
TÁJÉKOZTATÓ 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  július  16.  sz. napirend 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés 
óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati 
pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges. 
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI 
KÉSZÍTETTE: CZIRA ÉVA SZERVEZÉSI IRODA 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, 

KABINET SZERVEZÉSI IROD 
VEZETŐJE,  DR.  BORI ANDRÁC TÉZŐ diWZ 

IGAZOLÁS: IT,LL-  

JOGI KONTROLL: ä.,--- V.-/4 0  
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

CZUKKERNÉ DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZŐ 

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: 

Sport  és Esélyegyenlőségi 

véleményezi 
és Közterület-hasznosítási 

Klímavédelmi Bizottság 

Kulturális, Civil, Oktatási, 
Egészségügyi és Lakásügyi 

Bizottság/ Városüzemeltetési 
Bizottság javasolja a 

tudomásul vételét. 
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Nemzetiségi, Sport és 
Bizottság/ Tulajdonosi, 

Bizottsági 
Képviselő-testületnek az 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 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 lekötésérői" 

Mellékletek: 1.  sz.: Lejárt határidejű határozatokról táblázat 
2. sz.: Veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések táblázat 
3. sz.: Fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről táblázat 
4. sz.: Az átmenetileg szabadrendelkezésű pénzeszköz állomány  2020.06.07-i  állapot 
szerint 
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Budapest, 2020.  július  6. 

7OEZ 

Pikó András 
polgármester 

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 

Törv yességi ellenőrzés: 

Czukkerne dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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ICEPVISELŐ -TESTÜLETI HATÁROZAT 
Felelős 
és/vagy 
Döntés 
végren 
vészt 

Határozat végreb. 
Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leirása és végrehajtás 
megtörtént/folyamatban 
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NY 48 2020 11.27. 

Javaslat 
egészségügyi 
feladatellátás 
biztosítására 

I. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt,  bogy  I. a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat és a Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
(székhely: 1078 Budapest,  Hernád  u. 14.1.,  adószám:  21953415-1-42) 
között az  54. számú orvosi körzet feladatainak ellátására megkötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést  2020.  július  31.  napjával közös 
megegyezéssel megszünteti. Polgánnester/ 

Hunsinszolgi 
Itatási 

ügyosztály 
Humänkapcso 

Iasi Nods, 
Költségvetési 
Hayes-tie, 
Józsefyirosi 
Szent  Karma 
Egészsé8n8Y1 

Központ 

2020.  február  27. 2020.06.10 

Dr. Huszir Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

 

2020.Pinius 
25 

  

Társasággal  as  egészségügyi feladat ellátási 
szerződés klalis megegyezéssel történő 

megszüntetése megtörtént 

NY 48 2020 11.27. 2. 

2.  a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  54.  szinui 
orvosi körzet egészségügyi feladatait  2020.  augusztus  01  napjától a 

2020.  február  27. 2020.07.31 

Az  54.  számú orvosi praxis etidegenitésérejúlius 
3I-ig van lehetőség.  A  szerződés kötés a 

beiveitesitő
 
hiieine.. teal illetve  . körzeti  ..vei. el 

folyamatban van. 

 

2020. Fiats 
25 

  

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el, amennyiben a 
praxisjog  as  arra jogosult által  2020.  július  31.  napjáig nem kerű / 
elidegenítésre. 

NY 48 2020 H.27. 3. 

3.a Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  54.  számú orvosi 
körzet egészségügyi feladat-ellátására tekintettel a Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét  2020.  augusztus 
Oh  napjától határozatlan időre  2  fővel megemeli, így a költségvetési szem' 
engedélyezett létszáma  289  föröt  291  főre változik (szakmai álláshely: 
220, technikai/kisegítő álláshely: 71), melynek fedezetét NEAK 
finanszirozásból biztositja. 

2020.  február  27. 2020. 
jánius  25. 

A  határozat  3.  pontjában foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésnél szóló  8/2020. (11.28.) 

önkorrosinyzati rendelet soron következő 
nuidosításimil átvezetésre kerülnek. 

 

2020.júlios 
16. 

  

NY 48 2020 11.27. 4. 
4,  felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját 
a NEAK finanszírozási szerződés megkötésére, valamint a működési 
engedélyezési eljárás lefolytatására. 

Smug Kenna 
Egészségügyi 
Központ  'Ng. 

 

2120.jútes 31. működési 
A NEAR  megbízási szerződését az ÁNTSZ 

engedélyt beküldésre került. Augusztus 
1-tál a praxis a mc üzemeltetésében van. 

 

2020.július 
16. 

   

48 2020 11.27. 5. 
5. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti szerzödés 
előkészítésére es 2. pontja szerinti feladat ellátáshoz szükséges 
dokumentumok aláíráséra 

Társasággal  as  egészségügyi feladat ellátásiNY 

Polgannester/ 
Hurrünszolgit 
, ltatási 
-21ffintälY Humánkapcso 
lati  hods, 

Költségvetési 
Ügyosztály, 

2020.  július  31 1020.  júnins  10 

Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése megtörtént. 

         

Budapest  Főváros  VW.  kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete 
Úgy dönt, bogy:1) elismerése jeléül a józsefvárosi Egyes/tett Bölcsődék, a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített óvoda, valamint a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Dt. azon dolgozóit, akik a veszélyhelyzet ideje alatt 
kiemelkedő ás rendkívüli teljesítményt nyújtottak, munkájuk elismeréseként 
jutalom Címén pénzjuttatásban  (311  főt nettó  50.000  Ft-ban,  13  főt nettó  100.000 
Ft-ban) részesíti,  mere 29.268  ezer Ft-ot biztosft  as  általános működési tartalék 
terhére, Polgármester 
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KÉPVISELŐ -TESTÜLETI HATÁROZAT 
'Fettles 
én/vagy 
Döntés 
végreh. 

végző 
/Költségvetés 
iügyosztály, 
Józsefvárosi 

Szociális 
Szolgáltató  es 
Gyermekjólét 

i  Xözpont, 
Józsefvárosi 
Egyesített 

Beicsadék, 
Napraforgó 

EFFesifeff 
óvoda, 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 
Központ Zrt, 

Határozat végreh. 
Határidő. 

Végrehajtás 

tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 

Megtörtánt/folyamatban 

Az Intézkedések a héten végrehajtásra kerülnek, a 

JEB gadasági vezetőjével történő egyeztetést 

követően. 

Végreh. 

elmar. oka 
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261 2020. VI.25. 

a 
veszéylbelyzetben 

kiemelkedő munkát 
végzők 

jutalmazásáról 

2. 

2)  a) az Önkormányzat kiadás  v11107-01  Működési  eel es  általános tartalék' Cím 
— kötelező feladat — azon belül az általános tartalék előirányzatáról  2926E0  e  Ft 
ot álcsoportosít a „ I  1108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinansttrozás" 
Cím kiadás — önként vállalt feladat — finanszírozási működési Idadásoldközponti, 
irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatára  24,926,0  e Ft-ot, a  „I1601-03 
Települesittemeltetés, fit-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság" cím — 

önként vállalt feladat — működési célú támogatások államháztartáson Idvülre 

előirányzatára  4.342,0  e Ft-ot. 

b)  a költségvetési szervek finanszírozási müködési bevételek/központi, 
irányítószervi támogatás elóirányzattt, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás  es 

munkaadót terhelő járulékok  es  szociális hozzájárulási adó előirányzatán  24,926,0  e 
Ft-tal megemeli, melyet költségvetési szervenként, cimrendenkérit az elötedesztés 
I. számú melléklete tartalmaz, ö) 
felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

következő módosításánál vegye figyelembe. 

11, 2) al-b)  pontok 

esetében  2020. 

június  254 c)  Pont 
esetében a 

költségvetési 

rendelet 

módosítása 

  

2020,  július 

16. 

  

NY 262 2020. VI.25. 

a koronavIrup 
járvány 

kovetkezményeihez 
kapcsolódó 

nyilatkozatról 

I. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józseksárosi önkormányzat Képviselő-testülete 

Úgy dönt, hogy I.  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadja  an 1.  sz. mellékletben lévő nyilatkozatot is 

felhatalmazza a polgármestert annak közzétételére 

Polgármester 

/ 
Polgármester 

i  Kabinet 

2020.  június  25. 

 

Aa l.  sz. mellékletben lévő nyilatkozat közzététele 

megtörtént. 

 

2020.  július 

16, 

  

2, 

2.  Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefváros fejlesztésére a 2020-as költségvetésben korábban szereplő tételeket, 

összesen  1  milliärd  125  millió forintot. 

   

2020.  július 

16. 

  

3. 

3.  Felszólítja a kormányt, hogy adja viaszt a  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárostól elvont gépjármittd6 bevételeket és pótolja az intézkedései miatt 

kiesett parkolási bevételeket. 

   

2020.  július 

16. 

  



au 
UÚ 

úti 
MI 

. 

K.E PVISELO-TESTÜLETI HATAR. OZAT 
Felelős 
ésivami 
Duds 

Feel) 
vend 

Határozat  végrek. 
Ha tä ridö. 

Végrehajtás 
tényle ges 

Elvégzett feladat rövid leirása  es  végrehajtás 
megtörtént/folyamatban 

Ware)]. 
elmar. oka 

Kr  
Beszám.

 

Ldp. 

morrow 
iShisszav 

0.6
 

hatkoza 

g
.
 

e 
g, 

NY 264 2020. VI.25. 

a Józsefvárosi 
Gazdálkodási 

Foment  Zrt.  2019. 
évre vonatkozó 

éves 
beszámolojanak 

elfogadásáról 

1. 

A  Képviselő-testület úgy dönt,  hog), 
I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CXXXIX. törvény  59. 5 

(3)  bekezdése, valamint az SZNIS2  31. 5 (1)  bekezdése alapján a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó, a határozat mellékletét képező 

éves beszánioláját  1.145.745e Ft  összegű márlegfőösszeggel, valamint  -25.113e 
Ft  összegű adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. 

, ja,,,,,,,,,,i  ä 

Gazdálkodási 
Kozpont Zrt. 
igaaga áá tásg 
nak elnöke/ 
Józsefvárosi 
Gazdálkodási 
Meant  Zrt

 

2020. jánlus  25. 

 

A  mérlegbeszámol6 Cégbíráság felú történő 

benyújUsa folyamatban van. 

 

2020. )(ilk's 
16. 

