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A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/ Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport 
Bizottság/ Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság/ Tulajdonosi, 
Közterület-hasznosítási Bizottság/ Városüzemeltetési Bizottság/ Kerületfejlesztési, 
Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

a  2019.  november 28-ai 
képviselő-testületi 

ülésre 

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

(az SZMSZ  17. 5V (1)  bekezdése alapján) 



Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Javaslat az Orczy Negyed programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

67/2018. (X.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja a mérföldkövek ütemezésének módosítását a következő táblázat ala án: 

  

Támogatási 
Szerződés szerinti 

ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

I. mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki 
előkészítése 

2018.10.31. 2019.01.31. 

2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány és 
2018.12.31. 2019.02.15. mellékleteinek elkészítése, 

benyújtása 

3. mérföldkő Közbeszerzés lefolytatása 2019.06.30. 2019.06.30. 

4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2019.12.31. 2019.12.31. 

5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.04.30. 2020.04.30. 

6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2020.08.31. 2020.08.31. 

7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2020.12.31. 2020.12.31. 

8. mérföldkő Fizikai befejezés 2021.06.30. 2021.06.30. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  október  4. 

2.  a) kijelöli a Támogatott Lakhatás program megvalósítása érdekében az alábbi ingatlanokat: 
Dankó  u. 34. 2.  emelet  8. 
Dankó  u. 34.4.  emeleti. 
Magdolna  u. 47.  fszt.  7. 
Diószegi Sámuel  u. 15.  II.  em. 30. 
Dugonics  u. 14.  I.  em. 14. 

b) a határozat  2.  a) pontja alapján kifejezi azon szándékát, hogy  2020.  január 1-jétől önként 
vállalt feladatként támogatott lakhatás szolgáltatást biztosít. 

c) a határozat  2. b)  pontja alapján felkéri a polgármestert a szolgáltatás költségvetési 
tervezetének és a működéshez szükséges dokumentumok elkészítésére és a Képviselő-
testület elé terjesztésére. 
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Felelős: polgánnester 
Határidő: a) pont esetében  2018.  október  4., b)  pont esetében  2020.  január  01., c)  pont 

esetében  2019.  június  30. 

3. a) kijelöli a LELEK-Program számára az alábbi ingatlanokat: 
Dankó  u. 34. 1.  emelet  5. 
Dankó  u. 34. 2.  emelet  9. 
Dugonics  u. 14. 3.  emelet  39. 
Kőris  u. 6.  fsz.  2. 
Lujza  u. 38.  mfszt.  7. 

b)  a határozat  3.  a) pontja alapján felkéri a polgármestert a szolgáltatás költségvetési 
tervezetének elkészítésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2018.  október  4., b)  pont esetén  2019.  június  30. 

4. a határozat  2.  a) pontja és  3.  a) pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt.-t a felújításhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció elkészítésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Határidő:  2018.  november  30. 

5. módosítja a Képviselő testület  255/2017.  (XII.19.) számú határozatával módosított 
248/2013.  (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat  26.  pont  c)  alpontját az alábbiak 
szerint: 

A  bérleti díj mértéke a mindenkori közös költséggel vagy üzemeltetési költséggel 
megegyező összeg, amennyiben a szervezet havonta legalább  8  alkalommal folytat a bérelt 
helyiségben tevékenységet. Ez esetben a közös költség vagy üzemeltetési költség 
megfizetése alól a bérlő mentesül. 

Felelős: polgánnester 
Határidő:  2018.  október  4. 

6. módosítja a Képviselő testület  255/2017.  (XII.19.) számú határozatával módosított 
248/2013.  (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat  28.  pontját az alábbiak szerint: 

Új kérelmező számára történő bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség 
ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a  6  %-a. Amennyiben a szervezet a  27.  pont 
szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére benyújtotta, és azt a bizottság 
elfogadta, az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemre a 
bérleti díjat a helyiség Józsefváros, valamint a józsefvárosi lakosok érdekében folytatott 
tevékenység szerinti kihasználtsága fuggvényében a  26.  pont a),  b)  vagy  c)  pontja szerinti 
mértékre módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett. 
Amennyiben olyan bérlő részére történik új helyiség bérbeadása, amelyik a jelen fejezet 
alapján már rendelkezik bérleti jogviszonnyal, az illetékes bizottságok a beszámolóját 
elfogadták és kedvezményes bérleti díjat állapítottak meg számára, a bérbeadás során a 
bérleti díjat a  26.  pont a),  b)  vagy  c)  pontja szerinti mértéken kell megállapítani, a leendő 
bérlő által előzetesen tett, a bérleményben folytatandó tevékenység gyakoriságára vonatkozó 
nyilatkozata alapján. 

