
JEGYZŐ KÖNYVI KIVONAT 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2019.  április 30-án (kedd)  9.00  órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-

 

as tárgyalójában megtartott  2.  rendes üléséről 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
54/2019.  (IV.30.) 3  IGEN 11  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem ,fogadja el dr. Erőss Gábor képviselő ügyrendi 
javaslatát az óvodákban történt aláírásgyűjtés kivizsgálásának napirendre vételéről. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
55/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 1  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend: 

I. Közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések 

Beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  2018.  évi 
tevékenységéről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Beszámoló az  FM  Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. 
kerületi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság  2018.  évi tevékenységéről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Javaslat körzeti megbízotti irodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sara Botond — polgármester 

2.  Egészségbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések 

Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

1. 

2. 

3. 



2 Javaslat az Emberbarát Alapítvány Szolgáltatási Szerződésének 
. módosítására 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

3 Javaslat „Szűrő Szombat" programmal kapcsolatos döntések 
. meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgámiester 

Egry Attila —alpolgármester 

4 Javaslat Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodell elfogadására . 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Egry Attila —alpolgármester 

5. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
többletkapacitásának bővítésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgámiester 

Egry Attila — alpolgármester 

3.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói 
pályázatának elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályainak 
megsértésére vonatkozó eljárásban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina —jegyző 

Javaslat fellebbezés elbírálására településképi bejelentési eljárásban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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4.  Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

2 A  Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi költségvetésének végrehajtásáról . 
szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

3 Javaslat számlavezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára . 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

5.  Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos 
előterjesztések 

Javaslat pályázat keretében utak, járdák felújítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester 

2 Javaslat döntések meghozatalára az élhetőbb Palotanegyedért . 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Egry Attila — alpolgármester 
dr. Szilágyi Demeter — képviselő 

3 Javaslat az Országzászlóval kapcsolatos döntések meghozatalára . 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Pétemé — alpolgármester 

6.  Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

1. Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 
49/2017.  (XII.20.) rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2 Javaslat a  Budapest  VIII., Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt . 
pályázat eredményének megállapítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács  Barbara  — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

igazgatóság elnöke 
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3 Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára . 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

7.  Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 

Javaslat a Településfejlesztési Koncepció elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgán 'ester 

2 Javaslat „első világháborús emlékmű elhelyezésére" pályázati támogatás 
. igénybevételével 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

3 Javaslat döntések meghozatalára az Integrált Településfejlesztési Stratégia . 
felülvizsgálatáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

8.  Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 

Javaslat alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Egry Attila — alpolgármester 

2 Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi gyermekjóléti és 
. gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 

3 Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
. intézményvezetői pályázatának elbírálására 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

4 Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására . 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

5. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 
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6 Javaslat a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium . 
átszervezésének véleményezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Sántha Pétemé — alpolgármester 

7 Javaslat Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton történő 
. részvételre 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Pétemé alpolgármester 

9. Egyéb előterjesztések 

Javaslat a Helyi Választási Bizottság  es  szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztására 
(írásbeli előterjesztés, MELLÉKLET PÓTKÉZBESITÉSSEL) 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina —jegyző 

10. Tájékoztatók 

1. 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 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

1.  Közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések 

Napirend  1/1.  pontja 
Beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság  2018.  évi 
tevékenységéről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgál Hester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
56/2019.  (IV.30.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 
2018.  évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

1. 



Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály 

Napirend  1/2.  pontja 
Beszámoló az  FM  Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. 
kerületi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság  2018.  évi tevékenységéről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
57/2019.  (IV.30.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  2018.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály 

Napirend  1/3.  pontja 
Javaslat körzeti megbízotti irodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
58/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 1  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) a  Budapest  VIII. kerület, Práter  u. 69.  földszint (hrsz.:  36116/0/A/4)  szám alatti 
helyiségben kialakított körzeti megbízotti iroda közüzemi költségeinek fedezetére — 
önként vállalt feladat — 2020-tól tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre évente 
250,0  e  Ft  összegben az önkormányzat saját működési bevételei terhére. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat  2020-
2021.  évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében  2020.  évtől évente a 
tárgyévi költségvetés készítése 
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2.  a határozat  1.  pontja szerinti helyiséget és a berendezési, felszerelési tárgyakat 
határozatlan időre, ingyenesen, mely egyben közvetett támogatás, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság használatába adja és felkéri a polgánnestert az erre vonatkozó 
használati megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 

2.  Egészségbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések 

Napirend  2/1.  pontja 
Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  14/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN  A  JÁRMŰVEL TÖRTÉNŐ 
VÁRAKOZÁS KIEGÉSZÍTŐ , HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ  26/2010. 
(VI.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  2/2.  pontja 
Javaslat az Emberbarát Alapítvány Szolgáltatási Szerződésének 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
59/2019.  (IV.30.) 13  IGEN 0  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  módosítja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és az Emberbarát 
Alapítvány (székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9.;  képviseli: Laczkovszki Csaba 
elnök; adószáma:  19719610-2-42)  által  2019.  január  11.  napján kötött Szolgáltatási 
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szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal, úgy hogy a szerződés összegét 
6.390,0  e Ft-tal megemeli. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására. 

Felelős: polgáiiiiester 
Határidő:  2019.  május  31. 

3. a) a határozat  1.  pontjában foglaltak teljesítése érdekében az Önkormányzat kiadás  11107-
01  címen működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat 
— előirányzatáról  6.390,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11301  cím - kötelező feladat — 
dologi kiadások előirányzatára. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésről szóló 
rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében a  2019.  évi költségvetésről szóló 
rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

A 59/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  1.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  2/3.  pontja 
Javaslat „Szűrő Szombat" programmal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Egry Attila —alpolgánuester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
60/2019.  (IV.30.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  hozzájárul a Semmelweis Egyetemmel és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központtal  2019.  évre szóló együttműködési megállapodás megkötéséhez a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet tartalmi elemeinek figyelembe 
vételével. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 
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2. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

A 60/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  2.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  2/4.  pontja 
Javaslat Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodell elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Egry Attila —alpolgármester 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
61/2019.  (IV.30.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja a határozat  1.  sz. mellékletét képező Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodellt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.) A  Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodell megvalósítása érdekében felkéri a 
polgármestert az alábbi javaslatok előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztésére: 

a) a fiatal közalkalmazotti jogviszonyban álló szakorvosok részére ösztöndíjrendszer 
kidolgozása; 

b) képzéseken/továbbképzéseken való részvétel támogatási rendszerének kialakítása; 
c) munkáltatói lakástámogatási rendszer kidolgozása. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

A 61/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  3.  számú melléklete 
tartalmazza. 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 



BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  16  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  15/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐ L, 
VALAMINT  A  LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐ L SZÓLÓ  16/2010.  (III.08.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  2/5.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
többletkapacitásának bővítésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Egry Attila — alpolgármester 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
62/2019.  (IV.30.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  kezdeményezi a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ többletkapacitás 
befogadása iránti kérelem benyújtását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 
az Egészséges  Budapest  Program keretében beszerzésre kerülő optikai koherencia 
tomográf orvostechnológiai eszköz által végzett vizsgálatok közfinanszírozásának 
érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert a többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásához 
szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját, hogy a 
többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásához tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
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Felelős: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

3.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

Napirend  3/1.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói 
pályázatának elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
63/2019.  (IV.30.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.vezetői megbízást  ad  Dr. Koroknai András részére a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ  1084 Budapest,  Auróra utca  22-28.  főigazgatói munkakörének 
ellátására  2019.  május  01. —2024.  április  30.  közötti időszakra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.Dr. Koroknai András részére a mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 
szakképesítés megléte alól - a  13/2002. (111.28.)  EüM rendelet  4.  §-a alapján - felmentést  ad. 

