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au 

Nemzetiségi, Sport és 
Bizottság/ Tulajdonosi, 

Bizottság/ 
Képviselő-testületnek az 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság/ 
Esélyegyenlőségi Bizottság/ Szociális, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Budapest, 2020.  január  20. 

Törvényességi ellenőrzés: 



Polgármesteri tájékoztató 

a 2020.  január  30-ei 
képviselő-testületi 

ülésre 

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

(az SZMSZ  17.  §  (1)  bekezdése alapján) 
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Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával kapcsolatban 

17/2018. (11.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. határozat  1.  g) pontjában meghatározott  300.000  eFt 
„városkép rehabilitáció támogatása" címen külön pályázat és kérelem benyújtása 
nélkül, előfinanszírozás keretében megítélt állami támogatás összegét - önként vállalt 
feladatként - a  Budapest  VIII., Blaha Lujza téren álló Corvin Áruház  (36432  helyrajzi 
számú ingatlan) műemléki homlokzatának eredeti állapotban történő helyreállítására 
fordítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  31. 

2. az  1.  pont szerinti felújítás érdekében együttműködési megállapodást köt a  Budapest 
VIII., Blaha Lujza téren álló Corvin Áruház  (36432  helyrajzi számú ingatlan) 
tulajdonosával, a Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(1085 Budapest,  Stáhly  u. 13.)  és az együttműködési megállapodás részleteinek 
kidolgozására és elfogadására felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  február  22. 

Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  A  Képviselő-testület döntését követően 
megkezdődött az egyeztetés a Corvin Áruház tulajdonosával a támogatást biztosító 
Minisztériummal. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott Kormányhatározat nem tette lehetővé az 
1.  pontban megjelölt célt, ezért a folyamat lelassult és a támogatás igénybevételéhez szükséges 
adatlap kitöltése akkor vált teljeskörűen lehetségessé, miután a Kormányhatározat, módosítás 
után, lehetővé tette a támogatás továbbadását.  A  támogatói okiratot a Belügyminisztérium 
végül  2019.  július 31-én adta ki.  A 2.  pont szerinti együttműködési megállapodás tervezete az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére  2019. 
november 12-én megküldésre került. Az Iroda az észrevételeit  2019.  december 5-én megküldte, 
ezek értelmezése és a megállapodás tervezet átdolgozása folyamatban van. 

Jegyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása alapján: az együttműködési megállapodás nem jött 
létre. 
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Javaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerveinek  2019.  évi ellenőrzési tervére 

123/2018. (XII.18.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ  2019.  évi ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint. 

Felelős: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 
Határidő:  2019.  december  31. 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján:  A 
2019.  évi éves ellenőrzési terv végrehajtásáról éves jelentés készül, amely február 20-áig 
megküldésre kerül a Belső Ellenőrzési Irodának. 

124/2018. (XII.18.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ  2019.  évi ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint. 

Felelős: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján:  A  döntés 

jóváhagyta a  2019.  évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.  A  jóváhagyott terv szerint 2019-ben 

lezajlott a belső ellenőrzés. 

Javaslat Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodell elfogadására 

61/2019. (IV.30.) 

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) képzésekenhovábbképzéseken való részvétel támogatási rendszerének kialakítása; 
c) munkáltatói lakástámogatási rendszer kidolgozása. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  31. 
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Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A 
Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodell kidolgozása a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ által folyamatban van. 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján: döntés értelmében 
a Szakorvosi Életpályamodell megvalósítása érdekében az alábbi javaslatokat teszi a JEK 
főigazgatója: a) a fiatal közalkalmazotti jogviszonyban álló szakorvosok részére 
ösztöndíjrendszer kidolgozása: a főállásban, teljes munkaidőben dolgozó közalkalmazott 
szakorvos részére havi bruttó  200.000  Ft/hó keretösszegű kereset-kiegészítés kerüljön 
kifizetésre  5  éven keresztül. Az ösztöndíj egyszerre maximum  10  szakorvosnak adható;  b) 
képzéseken/továbbképzéseken való részvétel támogatási rendszerének kialakítása: Évente  10 
közalkalmazott szakorvos részére a Szakmai Vezető Testület elbírálását követően egyenként  1 
hét időtartamra szakmai fejlődés biztosítása. Keretösszeg bruttó  300.000  Ft/szakorvos.  c) 
munkáltatói lakástámogatási rendszer kidolgozása: az önkormányzati lakástámogatási 
rendszerhez igazodva. 

Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 

110/2019.  (VH.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1.) 2019.  július  04.  -  2019.  december  31.  napja között összesen  15  darab felújított bérlakásra 
vonatkozó pályázatot ír ki az alábbi, Józsefváros kerületében élő célcsoportok részére: 
a. gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők; 
b. fiatal házaspárok; 
c. fiatal családalapítás előtt álló személyek. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatóját, hogy az 
1.  pontban megjelölt pályázatokon meghirdetendő lakások konkrét elhelyezkedését, számát, 
valamint a pályázati kritériumokat, részletes feltételeket készítse elő a tulajdonosi jogokat 
gyakorló bizottság részére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

3.)  a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
közül, a  35136/A/35  hrsz-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Szerdahelyi utca  18. 3. 
emelet  35.  szám alatti lakást közszolgálati célú bérbeadásra kijelöli, azzal a feltétellel, hogy 
ezen lakás bérbeadása kizárólag költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel történhet azzal, 
hogy kizárólag csak a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője tehet javaslatot a 
lakás bérlőjére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  04. 
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: 
A  megpályázható lakások címét, azok paramétereit, a megtekintési lehetőségek időpontjait, a 
bérbeadás feltételeit, az értékelés szempontjait tartalmazó pályázati felhívásokról, valamint a 
határozat  1.)  pontja szerinti célcsoportok számára, a pályázatok kiírásáról a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. által készített javaslat alapján, a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság a  1018/2019.  (IX.09.) számú határozatában döntött. 
A  határozat  3.)  pontja szerinti közszolgálati célra kijelölt lakás bérbeadásáról — a BRFK VIII. 
kerületi Rendőrkapitányság vezetője által tett munkáltatói javaslat, valamint a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. által készített előterjesztés folytán — a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  808/2019.  (VII.15.) számú határozatában döntött. 

Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló döntések 
meghozatalára 

118/2019. (VI11.22.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg jogi feltételeit, hogyan 
lehet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeként megszabni a 
büntetlen előélet igazolását. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  december  31. 

Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján:  A  jegyzői kabinet megadta a tájékoztatást, 
miszerint nem lehetséges ezt a feltételt megszabni. 

Javaslat felügyeló'bizottsági tagok és a Képviselő-testület Kerületfejlesztési, Környezet-és 
Klímavédelmi Bizottsági tagjának visszahívására és megválasztására 

159/2019.  (XI.28.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) a)  2019.  november 28-ával visszahívja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Felügyelőbizottsági tagjait. 

b) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak választja  2019. 
november 29-től  2024.  november  28.  napjáig: 

Soós Györgyöt 
Komássy Ákost 
Őszi Évát 

c) A  Felügyelőbizottság elnökének a tagok közül Soós Györgyöt választja meg. 

d) a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása személyenként bruttó  250.000,-  Ft/hó. 
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az alapszabály módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.)  a) pont esetén  2019.  november  28., 1.)b)  pont esetén  2019.  november  29., 2.) 

pont esetén  2019.  december  06. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: 
Az alapszabály módosítása, valamint annak Cégbírósági bejegyzése megtörtént. 

Gazdálkodási Ügvosztály tájékoztatása alapján: Polgármesteri Hivatal részéről további 
intézkedést nem igényelt.  A  Felügyelőbizottság alakuló ülése  2019.  december 18-án 
megtartásra került. 

II. A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) a) 2019.  november 28-ával visszahívja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
Felügyelőbizottsági tagjait. 

b) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsági tagjainak választja 
2019.  november  29-tő!  2024.  november  28.  napjáig 

Rimán Edinát 
Neubauer  Józsefnét 
Bedő Petrát 

c) a Felügyelőbizottság tagjainak díjazása személyenként bruttó  150.000,-  Ft/hó, az elnök 
díjazása bruttó  250.000,-  Ft/hó. 

2.) felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az alapszabály módosítására. 

Felelős: polgámiester 
Határidő: 1.)  a) pont esetén  2019.  november  28.  ,  1.) b)  pont esetén  2019.  november  29. 

2.)  pont esetén  2019.  december  06. 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján:  A  JKN Zrt.-nél a cégbíróságon 
a változásbejegyzés megtörtént.  A  Felügyelőbizottság  2019.12.16-án  megtartott alakuló ülésének 
jegyzőkönyve és az elfogadott ügyrend továbbításra került a gazdálkodási ügyosztály részére. 

Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Polgármesteri Hivatal részéről további 
intézkedést nem igényelt.  A  Felügyelőbizottság alakuló ülése  2019.  december 16-án 
megtartásra került. 

iv 
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III. A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Képviselő-testület Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottságából 
Bihari Györgyöt  2019.  november 28-ával visszahívja és  2019.  november 29-től nem 
képviselő bizottsági tagjává Tarcsay Tibort választja meg. 

2. A  Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatás,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Bizottságában dr. Lóránth József nem képviselő bizottsági tag  2019.  november 07-én 
benyújtott lemondása miatt  2019.  november  29.  napjától a Bizottság nem képviselő 
bizottsági tagjává Zékány Zoltán Tibort választja meg. 