  

2. 

2.  elfogadja az  ayes  beszámolóról szóló független könyvvizsgálói jelentést, melyet 
a Mátyás G Partnere Kft. (székhely:  8200.  Veszprém,  Hoffer Armin  sétány  2., 
cégjegyzékszám:  19-09-503916)  képviseletében Mátyás Pál könyvvizsgáN 

bocsátott ki 

 

További OgyIntézést nem igényel. 

 

2020,  július 
16, 

  

NY 265 2020, VI.25. 

a Józsetvárosi 
Gazdálkodási 

Közponart.  2020. 
évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

1. 

A  Képviselő-testület úgy  dent,  hogy 

a Józsefvárosi Gazdálkodás( Központ Zrt.  2020.  évre vonatkozó üzleti tetvét 
elfogadja. 

Józsefváros 

i 

Gazdálkod 

ási 

Központ 

at. 

igazgatóság 

ának 

elnöke/ 

Józsefváros 
i  

Gazdálkod 
ási 

Központ 

Zrt. 

Józsefváros 

Gazdálkod 

"si 

Központ 

Zrt 

gazgatóság 

ának 

Józsefváros 

Gazdálkod 

Si 

Központ 

2020.  június  25. 

 

A 2020. aid ()glee  terv végrehajtása folyamatot. 

 

2020,  július 

16, 

  

NY 266 2020. VI.25. 

a Józsefvárosi 
Gazdálkodási 

Központ  Mt. 2019. 
évi közszolgáltatási 

beszámolójának 
elfogadásáról 

 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Magyarország helyi einkormányzatairól szóló  2011.  évi CXXXIX. 
törvény  59.  §  (3)  bekezdése, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdése 

alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit 2019. ease  vonatkozó 
eves jelentését a közszolgáltatási szerződés keretében ellatolt feladatokról,elnökei: 
a kompenzáció felbasználásáról, valamint annak elszámolásáról elfogadja. 

. 
2020.  binius  25 

 

További (Igyintézést nem igényel. 

 

2020.  július 

16. 
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NY 267 2020. VI.25. 

a Józsetvams, 
Gazdálkodási 
Központ Zrt. 

könyvvizsgátólának 
megvilasztásárál 

1. 

A  Képviselö-testület úgy dönt,  bogy 

L  A  Mátyás is Partnere Könyvvizsgáló Kft  2020.  május 31-en lejárt 
könyvvizsgáloi megbizatásának meghosszabbítását a  2019.  évre vonatkozó 

éves beszámoló - alapító  Ahab  - elfogadásáig, azaz  2020.  június 25-éig 
tudomásul veszi.  A  Mátyás  es  Partnere Könyvvizsgáló Kft-t, melynek 

képviselője Mátyás Pál,  s2019.  évre vonatkozó eves beszárnoló 
elfogadását követő naptól felmenti a könyvvizsgálói feladatok alól. 

Józsefváros 
i 

Gazdálkod 
áss 

Központ 
Zrt 

igazgatáság 
ának 

elnökei: 
Józsefváros 

i 
(3azdálkod 

ási 
Központ 

Zn. 

2020.  június  26. 

 

Továbbf ügyintézést nem Igényel. 

 

2020.  július 
16. 

  

2. 

2. A  könyvvizsgáló személyére a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft 
megbízásának lejártát követő naptól, azaz  2020.  június  26-gól határozott 

időtartamra  2025.  május  31.  napjáig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zn  könyvvizsgálójaként megválasztja a  Balla  Audit Könyvvizsgáló és 

Könyvelő Kft-t, melynek képviselője: dr.  Balla  István Sándor, székhelye: 
1038. Budapest,  Ezilstkő  u. 8. A  könyvvizsgáló megbízási díja:  200.000- 

Ft  + ÁFA/116.  A  könyvvizsgálatot végző személyként dr.  Balla  István 
Sándort jelöli ki. 

 

A  könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés 
megkötése folyamatban van, a  MK  Zrt. 

benyúltotta a Cégbfróság felé az Alapszabályban 
szükséges változások átvezetését. 

 

2020.július 
16, 

   

3.A  Képviselő-testület felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
Igazgatóságának elnökét a megbízást szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

A  könyvvIzsgálatra vonatkozó szerződés 
megkötése folyamatban van. 

    

NY 268 2020. )8.25. 

Józsefvárosi 
Egyesített 
Bőlcsödék 
2019.  évi 

beszámolójána 
k  elfogadásáról 

1, 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Lim,  dönt, hogy elfogadja a Józsefvárosi egyesített Bölcsődék  2019.  évt 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Polgármester 
/ 

Humänszolgá 
aal 

ügyosztály 
Humänkapcs 
alai  Iroda 

2020.  június  25. 

 

A  Józsefirárosl Egyesitett Bölcsődék  2019.  évl 
beszámolója elfogadásra kertilt.  A  döntésről az 

Intézménytájékoztatása megtörtént. 

 

2020.  július 
16. 

      

1. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkonnányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, langy:!) a  Budapest  VIII.  35491/0/A/36  helyrajzi 

számon nyilvántartott természetben a  1083 Budapest,  Baross utca  112. 
szám alatti  208 m2  alapterületü önkormányzati tulajdonú helyiséget a 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék új székhelyének kijelöli. 

 

2020.  június  25, 

 

A  Józsefvárasi Egyesitett Bölcsődék új 
székhelyének klIelölés6r6Iszóló döntésről az 

Intézménytájékoztatása megtörtént. 

 

2020.  július 
16. 

  

cs2 
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án 
án 

Ny 

  

ÚÚ éjjeagy 
ICE.  PVISELO-TESTUL- ETI HATARHOZAT 

Felelős 

Denies 
vágni'. 
West 

Felelós:l. - 
4.  pont 

esetében 
FolgórmesSe 
';  5. Font 
" etében 

jónefvámsi 
Egyesített 
Bólcsődék 

yv intézmén 

eZet6Je  / 
Humánejaig 

áltatási 
ogyaszjäly 

Humánkapc 
sotati Iroda, 
Józsefvárosi 
Egyesített 
Böksődék 

Határozat végreh. 
Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 
megtörtént/folyamatban elmar. oka 

Vége-el'.
 

KT 

Idelp. 

rvirmosit 
45/visszev 

ono 
hateroga  

K a 
a 
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Józsefvárosi 
Egyesített 

Bölcsődék lij 
székhelyének 
kijelöléséröl 

 

2)  a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Új székhelyének kialakításához 
szükséges beruházásokra egyszeri  31.892.391,- Ft  összegben fedezetet 
biztosít a működési általános tartalék terhére a Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék költségvetésében. 

2020.  június  25. 

 

Beszerzési eljárás folyamatban van. Ajánlat/ételt 
felhívás kiküldésre került. 

 

2020.  július 
16. 

  

a 
— 

a) a  2.  pontban foglaltak miatt az Onkonnányzat kiadás  „11107-01 
Működési  eel  és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül 
az általános tartalék eiöirányzatát  31.893,0  ezer Ft-tal csökkenti  es  ezzel 
egyidejűleg a kiadás „I1108-02 Költségvetési támogatások, 
intértnényfinanszírozás"  elm  — önként vállalt feladat — finanszírozási 
felhalmozási kiadásokiközponfi, irányítószervi támogatás folyósítása 
elöirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, 
is) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200 elm  — önként vállalt feladat 
— finanszírozás felhalmozási bevételek/központi iränyítószervi támogatás 
elép. i  . ysaiét és  enc. egyidejűleg „.„ . . „. , . 

i a felujtasi kiadások elmranyzatat 
31.893,0  ezer Ft-tal megemeli. 

c)  felkéri a polgármestert,  bogy  a határozatban foglaltakat a költségvetésről 
szóló rendelet következő módosításánál vegye tigyelembe. 

a) és  IH  pont 
esetében  2020. 

 . iónws  25. 
cl pont eseté beta 

költslégvetés1 
rendelet következő 

módosítása 

  

2020.  július 
16. 

  

4, 
felkéri a polgármestert,  bogy  a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék alapító 
okirat módosítását készítse el  es  terjessze be a Képviselő-testület  2020. 
szeptember havi rendes ülésére, 

felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék intézményvezetőjét, hogy 
készítse el az intézmény szakmai programjának valamint szervezeti is 

működési szabályzatának modosítását, a határozat I. ponüában foglaltak 
szerint, fenntartói jóváhagyás céljából. 

Képviselő-testület 
2020.  szeptember 

havi ülése 

   

szeptember 
i KT 

  

5. 2020.  szeptember 
30. 

   

októberi  IT 
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Józsefvárosi 
Egyesített 
Bolcsödék 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkomiányzat Képviselő-

 

testülete  (Ty  dönt, hogy 
I.) elfogadja az elöterjesztés I. szánni melléklete szerinti Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék alapító okiratát Módosit6 okiratot  es  a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító oldratát, melyek a  Magyar 

Államkincstár által történő törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjával lepnek hatályba. 

Polgánneste 
d 

Humánszolz 
álati 

2020.  június  25. 

 

Az alait6 okirat megküldése a MÁK felé 
folyamatban. 

 

2020.  július 
16. 

  



uti 
úú 
CM 

MI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Felegs 
ésIvagy 

Döntés 
vágreh. 
verb 

Ügyosztály 

Humánkapc 
solati Iroda 

Határozat végreb. 

Hat 'ö  

Végrehajtás 
tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 
megtörtént/folyamatban 

Végreh.
 

timer.  oka 

KT 

Bent°.  
KUM. 

IVIMOSIT 

6/yisszav 

ono 

haft-ore 

K 
a  
a  

g„ 

   

Mapito  

okiratának 

elfogadásáról 

2. 

2.)  felhatalmazza a polgármestert a határozat I.) pontjában meghatározott 

alapító okiratot Módosító dokumentum aláírására es a Magyar 

Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, 

bogy  a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem  (elite  ellentétes és az 

alapító okiratot lényegi - helyreigazitási kérdésnek nem minősülő - 

kérdésekben nem módosíthatja. 

2020.  július  15. 

   

2020.  július 
16. 
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a Józsefvárosi 
E gyesített 

Bölesődék 

szervezeti éS 

működési 

szabályzatina  if 

elfogadásáról 

 

‚'1.25.
áltatási

I.25. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Clay  dönt,  hog, 

1.)  elfogadja  as  előterjesztés  2.  számú melléklete szerintitartalommal a 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát,  mehr 
2020.  július I. napjától No hatályba. 

