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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Bizottság véleményezi 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
Bizottság véleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 
Kerületfejlesztési, Környezet- és 
véleményezi 
Határozati javaslat a bizottság számára: 

3  
Sport  és Esélyegyenlőségi 3  

vélernényezi ED 
és Közterület-hasznosítási 1:1 

El 
Klímavédelmi Bizottság D 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság/ Tulajdonosi, 

Bizottság/ Városüzemeltetési Bizottság/ 
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Képviselő-testület  es  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 eseményekrő l és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

Budapest, 2020.  február  10. 



Polgármesteri tájékoztató 

a  2020.  február 27-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 eseményekrő l és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű 
részének pénzpiaci jellegű lekötéséről." 

(az SZNISZ  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 sportudvarok felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

HATÁROZAT: 
94/2019.  (VI.17.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti 
Tankerületi Központtal kötendő, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény is Altalános Iskola sportudvarának felújítását érintő, a hatärozat  1.  számú 
mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019'  június  17. 

2.) elfogadja a  Magyar  Kézilabda Szövetséggel és a Klebelsberg Központ Belső-Pesti 
Tankerületi Központtal kötendő, a Losonci téri Általános Iskola sportudvarának felújítását 
érintő, a határozat  2.  számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  17. 

3.) felkéri a polgármestert a határozat  1.)  -  2.)  pontjaiban meghatározott háromoldalú 
megállapodások aláírására, valamint felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására, abban 
az esetben,  ha  az nem érint önkormányzati forrásbevonást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  21. 
4.) a) a határozat  1.-2.  számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő,  59.378.679,-
Ft  összegű Gazdagodás Értékére, és a bérleti díj miatt 2020-ban fizetendő,  12.623.813,- Ft 
összegű AFA-ra előzetes kötelezettséget vállal a  2020.  évi költségvetés terhére önként vállalt 
feladatként a bérleti díj és az Önkormányzat saját működési bevétele  es  a közhatalmi bevételek 
terhére. 
b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2020 évi költségvetés tervezésénél 
vegye figyelembe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a  2020.  évi költségvetés tervezése 

Költségvetési figvosztálv tájékoztatása alapján:  a Képviselő-testület  94/2019.  (VI.17.) 
számú határozatában foglaltakat az ügyosztály a  2020.  évi költségvetés tervezésénél 
figyelembe veszi.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  1-3.  pont végrehajtva,  2019.  június 17.-én 
aláírásra kerültek a háromoldalú szerződések. Losonci téri iskolára  2019. 07.11-én módosító 
szerződés jött létre pátmunka elvégzésének 30%-os támogatására, melyről a  Kt.  a  2019.  április 
30-i  költségvetés mádosításában döntött. 
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Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések meghozatalára 

HATÁROZAT: 
96/2019.  (VII.04.) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki a társasházakkal 
es  lakásszövetkezetekkel kötendő térítésmentes használati megállapodást. 
Felelős: polgáiniester 
Határidő:  2019.  július  04. 

Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  A  határozat végrehajtva, a szerződés 
kidolgozásra került, az eddig támogatott házakkal pedig megkötésre került. 

Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
önkormányzati rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 

HATÁROZAT: 
97/2019.  (VII.04.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) a „Józsefváros Lakosságának Szolgálatában" elismerés fedezetére 2019-ben  18.160,0 
e Ft-ot biztosit az általános működési tartalék terhére, 
b)  az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 
18.160,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11104  cím — önként vállalt feladat - személyi juttatás 
előirányzatára  15.197,0  e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzatára  2.963,0  e Ft-ot. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. a „Józsefváros Lakosságának Szolgálatában" elismerés fedezetére előzetes 
kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként határozatlan időre  2020-tol évente 
19.000,0  e  Ft  összegben a közhatalmi bevételek terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

3  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés 
módosításánál, valamint 2020-tól az eves költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása, valamint  2020-tál az eves 
költségvetés készítése 

Költségvetési Ügyosztály tájékoztatása alapján:  a Képviselő-testület  97/2019. (V11.04.) 
számú határozatának  1.)  pontjában foglaltak a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018. 
(X11.21.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló  44/2019.(X1.28.)  számú önkormányzati 
rendeletben végrehajtásra kerültek, az  2.)  pontban foglaltakról a Képviselő-testület a  2020.  évi 
költségvetési rendelet elfogadásával dönt.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 
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Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések meghozatalára 