Felelős: polgát iiiester 
Határidő:  2018.  október  4. 
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Pénzügyi Ügyosztály  tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  68/2018. (X.04.)  számú 
határozatában foglaltak az Ügyosztály részéről külön intézkedést nem igényelnek. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  tájékoztatása alapján az  5.-6.  pontok beépítésre 
kerültek a képviselő-testületi  248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatával.  A  végrehajtás 
folyamatos. 

REVS  Zrt.  tájékoztatása alapján a Képviselő-testületi határozat  1-3.  pontja a 
Pénzügyminisztérium felé bejelentésre került  (7.  számú módosítási igény).  A  módosítás az 
Irányító Hatóság részéről elfogadásra került, hatálybalépés  2018.  december  05.  napja. 

Javaslat környezetszennyező műanyag termékek felhasználásának csökkentésére 

52/2019. (11.21.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elkötelezett a  PET  palack felhasználás csökkentésében az 
Önkormányzat valamennyi költségvetési intézményénél és a 100%-ban önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságánál, ennek érdekében felkéri a polgármestert, 
gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételéről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  30. 

Jegyzői Kabinet  tájékoztatása alapján a Hivatal vonatkozásában a  PET  palack 
felhasználásának csökkentése érdekében a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Irodája üveges 
ásványvíz beszerzéséről gondoskodott. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály  tájékoztatása alapján az Ügyosztály részéről intézkedést 
nem igényel. 

Gazdálkodási Ügyosztály  tájékoztatása alapján az Ügyosztály részéről intézkedést  new 
igényelt. 

Rév8 Zrt.  tájékoztatása alapján a  2019.  évi költségvetésben még  PET  palackos 
ásványvizek beszerzése lett tervezve, azonban a  2020.  évi költségvetés tervezésekor már 
figyelembe tudták venni a Képviselő-testület döntését és a  PET  palackos ásványvizek 
helyett újrahasznosítható, üvegpalackos italok beszerzésével számoltak. Mindemellett 
jelenleg is szelektíven gyűjtik a keletkező hulladékot. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  tájékoztatása alapján az  52/2019.  (II.21.) számú 
képviselő-testületi határozatot végrehajtotta.  A PET  palackok felhasználásának 
csökkentése érdekében szerződést kötöttek a Rajos Kft-vel, így a JGK Zrt. székhelyén és 
telephelyein többutas, ballonos víz biztosításával jelentős mértékben csökkent a  PET 
palackok felhasználása. 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  tájékoztatása alapján a JKIN Zrt. az  52/2019. 
(II.21.) számú képviselő-testületi határozatot végrehajtotta.  A PET  palackok 
felhasználásának csökkentése érdekében szerződést kötöttek az Aquagold-Szikvízgyártó 
Kft-vel, így a JICN Zrt. székhelyén és telephelyein többutas, ballonos víz biztosításával 
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jelentős mértékben csökkent a  PET  palackok felhasználása, amely alól kivételt csak az 
olyan egyedi rendezvények jelentenek, amelyek esetében az ivóvíz másként nem 
biztosítható. 

Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára ZÁRT ÜLÉS 

64/2019. (IV.30.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 
1.) bérlőkijelölési jogot biztosít a  Magyar  Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

a  Budapest  VIII. szám alatti m2  alapterületű, szobás, 
összkomfortos komfortfokozatú lakásra, az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
alapján azzal a feltétellel, hogy a 
lemond a  Budapest  VIII. szám alatti, hrsz-u. 
szám alatti, szobás, m2  alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás, a _ 
hrsz-ú m2  alapterületű helyiség és a hrsz-1) 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-1), 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 
flatáridő:  2019.  április  30. 

4.) hozzájárul a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.)  számú önkormányzati 
rendelet  21/C.  § alapján a hrsz-ti  Budapest  VIII. kerület,  Budapest  VIII. 
kerület, . . szám alatti, szobás, 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 m2 
alapterületű, udvari bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához 

jogcím nélküli használók részére határozatlan időre,  30 
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napos felmondási idő kikötésével műterem tevékenység céljári - 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. szám alatti, hrsz-ú 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 r  Ft/hó + ÁFA 
bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

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

7.) hozzájárul a  Budapest  VIII. szám alatti, _ hrsz-ú m2 
, 

alapterületű, udvari beiáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához 
és . jogcím nélküli használók részére határozatlan időre,  30 

napos felmondási idő kikötésével garázs tevékenység céljára ,- 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. 