Felelős:  7 -2. 

Pont 
esetében: 

polgármester 

Hlumánszolg 

ilgyesztály 

Hurnánkaprt 

Józsefvárosi 
Egyesített 
Bölcsődék 

2020. looms 25. 

2020.  június  30. 

 

A  Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásra 

került  A  döntésről a JEB täiákoztatása megtörtént. 

Az  01  munkaerlifelvétele folyamatban van. 

 

2020.101155 

16. 

  

2. 
'OEiali Iroda,

artkására. 

2.1  felkéri a polgármestert a határozat  1.)  pontjában meghatározott dokumentum 

 

Az SzMSz aláírása folyamatban van. 

 

2020.  július 

 16. 
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az 

Önkormányzat 

i  feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 

támogatása 
2020  című 

pályázaton 

való indulásról 

(Gyermekkert 

Bölcsőde 

homlokzat 

felújítása) 

1. 
úgy dönt,  hog/ 

1.  indulni  Evan as  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása  2020  című pályázaton 

" Airiest" 
Närosépltész 

en  Iroda, 

ügyosztály, 
Józsefváron 
Gazdalkodási 

l<özix' nt 

2020.  június  25. 

   

2020.  július 
16. 

  

2. 

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a  1082 Budapest,  Nagy Templomu. 
3. szám alatti, (hrsz.:  55699)  Gyermekkert Bölcsőde feknitásához kapcsolódó 

pályázati dokumentáció összeállítására, az adatlapok kitöltésére, a szükséges 
dokumentumok aláírására is azok EB1142 Önkormányzati információs rendszerbe 

é  MAKPER hivatali kapu rendszerbe való feltöltésére, 

2020.  P 0 

rendszerbe, egyidejűleg kerül feltöltésre a
 

A  pályázat beadása, feltöltése folyamatban van.  A 
pályázat beadásához szükséges adatok feltöltés 

alatt állnak. Polgármester Úr várhatóan  2002.07.06- 

an  aláírja a dokumentumokat ezt követően kettő 

pályázati dokumentáció. 

2020.  Július
ius 

 

16. 

  

3. 3.  felkéri polgármestert  a2.  pontban meghatározott dokumentáció alálrására, 2020.  július  3. 

 

' 

A  dokumentáció aláírása megtörtánt/  Alias'  KT 

ülésig aláírásra fog kerigni. 

 

2020,  rítus 

16. 

  

4, 

Koinegvetési
 

4. a határozat  1.  pontjában foglalt pályázat benyújtásához  7.408,0  ezer  Ft  önrészt 

biztosít a működési általános tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás 

„11107-01 Működési MI és általános tartalék" cfm - kötelező feladat  -oxen  belül 

az általános tartalék előirányzatát  7.408,0 Ft-tel csökkenti és ezzel egyidejűleg a 

kiadás  „11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése"  tim  -önként vállalt 
feladat '-felújítások/Gyermekkert iliiicsőde eitgrányzatát ugyan ezen összeggel 

megemeli, 

2020.  június  25. 

   

2020.  júlMs 

16, 

  

5. 
5.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésI 

rendelet következő módositásánal vegye figyelembe. 

költségvetésről 

szóló rendelet 
következő . 

módositása 

 

A  költségvetési rendelet módosításánál a 
határozatban foglaltak figyelmbe véteirefognak 

 
kerülni. 

 

2020.  július 
16. 

  



ts-) 
uti 
4O 
iiii 
úú Wren. 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETI HATÁROZAT 
Feleli' 
és/vagy 
Döntés 

vágyó 

Határozat vágni'.
Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása  A  végrehajtés 
megtörtént/folyamatban 

Végreh. 
dinar.  oka 

OCT 
eamm. 

Időp. 

»mom 
6/vIssaav 

0.6
 

határon 

z  
E 

NY 273 2020. VI.25. 

Józsefvárosi 
Szociális 

Szolgáltató  es 
Gyermekjóleti 
Központ  2019. 

beszámolójäna 
k  elfogadásáról 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testülete ügy dönt, hogy elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es 
Gyelmekjóléti Központ  2019.  évi tevékenységéröl szóló beszámolóját. statt  Irodaévi  

Polgármester 

iltumanszolg 

_ áltatási 

HuugY,,,,t á
p
iya  2020. Yellin 25. 

 

A  Józsefvärasi Szociális Szolgáltató  es 
Gyermekjóléti Központ  21319.  dal beszámolójának 

elfogadásáról szóló döntés  as  Intézény részére 
megküldésre került. 

 

2020.  Július 
16. 
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Józsefvárosi 
Szent Kozma 
Egészségügyi 

Központ 
Impacitásának 
átcsoportosítás 

áról 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képvise16-testülete 
úgy dönt, hogy  1.  ellátási érdek miatt kezdeményezi a Józsefvárosi Szent Kozma 

Egészségügyi Központ kapacitás átcsoportosítását a határozatban foglaltak 
szerint. 

Felelős:1.-2. 

pont 
esetében: 

polgármester 

,  3. pent 
esetében: 

józsefvárosi 
Szent 

Kozma 
Egészségügyi 

Kozpont 

f6Tgazgatója / 
Humánszolgá 

Itatási 
Ügyosztály 

HumEnkepes 
dati Iroda, 

józsefvárosi 
szent Kozma 
Egészségügyi 

Központ 

2020.  június  25. 

 

A  döntés elfogadásáról szóldlegyzőkönyvl kivonat 
as  Intézmény részére megküldésre került.  A 
határozat megküldésre került  as  érdekeltek 

részére. 

 

2020.  július 

16. 

  

2. 2,  felkéri a polgármestert, hogy a kapacitás átcsoportosítishoz szükséges 
dolcumennunokat írja alá, 

2020. Arius 03. 

 

A  dokumentácIó 
aliffräsa megtörtént/lállusi  KT 

ülésig aláírásra  tog  kerülni. 

 

2020. Klaus 
16. 

  

3. 
3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
főigazgatóját, hogy a kapacitás Stesoportosításához tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

2020,  július  31. 

  

A  hitelesitett 
határozati 
példányt a 
JEK  2020. 

jtillus3.-in 
megkapta. Az 
engedélyezés 

I eljárás 
elindftása 

folyamatban 
van. 
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Budapest 
Főváros VIII. 

kerület 
Józsefvorosl 

önkormányzat 
2019.  évi 

összefoglaló 
beta  ellenőrzési 

Jelentésének 
jóváhagyásáról 

 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy jóváhagyja  32019.  évi összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint. 

Seise, 
Ellenürzési 

Iroda 
2020.  július I. 

 

A  határozat  2020.07.06-än  klküldésre került  as 
érdekeltek részére. 

 

2020.  július 

16. 
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A  lázsetvárosi 

Önkormányzat 
2019.  évi 

költségvetésének 
végrehajtásáról 
sulk,  szöveges 

beszámoletél 

1. 

A  Képviselő-testület ügy dönt,  bogy  elfogadja az onkonnányzat  2019.  évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót az 

előterjesztés I. számú melléklete szerint. 

Polgármester 

/ Pénzügyi 
ügyosztály 

2020.  június  25. 

 

Keen  intézkedést nem igényel. 

 

2020.  július 
16. 
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Iff grf h. 
viva 

Határozat végre!.. 

Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrebajtés 
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Végre!., 

elmar. oka 

KT 
Bent:I. 
lap. 

iviegilar,  
&visual, 
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határoze 

Z 
a  
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a  2020.  évi 

közbeszerzési 

terv 

módosításáról 

 

A Budapest  Főváros VIII. kertilealózsefirárosi Önkormányzat  Kiev  setóttestülete 

úgy dönt hogy: 

jóváhagyja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező  Budapest  Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési  ten,  1.  számú 

módosítását és felkéri a polgármestert annak aláírására és gondoskodjon Kazb„„„e si 
nyilvánossá tételéről. 

Polgármester 
 / 

 Gazdálkodási 

06YosztarY 

gods 

2020.  júntuS  25., 

aláírás esetében 

2020.  június  26. 

 

AJÖK.  2020.  évi közbeszerzési tervének 

módosítása  2020.07.06-án  az EKR rendszerben 

pub/ikálásra került. Ezáltal a nyilvánosság 
 biztodtva van. 

2020.  július
 

 

16, 
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aJanet-yams( 

Önkormányzat 
tulajdonában  Haft 

közterületek 
használatáról  es 
hasznalatának 
rendjeral szóló 
0/2020. (11.27j 
önkormányzati 

rendelet 
ntódositásardl 

1. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy: 

1.  a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 

használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati rendelet módosítása 

miatt határozatlan időre, önkent vállalt feladatként, évente előzetes 
kötelezettséget válla11.228 ezer  Ft  összegben a filmforgatás céljából történő 
közterület-használatból befolyó bevételek terhére  a forgatással közvetlenül 

érintett társasházak részére történő visszafizetés fedezeteként, 

/Költségvetés 
ügyosagiy, 

Gazdálkodási 
Ügyosztály 

2020.  június  25. 

Igényel.
] 

Az Önkormányzati rendelet  2020. Mitts  1-jén lépett 

hatályba, a határozatban foglaltakat a Képviselő'

 

testület határozatlan Időre vállalta fel, ezért 

Intézedést  as  adott évi költségvetés készkésénél 

 

2020.  július

 

16. 

  

2 
2.  felkérl a polgármestert, hogy tárgyévi költségvetések készítésénél a 

határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

tárgyévi 
költségvetések 

készítése 

 

A  tärgyévi költségvetés keszttésénél a 

határozatban foglaltak figyelembe  Metre  fognak 

kerülni. 
10

 

2020.  július 

        

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerületlázselvárosi önkormányzat  Ka  pviselődestülete 

az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznositására, 

tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 

45/2019.  (II.  21.)  számú határozatának (a továbbiakban: Versenyeztetési 

szabályzat)  45.  pont  f]  alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

45.  (Az értékelő Bizottság munkájáróljegyzőkönyvet  tell  készíteni, amelynek 

tartalmaznia kell különösen) 

„e a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első és a 

második helyre javasolt, lakások bérbeadására vonatkozó pályázat esetén pedig 
az első öt pályázó megjelölését.  Ha  az ötödik helyen egyenlő pontszámot elért 

pályázók vannak, akkora szám az egy  en  le' pontot elért pályázókkal tovább 

beivItend6." 
Józsefvárosi 
Gazdálkodási 
Központ 2rt. 

vagyongazdál 

t"‘; 

2020.  július  1. 