HATÁROZAT: 
106/2019.  (VII.04.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és 
Városrehabilitációs Zrt. által tett közérdekű célra történő 
kötelezettségvállalását, az Önkormányzat, a Corvin 
Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt. és a 
REV8 Józsefvárosi Rehabilitációs  es  Városfejlesztési Zrt. 
között  2014.  szeptember  15.  napján létrejött, a Corvin sétány 
projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárása 
tárgyú szerződés  1/6.  számú mellékletében rögzített 
közterületi programok vonatkozásában, jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. elfogadja a határozat mellékletét képező, a „Corvin Sétány 
projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő 
lezárásáról szóló megállapodás  7.  számú módosítása" 
elnevezésű, a Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és 
Városrehabilitációs Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel  2014. 
szeptember 15-én kötött megállapodás módosítását 
tartalmazó dokumentumot, és felkéri a polgármestert annak 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04.,  az aláírás  2019.  július  12. 

3. a) határozat  2.  pontjában foglaltak fedezetére előzetes 
kötelezettséget vállal  2020.  évre önként vállalt feladatként 
733.341.000,- Ft  összegben az Önkormányzat felhalmozási 
bevételeinek terhére. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2020.  évi költségvetésének 
készítésénél vegye figyelembe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  július  04., b)  pont esetében az érintett év költségvetésének 
készítése 

Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  Az  1-2.  pont végrehajtva, a szerződés  2019. 
július 11-én aláírásra került. 

Költségvetési Ügyosztálv tájékoztatása alapján:  a Képviselő-testület  106/2019.  (VII.04.) 
számú határozatának  3.)  pontjában foglaltakról a Képviselő-testület a  2020.  évi költségvetési 
rendelet elfogadásával dönt.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

Előterjesztés klimavészhelyzet kihirdetésére is a szükséges intézkedések megtételére 

HATÁROZAT: 
156/2019.  (XI.07.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  152/2019.(X1.07.)  és a 153/2019.(XI.07.) számú 
határozatok végrehajtása érdekében felkéri az Önkormányzat Intézményeit, Gazdasági 
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Pályázó neve 
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társaságait és Hivatalát, hogy  a  Képviselő-testület januári első ülésére  konkret  intézkedési 
tervet dolgozzanak ki. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020 .január havi első rendes Képviselő-testületi ülés 

Polgármesteri Kabinet tájékoztatása alapján: Az intézkedési terv a Képviselő-testület  2020. 
januári rendes ülésére beterjesztésre került.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálására 
ZÁRT 

HATÁROZAT: 
174/2019. (X1.28.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a  2020.  évi  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  „A"  típusú pályázat 
esetében az alábbi pályázók által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja  es  ezen 
személyeket  10  hónapon keresztül havonta az alábbi összegekkel támogatja: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 
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Pályázó neve 
Utca, házszám  (Budapest 
VIII. kerület) 

Indok 

Nem érkezett be a 
nyomtatott 
pályázat. 
Nem érkezett be a 
nyomtatott 

Tályázat.  
hiánypótlási 
felhívásnak nem 
tett eleget 

1. 

2. 

3. 

2. a  2020.  évi  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  „A"  típusú pályázat 
keretében az alábbi pályázók pályázatait érvénytelennek nyilvánítja: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

3. a  2020.  évi  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat  „B"  típusú pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat  1.)  pontja szerinti támogatási 
összegek pályázók részére történő átutalásáról. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  31. 

Humänszolgáltatási Ügvosztálv Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján:  
1.pont: a határozat végrehajtása megtörtént, Az érvényes pályázatok benyújtóinak értesítése 
megtörtént az EPER rendszeren keresztül. 
2. pont: a határozat végrehajtása megtörtént, Az érvénytelen pályázatok benyújtóinak értesítése 
megtörtént az EPER rendszeren keresztül. 
3. pont: a határozat végrehajtása megtörtént,  „B"  típusú pályázatot nem nyújtott be senki, az 
EPER rendszeren keresztül ezt a támogatáskezelő is látja. 
4. pont: a határozat végrehajtása megtörtént, a támogatási összegek átutalásra kerültek. 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, is Szervezeti és Működési 
szabályzatának módosítására 

HATÁROZAT: 
191/2019.  (XII.19.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal — a határozat  1.  sz. mellékletét képező, egységes 
szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabályzatát  2019.  december  20-aj 
hatályba lépéssel, és felkéri a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. 