3.felkéri a polgármestert a határozat  1-2.  pontja szerinti vezetői megbízás és munkaszerződés 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda 

Napirend  3/2.  pontja 
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -  pol  'ester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN  VAN 15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
64/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1.) bérlőkijelölési jogot biztosít a  Magyar  Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére a  Budapest  VIII., szám alatti,  159 m2  alapterületű,  5 
szobás, összkomfortos komtorttokozatú lakásra, az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodás alapján azzal a feltétellel, hogy a  Magyar  Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft. lemond a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti, 
hrsz-ú szám alatti,  2  szobás,  46 m2  alapterületű, komfortos komfortfokozatú 
lakás, a hrsz-ú  72 m2  alapterületű helyiség és a: hrsz-ú  66 m2 
alapterületű egyéb helyiség ingatlanokat érintő bérlőkijelölési jogáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.) felkéri a Polgármestert a határozat  1.)  pontja szerinti megállapodás aláírására a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3.) felhatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a hrsz-ú, a 
hrsz-ú, valamint a hrsz-ú ingatlanok műterem jellegének — 

társasházi alapító okiratból történő — törléséhez szükséges okiratok elkészítésére és 
aláírására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

4.) hozzájárul a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) számú önkormányzati 
rendelet  22/C.  § alapján a hrsz-ú  Budapest  VIII. kerület,  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti,  2  szobás,  46 m2  alapterületű, komfortos 
komfortfokozatú lakás és . jogcím nélküli használók 
részére történő bérbeadásához,  5  év határozott időre szólóan, költségelvű bérleti díjfizetési 
és óvadékfizetési kötelezettséggel. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

5.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, . szám alatti, hrsz-ú  72 m2 
alapterületű, udvari bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához 

és jogcím nélküli használók részére határozatlan időre, 
30  napos felmondási idő kikötésével műterem tevékenység céljára  13.753,-  Ft/hó + ÁFA 
bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

6.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti, hrsz-ú  66 m2 
alapterületű, udvari bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához 

és jogcím nélküli használók részére határozatlan időre, 
30  napos felmondási idő kikötésével műterem tevékenység céljára  12.614,-  Ft/hó + ÁFA 
bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 
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7.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti, hrsz-ú  6 m2 
alapterületű, udvari bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához 

és jogcím nélküli használók részére határozatlan időre, 
30  napos felmondási idő kikötésével garázs tevékenység céljára  1.156,-  Ft/hó + ÁFA 
bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

8.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  5.)-7.)  pontjai szerinti 
bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013. 
(VI.20.) önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó bérleti díjnak 
megfelelő óvadék megfizetését vállalják a leendő bérlők. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  június  30. 

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

A 64/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  4.  melléklete tartalmazza. 

Napirend  3/3.  pontja 
Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályainak 
megsértésére vonatkozó eljárásban ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina —jegyző 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
65/2019. (1V.30.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) az Építő- és épületkarbantartó Zrt. (székhelye:  1112 Budapest,  Németvölgyi út  146.) 
részére a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésére vonatkozó eljárásában 
kiadott  05-196/2/2019.  iktatószámú első fokú határozatot 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 hatáskörben eljárva az Építő- és épületkarbantartó Zrt. (székhelye:  1112 Budapest, 
Németvölgyi út  146;  adószám:  11266101-2-43;  cégjegyzékszám:  01 10 044871,  a 
továbbiakban: ügyfél) ügyében a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt 
hozott  05-196/2/2019.  számú, elsőfokú határozatot 

helyben hagyja.  
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E 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  2019.  január 16-án hivatalból közigazgatási hatósági eljárást 
indított ügyféllel szemben az elsőfokú hatóság közterület-felügyelői által  2019.  január 15-én 
érkeztetett és iktatott bejelentése (észlelése) alapján.  A  jegyzőkönyv tanúsága szerint a 
közterület-felügyelők  2019.  január 11-én  13  óra  00  perckor észlelték, hogy a  Budapest  VIII. 
kerület, Múzeum  u. 17.  és Reviczky  u. 6.  számnál a közterületet - rendeltetéstől eltérően — 
közterület-használati hozzájárulás nélkül használták. 
A  jegyzőkönyv szerint az észlelés időpontjában az adott helyen és időpontban a  Budapest 
VIII. kerület, Múzeum  u. 17.  és Reviczky  u. 6.  szám előtti közterületen érvényes közterület-
használati hozzájárulás nélkül mindösszesen  227 m2  alapterületen, továbbá  6  parkolóhelyen 
foglalták a közterületet építési munkaterület/felvonulási terület céljából. Ügyfél képviselője 
kérte rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy a  2018. 12. 11.  napján benyújtott kérelem a fenti 
címekre vonatkozóan is tartalmazott közterület-használati hozzájárulási kérelmet. Ügyfél 
részére a helyszíni bírság azért nem került felajánlásra és kiszabásra, mivel a szabályszegést 
nem ismerte el. 

Foglalt területek utca szerinti bontásban: 

Bp.,  VIII. Múzeum  u. 17. —103 m2 + 3  parkolóhely 

Bp.,  VIII. Reviczky  u. 6.  —  124 m2  +  3  parkolóhely 

Az első fokon eljáró hatóság a tényállás tisztázásához adatszolgáltatást kért a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgánnesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztálytól.  A 
Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása szerint ügyfél  2019.  január 14-én —  2019.  január  10-i 
dátummal — közterület-használati hozzájárulási kérelmet nyújtott be a  Bp.,  VIII. Reviczky  u. 
6.  szám és Múzeum utca  17.  szám előtti közterületek használata tárgyában. 
A  Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása szerint a korábban,  2018.  december hónap 
folyamán benyújtott kérelemben szereplő területek négyzetméterben történő megjelölése nem 
felelt meg a valóságnak, ezért nyújtott be ügyfél új közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelmet  2019  januárjában. 
A 2018  decemberében beadott közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem és a  2019. 
január 14-én beadott közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem összevetéséből 
megállapítható, hogy a decemberben benyújtott kérelem valóban nem tartalmazta a valós 
adatokat. 

Az első fokon eljáró hatóság  05-196/2/2019.  számú határozatával a közösségi együttélés 
alapvető szabályainak megsértése miatt  500.000,- Ft  közigazgatási bírság megfizetésére 
kötelezte ügyfelet. 

Ügyfél a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül  2019. 02. 12.  napján jogorvoslati kérelmet 
terjesztett elő. 

A  közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése ügyében 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. 
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évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  116.  §  (1)  bekezdése,  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  142/A.  §  (2) 
bekezdése az irányadó. 

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

Jogorvoslati kérelmében az ügyfél jogszabálysértésre nem hivatkozik. 

Fellebbezésében ügyfél előadja, hogy a  16-1861/2017  iktatószámú határozat alapján  2017. 
december 15-től  2018.  december 11-ig érvényes közterület-használati engedélye volt a 
Múzeum utca  17.  szám előtt  103 m2  úttest, járda valamint  2  db parkolóhely és  1  db 
mozgássérült parkolóhely, a Múzeum utca  4.  szám előtti  2  db parkolóhely, a Szentkirályi  u. 
38/b  előtti mozgássérült parkolóhely, a Szentkirályi  u. 41.  szám előtti  1  db parkolóhely és a 
Reviczky utcában  124 m2  úttest, járda valamint  3  db parkolóhelyre. Ügyfél előadja továbbá, 
hogy a  2018.  december  11.  napján benyújtott közterület-használati kérelmével kapcsolatosan 
az önkormányzat részéről észrevétel nem érkezett, és így jóhiszeműen feltételezték, hogy a 
beadott kérelem alapján az érintett terület vonatkozásában is meghosszabbításra kerül a 
korábban már kiadott közterület-használati engedély. 