   

2020.  július 

10 

  



MI 

tiÚ 

61'1 

tin 

NY 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETI HATARHOZAT 
Felee 

&518ľ 
Döntés 
Wpm's. 
semi  

igazgatója/ 
Mt severe' 
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az Önkormányzat 
nnejdoniban állei 
ingatlanvagyon 
hasanmitására, 
tulajdoningának 

álruházására 
vonatkozó 

yersenyenetés 
szabályairól szóló 
45/2019.01.21j 

számú Képviseki-
teshileti határozat 

módosításáról 

2'  

2. A  Versenyeztetési szabályzat 56pontja a következő f.)-h.j ponttal egászol ki: 

56. (A  páiyázatidokurnentációnak a  IL  fejezet  3.  részében elöinakon túl 

tartalmaznia kell) 

.7) ate)  pant  szerinti esetekben a pályázó az illetékes bizottság döntés' alapján a 

következő takáspáNázatbil is kizárható, 

6)  ait a szabályt,  hog),  korábbi pályázat  saran  sorsolással kiesett pályázó többlet 

Pontszámra jogosult, 

h)  hoztájárulás kérését  abbot, bogy  a pelyázokadatait Pkertelen pályázat esetén 

is nyilván lehessen tartani." 

2020.  július  1. 

 

2020.  »nos 

16. 

  

3.A  Vorsenyeztetési szabályzat  59.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„93.  a.)A Bonyolitó az azonos pontszámmal rendelkezó pályázók közül a nyenest 

is a másodibetadik helyre sorolt pályázót sorsolás útjánvätasztja ki.  A  sormlás 

nyilvános,  an  köziegYző jelenlitsiben, a pályezatieljäris flonyolltója  anal 
összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja  N. A  sorsolásról a 

ísériegYző közjegyzői okiratba (0pH:I jegyZőkönlmet készít, amelyet a pályázatok 

bontiseről és ártékelésénő/ késznettjegyzőkiányyvelegyütt kell megőrizni. 
b.)  Amennyiben  at  azonos pontszámot elért pályázók több lakásra is pályáztak, 

és  ea  elért pontszámok ezt lehetővé teszik, akkor az eredményt egy kell 

megállapítani, hogy lehetőség szerint ne kerüljön sor sorsOláSra. 

llizzrebton 

Kmd211̀ °4211 
Kennon<  M.

 vagYongazdál 
kocIPI 

igazgatója! 

lózsebarosi 

2020. Mies 2 

 

A  rendelet módosításánals  MK  Zrvre vonatkozó 2020. 

részértek alkahnazasafotyamatos. 

 

júl/us 

16, 

 

i 

 

4.A  Versenyeztetési szabályzata következő  60/A.  ponttal egészül ki; 

,40/A. Ha  a korábbi pályázatokon vesztes pályázó hozzájárult adatai 
megőrzéséhez, akkor  am  Újabb pályázat  'cease mein  értesíteni  tell." 

Gazdálkodási 
remold 2n 

2020.  július  1. 

   

2920.  július 

16. 

  

5. 

5. A  Versenyeztetési szabályzatjclen módosításában foglaltakat  2020. Ms 
július hónap I. napjától - azzal követően m pályázati 

eljárásokra- kell alkalmazni. 

2020.  július  1. 

 

2020.július
eghirdetett 

 

16. 
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a jeservátos 

Kózalapítvány 
tismititásirta 

 

A  Képviselő-testület úgy Mint, hogy a „lozserviros Közbiztonsigiért" 

Közalapítványból 

I. Vimahlela a kuratorturnal a kura tórium Valamennyitagját: 

Teszersz Károly  (Nam, 
Oséketandod im 

Tóth Timea  Oatcake 

Polgarmeste 
Pop  troda 

  

2020.  július 
16. 

 

2. 2.  Elfogadja dr.  gaga  Katalin lemondását 

      

3). 
Kijelöli

 

tóli fakrauTakórm: elli aT llanall határozatlan 

időre 

la)  dr.  Papp  Andres  (lakcim: határozatlan 

are 

cl0s4madia Benedek  Haan: j  határozatlan 

tare 

dl  :Baia  Mariann tozatian  tare 

ei  Kiss  faint (lacing atározatlan időte 

     

4. 
4.  Kijelöli a lcuratóri m  if  elnököt  de.  Papp  Andras  (lakcfm: is 

zemelyeben. 

     

5. 

5. Visszahívja a kuratóriumból a felügyelő bizol valamennyi tagját: 

Pap Dénes  Hakim 
Csata Kincső tinta (lak ' - 

Dávid ZOOS(lakeinf 

      

280 2020. VI25. 

a Józsefváros 

Közbiztonsägeer 
ľ  

Közalapítvány 

tisztújílásárói 

B. 

6.Kijelöli a felégyelőbüotsnóe  A  tagjait: 

a)  Molnar Pater tanaNan időre 
hi  Vasey Krisztián Zsolt(laktErni határozatlan 

cl Zalán " 
ell  Veres Gábor tbrozatlan  lam 

Polgársutot 
a/  Jogi 

Iroda 

      

1. 

7.elfogadja a határozat S. mellékletét képea6,161seNáros Közbiztonságáért 

atalapitany módosításokkal egységesszerkezetbe foglalt Alatite Okiratát. Az 

AlapIt6  carat  a  f ilyárosi Törvényszék változásbejegyzésit követő  naafi lip 

hatályba. 

   

2020. lays 
16. 

  

8. 8.  felkéri a polgármestert a határozat  7.  pontjában foglalt Alapla Okirat alálrásán 2020.91nius  25. 

 

Az Alapft6 Okiratalähtsra került/ a  alai now% 
albirdsra fog kerülnl. 

 

2020. Maus 
16. 

  

9. 
9.  felkéri a polgármestert, hogygondoskodjon nAlapíto Okirat Fővárost 

törvényszékhez történő benyújtásáról. 
2020.  július  30. 
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au 
tict 
tu 

Of. 
.56 

KÉPVISELŐ -TESTÜLETI HATÁROZAT 

FeIdes 
ésivagY 

végre!'.
Döntés 

Wet 

Határozat végre!'. 
Határidő. 

Végrehajtás 
tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása és végrehajtás 
megt6rtént/folyamatban 

Végre!'. 
dinar.  oka 

KT 
Hazám. 

HIM. 

iviouosir 
b/visszav 0" 

határoza 

e R 

NY 281 2020. VI.25. 

a oHelyreállitits 
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bevált 
önkormányzati 

innovációk című Felkéri 
Önkormányzati 

innovációk 
alcímű pályázat 
benyújtásáról 

 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt,  bogy: 

a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére — jól 
bevált önkormányzati innovációk" címen meghirdetett pályázati felhívás 

alapján Önkormányzati innovációk altémában pályázatot nyújt be. 
a jegyzöt a pályázati dokumentáció elkészítésére  es  a polgármestert 

a pályázat benyújtására. 

poiginnest
 

er/ 
poigännest

 

eri Kabinet 
Közösségi 
Részvételi 

Iroda 

2020.  július  2. 

 

l A  pályázatot a eadási határidőre leadtuk, és meg 
is kaptuk a vIsszalezést a pályázat befogadásáról. 

 

2020.  júllus 
16. 
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Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Mátyás 

tér  13.  szám alatti, 

földszinti, 

35147/0/A/42 

helyrajzi számó 

raktárhelyiség 

elidegenítésével 

kapcsolatos 

vételár és eladási 

ajánlat 

jóváhagyására 

 

A  koronavirus elleni védekezésről szóló  2020  évi XII. törvény  3.*  II)  es (3)  bekezdése értelmében. 

valamint a veszélylielyzet Inhirdetéseről szóló  40/2020.  (III. I  1  .) Kom. rendelet I. §-a ertelmében az 
Get- es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges rneebetegedést okozó humanjárvány 

következményeinek elbántása, a magyar állampolgárok egészségének és eletének megóvasa erdekeben 

Magyarország egész tnilletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011-  évi CUFXXIX. 

törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  § (I) bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemról  es  a hozza kapcsolódó egyes törvények rnódositásáról szóló  2011.  evi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselönestületének feladat-  as  hatáskórét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- is hatiskörét 

gyakorolva /2020.  (V.  07.)  számú határozatot hozom: 
Pikó  Andras  polgánnester ágy döntök. hogy: Polgármest 

er,  3GK 

Zrt. 

    

2020. 

június 

25. 

  

felmentést adok az ingatlan-nyilvántanásban a  35147/0/A42  helyrajzi számon nyilvántanott. 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, Mátyás  ter 13.  szám alatti, földszinti,  36 m2  alapterületű. 

sent  lakás  Mtn  helyiségre fennálló bérleti szerződés határozott időtartamára vonatkozó elidegenitést kizáró okok alól. 
2020.  május 

Az adásvételi szerződés
gatlannyilvántartásban 

 

megkötésre került  2020.  május 

26-án. 

 

2020, 

június 
25. 

 

2. 

hozzájárulok az eladási ajánlat bérlö, Faddi Zsuzsa részére történő kiküldéséhez az in 

  

2020. 

június 

25. 

 

a  35147/0/A/42  helyrajzi számon nyilvántartott. természetben a  Budapest  VIII. 

kerület. Mátyás tar  13.  szám  stank  földszinti,  36 m2  alapterülető,nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában a 

forgalmi értékbecslésben meghatározon  10.840.000 Ft  összegű vitelár kozlése mellett. 

 

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZAct a határozat  13-2.1  pontja szerinti eladási ajánlat 
kiküldésére  es  az adásvételi szerződés megkötésére. 

2020.  június 

30. 

  

2.020. 

Oath's 

16. 

 

N 
183 2020 VI3.  