2. elfogadja a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat  2.  számú 
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mellékletében foglalt tartalommal, melyek a  Magyar  Államkincstár által történő 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba. 

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

4.  a) a Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájának elhelyezésére a  1083 Budapest 
Práter  u. 60.  földszinti,  35728/18/A/1  hrsz-ú és  35728/18/A/195  iroda helyiségként 
nyilvántartásba vett önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli ki  2019.  december 
20.  napjától, 

b)  az a) pontban szereplő helyiségek felújítására  23.000,0  e Ft-ot biztosít az 
általános működési tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím - 
kötelező feladat működési  eel-  és általános tartalék/általános tartalék 
előirányzatáról  23.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11601  cím felújítások/Práter 
u. 60.  földszinti helyiségek felújítása előirányzatára, 
d) előzetes kötelezettséget vállal az a) pontban foglalt helyiség működési, 
fenntartási költségeire 2020-tól határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében - önként vállalt feladat - évente  1.500  eFt összegben az 
önkormányzati működési bevételek terhére, 
e) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés 
módosításánál, valamint a  2020.  évtől a tárgyévi költségvetések készítésénél vegye 
figyelembe. 

5.  a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Ili. között, 
2015.  október  14.  napján kötött, a Polgármesteri Hivatal  es  egyes telephelyeinek 
takarítási munkáinak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést módosítja 
akként, hogy a takarítási feladatok a  1083 Budapest Prater u. 60.  földszinti 
helyiségekre is kiterjedjenek. 

Felelős: I. pont esetében polgármester és jegyző,  2-3.  pont esetében polgármester,  4.  a) pont 
esetében jegyző,  4. b)-e) pont esetében polgármester,  5.  pont esetében polgármester 

Határidő:  1.  pont esetében  2019.  december  20., 2.  pont esetében: a törzskönyvi bejegyzés 
napja,  3.  pont esetében: a törzskönyvi bejegyzés napja,  4.  a) pont esetében  2019. 
december  20., 4. b)-d)  pont esetében  2019.  december  19., 4.  e) pont esetében a 
2019.  évi költségvetés módosítása  es 2020.  évtől a tárgyévi költségvetések 
készítése,  5.  pont esetében a felújítás elvégzését követően. 

Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján:  14/2020. (I.30) Kt.  határozat alapján a 
Kormányhivatal  es  az Önkormányzat között megkötendő megállapodás aláírása megtörtént, 
amely ingatlanátadást nem igényel.  A  korábban a Képviselő-testület által hozott,  191/2019. 
(XII.19.) számú határozat visszavonása, ennek alapján pedig a Hivatali SZMSZ  es  Alapító 
okirat módosítása szükséges. 

Jegyzői Kabinet Jogi Iroda tájékoztatása alapján:  A  kormányhivatal  es  az önkoiniányzat 
közötti megállapodás aláírásra került. 

Költségvetési Ügyosztály tájékoztatása alapján:  a Képviselő-testület  191/2019. (X11.19.) 
számú határozatának  1.)  pontjában foglaltak esetében az Alapító Okirat módosítására a 
Pénzügyi Ügyosztálv benyújtotta  2020. 01.13-án  a kérelmet, melyet a MÁK  2020.01.16-án  kelt 
végzésével , -ztatószámú) visszautasította. 
A 4.  pont végrehajtása megtörtént, a határozat  4.) d  és e pontjában foglaltakról a Képviselő-
testület a  2020.  évi költségvetési rendelet elfogadásával dönt, az a) pontban foglaltakról a 
Képviselő-testület a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018. (X11.21.)  önkormányzati rendelet 
soron következő módosításánál dönt. 



Javaslat a  Magyar  Állami Operaházzal kapcsolatos döntések meghozatalára 

HATÁROZAT: 
186/2019.  (XII.19.) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

1.) közfeladat-ellátási szerződést köt a  Magyar  Állami Operaházzal a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása céljából és elfogadja a határozat mellékletét képező közfeladat-
ellátási szerződést. Felkéri a polgármestert a közfeladat-ellátási szerződés aláírására. 