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

Felelős: 1.  és  2.  pont esetén polgármester,  3.  pont esetén jegyző 
Határidő: 1.  pont esetén  2019.  november  28.  és november  29.  , a  2.  és a  3.  pont esetén 

2019.  november  29. 

Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda tájékoztatása alapján:  A  személyi változások átvezetése a 
nyilvántartásokon megtörtént. 

Javaslat a rabszolgatörvény alkalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

160/2019.  (XI.28.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  107.  §-a és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény  3:112.  §  (3)  bekezdése alapján felhívja a 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, tegyék meg a 
szükséges munkaszervezési intézkedéseket ahhoz, hogy az általuk vezetett gazdasági 
társaságnál a munkáltatói jogkör gyakorlója a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok 
alkalmazása során ne kössön olyan megállapodást, amely alapján a naptári évenként  250  óra, 
kollektív szerződés esetén az évi  300  óra rendkívüli munkaidő „önként vállalt túlmunka" 
megnevezéssel túlléphető, valamint tizenkét hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne határozzon 
meg. 

Felelős: polgármester, az Önkormányzat (többségi) tulajdonában álló gazdasági társaságok 
vezetői 

Határidő:  2019.  december  31. 

Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok vezetői beszámoltak, elmondásuk szerint a múltban nem volt szükséges alkalmazni 
ezt a törvényt.  A  társaságok a jövőben sem fogják alkalmazni ezt. 

Önkormányzat (többségi) tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői tájékoztatása 
alapján:  2019.11.  14-én az önkormányzat részére megküldésre került az állásfoglalásuk: 
„Cégünknél a fent említett  2018.  évi CXVI. törvény jelenleg nem kerül alkalmazásra a 
következő indokokra való tekintettel: 
A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vonatkozásában az  Mt. 109.§ (1)  bekezdése 
szerinti rendkívüli munkaidőt (túlmunkát) egyetlen alkalommal sem kellett elrendelni. 
Az  Mt. 109.§ (2)  bekezdése szerinti (önként vállalt túlmunka) megállapodást a JKN Zrt. 
egyetlen munkavállalója sem kötött, erre vonatkozó igény a munkaadó részéről nem merült fel. 
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A  JKN Zrt- nél kollektív szerződés nincs érvényben, így az  Mt. 135.* (3)  bekezdése szerinti 
emelt óraszámú önkéntes túlmunkavégzésre nem kerül sor. 
Ezen túlmenően fellelhetők kötetlen munkarendben dolgozó munkavállalók, ami szintén egy 
megoldás a túlórából adódó helyzetek elkerülésére. Pl. a JKN Zrt. rendezvényszervezési 
divíziója és a Kesztyűgyár Közösségi Ház programszervező munkatársai. 
A  JKN Zrt-nél rendkívüli munkavégzésre szabadnapot  ad  a munkáltató. 
A  törvényben engedélyezett maximális túlóraszám vonatkozásában általában célfeladat 
elrendelését (pl. VEKOP rendezvény) vagy munka-és pihenőidő átcsoportosítást alkalmazunk. 
A  JKN Zrt. összességében ésszerű munkaidő gazdálkodással a jövőben is maradéktalanul el 
tudja látni feladatait, ugyanis Társaságunknál eddig is működőképesnek bizonyult a fent 
említett alternatívák egyike, valamint a kötetlen munkaidő meghatározása a többletmunka, 
illetve a túlóra keletkezések kompenzációjaként. 

Javaslat intézményi beszámolók elfogadására 

170/2019.  (XI.28.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) elfogadja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2018.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

2) elfogadja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó 
Egyesített Óvoda  2018/2019.  nevelési évről szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

3) elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2018.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda  tájékoztatása alapján:  1.  pont: a 
2018.  évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
tájékoztatása megtörtént. 
2. pont: a  2018/2019.  nevelési évről szóló beszámoló elfogadásáról a Napraforgó Egyesített 
Óvoda tájékoztatása megtörtént. 
3. pont: a  2018.  évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása megtörtént. 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tájékoztatása alapján:  A 2018.  évi Beszámoló felkerült a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék honlapjára. http://www.bolcsode-

 

bp08.hu/jebdata/beszamolo.pdf 

Jt 
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Javaslat a Józsefvárosban szociális, egészségügyi és nevelési munkát végzők  dyes 
munkájának elismerésére 

172/2019. (XI.28.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Egyesített Óvoda, a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ dolgozói részére jutalom címén év végi pénzjuttatást biztosít, a  2019.  évi munkájuk 
elismerése céljából nettó  100.000,-  Ft/fő összegben, melyre  141.446  e Ft-ot biztosít az általános 
működési tartalék terhére, 