Javaslata 

Budapest  VIII. 

kerület Baross 

utca  125.  szám 

céljára szolgáló 

helyiség 

 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1) es (3)  bekezdése 

értelmében, valamint a veszelyhelyzet kihirdetéséröl szóló  40/2020. (111. 1 lb  Korm. rendelet 

I. (ba értelmében az étel-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztetti tömeges megbetegedést okozó 

humánjámány következményeinek elhádtasa. a magyar állampolgárok egészségének  es 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területere veszélyhelyzetet hirdeten ki. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi 

CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítasáról szóló  2011. 
évi CXXV111. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselömestaletének feladat-  es  hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 

Pikó  Andras  polgármester  *ay  dántök, hogy: 

P 

      

i.  
. nius 

hozzájámlok a  Budapest  VIII.  kennet  Batross utca  125.  szám alatti  35918/0.5314  hrsz.- 

it,  tulajdoni lapon.  23  in.2 alapterinetn ilmk utcai bejáratri, földszinti, nem lakas céljára 

szolgáló belyiség bérbeadásához Kiss Anikó egyéni vállalkozó (szekhely,  1089 
Budapest. Villám utca  19.;  nyilvantartási szám.  54626890:  adószám:  55884765-1-42) 

d)  kikotésével vegyes kiskereskedelem 

(szeszesital árusitása nélkül) céljára 60.000.-Fe/bó + ÁFA bérleti díj + közüzemi  es 

különszolgáltatási dijak összegen. 

Utmost 

er, 

Józsefoáros 

i 

Gazdálkod  

ági 

Központ 

2020.május 

13. 

 

jú 

 

2020. 

25. 
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lintelezetisegvállalase nyiiaikozzi al:bras-at sällaba a leendo  herb a 

flatározat 

tepee". 

Határidő. 

Vegrehajia 

ténykges 

idäpontja 

Elvégzett feladat röv  id  leírása 

es  végrehajtás 
megtörtentifolyamatban 

OE. , k  egrth. 

anat , oka 

1 

Be. 

m 

moviosittwvi 

sszavon6 

hatá 

   

berbeadasara 

2. 

fell:cram a inzseMirosi Gazd zoom Zile  a  hammed  I I  incur s aw"  nit basic.) 
szerzodes sisegkoteacre. amelynek feltétele.  hoe  az Onkormanyzat telatdonaban Silonem 

hikis cdiant seolgália Is lytsdeek berbeadasaoak felt ICI sM  3572013  (VI  20.) 

ankoonanYeao rendelel  14 312)  bekezdése alapján  3  havi  Moue  bölcs dimak megfele16 

écadek meetzetéser. valanigit a  IT. 9141  bekezdése alaptan komegyzet  cleat  egyoldalú 

00 units 

30. 

 

Az ügyfél az óvadékot 
. 

meglizette.  A  szerzödés afiírasa 
folyamatban van  az ügyfél 

részéről. 

Az ügyfél 

késedelmet 

óradék-

fizetése 

miatt nem 
 .. 

kerult 

határidőbe 

n 

megkötésr 

ca 

szerződés. 

0 0 

nils 

If. 
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8.  szám Matti 
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A  koronavirus elleni vedekezvöröl  sable) 2020 mu  XII zoneuy  3  e(OEOEOE,  Ill  bekezdése Ortelmebea. 
valamin' a veszelyhelyzet lohirdeleYerial szoba  40)2020 (Ill  I I.) KOMI rendelet  1 §-a enelmeben  uz 

deb  is vagyonbiztonságoi veszelyevetb toineges megbetegeded  demo  humativimany 
kövekezmenyeinek elháritisa. a magyar ällamPedgárob  egészségének  55  dledeck megóvása 

érdekében Magyarország egész területéve seszelyhelyzeret hirdetett ki 
A  Kepviselödestulet hatásköre a Magyerorszag lady) onkormanyzatairól szóló  2011. iv  CLXXXIX 

tonény  59. 4  (3)bekezdesen. valatnint az SZMSZ  31. 9  (1)bekcadesén alapul 
A  katasztrófavédelemról  es  a hozvi kapcsolódó egyes tönönyek modositasirof  sad° 2011 eta 

rv CXXVI11. läerty  46. 6  fetbekezdesenek felhatalmazasa Magian veszelybelyeciben  o  telegülési 
önhotmányzan képviselemeduleténck feladat- m hatiskoree a polgartnester gyakorolja 

Pihe  Andras  polgármester igy dentrik.  hap: Józsefvaros 

i  

Gazdálkod 

an, 

Központ 

Zn. 

‚'agyongaz 

dalkodá 

igazgatöia 

      

I 

hozzajárulok a  Budapest  VIII. keruld.Taszniezö utca  8 mans  alatt calálható,pmeeszinte. 
3517110IA/I helyrajzi szánni,  80 m2  aladerületo. a  bozos  tolajdonból  96r1.5130  tulmdcni 

hanyaddal rendelkeva raktarhelynegertekesitehez  Toth  Csaba  Bela  tulatdonostirs  revere A 
helyiség véte°0 t  577 300- Ft.  a seteiür egyosszege megfizelese  runlet  

9020.  május 
'-

 

B. 

 

Az adásvételi szerződés 

megkötésre került  2020.  május 

26-án. 

 

a/o 

ti II 

25. 

 

2 

felkérem a Józsefvárosi Cardálkodiasi Központ Znet a  baser°  IJ  goat° Marini,  eladót) otänlat 
kiküldisere  Tech  Csaba  Bela tessera.  m/amint sz adós' deli szerzMés megkotesere. dasvetett 

szerztteleaben rogaitem kelt,  hoer  vessa a bemoist biztosítani köteles szukség eseen a tarns/Val 
bozos  vezetékek  es  a tarsashizi fovizmerri miatt.  dieted  m.  anon  falazat helyreallttása vevo 

340.020negc. 

2020.  június 

30. 

  

0 0 

Bit 

6 

 

3. 
amennyiben  Toils  Csaba  Bela sera  el az dadast m n  foglal' dön  bald  a  yawl 

lehetosegevel. úgy a helpségei a  bantam  vendelkezesok mitt sen  Fell  elidegenitem 

2020. 

(ember 

  

ukkabe 

n K1' 

     

Javaslat 

közszolgálati  cal 

önkormányzati 

l akás 

 

A  korenavir 1  védcketesról  sad° 2020  ivi XII zomeny  3 4 1 1  I  es 13)  bekezdese 
sod  méhen. vainest's, a veszelyhelyzei kilordetesertil szóló  4072020 1111 IIIKturn rendelet 
1  íjva enelnieben az  elm-  is sagyoribiztonságoi veszelyeztnä temesesnegbelegedést okosa 

humárlyámány következnienytiock elhäntása a magyar allannelgareh egesszségenek is 
e/e1Onek megOvása érdekelten Magyaroimág egész területére stszelyhelyzelet hirdetni ki. 
A  Kepsrsclemestedet hansköre a Magyarotszag tiel” önkornsanyzatant I szóló  2011  evi 

CLXXXIX törvény  29. 4(3)  bekezdésén. valammt az SZMSZ  51.  § II) bekezdesen aiapol. 
A  katasztrtifaadelderel  es  a hozzá kapcsolarló egyea  'arsenate',  morlositasired  seat 2011 
eel  CXXVIII.  Weeny 46. 614)  bekezdeseeek MIliatalinstrisa alapfän szszelytmlyzetben a 

telegulesi onkormanyzat keneveloceseulerenek feladat- is hataskoret a pOlgErniesler 

pakortilja. 
E rendelkezesek alappri a lovervarosi Onkormanezat  Kept  evelibteeldelenek fetachs.-  es 

hadskistet  sit  akorch a  Pike  Ajtó.' folgannestet  trey demob  hog3 

lózsetkáros 

i 

Ciazdalkod 

031 
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NO 
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VESZ VIIF.1..1 ZEITIEN N1E6110'10'17 POLGARNIESTERI 015Nf ÉSEK 

1 elOOS 
é
 sivagy 

Döntes 
."  „h 

Központ 

ill. 

vanyongaz 

dálkOdaf t 

jga2g0I 0440 

Hatarozat 

végreh. 

HMO  ridö. 

Végrehajtás 

tényleges 

időpontjo 

Elvégzett feladat rövid 1dr:ha 

és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

Vegr
 e. 

dinar.  ohk 

AI 
Henna 

m. 
lb':  

Hochman 
sszavono

a határozat 

205 2020 V.20. '''' .OE'''  " 
BREK VIII. 

kerületi 

Rendärkapitánysä 

g dolgozója 
r észére I. 

z Budapest Jensen ales/  Onknonan4  ern  zulaidonában  016  lakások beebeadasartak 

ninielzoOl. valantint a lakher merteketel szóle  16/2010 Ill)  OBI onkerrnanviatt rendelet 
I-1. k-a ' boar —  alai.  a learn Budapest.  VIII. kerület.  Nag, rewires u. 

mel seams erutete,  et*  saobas. komfortos 

komfortfokozatú közszol bit oz  ;URH'a121e1i 

Rendorkapeneas dolupera. e, — a a ľ atapat képező 

forme es  a ackkelo terecarákat is OESYC cw  t. sere jelenleg— 14 1113. Ellin  kotlségelvó 

berlini  di' Barest  kedeleeeleeggel, határozott akin, a kirelolt berlönek a  BIM(  VIII 

kerületi Rendärkapnánysignál fennállö foglelközenäst togriszonyanak  rennin_ trainmen  a 

lakbér — csokkenter  es  nforeló tenyozó nelkith -- kersaeresenek menfelcle oradékfizerest 
kérelcrenseggel 

2020. [letup 

2() 

 

A  bérleti szerződés megkötésre 

került. Az ingatlan birtokba 
adása  20'O. 06.  

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
kikéremMe a et:taros( Gazdálkodás, Központ Zrt  -1  a hararczar II pontja sze0111/ Bérlert 

swedes  megkotcsere 
2020. j Cetus 

30. 

  

2020. 

tültue 

16. 

       

A  koronavirus  ei  lam  verdekezesnál  5,416 2020 en  XII  tonne 3  § Mos  13)  bekezdése 

enelmeben. valarnirn a veszelyhelyzet lohirdeteserül széló  40(2020.  (III II)  Nook  endeter 

L  0-a Seneca  az  Piet- es  vanyonbrnonsegot reszélyeatent  toluenes  megbeeryedest okomn 

11M1511iärdny köverkezmenyeinck elhädtása. a Inagyar állampolgarok egenvedgenek  es 

életének inegórása érdekében Magyarország egese terülerere veszélyhelyzetet htteltrce ki 
A  Kepviselö-testulet hatáskore a Manyarorszag helyt önkomianyznianel szóló  2011.  ért 

CLXXXIX. littnénY  30.  §  (3)  bekezdésén. valamint az  57.6152 31 2  tb bckezticsen alapul. 
A  kareztefavedelemel is a  hope  kapcsolódó  eases  törványek madositasanal szolft  2011. 
Cot  CXXVIII  evens 46. §(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján reszelyhe142etben a 

települést onkorminyzat kerivseló-lestuletenck feladat- és hatáskörét a polgarmester 

gyakorolja. 