2.) a) a  Magyar  Állami Operaházzal  2017.  július 06-án kötött Helyiség használati szerződés  2. 
pontját  2020.  január  1.  napjától módosítja az alábbiak szerint: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  93/2017.  (IV.13.) számú, és a  95/2018. (XL 29.) 
számú határozatában döntött a helyiségeknek a Használatba vevő részére történő ingyenes 
használatba adásról.  A  helyiségeket a Használatba vevő  2019.  december  31.  napjáig 
ingyenesen használta. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  186/2019.  (XII.19.) számú határozatában döntött a 
Budapest  VIII. kerület, Fiumei út  7.  szám alatti helyiség ingyenes használatba adásának 
meghosszabbításáról, a  Budapest  VIII. kerület, Üllői út  16/B.  és a  Budapest  VIII. kerület, 
Üllői  fit 18.  szám alatti ingatlan piaci árhoz képest  50%-al  csökkentett kedvezményes, azaz 
763.300,-  Ft/hó + ÁFA használati díjon történő használatba adásáról  2020.  január  1-tő!. 

b)  a  Magyar  Állami Operaházzal  2017.  július 06-án kötött Helyiség használati szerződés  5. 
pontját  2020.  január  1.  napjától módosítja az alábbiak szerint: 
A  használatba adó az  1./  pontban meghatározott helyiségeket határozott időre, feltétel 
bekövetkeztéig adja használatba a használatba vevőnek. 

A  használati jogviszony kezdete: a szerződés aláírásától, tervezetten  2017.  július  1.  napja 

A  használati jogviszony vége:  A  jelen szerződés szerinti használati jogviszony azon a 
napon szűnik meg, amely napon a  Magyar  Állami Operaház felújított épületének hatósági 
használatba vételi engedélye jogerőre emelkedik, ennek hiányában a felújítást megtestesítő 
építési munkálatok teljes egészének műszaki átadása napján,  de  legkésőbb a  Budapest 
VIII. kerület, Fiumei út  7.  szám alatti ingatlan tekintetében  2020.  augusztus 30-ig, a 
Budapest  VIII. kerület, Üllői  fit 16/B.,  az Üllői út  18.  szám alatti ingatlanok tekintetében 
2020.  december  31.  napjáig. Használatba vevő a jelen feltétel bekövetkeztét követő  30 
napon belül köteles a helyiségeket a használatba adó birtokába visszaadni. 

c)a  Magyar  Állami Operaházzal  2017.  július  06-än  kötött Helyiség használati szerződés  6. 
pontját  2020.  január  1.  napjától módosítja az alábbiak szerint: 

A  szerződő felek megállapodnak, hogy Használatba vevő a helyiségekhez kapcsolódó 
közös költség, közmű, külön szolgáltatások díját, továbbá a  Budapest  VIII. kerület, Üllői út 
16/B.  és a  Budapest  VIII. kerület, Üllői út  18.  szám alatti ingatlanok esetében használati 
díjat köteles megfizetni Használatba adó részére. 

3).  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, a Helyiséghasználati szerződés 
módosítására a  2.)  pontban foglaltak szerint. 

Felelős:  1.)  pont esetében polgármester,  2.)-3.)  pont esetében Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. 
Határidő:  2020.  január  31. 

Humánszolgáltatási ügyosztály tájékoztatása alapján:  1.  pont esetében:  A  közfeladat-
ellátási szerződést az Önkormányzat aláírta,  'Cs  megküldte a  Magyar  Állami Operaház részére. 
A Magyar  Állami Operaház a szerződést az EMMI részére továbbította jóváhagyásra.  A 
határozat végrehajtása folyamatban. 
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Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  módosítás a határozaton 
átvezetésre került, a továbbiakban ez alapján jár el az Önkormányzat a bérleti díjak 
megállapítása esetében.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

A Budapest  Főváros Kormányhivatala által ingyenesen használt helyiségek 
jogviszonyának rendezése 

HATÁROZAT: 
2/2020. (.1.30.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.)a  Budapest  Főváros Kormányhivatala részére határozatlan időre ingyenes használatába adja 
a  Budapest  VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca  18.  szám alatti,  35078/0/A/17  helyrajzi számú,  359 
m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiséget. 
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, az  1.)  pont szerinti helyiséghasználati 
szerződés megkötésére. 
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  1.)  pont esetében  2020.  január  30., 2.)  pont esetében  2020.  február  28. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tätikoztatása alapján:  A  helyiség használati 
megállapodás aláírására vonatkozó felhívás a Kormányhivatal részére megküldésre került.  A 
Kormányhivatala visszajelzését kérjük a megállapodásban feltüntetésre kerülő adatok, és az 
aláíró személye tekintetében.  A  használati megállapodás aláírására az adatok ismeretében kerül 
sor.  A  Kormányhivatal visszajelzését várjuk.  A  határozat végrehajtására vonatkozó határidő 
még nem járt le, a határozat végrehajtása folyamatban van. 

Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 

HATÁROZAT: 
3/2020. (1.30.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
A) 
A 248/2013.  számú Képviselő-testületi határozat  8. b)  pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„b)  Telek bérleti díja: 

Palotanegyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed és Corvin negyed: nettó 1.700,-

 

Ft/m2/h6, 
- Magdolna negyed, Orczy negyed, Losonci negyed: nettó  1.250,-  Ft/m2/hó, 

Tisztviselőtelep, Ganz-negyed, Kerepesdülö, Százados negyed: nettó  1.050,-  Ft/m2  /hó." 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2020.  január  30. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján:  A  módosítás a határozaton 
átvezetésre került, a továbbiakban ez alapján jár el az Önkorrnányzat a bérleti díjak 
megállapítása esetében.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 
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alapító okiratának módosítására 

HATÁROZAT: 
5/2020. (1.30.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. elfogadja a határozat  1.  mellékletét képező, Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat a Fővárosi 
Törvényszék változásbejegyzését követő napon lép hatályba. 
2. felkéri a polgármestert a határozat I. pontjában foglalt Alapító Okirat aláírására, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert az esetleges hiánypótlás teljesítésére. 
3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat Fővárosi Törvényszékhez 
történő benyújtásáról. 
Felelős: polgármester 
Határidő: I. pont tekintetében  2020.  január  30., 2-3.  tekintetében  2020.  február  15. 

Jegyzői Kabinet Jog!! Iroda tájékoztatása alapján:  az Alapító Okirat Fővárosi 
Törvényszékhez történő benyújtása folyamatban van. 

Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
alapdokumentumainak módosítására 

HATÁROZAT: 
10/2020. (1.30.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti  es  működési 
szabályzatát, az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, mely  2020.  február  01.  napjától 
lép hatályba. 

/. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett álláshelyeinek 
számát önként vállalt feladat -  22,5  álláshellyel  (1  fő szakmai vezető,  3  fő programfelelős,  1 
fő szociális asszisztens,  11  fő szociális munkás,  4,5  fő mentor,  1  fő mosónő,  1  fő takarító) 
megemeli  2020.  február I. napjától  2021.  június  30.  napjáig határozott időtartamra, igy az 
engedélyezett álláshelyek számát  2020.  február  1.  napjától  267,5  álláshelyben határozza meg. 

3.  felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontjában meghatározott dokumentum aláírására. 
Felelős:  1.  -  3.  pont esetében: polgármester, 
Határidő:  1.  -2 pont esetében:  2020.  január  30., 3.  pont esetében:  2020.  február  15. 

Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  1.  pont:  A 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési 
szabályzata elfogadásra került.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 
3.  pont:  A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési 
szabályzata aláírása megtörtént.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

Költségvetési Ügyosztäly tájékoztatása alapján:  a Képviselő-testület  10/2020. (1.30.)  számú 
határozatának  2.)  pontjában foglaltakat az ügyosztály  2020.  évi költségvetés tervezésénél 
figyelembe veszi.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

Javaslat a Palotanegyedben létesítendő Idős klubbal 
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kapcsolatos döntések meghozatalára 

HATÁROZAT: 
11/2020. (1.30.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1.) a 1088 Budapest,  Bródy S.  u. 14.-  Puskin  u. 24.  fsz.  12.  szám alatti,  36528/0/A/12  hrsz-ü, 
udvari bejáratú földszinti,  131 m2  alapterületű egyéb megnevezésű, és  36528/0/A/14  hxsz-ti,  46 
alapterületű raktár megnevezésű helyiséget Idős klub céljára tervezésre kijelöli. 

2.) felkéri  a  polgármestert  a  tervezői beszerzési eljárás lebonyolítására.  A  tervezői beszerzési 
eljárás felhívásnak tartalmaznia kell, hogy  a  leadásra kerülő tervek rendelkezzenek minden, 
a  kapcsolódó jogszabályokban foglalt szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint az tervezői 
költségvetést  is  tartalmazzon. 