2. a) a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az előterjesztés  1.  számú mellékletében 
intézményenként, címrendenként kimutatott bérmegtakarítást  123.000,0  e  Ft,  a munkaadót 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót megtakarítást  21.525,0  e  Ft  összegben elvonja 
és ezzel egyidejűleg a  11107-01  cím működési cél és általános tartalék/általános tartalék 
előirányzatát  144.525,0  e Ft-tal megemeli, 
b) az önkormányzat kiadás  11107-01  cím — kötelező feladat —  1107-01  cím működési cél és 
általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról  141.446,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 
11108-02  cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása 
— önként vállalt feladat — előirányzatára, 
c) a költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás 
előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát  141.446,0  e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, 
címrendenként és ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként 
részletezve az előterjesztés  1.  számú melléklete tartalmaz, 
d) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-c)  pontban foglaltak esetében  2019.  november  28., d)  pont esetében a költségvetési 
rendelet következő módosítása 

Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület  172/2019.  (XI.28.) számú 
határozatában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításánál átvezetésre kerülnek. 
Napraforgó Egyesített Óvoda tájékoztatása alapján:  A  Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
dolgozói részére jutalom címén  2019.  december  6.  napján átutalással kifizetésre került nettó 
100.000,-  Ft/fő. 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tájékoztatása alapján:  A 
nettó  100.000,-  Ft/fő összegű jutalmak december hónapban kifizetésre kerültek a dolgozók 
részére. 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján:  A  döntés 

értelmében a Józsefvárosban szociális, egészségügyi és nevelési munkát végzők éves 
munkájának elismerésére jutalom címén év végi pénzjuttatást biztosított nettó  100.000  Ft/fő 

összegben.  A  JEK közalkalmazott munkavállalóinak a juttatás kifizetésre került. 
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Javaslat a Szigony utca nevének védetté nyilvánítására 

173/2019. (XI.28.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. kezdeményezi  Budapest  Főváros Önkormányzatánál a  Budapest  VIII. kerület, Szigony 
utca nevének védetté nyilvánítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

2.felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1.  pontjában foglaltakról értesítse  Budapest 
Főváros főpolgármesterét és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  6. 

Városépítészeti Iroda tájékoztatása alapján:  A  döntés a Főpolgármester Úr részére  2019. 
december 20-án megküldésre került.  A  Főpolgármesteri Hivatal illetékes irodájának 
tájékoztatása alapján a Fővárosi Közgyűlés a következő ülésén tárgyalja a javaslatot. 

Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
ZÁRT ÜLÉS 

175/2019. (XI.28.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
a  35646/0/A/8  hrsz-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület, József krt.  72.  szám alatt található  70 
m2  alapterületű földszinti üzlethelyiség tekintetében a  115.000.000,- Ft,  azaz száztizenötmillió 
forint vételáron létrejött  2019.  október  18.  napján kelt ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  28. 

Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: az ügyfél tájékoztatása a Képviselő-testület 
döntéséről a határozati kivonat megküldésével értesítésre került. 
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Azonnali intézkedést igény/ó; rendkívüli élethelyzetre tekintettel, javaslat a  Budapest 
VIII. kerület, Diószegi Sámuel  u. 7.  I. emelet  17.  szám alatti önkormányzati lakás 

bérbeadására 
ZÁRT ÜLÉS 

176/2019. (XI.28.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) Farkas Rezső rendkívüli élethelyzetére tekintettel, hozzájárul a  35897  hrsz. alatt felvett 
épületben található  Budapest  VIII. kerület, Diószegi Sámuel  u. 7. 1.  emelet  17.  szám 
alatti,  1  szobás,  22,37 m2  alapterületű, komfortos komfortfokozatú rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotú — az  1818/2016.  (XII.22.) Koiniányhatározat alapján, 
önkormányzati bérlakások fejlesztése céljára kapott támogatásból felújított — 
önkormányzati tulajdonú lakás — a lakbér alapját képező növelő és csökkentő 
tényezőket is figyelembe véve — szociális komfortos, jelenleg  4.631,-  Ft/hó összegű 
bérleti díjjal történő bérbeadásához Farkas Rezső részére, egy év határozott időre 
szólóan, azzal a feltétellel, hogy bérlő az ingatlant nem veheti meg és nem cserélheti 
tovább. 
A  határozott idejű bérleti szerződés lejártát követően, a lakás ismételt bérbeadásáról a 
Képviselő-testület, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság jogosult dönteni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  november  28. 

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

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  november  28. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  határozat  1.)  pontja 
szerinti bérleti szerződés  2019.  december  4.  napján aláírásra, a tárgyi lakás pedig a bérlő 
részére  2019.  december  5.  napján birtokba adásra került. 