E rendelkezesek  Bargee  a lease/baron Oniformányzat Kepatiselő-testulezének feladat- is 

hatásköre emkorole Pikó András polgánnemer  fey Meek. hogs: 

       



cx, 
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VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

ir  clews 

és/vagy 

Döntés 
‚in  reh  

Józsefváros 

i 

Gazdálkod 

áSi 

Központ 

ZN. 
vagyongaz 

dálkodási 

igazgatója 

Hatá'rozat 

végreh. 
Határida. 

Végrehajtás 
tényleges 

itlópontja 

Elvégzett feladat rövid leírása 
és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

, 
S OEegreh. 

elmar. oka 

5.. I 

Beszá 

m. 
Nan 

2020. 

június 

25. 

1110005110/VI 

sszavonó 

határozat 
riaiateifilé. 

206 2020 V.20. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Rákóczi 

fit 27/A,  szám 

alatti, hasznosított 

nem lakás 
céljára szolgáló 

helyiség 
felújítására 

vonatkozó 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására 

 

a Szerencsejáték ZA.  11015 Budapest.  Csalemány utca  30-32.:  cégjegyzékszám:  01 10 041625: 
adószám:  10530204-2-44:  képviseli:  Müller  Peter  Tamás és Guboláné Erdei  Erika)  által  Itch 

Budapest  VIII. kerület. Rákóczi (a  271A,  szám alatti  36437/2/A/5. 36437/2/46,  a 
36437/2/47  és a 36437/2/A(S hrsz.M, tulajdoni lapon  47 m2  +  26 m2  +  20 m2  +  35  in2 
alapterületit hasznositott utcai bejárati, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
Szerencsejáték Zr!- által, saját költségen torténil átalakitásához hozzájárulok  as  alábbiak 

szerint: 
é  Építési munkálatok közül a belső munkálatok bontási munkálataihoz, azon belül 
a beépített bátorok bontásához. vagyonvédelmi eszközök bontásához. válaszfalak 

bontásához (tégla anyagú válaszfalak, üvegtégla, gipszkarion vonatkozásában),  balsa 

burkolatok bontásához (falburkolatok, padlóburkolatok vonatkozásában). belső 
nyilászárók bontásához (ajtók vonatkozásában). fa dobogó bontásához. álmennyezet 

bontásához. új nyílások helyének kibontásához. 

b.  Épitési munkálatok közül a belső munkálatok építési munkálatalhoz, azon belül 
aljzatok készitéséhez.  baton  dobogó készitéséhez. gipszkarton válaszfalak  es 

előtétfalak készítéséhez, falak és mennyezet felületkezeléséhez és festéséhez, belső 
burkolatok elkészitéséhez (padlóburkolatok, falburkolatok vonatkozásábant belső nyilászárók elhelyezéséhez, 

álmennyezet készítéséhez,  fat  és mennyezetmatticák 

elhelyezéséhez, beépített bútorok elhelyezéséhez. berendezési tárgyak elhelyezéséhez. 

é  Építési munkálatok közül a külső munkálatok építési munkálataihoz, azon belül a 
meglévő reklámelemek elbontásához, vakolatok javitásához, kő homlokzatburkolat 

megtisztitásához. kijelölt nyílászárók bontásához. 

rt Építési munkáltatok közút a külső munkálatok építési munkálataihoz, azon belül 
a meglévő, megmaradó nyílászárók átfestéséhez arculatos zöld színre, meglévä, 

megmaradó keretek is szellőzőrácsok átfestéséhez arculatos szürke színre, meglévő, 
megmaradó portálablakok  cm-ezeren üvegezésének felújításához (höszigetéló 

üvegezés készitése),  id  nyílászárók beépítéséhez. új arculatos homlokzati 

reklámelemek elhelyezéséhez. utólagos homlokzati javitásokhoz. 
e.  A  gépészeti munkálatok bontási munkálataihoz, azon belül meglévő radiátorok 

elbontásához, meglévő multi  split  klímákleszereléséhez,  viz-  és csatorna 
csőhálózatának bontásához. 

f. A  gépészeti munkálatok épitési munkáihoz, azon belül az  id  fűtési rendszer 
kiépitéséhez, a megléviihöz csatlakoztatva, kalorikus  es  cseppvizcsövezés 

kialakitásához, meglévő multi  split  klímák visszahelyezéséhez, teljes Víz-és 
csatornahálózat felújításához, gépi szellözörendszerek elhelyezéséhez. 
Az elektromos munkálatok bontási munkáihoz, azon belül a meglévő 

villamosberendezések visszabontásához. 
h.  Az elektromos munkálatok építési munkáihoz, azon belül a villamos vezetélihálázat 
felújításához. bérlemenyeloszto kialakitásához.  LED-es  világitótestek elhelyezéséhez. 

örvilágitás elhelyezéséhez, kültéri vilagitóberendezések elhelyezéséhez 

2020.  május 

20., 

    

Az ügyfél részére a 

hozzájárulás  2020.  május  2I-én 

megküldésre került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
felk JP eRarosi Gazdálkodási Központ Zitt a határozat I.) pon e 

ho árulás kiállítására az I.) számú melléklet alapján. 
2020.  június 

30. 

  

2020. 

július 

16, 
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1. Betas 

.s/vagy 
' 

Döntés 

vénrith 

Határozat 

végreh. 

Határidő, 

Végrehajtás 

tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása 

és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

, 
Vegreh. 

elmar. oka 

IN 1 

Beszá 

m. 

tetőn 

monosnoivi 
sszavonó C 

határozat'  
erősoipliilase 

N 

r 213 2020 V.20. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Nagy 

Fuvaros utca  2/B. 

szám alatti üres, 

nem 

lakás céljára 

szolgáló helyiség 

bérbeadására 

 

A  koronavirus ellem védekezésről szóló  2020  evi XII törvény),I *  (1)  és  (3)  bekezdése 

értelmében. valamint a veszélyhelyzet kihirdetésérő  sunk) 40/2020.  (III.  11.) Koren.  rendelet 

I. (-a értelmében az  Get-  és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjátvány következményeinek elhádtása, a magyar állampolgárok egészségének is 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól  374816 2011.  évi 

CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  ölt) bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosbasáról szóló  2011. 
évi CXXVEL törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületinek  (Sybil-  és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja 

E rendelkezések alapján a lózseNárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és 

hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester úgy döntök,  bogy: 

Józsefváros 

j 

Gazdälkod 

äsi 

Központ 

Zn. 

vagyongaz 

dállcodási 

igazgatója 

    

1 

hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület Nagy Fuvaros utca  2/B.  szám alatti 
3505770//V6  hrsz-n, tulajdoni  lapse 13  rn  2  alapterületil, üres, utcai bejárata foldninti 

nenn  lakás céljára szolgáló helyiség. berbeadásához a  Szabo es  Meidli Bt. (székhely:1073 

Budapest.  Akácfa a  655  cegjegyzekszám:  01 06 213540.  adószám:  283454)9-2-42 

képviselője t  Szabo  József  Bela  ügyvezető) részére határozatlan időre,  30  napos 

felmondási id6 kikötésével irodai tevékenységre,  25.000,-  Ft/ho +  AEA  bérleti dij + 
közözemi  es  különszolgáltatási dijak megfizetésével. 

az  I .) 

esetében 

2020.  m ájus 

20., 

 

A  szerződés előkészítés alatt, 

az ügyfél az óvadékot  2020. 

május 28-án megfizette. Ügyfél 

részéről történő aláírásra 

várunk. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Znot a határozat I.) pontja szerinti 

bérleti szerződés megkotésere, amelynek feltétele,  bogy  a. Onkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiról szóló  35/2013. 

(VI.  20.)  önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi  brown  bérleti dijnak 
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a  17. ((4)  bekezdése alapján közjegyzó előtt 

egyoldalú kötelezettségvallalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 

2.)  pont 

esetében 

2020. Junius 

30 

 

Ügyfél 

nem írta 

még alá. 

2020. 
július 

16. 

 

N 

Y 
218 2020 V.25. 

Javaslat a 

közétkeztetési 

szerződéssel 

kapcsolatos 

döntések 

meghozatalára 

1 

felkérem a Józsefvárosi Egyesitett Bölcsődék intézményvezetőjét.  bogy  a közétkeztetési 
feladatok ellátását biztosítsa határozott  2020. mains 26.  napjától  2020.  junius  01.  napjáig 

terjedő idöszakban. 

polgármest 

er, 

. 
2020.  május 

25 

2020.  május 
_ , . .. 
zio.  es  május 

25. 

Polgármester Úr aláírta az 

Eurest Étteremüzemeltető Kft.  

szolgáltatási szerzodest, és 

felkérte a közbeszerzési iroda 

vezetőjét, hogy a közbeszerzési 
hatóságot haladéktalanul 

értesítse. 

 

2020. 
június 

25. 

 

3 . 

a Közétkeztetési feladatok  2020.  június  02.  napjától történő a közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapitásaig tartó időszakra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét 
képező Eurest äterernitzemeltető Kft. szolgáltatási szorzödést aláírom.  es  haladéktalanul 

tájékoztatom a közbeszerzési hatóságot. 

jnus
 

2020. 
úi  

25. 

 

4. 
felkérem a Józsefvárosi Szacialis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetóhelyettesét, 

bogy  az átmeneti idöszakra vonatkozóan a közétkeztetés biztositása érdekében 
kössön szerzödest a JózseNárosi Egyesített Bolcsödék intézménnyel 

Józsefváros 

i  Szociális 

Szolgáltató 

és 

Gyermekjó 

Mil 

Központ 

intézményv 

ezető-

 

helyettese, 

2020.  május 

26., 
2020.05.26 

A  szerződést megkötöttük a 

JEI3-el.  A  megrendelt meleg 

ételek pontosan leszállítása 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 
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VESZEISIIELTZEIBEN MEGHOZOTT POLGARNIEST I DÖNTÉSEK 

t e l0105 
estvag y 

Döntés 
son. iv 

Ilatározat 

ségrch. 

Hataridő. 