Nem vitatott, hogy ügyfél rendelkezett az érintett közterületek tekintetében  2018.  december 
11.  napjáig közterület használatára vonatkozó hozzájárulással, és hogy ezen hozzájárulás 
újból megadható kérelem alapján, azonban ügyfél téved a tekintetben, hogy a  2018 
decemberében benyújtott újabb kérelme alapján a benyújtás napjától meghosszabbításra került 
a korábban már kiadott közterület-használati hozzájárulás.  A  Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló  37/2017. 
(IX.14.) Önk. rendelet (továbbiakban: Rendelet)  14.  §  (9)  bekezdése szerint a közterület 
használatára vonatkozó kérelem benyújtása nem jogosítja fel kérelmezőt a közterület 
használatára. Erre a kérelem formanyomtatványa is kifejezetten felhívja ügyfelek figyelmét, 
továbbá a  2018.  december  11.  napjáig szóló közterület-használati hozzájárulás tartalmazta 
továbbá, hogy amennyiben a közterület-használó a közterületet a meghatározott idő után is 
használni kívánja, köteles a lejárati idő előtt újabb kérelmet benyújtani, továbbá a közterületet 
tovább használni csak az újabb hozzájárulás birtokában lehet. Ezek alapján ügyfél - mivel a 
terület használatára vonatkozó hozzájárulása  2018.  december 11-én lejárt, és az új kérelmét 
nem ezt megelőzően, hanem csupán az előző hozzájárulás lejártának napját követő napon 
nyújtotta be - a közterületet jogszerűen nem használhatta. 
A 2018.  decemberben beadott kérelem benyújtását követően az iratok áttanulmányozása után 
elsőfokú hatóság Gazdálkodási Ügyosztálya észlelte, hogy a kérelemben feltüntetett területek 
négyzetméterben történő megjelölése nem feleltek meg a valóságnak, erről ügyfelet telefonon 
részletesen tájékoztatta, azonban ezt követően sem nyújtott be az ügyfél a valóságnak 
megfelelő kérelmet.  A 2018.  december  12.  napján benyújtott kérelem elbírálása  2018. 
december 14-ével megtörtént, az ügyfél a határozatot  2018.  december 19-én vette kézhez, az 
ügyfél tehát tisztában volt azzal, hogy hozzájárulással milyen közterületeket használ 
jogszerűen. 

Ügyfél fellebbezésében előadja, hogy  2019.  január  03.  napján vette át elsőfokú hatóság 
közigazgatási figyelmeztetéséről szóló határozatát, és ezt követően január  10.  napján ismételt 
közterület használati hozzájárulást nyújtott be, azonban az iratokból megállapítható, hogy 
ügyfél csak január  14.  napján nyújtotta be a módosított kérelmet. 
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Ügyfél azon érvelését, hogy a kiszabott bírságot aránytalanul súlyos szankciónak tartja az ügy 
összes körülményét tekintve, elfogadni nem tudjuk, tekintettel arra, hogy az elsőfokú hatóság 
az eset összes körülményét mérlegelve, a fokozatosság elvét betartva állapította meg a 
szankciót és annak összegét. 
A  közterület használati hozzájárulás nélkül történő közterület használat miatt  2018.  december 
13.  napján kelt határozatában elsőfokú hatóság ügyfelet figyelmeztetésben részesítette, melyet 
ügyfél  2019.  január  03.  napján átvett. Ezt követően a  2019.  január  11.  napján kelt 
jegyzőkönyv tanúsága szerint ismételt jogsértésre került sor, ügyfél továbbra is hozzájárulás 
nélkül használta az érintett közterületeket. Ügyfél által a közterület-használata a közterület-
használat lejártától, azaz  2018.  december  11.  napjától folyamatosan fennállt, a közterületről 
ügyfél nem vonult le, azt nem adta át, az építési munkálatokat a helyszínen folyamatosan 
végezték. 
Elsőfokú hatóság a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.  (VI.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:  Or.) 6. 
§  (4)  bekezdése szerint járt el, azaz figyelembe vette, hogy a közösségi együttélés 
szabályainak megsértése ügyében - közterület-használattal összefüggésben — korábban került 
lefolytatásra közigazgatási hatósági eljárás ügyféllel szemben. Mivel ügyfél a közösségi 
együttélés alapvető szabályait egy éven belül ismételten megsértette, ezért figyelmeztetésben 
részesítésnek, mint szankciónak helye ismételten nem volt, így elsőfokú hatóság a bírság 
kiszabásánál megfelelően alkalmazta az Ör. rendelkezéseit. 
A  bírság összege az  Or. 12.  § a) pontja szerint került meghatározásra.  A  jogszabályhely 
szerint a közigazgatási bírság felső határa jogi személy esetén kétmillió forint.  A  bírság 
összegének megállapításánál elsőfokú hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
szóló  2017.  évi CXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján figyelembe vette ügyfél 
javára a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát és a jogsértő állapot időtartamát, 
ugyanakkor figyelembe vette azt is, hogy a közösségi együttélés szabályainak megsértése 
ügyében korábban került lefolytatásra közigazgatási hatósági eljárás ügyféllel szemben, mely 
során hozott határozatban foglaltakat ügyfél nem tartotta be.  A  fenti körülmények miatt a 
kiszabott  500.000  forint összegű közigazgatási bírság nem aránytalan az elkövetett 
jogsértéshez viszonyítva. 

Az elsőfokú határozat rendelkező részét a fentiekben kifejtett indokolással a másodfokú 
hatóság helyben hagyja. 

A  határozat közigazgatási perben való felülvizsgálatának lehetősége az Akr.  114.  §  (1) 
bekezdésén alapul. 
A  másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskört 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 (továbbiakban: Itv.)  45/A.  §  (1)  bekezdés rendelkezése szerint 
állapítja meg azzal, hogy az Itv.  62.  §  (1)  bekezdése alapján az eljárásban az illetékfeljegyzési 
jogra vonatkozó szabályok irányadók. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  10. 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda, 
Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

Napirend  3/4.  pontja 
Javaslat fellebbezés elbírálására településképi bejelentési eljárásban 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
66/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1 ügyfél részére kiadott 
26-397/2019  iktatószámú településképi bejelentési eljárásban hozott elsőfokú 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 

ügyfél részére 
klímaberendezés elhelyezése ügyében kiadott  26-397/2/2019  iktatószámú településképi 
bejelentési eljárásban hozott elsőfokú határozatot 

helyben hagyja. 

E 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 elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani. 
A  keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

INDOKOLÁS 

Az első fokon eljáró hatóság a  26-397/2019  számú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatában ügyfél által bejelentett, klímaberendezés elhelyezése 
építési tevékenységet azzal a feltétellel vette tudomásul, hogy a homlokzaton klíma kültéri 
egység nem jelenhet meg, kültéri egység nélküli klíma helyezhető el, annak kivezető rácsa 
épületdíszt nem roncsolhat.  A  takarórács színe a homlokzat színével megegyező kell, hogy 
legyen. 
Az ügyfél a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül  2019. 03. 25.  napján jogorvoslati 
kérelmet terjesztett elő. 