Javaslat a  Budapest  főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi átmeneti 
költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, valamint 

költségvetést érintő döntések meghozatalára 

179/2019. (XII.19.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy előzetes működési kötelezettséget vállal önként vállalt 
feladatként határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közhatalmi bevételek 
terhére jogi szolgáltatás igénybevételére évente  9.144,0  e  Ft  összegben. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2020.  január  10.  a szerződéskötés ideje 

Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület  179/2019.  (XII.19.) számú 
határozatában foglaltakat az ügyosztály a  2020.  évi és az azt követő évek költségvetésének 
készítésénél figyelembe veszi. 
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Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: intézkedést nem igényelt az Ügyosztály 
részéről. 
Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján:  A  polgármesteri hivatal megkötötte az említett 
szerződést  a  Hörich  és  Varga  Ügyvédi Irodával. 

180/2019. (XII.19.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) Önkormányzat kiadás  11706-02  cím — önként vállalt feladat — dologi kiadások 
előirányzatáról  8.000,0  Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11108-02  cím finanszírozási 
működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása — önként vállalt 
feladat — előirányzatára, 

b) a  Polgármesteri Hivatal bevétel  12201-01  cím — önként vállalt feladaton belül - 
finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatát és  a 
dologi kiadások előirányzatát  8.000,0  e Ft-tal megemeli. 

2.  az Önkormányzat bevétel  11602  cím — kötelező feladaton belül -  a  működési 
bevételek/közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással előirányzatát és  a  kiadások, 
felújítások/közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással előirányzatát  286.386,0  e 
Ft-tal megemeli. 

3. a) a  Napraforgó Egyesített Óvoda  72100-17  cím — kötelező feladat — 
kiadások/felújítások+áfa/Napraforgó Tagóvoda hátsó játszóudvar felújítása 
előirányzatról  620,0  e Ft-ot átcsoportosít  a  Napsugár, Várunk Rád, Csodasziget, Katica 
Tagóvodák gumitégla csere előirányzatára, 

b) a  Napraforgó Egyesített Óvoda  72100-17  cím — kötelező feladat — 
kiadások/felújítások+áfa/TÁ-TI-KA Tagóvoda udvar gumitéglázásának folytatása 
előirányzatról  2.900,0  ezer  Ft  átcsoportosít  a  kiadásokJfelújítások+áfa/Hétszínvirág 
Tagóvoda gumiburkolat lerakása előirányzatára, 

c) a  Napraforgó Egyesített Óvoda  72100-17  cím — kötelező feladat — 
kiadások/felújítások+áfa/Virágkoszorú Tagóvoda udvarának gumitéglázása 
előirányzatról  1.950,0  e Ft-ot,  a  kiadások/felújítások+áfa/Napsugár Tagóvoda udvar 
gumitéglázása előirányzatról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 
kiadások/felújítások+áfa/Kincskereső Tagóvoda gumiburkolat lerakása előirányzatára. 

4.  a) az óvodák testnevelési feladatainak ellátására — kötelező feladat —  2020.  június 30.-ig 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a  Budapest  VIII. 
kerület Szentkirályi  u. 26.  szám alatti tornacsarnokot havi bruttó  100,0  e  Ft  összegben 
bérli és felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, 

b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde  Budapest,  VIII. kerület 
Horánszky  u. 21.  játszóudvarának bérleti díját — kötelező feladat -  2020.  január  1.  - 
2020.  december  31.  időszakra évente bruttó  2.176,0  e Ft-ban határozza meg és felkéri a 
költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szerződés aláírására, 

c) 2020.  évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére és a túlszolgálat 
finanszírozására összesen  130.000,0  e  Ft  támogatást biztosít — kötelező feladat - és 
felkéri a polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződés 
megkötésére, 
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d) a  pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - 
határozott időtartamra  2020.  január  1.  napjától  2020.  december  3  L napjáig ellátási 
szerződést köt és felkéri  a  polgármestert  a  szerződés aláírására: 

- a  Moravcsik Alapítvánnyal (székhely:  1083 Budapest,  Balassa  u. 6.),  melynek ideje 
alatt  550.000,-  Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít, 

-  a  Szigony-Útitárs  a  Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú 
Nonprofit  Kft.-vel (székhely:  1083 Budapest,  Práter  u. 44.  fszt.  5/Ü),  melynek ideje 
alatt  300.000,-  Ft/hó szolgáltatási díjat biztosít, 

e) előzetes kötelezettséget vállal - önként vállalt feladat -  5.000,0  e  Ft  összegben annak 
érdekében, hogy  a  Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az 
Önkormányzat az Emberbarát Alapítvánnyal 2020-ban szerződést kössön  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  III.  törvény  72.  §  (2)  bekezdés  b) 
pontja szerinti feladatok ellátására. Felkéri  a  polgármestert  a  szerződés aláírására, 

f) a  Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt - önként vállalt 
feladatként -  a  kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató 
háziorvosoknak az alábbiak szerint és felkéri  a  polgármestert  a  szerződések 
megkötésére: 