Gazdálkodási Ügyosztály  tájékoztatása alapján az Ügyosztály részéről intézkedést nem 
igényelt. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  tájékoztatása alapján tekintettel arra, hogy a 
határozat  1.)  pontja szerinti bérlő kijelölési jogot biztosító megállapodás — a 
részéről — nem került aláírásra, a határozat  4.)-7.)  pontja szerinti bérleti szerződések 
megkötésére sem kerülhetett eddig sor. 
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Javaslat döntések meghozatalára az élhetőbb Palotanegyedért 

73/2019.  (IV.30.) 

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 Gyermekjóléti 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 polgáiniestert 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, I 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 
Gyei inekjóléti 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 Önkormányzat 
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, 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-tál 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: polgármester 
Határidő: a  2019.  júniusi képviselő-testületi ülés 

Pénzügyi Ügyosztálv tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  73/2019.  (IV.30.) számú 
határozatának  4.)  pontjában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  28/2019.(V11.04.)  számú önkormányzati 
rendeletben végrehajtásra kerültek, az  5.)  pontban foglaltakat az ügyosztály  2020.  évtől a 
tárgyévi költségvetés készítésénél figyelembe veszi. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda  tájékoztatása alapján a határozat 
2.  pontja:  A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ  2019. 
szeptember  1.  napjától hatályos alapító okiratát a  Magyar  Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásba vette  2019.  május  22.  napján.  A  határozat  6.  pontja:  A  Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja aláírásra került  2019. 
július  03.  napján, a Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásra került  2019.  június 
17.  napján. 

Gazdálkodási Ügyosztálv  tájékoztatása alapján az Ügyosztály részéről intézkedést nem 
igényelt. 
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Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  tájékoztatása alapján az 
intézmény létszáma  4  fővel megemelésre került  2019.  szeptember  1.  napjával.  A 
szükséges fedezetet az önkormányzat biztosította, az intézmény előirányzatai 
módosításra kerültek. Jelenleg a helyszínen bontási munkálatok zajlanak. 
Rendelkezésükre álló információjuk szerint a kivitelezésre új pályázat kerül kiírásra.  A 
műszaki átadás időpontját egyelőre még nem tudják. Beszerzések az intézmény részéről 
még nem történtek. Az SZNISZ és a szakmai program módosítását - jóváhagyásra — 
megküldték  2019. 07.13.  napján a Humánszolgáltatási ügyosztályra. 

Javaslat „elsó" világháborús emlékmű elhelyezésére" pályázati támogatás igénybevételével 

83/2019. (IV.30.) 

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 
Határidő:  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 
Határidő:  2019.  április  30. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  30. 

4. az I. 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. 
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6.  a) az I. 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 dombormüve 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 

Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  83/2019.  (IV.30.) számú 
határozatának  6.)  pontjában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  28/2019.(V11.04.)  számú önkormányzati 
rendeletben végrehajtásra kerültek. 

RÉV8 Zrt. tájékoztatása alapján a határozat  1.-2.  pontja teljesítve, a pályázat 
benyújtásra került.  A  határozat  3.  pontja a pályázati kiírás szerint a támogatási és 
pályázati időszak végének lejártát követően  (2019.  június  30.) 2019.  szeptember  27-i 
dátummal a szakmai bírálóbizottság döntésében az Önkormányzat által benyújtott 
pályázatot  3.500.000  Ft-tal támogatta.  A  határozat  4.-5.  pontja a pályázat, valamint a 
támogatási szerződés tartalmát érintő határozat.  A  támogatási szerződés nem került 
megkötésre, a pályázat pénzügyi terve szerinti fedezet nem áll rendelkezésre, kiegészítése 
szükséges. 

Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések meghozatalára 

96/2019.  (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki a társasházakkal 
és lakásszövetkezetekkel kötendő térítésmentes használati megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

Gazdálkodási Ügyosztály  tájékoztatása alapján a használati megállapodás kidolgozása 
folyamatban van, az első használati megállapodások megkötésére a soron következő 
bizottsági döntést követően kerülhet sor. 

Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi beszámolójának 
elfogadására 

98/2019.  (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.  elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma által benyújtott 

2018.  évi egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás)  es  a 
közhasznúsági jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal. 



Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2.  felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott dokumentumoknak 
az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  július  15. 

Városvezetési Ügyosztály  tájékoztatása alapján a Józsefváros Közbiztonságáért 
Közalapítvány  2018.  évi beszámolója az Önkormányzat honlapján megtalálható. 

Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 

99/2019. (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. módosítja a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Belső-Pesti 
Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) által  2016.  december 15-én kötött 
vagyonkezelési szerződés I. sz. mellékletét akként, hogy a  Budapest V111.  kerület, 
Német utca  12.  szám alatti,  34914  h.rszrú ingatlan tekintetében a Tankerület 
vagyonkezelői joga megszüntetésre kerül, továbbá felkéri a polgái mestert a 
vagyonkezelési szerződés módosítás és az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz 
szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  19. 

2. a) elfogadja a Szerencsejáték Zrt. befogadó játszótér megépítésére irányuló 
közérdekű kötelezettségvállalását, 

b) a játszótér megépítése céljából kijelöli a  Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  szám 
alatti,  34914  hrsz.-ú ingatlant. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

3. a  Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  szám alatti,  34914  hrsz.-ú ingatlanon 
építendő játszótér fenntartási költségeire határozatlan időre előzetes kötelezettséget 
vállal — kötelező feladat — 2020-tól évente  1.320  e  Ft  összegben, melynek fedezetéül 
az Önkormányzat közhatalmi bevételeit jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a játszótér átadás-átvételét követően 

Pénzügyi Ügyosztály  tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  99/2019.  (VII.04.) számú 
határozatának  3.)  pontjában foglaltakat az Ügyosztály  2020-túl a következő évek 
költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi. 
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JGK Zrt. tájékoztatása alapján  2019.  szeptember  25.  napján megtörtént a játszótér 
hivatalos átadás-átvétele. 

Rév8 Zrt.  tájékoztatása alapján a játszótér megvalósításra került a Szerencsejáték Zrt 
támogatásával.  A  hivatalos átadás a támogató részvételével  2019.  szeptember  25.  napján 
megtörtént. 

Jegyzői Kabinet  Jogi  Iroda  tájékoztatása alapján a  2016.  december  15.  napján kötött 
vagyonkezelési szerződést módosító megállapodást (vagyonkezelési szerződés  1.  számú 
módosítása)  2019. Anus 10.  napján kötötték meg a felek, a szerződés alapján a 
vagyonkezelői jog törlése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás indult a  34914  hrsz-tí 
ingatlan tekintetében. Az eljárás jelenleg folyamatban van, a törlési kérelem az ingatlan 
tulajdoni lapján szerepel. 

Javaslat a Zsendüld tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 

100/2019.  (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XX.X1. törvény 
38/B.  §-a alapján önként vállalt közfeladatként a közszolgáltatási szerződés tartama alatt 
tanodát működtet. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. az  1.  pont szerinti tanoda megnevezésű közfeladat ellátásával a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

3. a) az Önkormányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. között fennálló 
Közszolgáltatási szerződést a tanodai program működtetésével kiegészíti, valamint a szerződést 
2024.  szeptember  30.  napjáig meghosszabbítja és elfogadja a határozat mellékletét képező, az 
Önkormányzat és a JKN Zrt. között fennálló Közszolgáltatási szerződés  14.  számú módosítását. 

b)  az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal  2020-2024  évekre  968.958  e 
Ft/év összegben. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04.,  a közszolgáltatási szerződés aláírása szeptember  30. 

Gazdálkodási Ügyosztály  tájékoztatása alapján a közszolgáltatási szerződés megkötésére 
2019.  szeptember  03.  napján került sor. 

JKN Zrt.  tájékoztatása alapján a JKN Zrt. a  100/2019.  (VH.04.) számú képviselő-testületi 
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határozatot végrehajtotta.  A  Közszolgáltatási szerződés  14.  számú módosítása 
határidőben,  2019.  szeptember  9.  napján megtörtént. 

Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 

104/2019. (V11.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

elfogadja a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz (azonosító szám: VEKOP-  6.2.1-15-2016-00013) 
kapcsolódó mérföldkövek ütemezésének módosítását a következő táblázat szerint: 

  

Támogatási Szerződés 
szerinti ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

1.mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki 
elokeszitese 

2019.01.31. 2019.07.31. 

2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány 
és mellékleteinek elkészítése, 
benyújtása 

2019.02.15. 2019.08.15. 

3. mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó 
közbeszerzések lefolytatása 

_
 

9019.06. 30. 2019.09.30. 

4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2019.12.31. 2019.12.31. 
5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.04.30. 2020.04.30. 
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2020.08.31. 2020.08.31. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2020.12.31. 2020.12.31. 
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2021.06.30, 2021.06.30. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  4. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására és a 
dokumentáció benyújtására az Irányító Hatóság felé. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  4. 