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 
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általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr).  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 elsőfokú eljárást felülvizsgálta és a jogorvoslati kérelmet 
elbírálva azt megalapozatlannak találta az alábbiakra tekintettel: 

Ügyfél fellebbezésében előadja, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) 
önkomtányzati rendelet (a továbbiakban: Tkr.)  27.  §  (1)  bekezdése egyértelműen csak az utcai 
homlokzatra vonatkoztatva nem engedélyezi klímaberendezés elhelyezését, továbbá nem tiltja 
a nem utcai homlokzatra a kültéri egységgel rendelkező klímaberendezés felszerelését, csak 
kültéri egységgel nem rendelkező klímaberendezés szellőző nyílásának elhelyezésére 
vonatkozik. 
Jogorvoslati kérelmében megjegyzi továbbá, hogy az épület belső udvari részére, a lépcsőházi 
belső részen, a lakásnál lévő boltív takarásában kívánja elhelyezni a klímaberendezés kültéri 
egységét, úgy hogy a berendezés az udvarról ne legyen látható, és semmilyen homlokzati 
díszt ne roncsoljon,  2.6  méteres magasságban. 

Tévesen hivatkozik arra ügyfél, hogy kizárólag a Tkr.  27.  §  (1)  bekezdésében foglaltakat 
kellett figyelembe venni elsőfokú hatóságnak a klímaberendezés elhelyezésének településképi 
eljárásában.  A  hivatkozott jogszabályhely valóban csupán annyit ír elő, hogy új  parapet-
konvektor, klímaberendezés utcai homlokzaton történő elhelyezése nem megengedett. Kültéri 
egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén annak szellőző nyílása épület homlokzat 
díszét nem roncsolhatja, a takarórács színe nem lehet eltérő a homlokzat színétől". Azonban 
elsőfokú hatóság határozatában hivatkozik arra, hogy a Rákóczi  fit 19.  sz. alatti  (36509  hrsz.) 
társasház a Tkr.  2.  melléklet  1.  pont  A.  táblázat szerint Kerületi egyedi védelem alatt áll. 
Tekintettel arra, hogy a társasház, melyben az érintett ingatlan található védelem alatt áll, 
ennek okán az eljárásra vonatkozik a Tkr.  57.  §  (2)  bekezdés a) pontja, mely szerint 
„klímaberendezés és klíma-berendezések kültéri egysége védett építményen és védelemmel 
érintett közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el." 
A  hivatkozott jogszabályhely szerint védett építményen, sem utcai, sem belső udvari 
homlokzaton nem helyezhető el klímaberendezés és klíma-berendezések kültéri egysége. 

Elsőfokú hatóságnak a feltételek meghatározása során mérlegelési lehetősége nem volt, így a 
jogszabályi előírások teljesülése kizárólag kültéri egység nélküli klíma berendezés 
elhelyezésével biztosítható. 

Az elsőfokú határozat rendelkező részét a fentiekben kifejtett indokolással a másodfokú 
hatóság helyben hagyja. 

A  határozat közigazgatási perben való felülvizsgálatának lehetősége az Ákr.  114.  §  (1) 
bekezdésén alapul. 
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.  §  (1)  bekezdése alapján az eljárásban az illetékfeljegyzési 
jogra vonatkozó szabályok irányadók. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  10. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Jegyzői Kabinet 
Jogi Iroda 

Napirend  3/5.  pontja 
Javaslat bírósági ülnökök megválasztására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
67/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. át nem ruházható hatáskörében eljárva a Köztársasági Elnöknek a bírósági ülnökök 
megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló  95/2019.  (III.5.) KE számú határozata alapján a 
büntetőeljárásról szóló  2017.  évi XC. törvény  680.  §  (5)  bekezdése szerinti bírósági ülnöknek 
választja meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságra  2019.  május  31.  napjától  4  (négy) évig 
terjedő időszakra az alább felsorolt jelölteket: 

Sinapis-Vermes Klára, 
Heinrich  Zoltán István, 
Dr. Réz Ferenc. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019.április  30. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott bírósági ülnökök névjegyzékét és a jelöltek 
elfogadó nyilatkozatait küldje meg a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökének, és 
gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek kiállításáról és átadásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 
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Napirend  4/1.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
68/2019.  (IV.30.) 2  IGEN 12  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gábor képviselő javaslatát, mely 
szerint 

a társasházi pályázati felújítási alapot  50  millió Ft-tal kívánja megemelni, 
a läpótlásra további  10  millió Ft-ot, 
Szociális feladatokra, azon belül települési támogatásra, további  10  millió Ft-ot 
javasol a költségvetésben elkülöníteni. 

A  módosító indítvány pénzügyi forrása az előterjesztés  6/c  mellékletének  90.  sorszáma alatt a 
„rendezvények, marketing tevékenység". 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
69/2019.  (IV.30.) 13  IGEN 1  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

az addiktológiai rendelőt a  Budapest,  VIII. Magdolna  u. 33.  szám alatt alakítja ki. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.  a) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az Önkormányzat tulajdonát 
képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, 
helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati  (24  órás), közvetlen balesetveszély és 
hibaelhárítása, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők gyorsszolgálati  (24  órás), 
közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása, 
valamint a költségvetési szervek gyorsszolgálati feladatainak ellátása tárgyában saját 
nevében közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

b)  az a) pontban foglaltak miatt évente  500.000  e  Ft  összegben  2020.-2022.  évekre 
előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként a lakbér és helyiségbérleti díj 
bevételek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 
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3. a felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatokat az Önkormányzat önállóan a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén, az Auróra utca  22-28. 
szám alatt lássa el, melynek érdekében  2020-2023.  közötti időszakra évente  30.000.000,-
Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként határozatlan időre az 
Önkoiniányzat közhatalmi bevételeinek. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által ellátott feladatok körében a kerületőri 
állomány létszámának  13  fővel történő növelése, a köztisztasági munkavállalók 
bérfejlesztése, továbbá az egyéb munkavállalók 8%-os bérfejlesztése érdekében évente 
176.835  e  Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal 2020-tól határozatlan időre 
kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

5. módosítja a  108/2018.  (XII.18.). számú határozatának  12.  pontját az alábbiak szerint: 

„12.  a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére  9.001,7  e  Ft  támogatást biztosít a  2017. 
március 1-jétől a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-től átvett dolgozók éves 
cafetéria összegének cafetérián belül jövedelemként adózó pénzbeli juttatás címen és 
felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére." 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2020-tól az éves költségvetések 
készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020-tól az éves költségvetések készítése 

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

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  12  IGEN,  1  NEM,  3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  19/2019. (V.02.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2019. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐ L SZÓLÓ  36/2018.  (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  4/2.  pontja 
A  Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
70/2019.  (IV.30.) 11  IGEN 1  NEM 3  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Önkoiniányzat  2018.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges 
beszámolót a határozat  1.  számú melléklete szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. elfogadja az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek hitelezési veszteségként 
való leírását a határozat  2.  számú melléklete szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. jóváhagyja a  2018.  évi összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat  3.  számú 
melléklete szerint. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály 

A 70/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  5.  számú melléklete 
tartalmazza. 
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Számlavezetési díj negyedévi mértéke 
Ft/db/negyedév 

(magában foglal minden banki típusú 
műveletet) 