- a 1088 Budapest,  Mikszáth  ter 4.  szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós 
foglalkoztatásához  2  fő tekintetében (havi bruttó  150.000,-  Ft/fő + járulékai)  12  hónapra 
2020.  január  1.  napjától -  2020.  december  31.  napjáig  4 356  e  Ft  támogatást nyújt  a 
Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely:  1125 Budapest,  Diós árok 
16.3.  épfszt.4., cégjegyzékszám:  01 06 619679,  adószám:  29114346-1-43,  képviseli: 
Dr.  Dobó Katalin), és  a  MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságnak 
(székhely:  2143  Kistarcsa, Kápolna  u. 44/a.,  cégjegyzékszám:  13 06 055101,  adószám: 
28421467-2-13,  képviseli:  Dr.  Lázár László) egyenlő arányban, 

- a 1089 Budapest,  Orczy út  31.  szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő 
foglalkoztatásához  1  fő tekintetében (havi  170.000,- Ft  + járulék)  12  hónapra  2020. 
január  1.  napjától -  2020.  december  31.  napjáig  2 468  e  Ft  támogatást nyújt  a  HÉ-RA  - 
MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedő  Nonprofit  Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak (székhely:  1089 Budapest,  Orczy út 31.1.ern., cégjegyzékszám:  01 09 
917950,  adószám:  18158036-1-42,  képviseli:  Dr.  Heczey András), 

-  a  Kálvária téri orvosi rendelő élőerős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása 
érdekében  564.890,- Ft/  hó összegben  12  hónapra  2020.  január  1.  napjától  2020. 
december  31.  napjáig  6.779  e  Ft  támogatást nyújt  Dr.  Ajtay Zsófia egyéni vállalkozó 
részére (székhelye:  1144 Budapest,  Csertő utca  12-14. 7. 171), 

- a  Szigony  u. 2/b.  szám alatti orvosi rendelő élőerős, őrzés-védelmi feladatainak 
ellátása érdekében  656.714,-  Ft/hó összegben  12  hónapra  2020.  január  1.  napjától  2020. 
december  31.  napjáig  7.881  e  Ft  támogatást nyújt  a  Családgyógyász Orvosi Szolgáltató 
és Oktató Kft. részére (székhelye:  1121 Budapest,  Zugligeti  u. 57.  fszt.  2.), 

g) a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely:  1083 Budapest,  Ludovika  tér  2., 
statisztikai számjel:  15795719-8542-312-01,  adószám:  15795719-2-51)  önként vállalt 
feladatként határozott időre,  2020.  január  1.  napjától  2020.  december  31.  napjáig szóló 
együttműködési megállapodást köt  a  Ludovika  Aréna Uszoda kedvezményes használata 
tárgyában, melyre éves szinten  3.600,0  e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás - 
önként vállalt feladat - keretében és felkéri  a  polgármestert  a  szerződés megkötésére. 

h) 2020.  évre  a  Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében  15.000,0  e Ft-ot biztosít 
az óvodai úszásoktatásra előzetes kötelezettségvállalás - önként vállalt feladat - 
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keretében, és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a szükséges intézkedések 
megtételére, 

i) előzetes kötelezettséget vállal  2020.  évre - önként vállalt feladat -  6.845,0  e  Ft 
összegben a Turay  Ida  Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel  2018.  február 28.-án 
önkormányzati feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 
érdekében oly módon, hogy a Színház a „Józsefváros 65+program" keretében előzetes 
regisztráció mellett a  Budapest  VIII. kerület Józsefváros  65  évnél idősebb lakosai 
részére ingyenes színházlátogatást biztosítson. Felkéri a polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására, 

j) 2020.  január  01.  -  2020.  június  30.  közötti időszakban az Önkormányzat - önként 
vállalt feladatként - továbbra is biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a Vajda Péter 
Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak és ezért előzetes kötelezettséget vállal 
5.200,0  e  Ft  összegben a  2020.  évi költségvetés terhére. 

k) az  j)  pont szerinti feladatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el 
közszolgáltatási szerződés keretében. 

5. a kerületi lakosság részére 2020-ban ingyenes jogi tanácsadást biztosít önként vállalt 
feladatként, melyre előzetesen kötelezettséget vállal  6.878,0  e  Ft  összegben, felkéri a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

6. az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzése érdekében a  2020.  évi költségvetés terhére 
előzetes kötelezettséget vállal - kötelező feladatként -  44.196,0  e  Ft  összegben az 
önkormányzat működési bevételeinek terhére. 

