I. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül Sántha Pétemé alpolgármesteri keret - önként vállalt feladat - 
előirányzatáról  300,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önként vállalt feladat - egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a XXIII. Csángó Bál támogatása 
címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 
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3. támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt (székhely:  1182 Budapest,  Királyhágó utca  70.. 
adószám:  18252831-2-43,  képviseli: Kónya  Zoltan  kuratórium elnöke)  392.430,- Ft  összegben a 
Józsefvárosi Mentőállomás részére egészségügyi eszközök beszerzése céljából az általános működési 
tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

4. a határozat  3.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési  eel  és 
általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  393,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás  11704  cím - önként vállalt feladat — egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Mentőszolgálat eszközparkja fejlesztésének 
támogatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

5. dr. Sara Botond polgármester saját kerete előirányzatának terhére támogatja a Fellegajtó Nyitogatók 
Alapítványt (székhely:  1086 Budapest,  Dobozi utca  21.,  adószám:  19037246-1-42,  képviseli;  Varga 
Gabor Laszlo) 1.000.000 Ft  összegben a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  75.  szám alatt található 
helyiségben bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak pótlása céljából. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

Ó. a határozat  5.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül dr. Sara Botond polgármesteri keret — önként vállalt feladat - 
előirányzatáról  1.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önként vállalt feladat - egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a  Budapest  VIII. kerület, 
Baross utca  75.  szám alatt található helyiségben bekövetkezett károk helyreállítása, műszaki tárgyak 
pótlása céljából. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

7. fejlesztési támogatást nyújt az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány (székhely:  1025 Budapest, 
Szépvölgyi út  52.,  adószám:  18211999-1-41,  képviseli: Dr.  Molnar Andrea)  részére támogatási 
szerződés keretében,  675.000,- Ft  összegben a Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén  (1084 
Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.),  valamint a köznevelési intézmény további négy feladat-ellátási 
helyén  (1089 Budapest,  Vajda  Peter  utca  37.; 1086 Budapest,  Dankó utca  31.; 1086 Budapest, 
Koszorú utca  15.; 1086 Budapest,  Szűz utca  2.)  található Ovi-Sport  Pályához tartozó árnyékoló  halo 
beszerzése és felszerelése céljából a  2018.  évi költségvetési maradvány terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetésrő l szóló rendelet következő módosítása 

9. felkéri a polgármestert a határozat  1., 3., 5.,  és  7.  pontja szerinti támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  28. 



A  Humánszolgáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: 
1.  pont:  A  szerződés  2019.  március  7.  napján aláírásra került. 
3.  pont:  A  szerződés  2019.  március  5.  napján aláírásra került. 
5.  pont:  A  szerződés  2019.  március  5.  napján aláírásra került. 
7.  pont:  A  szerződés  2019.  február  28.  napján aláírásra került. 

A  Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglaltak a  2019.  évi költségvetésről 
szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre 
kerülnek. 

Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. (111.01.)  önkormányzati rendelet 

módosítására 

47/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a rendkívüli települési támogatásként szolgáló utalványokat az 
Edenred Magyarország Kft.-tő l  (1134 Budapest,  Váci út  45.,  Cg.:  01-09-266926,  adószám  10884979-2-
41,  képviseli: Balázs Krisztián ügyvezető) rendeli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Humánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: Az Edenred Magyarország Kft.-vel 
szerződést kötött az Önkormányzat, mely alapján a Kft. felhasználó nevet és jelszavat biztosított 
az Önkormányzat részére a jövőbeni megrendelésekhez. 

Javaslat közfeladat-ellátási szerzódés megkötésére 

48/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesülettel 
(székhelye:  1091 Budapest,  Üllői út  107.  fszt. III.; adószáma:  18254321-1-43)  határozatlan időre szóló. 
a határozat mellékletét képező közfeladat-ellátási szerződést köt Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló  2011.  évi CLXXXLX. tv.  23.  *  (5)  bekezdés szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások, és helyi közművelődési tevékenység támogatása tárgyában és 
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21.,  szerződés aláírása:  2019.  február  28. 