6.600 
Ft/db/negyedév 

POS  terminál üzemeltetés ajánlati ára Ft/db 120.000 Ft/év/db 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  1  NEM,  3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  20/2019. (V.02.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 2018.  ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  4/3.  pontja 
Javaslat számlavezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
71/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1 a) a „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési 
szerveinek,  a  nemzetiségi önkormányzatok, valamint  a  Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. fizetési számláinak vezetése és  a  számlavezetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt  el  nem beszerzési eljárásban 
a  K&H  Bank  Zrt.  (1095 Budapest,  Lechner  Ödön fasor  9.)  és az OTP  Bank  Nyrt. 
(1051 Budapest,  Nádor  u. 16.)  ajánlattevő által benyújtott végleges ajánlat érvényes,  a 
Raiffeisen  Bank  Zrt.  (1054 Budapest,  Akadémia  u. 6.)  ajánlattevő által benyújtott 
ajánlat érvénytelen. 

b)  a beszerzési eljárás eredményes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.  a) a határozat  1.  pont szerinti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az OTP  Bank 
Nyrt.  (1051 Budapest,  Nádor  u. 16.),  mely a legjobb ár-értékarányú érvényes ajánlatot 
adta. Elfogadott ajánlati ára: 
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Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára Ft/db 3.382 Ft/év/db 

  

b)  felkéri a polgármestert a határozat  2a)  pontja szerinti nyertes ajánlattevővel történő, 
az ajánlatában szereplő fizetési számla szerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések 
megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén  2019.  április  30., b)  pont esetén  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről tájékoztassa a 
költségvetési szerveket, a nemzetiségi önkormányzatokat és a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a K&H  Bank  Zrt.-vel a megszűnő 
bankszámlák és alszámlák utógondozásával kapcsolatos szerződéseket  2019.  június  1. 
és  2019.  december  31.  közötti időszakra 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  30. 

5. felkéri a polgármestert a fizetési számlát vezető hitelintézet változás bejelentésére a 
Magyar  Államkincstár felé, valamint a fizetési számla változáshoz kapcsolódó 
szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály 

Napirend  5/1.  pontja 
Javaslat pályázat keretében utak, járdák felújítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
72/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
szerinti belterületi utak, járdák alcélra a Józsefváros közigazgatási területén található 
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Szeszgyár utca Baross utca és Visi Imre utca közötti szakasza (helyrajzi szám:  35921) 
útburkolatának felújítására, felületi javítására pályázatot nyújt be, melynek bekerülési 
költsége összesen  80.000  e  Ft, 

b) a pályázat benyújtásához szükséges önrészre  30 000  e Ft-ot biztosít, melyre 
előzetes kötelezettséget vállal a  2020.  évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként 
az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek terhére, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2020.  évi költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) és  b)  pont esetében  2019.  május  31., c)  pont estében a  2020.  évi 
költségvetés készítése 

2. felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és az 
esetleges hiányos pótlások aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  május  31.,  hiánypótlások esetében azt követően 

3. felkéri a Rév8 Zrt.-t és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok összeállítására. 

Felelős: Rév8 Zrt. vezérigazgató, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2019.  május  31. 

4. nyertes pályázat esetén az  1.  pontban meghatározott közterületeket a beruházás 
megvalósításától számított  10  évi az eredeti rendeltetésnek megfelelően — a 
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával — használja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a beruházás megvalósításától számított  10  év 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. 

Napirend  5/2.  pontja 
Javaslat döntések meghozatalára az élhetőbb Palotanegyedért 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgáiiiiester 

Egry Attila — alpolgáLtnester 
dr. Szilágyi Demeter — képviselő 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 

25 



73/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként a 
Palotanegyedben a  1088 Budapest,  Vas  u. 14.  szám alatt új  25  férőhelyes Idősek Klubját 
hoz létre  2019.  szeptember  1.  napjától. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2) elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeli iekjóléti Központ Alapító okiratát 
módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, a 
határozat  1.  sz. mellékletében foglalt tartalommal, melyek  2019.  szeptember  1.  napján 
lépnek hatályba. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat  2)  pontjában meghatározott Alapító okiratot 
módosító dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási 
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 
lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő — 
kérdésekben nem módosíthatja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

4) a./ a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett 
álláshelyeinek számát — kötelező feladat —  4  álláshellyel  (1  fő klubkoordinátor,  2  fő 
gondozó/ápoló,  1  fő intézményi takarító és konyhai kisegítő) megemeli  2019.  szeptember 
1.  napjától, így az engedélyezett álláshelyek számát  2019.  szeptember  1.  napjától  249 
álláshelyben határozza meg. 

b./  a határozat  1)  pontjában foglalt Idősek Klubja kialakítása érdekében az Önkormányzat 
kiadás  11602  cím — önként vállalt feladat — beruházások/Budapest, VIII. Somogyi Béla  u. 
21. Ü 1•  üzlethelyiség megvásárlása előirányzatáról  44.100,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 
11601  cím — kötelező feladat — beruházások/Budapest, Vas  u. 14.  szám alatti Idősek 
Klubja kialakítása előirányzatára  25.000,0  e Ft-ot, az Önkormányzat  11108-02  cím — 
kötelező feladat — finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás 
folyósítása előirányzatára  19.100,0  e Ft-ot a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ támogatása címen, 

c./  a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  40105  cím — kötelező 
feladat —finanszírozási felhalmozási bevételek/központi, irányítószervi támogatás 
előirányzatát és a beruházások előirányzatát  19.100,0  e Ft-tal megemeli az Idősek Klubja 
berendezési tárgyainak beszerzése címen, 

d./  a határozat  1)  pontjában foglalt Idősek Klubja üzemeltetése érdekében az 
Önkomiányzat kiadás 11107-01cím cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — 
kötelező feladat — előirányzatáról  9.797,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás az Önkormányzat 
11108-02  cím — kötelező feladat — finanszírozási működési kiadások/központi, 
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irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ támogatása címen, 

e./ a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  40105  cím — kötelező 
feladat —finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás 
előirányzatát  9.797,0  e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím kiadások, 
személyi juttatások előirányzatát  2.818,0  e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát  596,0  e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 
6.383,0  e Ft-tal megemeli. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

5) a) az új Idősek Klubja működtetése érdekében kötelező feladatként 2020-tól határozatlan 
időre előzetes kötelezettséget vállal évente  22.837  e  Ft  összegben az ellátottak térítési díj 
bevételeinek, a központi költségvetési támogatás és az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésről 
szóló rendelet módosításánál és 2020-tól a tárgyévi költségvetés készítésénél vegye 
figyelembe 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása, valamint a tárgyévi 
költségvetések készítése 

6) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, 
hogy fenntartói jóváhagyás céljából készítse el az intézmény szakmai programját, 
valamint a szervezeti és működési szabályzatát. 

Felelős: polgálinester 
Határidő: a  2019.  júniusi képviselő-testületi ülés 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

A 73/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  6.  számú melléklete 
tartalmazza. 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  16/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK 
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HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ  37/2017.  (IX.14.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  10/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS  A  VAGYON 
FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ  66/2012.  (XII.13.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  11/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
PALOTANEGYED TERÜLETÉN VÁLTOZTATÁSI TILALOM 
ELRENDELÉSÉRŐL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  5/3.  pontja 
Javaslat az Országzászlóval kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
74/2019.  (IV.30.) 12  IGEN 2  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a  158/2015.  (VI.25.) számú határozatában kifejezett szándékának megvalósítása 
érdekében, a  202/2016.(X.06.)  számú határozatában megjelölt helyszínen  (Budapest  VIII. 
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kerület, Bláthy Ottó utca, Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti szakaszának Vajda 
Péter utca felőli végén) Országzászlót emel. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019'  április  30. 

2. Az  1.  pontban foglalt szobrászati szolgáltatás keretében az emlékmű tervezésére, 
kivitelezésére és elhelyezésére Mihály Gábor szobrászművészt kéri fel, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a határozat mellékletében 
meghatározott tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30.,  a szerződés aláírása tekintetében  2019.  május  06. 

3. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére az emlékmű fenntartására vonatkozóan 2020-tól határozatlan időre 
évente  50.000 Ft  összegben, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetések készítésekor 
a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2020-tól az éves költségvetések készítése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Városépítészeti 
Iroda 

A 74/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  7.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  6/1.  pontja 
Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 
49/2017.  (XII.20.) rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
75/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a társasházak részére homlokzat-tisztításhoz  20.000,0  e  Ft  fedezetet biztosít a 
felhalmozási támogatási előirányzat terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. az Önkormányzat kiadás  11705  címen belül — önként vállalt feladaton belül — 
kiadások/felhalmozási kiadások/felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
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kívülre előirányzatról  20.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkoLmányzat  2019.  évi 
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodás Ügyosztály 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  13  IGEN,  0  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  17/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
TÁRSASHÁZAKNAK ADHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ  49/2017.  (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  6/2.  pontja 
Javaslat a  Budapest  VIII., Futó  u. 5.  szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt 
pályázat eredményének megállapítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács  Barbara  — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

igazgatóság elnöke 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
76/2019.  (IV.30.) 11  IGEN 1  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)  a  Budapest  VIII. kerület, Futó  u. 5.  szám alatti,  35576/1  hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére 
kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 
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2.) a pályázat nyertesének a Cordia Ingatlanbefektetési Alapot (MNB nyilvántartási száma: 
1221-08,  székhelye:  1082 Budapest,  Futó utca  43-45.  VI. emelet.) nyilvánítja, a vételárat 
523.197.000,- Ft  összegben állapítja meg. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

3.) megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat meghatalmazásából és megbízásából eljárva, a határozat  1.) 
és  2)  pontja alapján a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű ingatlan adásvételi 
szerződés aláírására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő  15  munkanapon belül 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Napirend  6/3.  pontja 
Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  21/2019. (V.06.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  AZ 
ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÜRES TELKEK, FELÉPÍTMÉNYES 
INGATLANOK, GÉPKOCSI-BEÁLLÓK ÉS DOLOGBÉRLET BÉRBEADÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐ L SZÓLÓ  59/2011.  (XI.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ  
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  22/2019. (V.06.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  AZ  ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐ L SZÓLÓ  35/2013.  (VL20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

31 



A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  18/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 
LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐ L, VALAMINT  A  LAKBÉR 
MÉRTÉKÉRŐ L SZÓLÓ  16/2010.  (III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
77/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  198/2016. (X.06.)  számú határozatát visszavonja  2019. 
május  14.  napi hatállyal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  14. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
78/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy  2019.  május  15.  napjától: 

1.)  Telken, teremgarázsban, mélygarázsban, parkolóházban, lakóház udvaron az 
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, az Önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények,  Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala, a BRFK 
VIII. kerületi Rendőrkapitánysága, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, valamint a Józsefváros területén lévő, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott VIII. kerületi általános iskolák dolgozói 
jogosultak gépkocsi-beálló bérbevételére az alábbi feltételekkel: 

a) telken történő parkolás esetében  2019.  évben  1.607,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj 
megfizetése esetén, amely a következő években a fogyasztói árindexnek 
megfelelő mértékben növekedik; 

b) teremgarázsban, mélygarázsban, parkolóházban történő parkolás esetében a  Kt. 
határozat  8.  a) pontjában meghatározott  50  óra parkolási díjnak megfelelő 
összegű bérleti díj  50%  -ának megfizetése esetén, 
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c)  lakóház udvaron történő parkolás esetében a  Kt.  határozat  8. c)  pontjában 
meghatározott bérleti díj  50  %-ának megfizetése esetén.  A  bérleti díj mértéke 
minden évben az előző évi fogyasztói árindexnek megfelelő mértékkel 
növekszik. 

2.) A  dolgozó egy darab gépjárműre vonatkozó bérleti szerződés megkötésére jogosult. 

3.) A  bérleti szerződést a dolgozóval határozatlan időre kell megkötni,  de  a kedvezményes 
bérleti díj a dolgozót csak a közszolgálati jogviszonyának vagy munkaviszonyának 
fennállásáig illeti meg. 

4.) A  bérleti szerződést a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. köti meg az  1.)  pontban 
meghatározott dolgozóval, jelen határozat és a vonatkozó hatályos rendeletek alapján. 

5.) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, az Önkoiniányzat 
fenntartásában működő intézmények,  Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi 
Hivatala, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint a Józsefváros területén lévő, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott VIII. kerületi általános iskolák közfeladat 
ellátása céljából használt szolgálati gépjárművei a telkeken, teremgarázsban, mélygarázsban, 
parkolóházban, lakóházak udvarain ingyenes parkolhatnak. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
79/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  190/2013.  (V.  22.)  számú határozatát visszavonja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
80/2019.  (IV.30.) 15  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy  2019.  május  01.  napjától felhatalmazza és megbízza a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ideiglenes (pl.: filmforgatás, építőanyag tárolás, 
egyéb eszköz) jellegű használati szerződések megkötésére, az önkormányzati tulajdonban 
lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek,  100 %-ban  önkormányzati tulajdonú 
lakóépület közös tulajdonú épületrészeinek (pl.: udvar, lépcsőház, homlokzat), telkek, 
épületek esetében az alábbiak szerint: 

a.) használatbaadás időtartama:  60  nap, ami kérelemre egy alkalommal legfeljebb  60 
nappal meghosszabbítható a korábbi szerződéssel megegyező feltételekkel. 
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b.) a használati díj mértéke lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség,  100 %-ban 

önkormányzati tulajdonban álló épület közös használatú területe (pl.: lépcsőház, 

udvar, homlokzat) esetében: 

ba.)  1-7  nap közötti időtartamra  16.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 

bb.) 1-30  nap közötti időtartamra az első  het  napra  112.000,- Ft  + ÁFA, ezen felül a  8. 
naptól kezdődően  10.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 

be.)  1-60  nap közötti időtartamra az első  30  napra  342.000 Ft  + ÁFA, ezen felül a  31. 
naptól kezdődően  6.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 

bd.) amennyiben a használatba venni kívánt ingatlanrészhez (lakás, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség) egyéb közös használatú ingatlanrész (pl.: lépcsőház, udvar, 
homlokzat) igénybevétele is szükséges a megközelítés, átmeneti tárolás 
érdekében, az így használatba vett ingatlanrész után a használatba vevő a ba.)-bc.) 
pontok szerint köteles használati díjat fizetni. 

c.) a használati díj mértéke épület, telek esetében: 
ca.) 1-7  nap közötti időtartamra  20.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 
eb.)  1-30  nap közötti időtartamra az első hét napra  140.000,- Ft  + ÁFA, ezen felül a  8. 

naptól kezdődően  14.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 
cc.) 1-60  nap közötti időtartamra az első  30  napra  462.000,- Ft  + ÁFA, ezen felül a 

31.  naptól kezdődően  10.000,-  Ft/nap + ÁFA + közüzemi díjak/ingatlan. 

d.) A  birtokbaadás és birtokbavétel minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

rögzítésre kerül, amely tartalmazza az ingatlanhoz tartozó mérőórák számát és állását. 