3. módosítja a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatának  2. b)  pontját az alábbiak szerint: 
egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges módosításainak 
aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, a projekt fizikai befejezési 
határidejének módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4.,  az esetleges módosításokat követően azonnal 

RÉV8 Zrt.  tájékoztatása alapján a Pénzügyminisztérium felé a változás bejelentésre került 
(11.  számú módosítási igény), amely a Hatóság részéről elfogadásra került  2019.  július  22. 
napján. 
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Javaslat emléktáblák elhelyezésére 

105/2019. (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja az alábbi emléktáblák elhelyezéséhez, anyagi fedezet biztosítása 
nélkül: 

Babos Gyula emlékére a Népszínház utca  51.  sz. alatti épület homlokzatán 
Beke Pál emlékére a Víg utca  32.  sz. alatti épület homlokzatán 
Bernáthy Sándor emlékére a Tavaszmező utca  1.  sz. alatti épület homlokzatán 
Grofcsik János emlékére a Tavaszmező utca  2.  sz. alatti épületen 
Mednyánszky  Laszlo  emlékére a  Prater  utca  9.  sz. alatti épület homlokzatán 
Mezey  Artur  emlékére a Benyovszky Móric utca  41 /a.  sz. alatti épület homlokzatán 
Mocznik Lajos emlékére az Alföldi utca  10.  sz. alatti épület homlokzatán 
Tamási Áronné szül. Salgó Magdolna emlékére a Baross  u. 10.  szám alatti épület 
homlokzatán. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. hozzájárulását adja  Tormai  Cecile  emléktáblájának felújításához a Kőfaragó utca  3.  szám 
alatti épület homlokzatán, anyagi fedezet biztosítása nélkül. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. további támogatást nem biztosít Melis László emléktáblájának a Bródy Sándor  u. 26.  szám 
alatti épület homlokzatán történő elhelyezéssel összefüggésben. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

4. felkéri a polgármestert arra, hogy kezdeményezze a főpolgármesternél Tinódi Lantos 
Sebestyén szobrának a Blaha Lujza térre történő visszahelyezését. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

Városépítészeti Iroda  tájékoztatása alapján valamennyi érintettet értesítette a döntésről. 
A  Tinódi Lantos Sebestyén szobor elhelyezésével kapcsolatban Főpolgármester Úr arról 
tájékoztatta az Irodát, hogy nem támogatja a kezdeményezést. 

Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
alkalmából 

107/2019. (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. támogatja a  Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébániát  (1087 Budapest,  Kerepesi út 
31-33.;  képviselő: Bajcsy Lajos esperes; adószám:  19818805-1-42) 5  millió  Ft  összegben 

154 



csőtörés utáni vízellátás helyreállítása, felső templomtető ereszcsatorna cseréje, a sekrestye 
bejárati ajtajának cseréje, a főbejárat két oldalán található műkő virágtartók cseréje és a 
kivezető csatorna aknájának fedélcseréje érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. támogatja a Szent  Rita  Plébániát  (1081 Budapest,  Kun utca  5.;  képviselő: Tóth Kálmán 
esperes; adószám:  19719294-1-42) 21  millió  Ft  összegben a kápolna padlójának víz és 
hőszigetelése, újraburkolása, kápolna padcsere (10db pad, 2db kezdő pad), oltárrestaurálás 
érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. támogatja a Jó Pásztor Lelkészséget  (1089 Budapest,  Kálvária tér  22.;  képviselő: Khirer 
Imre lelkész; adószám:  19719287-1-42) 8  millió  Ft  összegben a Kálvária téren köztéri 
megemlékező helyszín létrehozása érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

4. támogatja a  Budapest  Tisztviselőtelepi Magyarok-Nagyasszonya Plébániát  (1089 
Budapest,  Bláthy  Otto u. 22.;  képviselő: Vargha  Miklos  Péter plébános; adószám:  19818771-1-
42) 55  millió  Ft  összegben főkupola vörösréz borításának cseréje érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

5. támogatja a Jézus Társasága Alapítványt  (1085 Budapest,  Mária utca  25.;  képviselő: 
Palóczné Kovács Beáta kuratórium elnöke; adószám:  18064333-2-42) 11  millió  Ft  összegben a 
Jézus Szíve Templom harangjainak pótlása érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

6. a határozat  1-4.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01 elm  — kötelező 
feladat - működési cél és általános tartalék/egyházak, egyházi közösségek támogatása 
céltartalék előirányzatáról  100.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt 
feladat — egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

16 



8.  felkéri a polgármestert a határozat  1-5.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  18. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján az  1., 2., 4., 
5.  pont szerinti szerződések  2019.  július  9.  napján aláírásra kerültek.  A 3.  pont szerinti Jó 
Pásztor Lelkészség a szerződést nem írta alá, részükre kifizetés nem történt. 