A  Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A  szerződés 
2019.  március  5.  napján aláírásra került. 

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára 

49/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

26 



1. elfogadja a határozat  1.-10.  számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel. 
Német, Örmény, Roma, Román, Szerb, Szlovák, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő 
felülvizsgált Együttműködési Megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

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

Felelős: polgánnester 
Határidő:  2019.  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 
fehilvizsgálatáról és aláírásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Jegyzői Kabinet Nemzetiségi Referens tájékoztatása alapján:  A 10  józsefvárosi nemzetiségi 
önkormányzat közül az örmény nemzetiségi önkormányzat kivételével minden érintett döntött az 
együttműködési megállapodás aláírásáról. Az együttműködési megállapodások és a támogatási 
szerződések aláírása megtörtént. 

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak  2018.  évi munkájáról 

50/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az Emberi Erőforrás 
Bizottság, a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, valamint a  Smart City  Ideiglenes 
Bizottság  2018.  évi munkájáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolókat elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Városvezetési Ügvosztálv Szervezési és Képviselői Iroda tájékoztatása alapján'  A  határozat 
végrehajtása további intézkedést nem igényel. 

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai  2018.  május  1.  —  2018.  október  31.  között átruházott 
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 

51/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés I. számú mellékletét képező Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság, az előterjesztés  2,  számú mellékletét képező Emberi Erőforrás Bizottság, az 
előterjesztés  3.  számú mellékletet képező Társasházi Pályázatokat Elbiráló Ideiglenes Bizottság, 
valamint az előterjesztés  4.  számú mellékletet képező  Smart City  Ideiglenes Bizottság  2018.  május  1. --
2018.  október  31.  között, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolókat 
elfogadja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  21. 

A  Városvezetési Ügvosztálv Szervezési  es  Képviselői Iroda tájékoztatása alapján:  A  határozat 
végrehajtása további intézkedést nem igényel. 

A  beszámoló lezárva  2019.  április 10-én. 
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Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
dr. Sara Botond polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

2019.  február  21. 

2019.  február  22. 

2019.  február  24. 

2019.  február  21. 

2019.  február  26. 

2019.  február  28. 

2019.  február  28. 

2019.  február  28. 

2019.  február  28. 

2019.  február  29. 

2019.  március  3. 

2019.  március  6. 

2019.  március  6. 

Közgyűlés: Stróbl  7.  E-L társasház 

I Losonci Általános Iskola felújított tornaterem átadás 

Kommunizmus áldozatainak emléknapja 

JEK állománygyűlés 

IBudapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kérdezz-
Felelek reggeli — vállalkozások mindennapi 

I problémáinak megismerése  (A  polgármestert dr. 
Görhöny Ádám alpolgármester úr képviselte) 

1 
I  Police Café  - Corvin-negyed 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
állománygyűlése  (A  polgármestert Egry Attila 
alpolgármester Úr képviselte) 
Civilek a Palotanegyedért Egyesület lakossági fóruma a 

,  H13-ban (A  polgármestert Egry Attila alpolgármester 
úr képviselte) 

I • Obudai Egyetem — Állásbörze  (A  polgármestert Sántha 
I Péterné alpolgármester asszony képviselte) 
4
 Kommunizmus áldozatainak emléknapja — koszorúzás 
a Rezső téren  (A  polgármestert Saintha Péterné 
alpolgármester asszony képviselte) 

Horánszky utcai bölcsőde bejárás a felújítás után 

Együttműködési megállapodás aláírása az NKE  es 
Józsefváros között 

Bacsó  Bela u. 11.  közgyűlés 
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Nőnapi Köszöntés - Nagyfény Otthon 

Nőnapi Köszöntés - Napraforgó Idősek Klubja 

Nőnapi Köszöntés - Időskorúak Átmeneti Otthona 

Nőnapi Köszöntés - Rendőrség 

2019.  március  7. 

2019.  március  7. 

2019.  március  7. 

2019.  március  7. 

2019.  március  8. 

2019.  március  8. 

2019.  március  8. 

2019.  március  8. 

2019.  március  11. 

2019.  március  12. 

2019.  március  12. 

2019.  március  13. 

