
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésről szóló 
36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések 

meghozatalára  c.  képviselő-testületi előterjesztés 

Kiegészítés 

Előterjesztés kiegészítése: 

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők 
által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók, melyek a költségvetési 
rendelet módosításában szerepelnek cím alatti szövegrész a következőkkel egészül ki: 
1. 

s) A  Tömő  u. 23/a.  és  23/b.  szám alatti ingatlan értékesítését tervezi az Önkormányzat.  A  kiürítés 
várható költsége  293  millió  Ft. A  költségvetésben  100  millió  Ft  került tervezésre a  11602  címen.  A 
tényleges kiürítés áthúzódik 2020-ra, ezért javasolom, hogy a  193  millió Ft-ra vállaljon előzetes 
kötelezettséget az Önkormányzat a  2020.  évi költségvetésben az értékesítésből befolyó felhalmozási 
bevétel terhére önként vállalt feladatként. 

t) A  VIII. kerület, Népszínház utca (József körút - Kiss József utca), a Kiss József utca (Népszínház 
utca - Rákóczi  fit)  és a Rákóczi  fit  - Kiss József utca csomópont kapcsán javasolt a fejlesztési 
lehetőségek vizsgálata és forgalomtechnikai terv elkészíttetése. 

A  fenti feladatok becsült értéke várhatóan  15.000,0  e  Ft,  melyet javasolok a működési általános 
tartalék terhére biztosítani. 

- az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím — kötelező feladat — működési  eel-  és általános 
tartalék/általános tartalék előirányzatának csökkentése és ezzel egyidejűleg a  11601  cím — önként 
vállalt feladat — dologi kiadások előirányzatának emelése  15.000,0  e Ft-tal forgalomtechnikai terv 
készítése címen. 

u) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatására. 
A  pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi 
családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a 
családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 
A  pályázaton legfeljebb  5.000.000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a projekt költségek 
100%-a  elszámolható.  A  pályázat elektronikus benyújtási határideje  2019.  május  6.  nap  23.59  óra.  A 
program megvalósítási időszaka  2019.  május E és  2020.  június  30.  közé eső időszak.  A  támogatás 
összegét a Minisztérium egy összegben előleg címén a Támogatói okirat kiadását követően leutalja. 

A  döntés célja: „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" című 
pályázaton való részvétel. Önrész biztosítása nem szükséges. 

Határozati javaslat kiegészítése: 

(elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 

IA  Képviselő-testület  ley  dönt, hogy....] 

7.  a Tömő  u. 23/a.  és  23/b.  ingatlanok kiürítése érdekében a  2020.  évi költségvetés terhére előzetes 
kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként  193.000,0  e  Ft  összegben a felhalmozási bevételek 
terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 



8.  a)  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal pályázatot nyújtson be a 
„Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" címen kiírt pályázaton. 

b)  felkéri a Jegyzőt a pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges dokumentumok, valamint 
az esetleges hiánypótlások összeállítására és aláírására. 

Felelős: jegyző 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében  2020.  július  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Jegyzői Kabinet 

Budapest, 2019.  április  26. 

dr. Sára Botond 

polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

Danada-Rimán Edina 

jegyző 

nevében és megbízásából 

Mészár  Erika 

aljegyző 
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