A  mérőóra állás különbözet alapján a fogyasztás a használó részére továbbszámlázásra 

kerül. Amennyiben olyan ingatlanrész használatba adására kerül sor, amely külön 

mérőórával nem,  de  áram-, vízvételezési lehetőséggel rendelkezik, úgy a főmérőn mért 

(1  eves időtartam figyelembevételével meghatározott) átlag feletti fogyasztás 

megfizetésére köteles a használó. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Napirend  7/1.  pontja 
Javaslat a Településfejlesztési Koncepció elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
81/2019.  (IV.30.) 4  IGEN 6  NEM 5  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gábor képviselő javaslatát, mely 

szerint az önkormányzati lakások megújítása pont egészüljön ki azzal, hogy középtávon 
szerepeljen az egészségre káros lakások felújítása, mely a szociális lakhatás fejezetre is 
vonatkozzon. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
82/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy át nem ruházható hatáskörében eljárva 

1. elfogadja  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hosszú távú 
Településfejlesztési Koncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a koncepció elfogadásáról és honlapon való 
közzétételéről  5  napon belül értesítse az egyeztetésben résztvevőket és az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda. 

A 82/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  8.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  7/2.  pontja 
Javaslat „első világháborús emlékmű elhelyezésére" pályázati támogatás 
igénybevételével 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
83/2019.  (IV.30.) 13  IGEN 1  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. 

Század Intézete által meghirdetett KKETTKK-CP-022 számú felhívásra pályázatot nyújt 
be emlékmű elhelyezése érdekében, melyhez önrészként  3.500,0  e Ft-ot biztosít az 
általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
FIatáridő:  2019.  április  30. 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és 
esetleges hiánypótlások aláírására és a XX. Század Intézete felé történő benyújtásra. 

Felelős: polgármester 
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Határidő:  2019.  április  30. 

3. nyertes pályázat esetén felhatalmazza a polgálinestert a támogatási szerződés és az ahhoz 
kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  30. 

4. az  1.  pont szerinti emlékművet az eredeti helyén, az épület vagyonkezelőjének 
hozzájárulása mellett a  Budapest  VIII. kerület, Rigó utca  16.  szám alatti,  35214  hrsz.-on 
álló épület homlokzatán helyezi el. Az emlékművet az eredeti alkotást ábrázoló 
dokumentumok, fényképek alapján, Kallós Ede 30-as gyalogezredet ábrázoló fali 
domborműve és emléktáblája mintájára, annak hű másolataként készítteti el, a pályázati 
felhívásban előírt kötelező feliratok, történeti információk feltüntetésével. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  30. 

5. az  4.  pont szerinti emlékművet, elhelyezését követően az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem ingyenes vagyonkezelésébe adja az emlékmű vagyonkezelő általi 
karbantartási kötelezettségével és felkéri a polgármestert az ezzel összefüggő 
dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  30. 

6. a) az  1.  pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01cím cél és általános 
tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  3.500,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás  11601  cím — önként vállalt feladat — beruházások/Kallós Ede 30-as 
gyalogezredet ábrázoló fali domborműve és annak emléktáblája készítése előirányzatára. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésről szóló 
rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében a  2019.  évi költségvetés 
következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, RÉV8 Zrt. 

Napirend  7/3.  pontja 
Javaslat döntések meghozatalára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálatáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
84/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy át nem ruházható hatáskörében eljárva 
1. a  207/2015. (IX. 17.)  számú határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési 

Stratégiát és annak megalapozó vizsgálatát — módosításuk érdekében — felülvizsgálja, 
melyre  6.000,0  e  Ft  fedezetet biztosít az általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgátinester 
Határidő: 2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban foglaltak végrehajtására a tervező 
kiválasztásához szükséges közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 
folytassa le. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

3. a) a határozat  1-2.  pontjában meghatározottak érdekében az „Integrált 
Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata" címen az Önkormányzat kiadás  11107-
01  cím cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — 
előirányzatáról  6.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11703  cím — kötelező feladat — 
dologi kiadások előirányzatára. 
b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésről 
szóló rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében a  2019.  évi 
költségvetésről szóló rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda. 

Napirend  8/1.  pontja 
Javaslat alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgálinester 

Egry Attila — alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
85/2019.  (IV.30.) 13  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a  2019.  évi civil pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja: 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatási 

összeg 

1. 

Vasas Központi 
Könyvtár Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

Irodalomnépszerűsítő pódiumbeszélgetések 
kortárs írókkal, alkotókkal (tiszteletdíjak, 
moderátor). Költészetnapi zenés műsor 
szervezése. Margitszigeti irodalmi séta. Ady 
Endre versösszeállítás. Gyereknapi zenés 
versműsor. Irodalmi séta. Biblioterápiás 
foglalkozások. Közösségépítő rendezvény. 
Mikrofon  beszerzés. 

100.000,- Ft 
(működés) 

2. 

Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna  u. 5-7. 

Családi piknik a Füvészkertben (szállítás, 
bérlés, nyomdaköltség), Jelmeztár kifestése 
(anyagköltség, berendezés). 

300.000,- Ft 
(működés) 

3. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Mária  u. 25. 

Nyári Gyökerek tábor szervezése (utazás, 
szállítás, étkezés, programok költsége, 
szállás, anyagköltség). 

200.000,- Ft 
(működés) 

4. 
Moravcsik Alapítvány 
1083 Budapest, 
Balassa  u. 6. 

A 10.  PsychArt24 Művészeti Maraton, 
valamint alkotótábor megszervezése 

0,- Ft 

5. 

Szent József az 
Idősekért Alapítvány 
1082 Budapest, 
Üllői  at 40. 2/2. 

Nyugdíjas klub (élelmiszercsomagok, 
kulturális programok, zarándoklat 
szervezése, színház, múzeumlátogatás). 

150.000,- Ft 
(működés) 

6 .. 

Nem Adom Fel 
Alapítvány 
1092 Budapest, 
Lónyai  u. 3. 

A  Nem Adom Fel Kávézóban megvalósuló 
"Női csevej" című programsorozat (előadó 
tiszteletdíj, műsorvezető, hangosítás, 
kommunikáció, vendéglátás). 

200.000,- Ft 
(működés) 

7. 

Katakomba Művészeti 
Műhely Alapítvány 
2071  Páty, 
Arany János  u. 38. 

"Gazdálkodj okosad rendezvények 
szervezése a Nem Adom Fel Kávézóban. 

0,- Ft 

8. 
HAT  Alapítvány 
1032 Budapest, 
Szőlő  u. 86. 

A  Józsefvárosban működő KOCKA 
adománybolt működésének és két nyílt nap 
megszervezése. 

0,- Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2.  a  2019.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok 

megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatási 

összeg 

1. 

Jézus Társasága 
Alapítvány 
1085 Budapest, 
Mária utca  25. 

Belvárosi Csend programsorozat hirdetése - 
hetilap és  online  megjelentetés, programfüzet 
(23.000  példány), molinó és programsorozat 
megjelenítése egy külön  banner  alatt a 
honlapon. 
Zengő mediáció  2019.  március  22-23.  és 
Szakrális bábjáték felnőtteknek  2019.  április 
13.  (grafikai költség, előadói tiszteletdíj). 

600.000,- Ft 
(működés) 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

2. 

Külső- Józsefvárosi . m Református Diakóai 
Alapítvány 
1089 Budapest, 
Kőris utca  13. 

Templom felújításának első üteméért való 
hálaadás-ennek költsége agapéval és 
előadókkal. 
Tanévzáró és tanévnyitó istentisztelet a 

 hittanosoknak (hittanosoknak ajándék, 
előadók, szükséges eszközök). 
Anyák napja, idősek napja (alapanyag, 
előadók). 
Nemzeti, egyházi ünnepeinkért való 
hálaadás. Karácsonyi ajándékok, agapé. 