Végrehajtas 

ten, tents 

időpontja 

Elvégzett feladat rövid Iciresa 

es  végrehajtás 

megtörtint/folyamatban 

Végreh. 

elmar. oka 

KI 

Besmi 

on. 

imoaoseto31 

sszavonó 

határozat 
• turv4 

    

5. 

reikérem a Költségvertsi  es  Penzügyi Bizeltságnu  hog!'  a nevelési-olostás! 
wort  inenyekben  Wen& ii alias's es  Strzepiskolal az intennenyi  es  a szeinidei 

gyernickétkeztetes a gyemnakek rtntenen achonaban a nepkonyhan. az closek. a 
fogyatékkal  Weil: Cs  e szeneedelybetes szeniclyek napi,ali intéznienyetben az átkezzetes. 

valwnint a szocialis etkwtetw feladatawak väsirole szolgáltatassal  wrens)  oltalma 
et/WW1:ion készítse  tie  a közbeszerzési eljárast a Knell:event feladat zokkenömenres 

butositina  es W  kozáikeztetési szerződés megkötése celjábol. határozott  2  eves 

tdiatartamia szökinn 

Jegyző, 

Kabinet 

Jogi  lroda. 

Közbeszerg 

égi Iroda. 

I lutnánkap 

csolati 

Iroda. 

1  ózsefoltros 

I Egyesített 

Balcsödek. 

2020. tritons 
ulius

 

A  határozat végrehajtása a 

Közbeszerzési Iroda is a  Jogi 
Iroda részéről további 

intézkedést nem igényel. Az 

étkeztetés rendben lezajlott, a 

szerződés lejártának napjáig, 

június  304g. 

 

2020. 
j 

16. 

N 

Y 
219 2020 V.28 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Gyulai 

NI utca  8.  szám 

alatti helyiségek 

bérleti 

szerződésének 

módosítására 

 

A  koronavirus elleni ventekezésről  wok> 2020  azi XII torvény  3  o(I ) és  611  bekezdése 
enelmeben. valamint a veszélyticaszet kohiedetésecilszoló  4012020  MI I  IS  Korm. rendelet 
1  §-a értelnieben az élet-  es  vagyanbizionsigot veszelyeaetó tömeges megbetegedest  clone 

(umánjártány következinenyeina elháritása, a  waver  állampolgárok egeszsegenek  to 
élnének megosasa esdekeben Magyanwszág egész tertiletére veszélyhelyzetet hirdetett  W. 
A  Képersclirttesiulez hataskore a Magyarorazág  help  onkormanyzataidel szóló  201  I . Ma 

CUCXXOC tönöny  59.  §  (3)  bekezdásén. valamint  as  SZNISZ  31. 0  Cl) bekezdésén  elapse 
A  kaitsszoofayedeleniről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények modósitasitrol  soak) 2011 
éri CXXVIII. iönőny  46: 8 (41  bekezdésetek felhatalicazása alapján seszélyhelyzetben a 

telepttli onkomiányzal keFoiseló-tesialetenek feladat- is hataskóret a polgarmerter 

gYaktnolja. 
E rendetkezeuek  Map*  a Józsefyárost Onkormanyzat Keps iselösestuktinek feladat- is 

hatáskörét gyakorolva Pürt  Andres  polgármester ügy döntök.  bogy 

       

I  
a T ulajdnnosi. Vagyongazdálkodási  es  Közierfilet-h Bizottság  110/2019. 

 OS.) swami  bartrozazát  v* ono, 

Józsefváros 

i 

Gazdálkod 

zisi 

Központ 

Zn. 

2020.  május 

28 

   

2020. 

MMus 
o5 

 

2. 

hownijazulok a Sönház is Filmniiiveszen Egyetem Iszekhely.  1088 Budapest,  Vas 
titca  21C.  smüsztikai számjel:  15308964-8542-321-01:  adószám:  15308964-2-42: 

kepvisch:  Jr. Venders-tut Lajas  kancellárt által  berth  Budrtiest VIII. kerület. Gyula' 
Pál  wee  S.  seem alai. 36453/01A14  es 304533M hoz-i.  windösszesec  381  in2 
aWpierulető.onkonninyzati tulajdonú nem  lateen  eeljära szolgáló helyiségeseponra 

szóló bérlett szerződés modositasahoz  Alyea bogy  a berieti ingwsZOnY,  a felek  202° 
renter 5.  napjával a  3645310/A14 box-el helyiség tekintetében megszüntetik. a 

3645310:A15  Inszcó heIyiség tekintetében fenntartják. ügy hegyen utóbbi helyiségre 
a bérlő  bedew  dij oluirasa  152  SOO,- Frtho  4 ÁFÁ v  tassesrvó  es  kelonwolgeltatast 

dijak egy  &wok.  hogy a szerződies közjegyüi okiratba tartenó foglalasátel eliekiwele 

 

Az ügyfelet a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

2020.  június 2-án kiértesitette, a 

szerződés  men  nem került 

megkötésre. 

 

2020. 

MMus 

25. 

  

felkert-m a losses:1w" Gazdálkodási Központ Zn..4 a  határozat  2.1  pontja  snow, been 

szerződés ntodosiiasira vonatkorú rcertillapodás aláírására  A boleti  szerzodes 

magkoteseneS  rebel eta. bogy  a berlb35/20 /  3  !VI  ZO i  sumo  onkormanyzao rendelet  
14.  9121bekertaisc aiapjan az ósadekfellöltest megfizesse. 

2020.  június 

30. 

 

ti l  

még

g

 item

y f  é 

fizetett 

ávadetrot. 

OE 

jup:i tins,

 

16. 
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S'ESZELYHEINZFASEN MECIIOZOTT POLCÁRNIES'EE RI  DÖNTÉSEK 

' 
es/vagy 

Döntés 
vEeveh 

Hat,' rota( 

végre!' 

Határitlii. 

Végrehajtá 

tényleges 

idapontja 

Elvégzett feladat rö,  id  leirás 

is végrehajtás 

megtörtént/folv amatban 

Négreh. 

Altar.  oka 

t tan 

B  szszavonó 
' 0 '  '1, " 

határozat 

',dative 

7.-

   

2020222  V.28. 

Javaslat a 

Budapest  VIII  

kerület,  Karts u. 

3T.  szám alatti 

gépkocsi  beano' 

bérbeadására 

 

A  korommus elleni velekezésről  dole 2020 Mr  XII lön-eni,  3  §  11  )  es (3)  bekézdese 
ertelmehen.  i  alamint a vedelyhelyze kdördeteserril szulo  40'2020  rall I I.)  Koren  iendeler 

L §-a ere/maven az cleo  es  vagkonbmonsagot keszelyeziciö  to megMegedest  doze 

humarrän'ény kovetkezmenyeinek ellemasa. a magyar allampolairök egemegenek is 

elcienek memease érdekében Magyarország  cited  toifilder veszelybelyzetel  huddler  ki 
A  Repeselmtesittle hatáskorc a Magyarorsom helyt onkomendataml  dole 2011  óv' 

000001X. Min-coy 70  *(3)lockezdesen. valamini az SZMSZ  31.* (1)  lickedltsen alarm! 
A  kareserofavedelerndil  es  a  hoed  kapcsolódó  dyes  tomenyek modositasorúl Mika  2011 
evi CXXVIII itint  fly 46. It  (41bekezdésend Felhatalmazása alapján reszelyholyzeben a 

települési onkormanyen képkiselfotestüleend (dada>  es  heaskoet a pölgamesier 

I:yet:urea. 
E mridelkezesek alapián :dame/Mom Onkormandat Kemiselodeshadenek feladat-  es 

hatásköre gyakorolva Piko  Andres  polgannesier ügy döntök, hogy: lúzselVáros 

i 

Gazdálked 

ási 

Központ 

Lg. 

    

I 

hozzajárulok a  Budapest  VIII kenitet,  Ides  utca  37 scams  lant.  35963  hisz-6 
ingailan  added Waldron  I. szamit gepkoesdreelle berbeadosahre  Garda  Lászlo 

maganszemely  Moen,  határozatlan  'dine 30  napos felmondom idővel.  ter 815,-  Ft/hó- 
MP bitten Ur  összeg mcmillardása nellet 

020.  május 

25 

 

Az ügyfelet a Józsetvárosl 

Gazdálkodási Központ  Zn. 

2020.  majus 29-én kiértesitette 

a szerzödés még nem került 

megkötésre. 

 

2020. 

június 

25. 

 

. 

tekerern a lozselkárosi Gazdálkodesi Központ  Art.-I a halamoat I. pontja szerinti  boric!; 
sat-root/es megkötesere. amelynek felteele, hogy az Onkormányeat tulajdonában  and noes 

telkek. felephinends ingalanck.gépkoesi-bieállok  es  deloghére beheadásának 
feltateleiről szóló  39/2011 (XI 07)  önkormanyzan rendelet  13 0)2!  bekezdése alapján 

3  ham  bend, (hind  megfelelő edadek meglizeresei valtalja a leendii berlei. Az 
Önkormanyzat tulajdonában álló Mes telkek. felepitmenyes ingatlanok. gcpkoesiMeallók 

es  doluaberlet bérbeadasenak felteteleireil  redo 59/2011. (XI. 07.)  onkormanyzati rendelet 
IS  *  (0)  bekezdes  at  pontja alapján a berlö meniesäl a bérleei szerződés kozjegyzei 

okiratba foglalt Mitelczensegvellalo nyilatkozat  weeder  alól. lekimettel arra.  bogy 3 
baled  dij  /MA  nelküli összege  min eel  el a  20.000./ Foot 

2020'  június 

30. 

 

Ügyel 

még nem 

fizetett 

óvadékot. 