2019.  március  14. 

2019.  március  14. 

2019.  március  15. 

2019.  március  17. 

2019.  március  19. 

2019.  március  19. 

2019.  március  19. 

2019.  március  20. 

2019.  március  21. 

2019.  március  21. 

\\\ 

;  Budapest  Európa legjobb úti célja  2019  díj ünnepélyes 
átadása - Főpolgármesteri Hivatal 

Nőnapi Köszöntés - Ő szikék Idősek Klubja 

Nőnapi Köszöntés - Reménysugár Idősek Klubja 

Turay  Ida  Színház - nőnapi előadás 

Semmelweis Egyetem Fogorovostudományi  Kar 
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet sürgősségi 
részlegének átadója 

Police Cafe:  Népszínház negyed 

Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség  2018. 
évet értékelő értekezlet 

Közgyűlés  Budapest  VIII. Mária utca  19. 

MEGEMLÉKEZÉS  1848/49  Forradalom és 
Szabadságharc  171.  évfordulójáról SOTE 
MEGEMLÉKEZÉS  1848/49  Forradalom és 
Szabadságharc  171.  évfordulójáról Józsefváros 

Központi Díszünnepség  1848/49  Forradalom és 
Szabadságharc  171.  évfordulójáról - Múzeumkert 

Szent József  R. K.  Plébánia Szent József napi  Wes))  és 
a templom  220  eves évfordulója alkalmából tartott 
ünnepi szentmise 

Közgyűlés Bacsó  B. u. 8. 

Közgyűlés Tolnai L.  u. 29. 

' EB -  Erasmus  - Fina gyermekétkeztetés projekt 
képzési hét megnyitó  (A  polgármestert Sántha Péterné 
alpolgármester asszony képviselte) 

Százados negyedi találkozó 

Vajda Péter Általános Iskola - Óvodás sorverseny 
díjátadó 

Csarnok- és Népszínház-negyedek fejlesztési 
irányainak bemutatása 
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1Molnár Ferenc  Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
I Általános Iskola hagyományos angol nyelvű gálaműsor 

• 

Körzetvacsora 

József napi bál — Díszpolgár Díjátadó Ünnepség és 
Műsoros Est 

1"Egészségipari-Biotechnológiai  Science 
1Park"szándéknyilatkozat aláirási ceremónia 

1Főváros tulajdonosi biz. ülés 

1Vállalkozz Józsefváros! verseny a 1413-ban — megnyitó 
beszéd (Egry Attila alpolgármester) 

Fővárosi Közgyűlés 

1Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési 
1Rendszer (JÁSZER) konferenciája (dr. Görhöny 
I Ádám) 
JózsefvárosiÁidozatsegítő Szakmai Együttműködési 
Rendszer (JÁSZER) konferenciája (Sántha Péterné) 

NEÓ szakmai nap — Kesztyűgyár (Sántha Péterné) 

• I BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  2018.  évi 
[tevékenységét értékelő beszámoló 
iSpeciális állásbörze a Kesztyűgyárban (dr. Görhöny 
Ádám) 

2019.  március  21. 

2019.  március  21. 

2019.  március  24. 

2019.  március  25. 

2019.  március  26. 

2019.  március  26. 

2019.  március  27. 

2019.  március  27. 

2019.  március  28. 

2019.  március  27. 

2019.  március  28. 

2019.  március  28. 
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2018.  év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése  2019.02.09-2019.04.15.  időszakban 

Bank futamidő 
Lekötés 

Örtéknapja 
Lekötés lejárata Összeg 

   

_ - 

    

0 

Kahl  elkülönített betétszámla I. - 

     

0 

KikH elkülönített betétszámla II. 

      

0 

KaH elkülönített betétszámla I. 

 

- - 

    

KaH elkülönített betétszámla II. - - 

    

0 

Magyar  Államkincstár államkötvény - _ 2018.10.02 - 6 000 000 000 

állami hozzájárulások folyószámla egyenleg KH bank 

   

0 

hivatal fizetési számla egyenleg KH bank 

 

27 145 709 

fizetési számla egyenlege KH bank 5 776 765 055 
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