1.000.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3.  a  2019.  évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

1. 
Losonci Alapítvány 
1083 Budapest,  
Losonci tér  1. 

A  Losonci Téri Általános Iskola tanulóinak 
szabadidős versenyekre való eljutásának, 
nevezésének támogatása (nevezési díj, 
tömegközlekedés). 

114.000,- Ft 
(működés) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalékot 
343,0  e Ft-tal, a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot  11.988,0  e Ft-
tal, az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékot  3.425,0  e Ft-tal és a 
sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalékot  1.014,0  e Ft-tal megemeli az 
általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

5. a) a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím 
működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — 
előirányzatáról  16.770,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz 
támogatás céltartalékra  343,0  e Ft-ot, a civil szervezetek, alapítványok támogatása 
céltartalékra  11.988,0  e Ft-ot, az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékra 
3.425,0  e Ft-ot, a sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalékra  1.014,0  e Ft-ot, 

b)  az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a 
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkoimányzatok programjaihoz támogatás céltartalék 
előirányzatáról  6.150,0  e Ft-ot átcsoportosít  11105  cím - önként vállalt feladat — egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára, 
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c) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az 
egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék — önként vállalt feladat — 
előirányzatáról  8.425,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat — 
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  6.940,0  e Ft-ot 
és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  1.485,0  e Ft-
ot, 

d) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a 
civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék — önként vállalt feladat — 
előirányzatáról  16.988,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat 
— egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  14.870,0  e 
Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  1.900,0  e 
Ft-ot, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 
218,0  e Ft-ot, 
e) az Önkoiniányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül a 
sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék — önként vállalt feladat — 
előirányzatáról  2.014,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105-  cím — önként vállalt feladat — 
egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára  1.814,0  e Ft-ot, a 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára  200,0  e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

6. Egry Attila alpolgármesteri kerete előirányzatának terhére támogatja a Fazekas  Mihaly 
Oktatási, Kulturális és  Sport  Alapítványt (székhely:  1082 Budapest,  Horváth  Mihaly  tér 
8.;  adószám:  18156292-1-42) 637.500,- Ft  összegben a Budapesti Fazekas Mihály 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium oktatási feladataihoz kapcsolódó eszközök 
beszerzésének érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

7. a határozat  6.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési 
cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri keret - önként vállalt feladat 
- előirányzatáról  637,5  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt feladat — 
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Fazekas 
Mihály Oktatási, Kulturális és  Sport  Alapítvány oktatási eszköz beszerzésének 
támogatása címén. 

Felelős: polgáimester 
Határidő:  2019.  április  30. 

8. felkéri a polgármestert a határozat  1-3.  és  6.  pontja szerinti támogatási szerződések 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

9. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály. 

Napirend  8/2.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2018.  évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
86/2019.  (IV.30.) 14  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2018. 
évi gyermekjóléti és gyennekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a határozat mellékletét 
képező átfogó értékelést. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda. 

A 86/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  9.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  8/3.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői pályázatának elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
87/2019.  (IV.30.) 13  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.  vezetői megbízást  ad  Váradi Gizella részére a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ  (1081 Budapest,  Népszínház utca  22.)  intézményben  2019.  május 
1. —2024.  április  30.  közötti időszakra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 
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2.  felkéri a polgármestert az  1.  pont szerinti vezetői megbízás és a kapcsolódó egyéb 
munkaügyi dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda 

Napirend  8/4.  pontja 
Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
88/2019.  (IV.30.) 13  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) elfogadja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda Alapító okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratát, a határozat  1.  sz. mellékletében foglalt tartalommal, melyek  2019.  augusztus 
1.  napján lépnek hatályba. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat  1)  pontjában meghatározott Alapító okiratot 
módosító dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási 
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 
lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő — 
kérdésekben nem módosíthatja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda. 

A 88/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  10.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  8/5.  pontja 
Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgárniester 

Sántha Péterné — alpolgármester 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
89/2019.  (IV.30.) 11  IGEN 2  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I a PENSIO Magyarország Kft. áremelési javaslatát elfogadja, mely szerint  2019.  május  1. 
napjától a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetése tárgyában  2015. 
augusztus  3.  napján kötött, mindezidáig négyszer módosított Szerződés szerinti vállalkozói 
díjak mértéke  6  %-kal emelkedik. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti szerződésmódosításból eredő többletköltséget a szolgáltatást 
igénybevevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átvállalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1.  számú mellékletét képező Vállalkozási Szerződés  5. 
számú módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

4. a közétkeztetés biztosítása érdekében kötelező feladatként határozatlan időre évente 
1.075.718  e  Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, 
étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját 
bevétele. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat  4.  pontjában foglaltakat a  2020.  naptári év és az 
azt követő évek költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  naptári év és az azt követő évek költségvetésének tervezése. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

A 89/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  11.  számú melléklete 
tartalmazza. 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
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BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  1  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  12/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
BUDAPEST  JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT 
ÓVODÁKBAN, VALAMINT  AZ  ÁLLAMI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 
ÁLTAL FENNTARTOTT  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLETI ISKOLÁKBAN 
ALKALMAZOTT ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ  13/2013. (111.28.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

A  SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  1  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  13/2019.  (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI, VALAMINT  A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST 
NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ  10/2015.  (III.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  8/6.  pontja 
Javaslat a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 
átszervezésének véleményezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  12  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
90/2019.  (IV.30.) 12  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésrő l szóló  2011.  évi CXC. törvény  83. 
§  (3)  bekezdés  b),  valamint a  (4)  bekezdés  h)  pontja szerinti véleményezési jogával élve 
tudomásul veszi a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium (székhely:  1086 Budapest, 
Bauer  Sándor utca  6-8., OM  azonosító:  034923)  Köznevelési Hídprogramba lépése miatti 
átszervezését a  2019/2020.  tanévtől kezdődően. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 
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Napirend  8/7.  pontja 
Javaslat Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton történő 
részvételre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  12  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
91/2019.  (IV.30.) 12  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. pályázatot nyújt be az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány által az Ovi-Röpi Program 
keretében kiírt rendkívüli pályázatra, a Napraforgó Egyesített Óvoda Napraforgó 
Székhelyóvodájában  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.),  valamint a köznevelési 
intézmény további két tagóvodájában (Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája  1086 Budapest,  Szűz  u. 2.,  Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár 
Tagóvodája  1086 Budapest,  Dankó  u. 31.)  található Ovi-Sport  pályákra fejlesztett 
minőségű és röplabdára is alkalmas vonalazású műfű borítás, valamint  mobil,  hosszanti, 
röplabdázásra/zsinórlabdázásra alkalmas háló elhelyezése érdekében azzal, hogy a pályázat 
önrészét az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány vállalja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti nyertes pályázat esetén az Ovi-Sport  Közhasznú Alapítvány a 
felújítást elvégezheti és az Ovi-Sport  pályákat a felújítástól számított  15  évig (az 
üzemeltetési kötelezettség lejártáig) használhatja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

3. felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására, és a pályázati 
kérelem benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály. 

Napirend  9/1.  pontja 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztására 
(írásbeli előterjesztés, MELLÉKLET PÓTKÉZBESÍTÉSSEL) 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina — jegyző 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  12  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 

92/2019.  (IV.30.) 11  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának dr. Galambos 
Károlyt megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. Budapest  Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat  1.  sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

A 92/2019.  (IV.30.) számú határozat mellékletét a kivonat  12.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Kmf. 

Danada-Rimán Edina s.  k. dr. Sára Botond s.  k. 
jegyző polgármester 

A  jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

  

  

Sol  osi Beáta 
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője 

A  jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 

Varró Beáta 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 
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