7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés 
módosításnál és a  2020.  évi és azt követő évek költségvetésének készítésénél vegye 
figyelembe. 

8. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött Éves Közszolgáltatási 
Szerződéseket, valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel és a RÉV8 Zrt.-
vel kötött közszolgáltatási szerződéseket az átmeneti gazdálkodás idejére, azaz  2020. 
február  29.  napjáig meghosszabbítja, oly módon, hogy a január és február havi 
kompenzáció összege a  2019.  évi eredeti előirányzat 1/12-ed része. Felkéri a 
polgármestert a szerződés módosítások aláírására. 

Felelős:  1-4.  a) pont, a  4. c)-4.  g) pont, a  4. i)-5.  pont, a  7-9.  pont esetében polgármester, 
4. b)  pont estében Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője,  4. h)  pont esetében 
Napraforgó Egyesített Övodák vezetője,  6.  pont esetében jegyző 

Határidő:  1-3., 6.  pont esetében  2019.  december  19., 4-5.  pont,  8.  pont esetében a 
szerződéskötés ideje:  2020.  január  10., 7.  pont esetében a  2019.  évi költségvetésről 
szóló rendelet következő módosítása és 2020-tól a tárgyévi költségvetések készítése 

Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület  180/2019.  (XII.19.) számú 
határozatának  1-3.)  pontjában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításánál átvezetésre kerülnek, a határozat  4-7.) 
pontjában foglaltakat az ügyosztály a  2020.  évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi. 
Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a határozat  8.  pontjában említett 
közszolgáltatási szerződések módosítása megtörtént. 
Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  4.a.  pont esetében: Az ügyfél 
értesítése  2019.  december 20-án megtörtént.  A  bérleti szerződés tervezetét a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem küldi meg az Önkormányzat részére. 
4.b.  pont esetében: a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tájékoztatása a döntésről  2020.  január 
13-án megtörtént. 



4.d. pont esetében: a Moravcsik Alapítvány és a Szigony-Útitárs a  Komplex  Pszicho-szociális 
Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása a döntésről megtörtént, a szerződések 
aláírása kerültek. 
4.e. pont esetében: Az Emberbarát Alapítvány értesítése  2019.  december 19-én megtörtént.  A 
szerződés aláírása megtörtént. 
4.f. pont esetében: a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaság, a MONKINA Kereskedelmi 
és Szolgáltató Betéti Társaság, a HÉ-RA — MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dr. Ajtay Zsófia egyéni vállalkozó és a 
Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft. tájékoztatása a döntésről megtörtént, a 
szerződések aláírása — kivétel a Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft. - 
megtörtént.  A  Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft. nem vállalja a továbbiakban 
az élőerős biztonsági őrzéssel kapcsolatos foglalkoztatást. 
4.g. pont esetében:  A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem értesítése  2019.  december 19-én 
megtörtént.  A  szerződést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldi meg az Önkolinányzat 
részére. 
4.h. pont esetében: a Napraforgó Egyesített Óvoda tájékoztatása a döntésről  2020.  január 13-án 
megtörtént. 
4.i. pont esetében:  A  Turay  Ida  Színház Közhasznú Nonprofit Kft. értesítése  2019.  december 
19-én megtörtént.  A  közszolgáltatási szerződés módosítása tartalmazza a  2020.  évi állami 
támogatás meghatározását, amely még nem jelent meg. 
Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján:  A  határozatban foglalt szerződések 
megkötésre kerültek. 
Költségvetési szervek, gazdasági társaságok tájékoztatása alapján:  A  Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék megkötötte a bérleti szerződést a  Budapest  VIII. Horánszky  u. 19.  szám 
alatti Társasházzal a Játékvár Bölcsőde játszóudvarára vonatkozóan  2020.  január  1.  —  2020. 
december  31.  közötti időtartamra. 
JGK Zrt. tájékoztatása alapján: 
4.  pont, j-k,  A 2020.  év első félévi  4/j.  pontban meghatározott időpont tanítási napjaira a Vajda 
iskolabusz szolgáltatási szerződése 2019.december 19-én aláírásra került. 
6.  pont,  A  kötelező feladatellátás végrehajtására a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
alábbi objektumai:  1083 Budapest,  Losonci  u. 2., 1084 Budapest, Or u. 8., 1084 Budapest, 
Tavaszmező  u. 2.,  Teleki téri piac  (1086 Budapest,  Teleki László tér  11.)  biztonsági őrzési, 
ügyfélszolgálati feladatainak ellátása tárgyban,  2019.  december 18-án nyílt közbeszerzési 
eljárást indított.  A  pályázatok leadási határideje:  2020.  január  8. A  határidőre beérkezett 
pályázatok értékelése, és a nyertes pályázó kiválasztása folyamatban van. 
8.  pont,  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött Éves Közszolgáltatási 
Szerződések  2020.  január 16-án aláírásra kerültek. 