3.) a 2.)  pont szerinti beszerzési eljárás lebonyolítására  4.445.000 Ft  fedezetet biztosít  a 2019. 
évi szabad maradvány terhére. 

4.) felkéri  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy keresse meg  a  közös képviselőt  a 
társasházi közgyűlés összehívása érdekében, és egyúttal kérje az Idős klubbal kapcsolatos 
hozzájárulás megadását. 

5.) A 2.)  pont szerinti beszerzési eljárás megindításának feltétele  a  társasház közgyűlésének 
hozzájáruló határozata. Amennyiben  a  társasház nem járul hozzá az idős klub 
kialakításához, felkéri  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. másik helyszín 
felkutatására, és  a  javaslat Képviselő-testület elő terjesztésre. 

6.) felkéri  a  polgármestert, hogy  a  határozatban foglaltakat  a 2020.  évi költségvetési rendelet 
készítésénél vegye figyelembe. 

7.) felkéri  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy  a  Palotanegyedi Idősklub számára 
keressen  alternativ  lehetőségeket  a  Palotanegyedben és környékén  mind a Budapest 
Józsefvárosi Önkorrnányzat saját tulajdonában álló ingatlanokból,  mind a 
magántulajdonban fellelhető ingatlanok közül. Ezek esetében kérje meg az érintett 
társasházak közgyűlésének döntését az Idősklub létesítése tárgyában. 

Felelős:  1.) 2.) 3.) 6.)  pontok esetében: polgármester,  4.) is 7.)  pontok esetében Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. és Józsefvárosi Szociális Szolgálat és Gyermekjóléti Központ  5.) 
pontok esetében: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Határidő:  1.) 3.)  pont esetében:  2020.  január  30.; 2.)  pont esetében: közgyűlés hozzájáruló 
döntését követő  30. nap; 4.) 5.)  pont esetében:  2020.  február  15.; 6.)  pont esetében:  2020.  évi 
költségvetés készítése 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján: 
1.) 2.) 5.) 7.)  pontok végrehajtása a  4.  pont teljesülése esetén indul meg. 
3.) pont:  A 2020.  évi költségvetés elfogadásával teljesül. 
4.) pont:  A  társasház közgyűlésének összehívás érdekében a felkérő levelet a közös képviselő 
részére megküldtük, a közgyűlés összehívását várjuk.  A  határozat végrehajtása folyamatban 
van. 

Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyszeri NEAK 
támogatásának felhasználásához kapcsolódó szakmai terv jóváhagyására 

HATÁROZAT: 
13/2020. (1.30.) 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ egyszeri Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásának felhasználásához 
kapcsolódó szakmai tervét. 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján:  A  döntésről 
szóló jegyzőkönyvi kivonat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ felé megküldésre 
került.  A  határozat végrehajtása megtörtént. 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ tájékoztatása alapján:  Az Intézet a szakmai 
program végrehajtását megkezdte, annak befejezése  2020.  december  31.  napjáig várható.  A 
határozat végrehajtása folyamatban. 

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatára 

HATÁROZAT: 
16/2020. (1.30.) 
A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. elfogadja a határozat  1.- 11.  számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, 
Lengyel, Német, Örmény, Roma,  Roman,  Szerb, Szlovák, Ruszin, és Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal kötendő felülvizsgált Együttműködési Megállapodást. 
2. felkéri a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatok által felülvizsgált és elfogadott 
együttműködési megállapodások aláírására, és azok  Budapest  Főváros Kormányhivatala 
részére történő megküldésére. 
3. önként vállalt feladatként csak azokat a nemzetiségi önkormányzatokat részesíti működési 
támogatásban, amelyek legkésőbb  2020.  január  3  L napjáig döntenek a települési 
önkormányzattal jogszabály alapján, kötelezően megkötendő együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról és aláírásáról. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont  2020.  január  30 

2.pont:  2020.  február  10.,  Kormányhivatal részére megküldés: döntést követő  15 
munkanap 

3.pont:  2020.  évben folyamatos a költségvetés elfogadását követően. 

Jegyzöi Kabinet, Nemzetiségi Referens tájékoztatása alapján:  Az Együttműködési 
Megállapodásokat valamennyi nemzetiségi önkormányzat elfogadta, aláírásuk megtörtént.  A 
határozat végrehajtása megtörtént. 
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