Javaslat vagyongazdálkodást éring döntések meghozatalára 

108/2019. (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáról szóló 
248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatát  2019.  július  05-i  hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1.)5.  a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

A  helyiség bérleti dija: a helyiség beköltözhető forgalmi értéke alapján meghatározott teljes, 
egy évre vonatkozó bérleti díj ÁFA nélkül számított (nettó) összege. 

2.) 8.  a.) pont bérleti díj százalékos meghatározásának szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

Nettó bérleti d(j a nettó forgalmi érték arányában. 

3.) 8.  a.) pont a garázs céljára hasznosított helyiség esetében a bérleti díj alapját képező övezeti 
díj meghatározásának szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

4.) 8.  a.) pont kiegészül a következő rendelkezéssel: 

Üres, udvari vagy a társasház közös tulajdonú területéről (pl.: közös tulajdonú pincerész) 
bejárattal rendelkező pinceszinti, nettó  25M Ft  forgalmi érték alatti helyiség esetén a  feral 
szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb  50  %-kal 
csökkenthető. 

5.) 8.  a.) pont kedvezmények megállapítására vonatkozó szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés 

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

6.) 8.  a.) pont kedvezmények megállapítására vonatkozó szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés 
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Üres, legalább  12  hónapja,  de  legfeljebb  24  hónapja nem hasznosított nettó  25M Ft  förgalmi 
érték alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj 
önkormányzati érdekből legfeljebb  30  %-kal csökkenthető. 

7.) 8.  a.) pont kedvezmények megállapítására vonatkozó szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  05. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  tájékoztatása alapján a módosítások beépítésre 
kerültek a  248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatba.  A  végrehajtás folyamatos. 

109/2019.  (VII.04.) 12  IGEN 0  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1.)  hozzájárul az Innovációs és Technológiai Minisztérium által ZFR-KONVEKTOR/2017 
számú,  2019.  április  3.  napján újranyitott Otthon Melege Program Földgázüzemű 
konvektorok cseréjére irányuló alprogramban, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakást bérlők pályázatának benyújtásához és a 
konvektor csere elvégzéséhez a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló lakásban, amennyiben a bérlőnek a kérelem benyújtásának időpontjában 

a.) nincs a bérbeadóval, a bérbeadó szervezettel szemben a bérleti jogviszonyhoz 
kapcsolódó bérleti és egyéb szolgáltatási díj tartozása, és 

b.) érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik. 

A  bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nem részesül az Otthon 
Melege Programban támogatásban, vagy a támogatás nem fedezi a konvektor cserével 
felmerült összes költséget, úgy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
konvektor cseréhez anyagi hozzájárulást ezen jogviszonyával kapcsolatban nem nyújt, valamint 
azt, hogy az Otthon Melege Programban való támogatásban részesülés egyben kizárja az 
- Otthon-felújítási" Pályázaton hasonló tárgykörben való részvételt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2.)  felkéri a Polgármestert a határozat  1.)  pontja szerinti Önkormányzati hozzájárulás kiadására 
az érintett bérlő részére a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján a határozat alapján  3 
esetben történt hozzájárulás kiadása, kérelem alapján. 

Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való együttműködési 
megállapodás elfogadására 

111/2019. (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége Budapesti  es Pest  megyei Regionális Szervezetével kötendő 
együttműködési megállapodást és felkéri a polgármestert az aláírásra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04.,  az együttműködési megállapodás aláírása  2019.  július  12. 

Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján az együttműködési megállapodás 
aláírására  2019.  július  16.  napján került sor. 

Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  111/2019.  (VII.04.) számú 
határozatában foglaltak az Ügyosztály részéről külön intézkedést nem igényelnek. 

Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések meghozatalára 

112/2019. (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1)  a  2019/2020.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartásában működő 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára 
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 

 

iti vodák Csoportok száma 
2019/2020-ban 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda 4 

2 Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 4 

3 Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája 4 

4 Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 4 

5 Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 6 

6 Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 5 

7 Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 5 

8 Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 4 

9 Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 6 

10 Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 6 

11 Napraforgó Egyesített Óvoda  TA-TI-KA  Tagóvodája 

 



12 Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 4 

13 Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 4 

összesen: 61 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  1. 