Javaslat gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

184/2019.  (XII.19.) 

I. A  Képviselő-testület, mint a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. 
többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 
Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívást; egyben felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon Józsefváros honlapján történő megjelentetésről. 

2. a társaság soron következő közgyűlésén a polgármester által meghatalmazott képviselő 
„igen" szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát: 
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a) visszahívja a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő 
közgyűlésének napjával az Igazgatóság tagjait, azaz Czupponné  Benoist  Mónikát, dr. 
Dudás Lórántot, Máté Lászlót, Csatári Ilonát, továbbá a Felügyelőbizottsági tagjait, 
azaz dr. Juharos Róbertet, Kelemen Idát és Bulányi Gergelyt. 

b) megválasztja a társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal öt évre 
szóló határozott időre a társaság Igazgatósági tagjának 

Horváth Dánielt 
Sárkány Csillát 
Tóth Tímeát 
Krizsán Gabriellát 
Miljacki Mariját. 

c) megválasztja a társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal öt évre 
szóló határozott időre a társaság Felügyelőbizottsági tagjának 
- dr. Juharos Róbertet 
- Kalányos Zsoltot 
- Jakabfy Tamást. 

d) Az Igazgatóság elnökének havi megbízási díját a naptári hónap első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér havi összegében, a tagok díjazását a naptári hónap első 
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában állapítja 
meg. 

e) A  Felügyelőbizottság elnökének havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadában, a tagok díjazását a 
naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 
felében állapítja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: L pont tekintetében  2019.  december  19.,  honlapon történő megjelentetés  2019. 
december  20., 2.  pont tekintetében a társaság soron következő közgyűlése 

II. A  Képviselő-testület, mint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes 
tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki feladatok ellátására kiírt pályázati felhívást; egyben felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon Józsefváros honlapján történő megjelentetéséről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  19.,  honlapon történő megjelentetés  2019.  december  20. 

Gazdálkodási Ügyosztály  tájékoztatása alapján: a pályázati felhívások megjelentetésre 
került  2019.  december  19.  napján a honlapon. 



Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló  42/2018.  (XH.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

185/2019. (XII.12.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. módosítja a KÉMENES & CSÁKY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely:  2100  Gödöllő, Mátyás király  u. 16.,  cégjegyzékszám:  13 09 109306; 
adószám:  13789031-1-13;  képviselő: Dr. Kémenes Emőke) és az ellátásért felelős Dr. 
Kémenes Emőke házi gyermekorvossal kötött  2016.  december  01.  napján kelt és  2019. 
január  28.  napján módosított egészségügyi feladat-ellátási szerződést a határozat  1.  számú 
melléklete szerinti tartalommal  2020.  január  01.  napjától 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  január  01., 2.  pont esetében:  2020.  január  06. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A 
szerződés aláírása  2019.12.20-án  megtörtént. 

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai  2018.  november  1. -2019. 
szeptember  30.  között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek 

végrehajtásáról 
189/2019. (XII.20.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, az előterjesztés  2.  számú mellékletét képező Emberi 
Erőforrás Bizottság, az előterjesztés  3.  számú mellékletét képező Társasházi Pályázatokat 
Elbíráló Ideiglenes Bizottság, valamint az előterjesztés  4.  számú mellékletét képező  Smart City 
Ideiglenes Bizottság  2018.  november  1.  -  2019.  szeptember  30.  között, átruházott hatáskörben 
hozott döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolókat elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  19. 

Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda tájékoztatása alapján:  A  beszámolót a Képviselő-testület 
elfogadta, további intézkedést nem igényel. 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal  2018-2019.  évi tevékenységéről 

192/2019.  (XII.19.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

elfogadja a jegyző beszámolóját a Polgármesteri Hivatal  2018-2019.  évi 
tevékenységéről. 
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2. tudomásul veszi a jegyző tájékoztatását a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei 
közötti álláshely átcsoportosítással kapcsolatos döntésekről. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  december  19. 

Jegyzői Kabinet Személyüzvi Iroda tájékoztatása alapján:  A  döntés értelmében a 
Képviselő-testület a beszámolót elfogadta, további intézkedést nem igényel. 
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2020.  év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése  2019.12.10-2020.01.15.  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 

 

478 053 038 
Önkormányzat Fizetési számla egyenlege OTP bank 3 523 091 341 
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