2)  a./ a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát  4,5  álláshellyel csökkenti, így az engedélyzett 
álláshelyek számát  272,5  álláshelyben —  155,0  álláshely pedagógus  (1  igazgató,  3  igazgató-
helyettes,  12  tagóvoda-vezető,  122  óvodapedagógus,  13  fejlesztő pedagógus,  1  logopédus, 
3  gyógypedagógus),  102,5  álláshely nevelőmunkát segítő  (13,0  álláshely óvodatitkár,  65,0 
álláshely dajka,  24,5  álláshely pedagógiai asszisztens) és  15  egyéb  (5  álláshely 
adminisztratív ügyintéző,  10  álláshely általános munkás) - határozza meg  2019.  augusztus 
01.  napjától. 

b./  a Napraforgó Egyesített Óvoda  72100-17  cím — kötelező feladat - bevételi finanszírozási 
működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 
számlán történő jóváírása előirányzatát  4.751,0  e Ft-tal, - önként vállalt feladat - előirányzatát 
263,0  e Ft-tal; ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények —kötelező 
feladat - előirányzatát  3.976  e Ft-tal, személyi juttatás/béren kívüli juttatás önként vállalt 
feladat - előirányzatát  195,0  e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó — kötelező feladat - előirányzatát  775,0  e Ft-tal, önként vállalt feladat — előirányzatát  68,0  e 
Ft-tal csökkenti  2019.  szeptember 1-jétől  4,5  álláshely elvonása címén. 

c./  az Önkormányzat kiadás  11108-02  cím — kötelező feladat - működési finanszírozási 
kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 
4.751  e Ft-ot, önként vállalt feladat előirányzatáról  263  e Ft-ot— átcsoportosít a kiadás  11107-
01  cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — 
előirányzatára. 

d./  felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál, valamint a 
következő évek költségvetésének tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a./-c./  pontok esetében:  2019.  július  4., d./  pont esetében: a költségvetési rendelet 
következő módosítása. 

Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  112/2019.  (VII.04.) számú 
határozatának  2.)  pontjában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2019.(VII.04.) számú önkormányzati 
rendeletben végrehajtásra kerültek, a  2. d)  pontjában foglaltakat az Ügyosztály a 
következő évek költségvetésének tervezésénél figyelembe veszi. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján a képviselő-testületi határozat 
2019.07.11.  napján megküldésre került a Napraforgó Egyesített Óvoda részére. 

Napraforgó Egyesített Óvoda  tájékoztatása alapján a  2019/2020.  nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számát a fenntartásában működő  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan  2019.09.01. 
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napjától számítva  61  csoport. Az álláshelyek száma  2019.08.01.  napjától a  4,5  álláshellyel 
csökkentettük, így az engedélyezett álláshelyek számát 277-ről 272,5-re csökkentettük az 
alábbiak szerint:  155,0  álláshely pedagógus  (1  igazgató,  3  igazgató-helyettes,  12  tagóvoda-
vezető,  122  óvodapedagógus,  13  fejlesztő pedagógus,  1  logopédus,  3  gyógypedagógus), 
102,5  álláshely nevelőmunkát segítő  (13,0  álláshely óvodatitkár,  65,0  álláshely dajka,  24,5 
álláshely pedagógiai asszisztens) és  15  egyéb  (5  álláshely adminisztratív ügyintéző,  10 
álláshely általános munkás).  A  költségvetés módosítása megtörtént. 

Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosítására 

113/2019.  (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) elfogadja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratát módosító 
okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melyek a törzskönyvi bejegyzés napjától napján lépnek 
hatályba. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

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.  július  15. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda  tájékoztatása alapján a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának törzskönyvi 
bejegyzése a  Magyar  Államkincstár által  2019.  szeptember  29.  napján megtörtént. 

Javaslat szénmonoxid érzéke/ó' berendezés igénylésére vonatkozó települési 
támogatási forma  létrehozására 

123/2019. (VI11.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  az Önkormányzat kiadás  11601  cím — önként vállalt feladat — beruházások/szén-
monoxid mérő előirányzatáról  6.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11303  cím — önként 
vállalt feladat — ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatára. 



Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

Pénzügyi Ügyosztálv  tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  123/2019.  (VI11.22.) számú 
határozatában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 28/2019.(VII.04.) számú önkormányzati rendeletben 
végrehajtásra kerültek. 

Gazdálkodási Ügvosztálv  tájékoztatása alapján a szén-monoxid mérők beszerzésére az 
ajánlattételi felhívás elkészítésre került, az eljárást a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság eredményesnek nyilvánította, melynek nyertese a FÖKÉTÜSZ Kft. lett. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály  tájékoztatása alapján a határozat tekintetében az 
Ügyosztálynak érintettsége nincs. 

Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és egyéb költségvetést 

érintő döntések meghozatalára 

124/2019. (VI11.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
a) az  Inter-Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és a  Magyar  Sürgősségi Betegellátó Korlátolt Felelősségű 
Társaság ajánlattevő ajánlata megfelelő. 

b) az OXYMED  MOBIL  Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
által benyújtott ajánlat és a Regand  Medical  Betéti Társaság által benyújtott ajánlat a 
Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2.  a határozat I. pontja szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az  Inter-
Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlat és ajánlattevő megfelelően igazolta alkalmasságát és kizáró 
okok hatálya alatt nem állását. 
Elfogadott nettó havi vállalási ár NEAK finanszírozáson felüli:  4.178.000,-  Ft/hó. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 



3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat főigazgatóját a határozat  2. 
pontja szerinti nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat főigazgatója 
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési  moratorium  lejáratát követően 

4. a határozat  2.  pontjában foglaltak miatt 
a) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon 
belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  1 712,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás  11108-02  cím finanszírozási működési kiadások/központi, 
irányítószervi támogatás folyósítása —kötelező feladat — előirányzatára, 
b) az Önkormányzat kiadás  11704  cím — kötelező feladat — dologi kiadások 
előirányzatáról  15.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11108-02  cím finanszírozási 
működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása — kötelező feladat — 
előirányzatára, 
c) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  50100  címen belül — 
kötelező feladaton belül - bevétel finanszírozási működési bevételek/központi, 
irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadások/dologi kiadások előirányzatát 
megemeli  16.712,0  e Ft-tal, 
d) a  69/2019.  (IV.30.) sz. képviselő-testületi határozatának  3.  pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
„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 
50.136.000,- Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az 
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ költségvetésében." 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

Humánszolgáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján a központi felnőtt háziorvosi 
ügyeleti feladatok tárgyában kötött Feladat-átadási szerződés aláírása  2019.  szeptember 
03.  napján megtörtént. 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  tájékoztatása alapján megkötésre került 
a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti  es  sürgősségi feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyertes  Inter-Ambulance  Zrt.-vel a feladatellátási szerződés, a Kbt. szerinti 
szerződéskötési moratóriumot követően,  2019.  szeptember  3.  napjától,  5  év időtartamra. 

Pénzügyi Ügyosztály  tájékoztatása alapján a Képviselő-testület  124/2019.  (VIII.22.) számti 
határozatának  4.)  pontjában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre kerülnek. 

Gazdálkodási Ügvosztály  tájékoztatása alapján az Ügyosztály részéről további intézkedést 
nem igényelt. 
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Javaslat a JÓKÉSZ-szel kapcsolatos döntések meghozatalára 
126/2019. (VI11.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök elfogadásáról és 
honlapon való közzétételéről  15  napon belül értesítse az egyeztetésben részt vetteket 
és az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

Városépítészeti Iroda  tájékoztatása alapján az érintettek értesítése megtörtént. 

Javaslat a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság póttagjainak 
megválasztására 

127/2019.  (VI11.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság tagjának dr. Galambos 
Károlyt, Tavaszi Józsefnét és Danyine Vámosi Gabriellát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának Tringer 
Lászlónét és Vajda Krisztiánnét megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

3. Budapest  Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat I. 
sz. mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

Jegyzői Kabinet  tájékoztatása alapján a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló 
bizottság póttagjainak megválasztása határidőben megtörtént. 

Javaslat fellebbezés elbírálására ZÁRT ÜLÉS 

A 130/2019.  (VI11.22.) képviselő-testületi határozat alapján a Városépítészeti Iroda és a 
Jegyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása alapján a másodfokú határozat a fellebbező 
részére megküldésre került, azzal szemben határidőben kereseti kérelem benyújtására 
került  2019.  szeptember  30.  napján, a közigazgatási peres eljárás folyamatban van. 
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2019.  óv átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése  2019.06.21-201911.13.  időszakban 

Bank futamidő 
Lekötés 

értéknapja 
Lekötés lejárata Összeg 

  

OTP Értékpapír számla 

      

0 
Magyar  Államkincstár államkötvény 

 

2018.10.02 2021.09.22 6 000 000 000 
Állami hozzájárulások folyószámla egyenleg OTP bank 

   

0 
Hivatal fizetési számla egyenleg OTP bank 

 

56 502 462 
Önkormányzat Fizetési számla egyenlege OTP bank 5 644 248 973 
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