2020. 

i  g 00
 

ll 

16. 
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Javaslat Otthon- 

felújítási 

pályázathoz 

kapcsolódó 

támogatási 

szerződések 

teljesitési 

határidejének 

hosszabbitására 

 

A  korona/nem elleni vedekezesitil  souk, 2020 Or)  XX.  [mew 3. *(13 es (3)  bekezdése 

énelmeben, valamim a vezelyhelyzet kilardetésérd szötia  40/2020 (Ill  I  IL  Kanny rendelet 
r  . §-a erelmehen az  del-Os  vegymbiztonságiu veszelyeren temeges megbetegedést  (dud 

humandeány kövekcznienycinek elháritäsa. a magyar ellainpolgárok esemegenek  ea 
eleidnek mcgovása erdekchen Magyarország egesz müleere veszeldelyzete  trodden  ki. 
A  Képeselemest  dot headed  a Magyarország helyi onkormandatairól szóló  20!!  évt 

CkteNNIX. t(rvelY  59-  *(31bekezresen.  calamine  az SZMSZ  31.  ti ( I) bekezdés/t alapul. 
A  kaukszirofavedelemrül  Os t  hood  kapcsuloder egyes mrvenyek imidositásatöl szók'  2011 
evi CXXVIn  Weeny 46 COB  bekezdenteek felharalinazása alapján veszélyhelyzethen a 

telcpülei onkormányze képviselő-tesolleinek feladat-  es  hazaskoret a polgármester 

gyakorolja. 
E tendctkezesek  eland('  a Jozsefkarosi Onkományzat Képviselommuleenek feladat-Os- 

hatásköre 2k/3MM-a  rat°  Andrm. a  Budapest  heoservarosi önkormánynt polgännesiere 
ügy  (Main.  hogy 

Józsefváros 

i 

Gazdálkod 

äSi 

Központ 

Zn. 

vacongaz 

       

If  hozzäjämiok a  Budapest  VIII kerület. Nepszinhez a. 551' aodes alsli. 

ho m2  álapreruletü. onkarmányzazi tulajdonú  lakes  beside:el. 
2019  szeptember 24-en kutou Támogatás; szerzódm leljekit e L 

torten°  rnegkössdbbilasahoz. a Támodtási szeroodes nednsuasidd. 

dálkodást 

igazgatója 
2020.  május 

2B.. 

 

A  Támogatási szerzötlés 

módositása elkészült, aláiratása 

megtörtént. 

 

2020. 

június 
73 

  

felhő -e"a Xvosefvelosi Gazdalkottási Közpoin  ZIA  I I  parr  szerinti Tälllogatási 
szerzehis  (noddies  polgarmemen alairas erdekeben löllelli) henyüjtásara 

2020..únius 
30 

  

2020. 

W het 

I  b. 

 



N 

V/ 

L 

VESZÉLYIIEISZETBEN MEGHOZOTT 001,GÄRNIESTERI DÖNTÉSEK 

tterdiloS 
esivagy 
Düntés 
.e, p h 

Hatirozat 

'regret,. 
Ilatarid ő. 

Végrehajnis 

tónyleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leíräsa 

es  végrehajtás 

megtörtent/folyamarban 

Vegreh. 

Omar.  oka 

‚vi 
Beszá 

m. 

910(10%10.0v1 
sszavonó 

határoz 

Z 224 2020 V.28. 

Javaslat Otthon- 

felújitisI 
pályázathoz 

kapcsolódó 

támogatási 

szerződések 
teljesítési 
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hosszahnitására 

 

A koronatras  anent  s edekezeseril viola  2020. em NIL tenon) 3 6 (1) es 13)  hekezdese 
ártelnteben, salamini a seszelybelszet lalurdetesertii szelő  40'2020 01 keen,, modeler 
I. §-a cm:Ethan az  tat- es  vagymätizionsagot veszelyenetä  images  mes'hsteeedéstokaeö 

humánjátány kitetkennenyetnek elltritsa. a magyar állampolgárok eginzeiganet is 
almond:  megóvása érdekében Magyarország test  toilette  veszályhels2cter tordeicti ki. 
A  Képviselöttestület  halite  a Magyarország helyi onkormányzatairol  tab 2011 et 

CDOCIGX.  Linty 59. 0)3)  bekezdesen. valamint  as  S2MSZ  31. 3 U)  bekezdesen alarm,. 
A  kaostimfasetdelemről  as  a  lava  kapcsotada  etas  lötvenYck modosttásátal azöló  2011 
en,  CXXVIG tönteny  49  §  VD  bekezdesertek felhatalmazása alapjai scsztyhelyzetben  3 

tektites,  onkormanyzat kepviselodessuletenek feladat- is  hat skater  a polgarmester 
gyakorolja. 

E  tended  kezesek alappin a  lo z s try arosi önkormanyzat Kettelottetuletenek rasse- is 

hatáskarrs gyakorolvs Pikó  Andras.  a  Budapest  Józservárosi ünkormányzal polgannestere 
ity  amok_ Logy 

JÓZSelVárOS 

I 

Gazdalkod 

dal 

Központ 

Zn. 
vagyongaz 

dalkodass 

igazgatója 

      

I. 

Nu-tads/as a  Budapest  VIII  kettle).  Lovassy  Livia u 
26 ml alapterldetú.önitmtánytati tulajdot  Its  berlójével 20)0 

szeptenthe 24-én Soma  raincoats,  szerzédés  'chestiest  hatandejet  90  nappal  trig, 
meghosszabbitsahoz. a  tertiaries  módosilásához 

2020.  május 
ilar)53t5105 

A  Temogatini s-zerződés 
módositása elkészült, aláírása 

megtörtént. Az ügyfél a 
munkálatokat elvégezte, 

amelynek elszámolása 

megtörtént. 

 

2020. 

25. 

 

2. 
folkétem a .16zscroárosi Gazdálkodási Központ  2r1.4  I a  pant  szerimi Tättmgatási 

szerzodes módosítás polgármester,  alarms  erdekeben  Mott  benyugatra 

2020.  június 

30. 

  

2020. 
MILLS 

I  6. 
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kapcsolódó 
támogatási 

szerződések 

teljesítési 

határidejének 

hosszabbitására 

Javaslat Otthon-A  

A  koronavints el/cru  stick  ezisről szolo  2020. en,  XII torveny  3 6(1) es (3)  bekezdése 
inelmeben. tlamint e veszelyhelyzet lohirdettárol  tot 4012020  (ilI, II )  Korn.  rendelet 
1  ira  emblem  az  alert es  sagyontztonsagot veszélyezteto tömege megbetegedési okozó 

humánitvány következményeinek  <Miriam.  a magyarillampolgarok cgészságenek és 

terinek megóvása erdekdben Magyarország egész tertilctere vesőélyhelyzeict hirdetett  Si. 
A  Kettaelöttestület hataskirre a Magyarország helyi édikormányzatairól  'rota 2011 am 

CDOODX.  Dotty 59. 6(3)  bckezdesént vatamint az S2MSZ  31.  § ( I ) bekezdásán alapul. 

kamsztretraveticlemról  es  a ham) kapcsolódó egyes törvények modositásárol  seek 2011 
ea)  (XXVIII airvény  46. 6(4)  bekezdesinek felhatalmazása alapjai veszelyhelyzetban a 

ielepülémünkorminyzat ktamselüttestletének feladat-  in  hatiskorat a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a  Maser's-art' önkonnanyzal Képviselödestülmenck fetadat- is 
hatisköret gyakmolva Eta András. a  Budapest  Józseltrosi önkormanyzat polgannestere 

agy donna. hogy 

Józserváros 

i  

Gazdálkod 

ass 

Központ 

Zrl, 

vakyongaz 

ilálltudisi 

i gazgatój a 

      

1. 

hozzajámlok a  Budapest  VIII. kmillet.  'Cites  utca Itsa. aires/sill. 
alaptentlet onkormányzair tulajdona  Satan Waite a  2019. 

stepmother  17-én katon Tamogatási szerződés tehesirt I 0  rappal 
Mitt,  meghosszabbrrásáhot a szcrzödes modesties:Gay 

2020.  május 

 

A  Támogatási szerződés 

módositása elkészült, aláírása 

megtörtént. 

únius
 

2020. 
j 

25. 

 

2  . 
ielkérem a Józservárosi Gazdálkodási Közponi  2.0.-t 1.1 pent  s dot mots' 

szerződés modositás polgármestcn alátras erdekeben  roman ra 

2020.  június 

30. 

  

2020. 

j  tilius 

16. 
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VESZ LTHELYZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRIDESTERI DÖNTÉSEK 

I/ elelös 

és/vagy. 

Döntés 
, " 

Határozat 

végreh. 

Határidii. 

Végrehajnís 

tényleges 

időpontja 

Elvégzett feladat rend leírása 

és végrehajtás 

megtörtént/folyamatban 

Végreh . 

rimer.  ül«'in. 

h.  I 

Besza 

hour 

drOurostroi  vs 

sszavonó 

halározat 

murripliilts 
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felítjitási 

pályázalhoz 

kapcsolódó 

támogatási 

szerződések 

teljesítési 

határidejének 

hosszabbitására 

 

A  koronavues  Olen/  vedekczesnil szála  2020 es  / XII tors  erg 3  §  0 1 es  (Mt/eke:425e 
enelmehen. valannn/ a veszelyhelyzei kilterdetesered  mole 4052020  (III.  11  I Kara rendelet 

1  §-a ertelmehen az  du- es  vagyonbiztonságol vezelyezteha  tomcats  meghetegedesi  Mum 
hurnailjan.  any  kös ‚Ikea/I/Aye/tick elhargasa, a magyar álla/npolgarok egészségének és 

életenek flies/4sta eidekeben Magyatország egész tertlIctére Yeszelyhelyzeter hirdeseu ki 

A  Kepuseleötestulei hataskore a Magyarország  helyi unkorn/ányzacurn1  seek. 201  I  41 

CLXXXIX. tomeny  59.  §131bckezdésen. Yalu/Mar az SZMSZ  31. *0)  beke24dsen alapul 

A  kausznofavedelemnal  es  a  hon.,  kapcsolódd ogyes torvenyek modusitasártil szóló  2011 

evi CXXVIII. tön-eny  40 Son  bekezdtsenet relhataImazása alapján veszehataze/hen a 
telepule.s/ önkormanyzat kepyiselöiesnilmenek feladau  es  hatasköre a polgármesier 

gyakorolja. 

E rendel keresek alapjan a  'nasal-vases.  Onkormanyzat KepuseKeestületenek Aulat.  es 
nkormat poleinuesie eas. a apes zse hatáskörét gyakorolva  Pike/  And Budt Jófvárosi Ö nyza re 

4535dönlük. hogy 

Józserviiros 

i 
Gazdálkod 

0S1 

Központ 

Zn, 

vagyongaz 

dalkodási 

igazgatója 

       

hozzajamlok a  Budapest  VIII. kerület. Mandolna  me fttaaWSn alatti.  83 /92 

alagieraletii.onkonannyzari tulajdonú lakás Adöléeel 0  E 9  szeptember 
17-en kötian Támogatási szemödés teljes téri  hat al  Történi, 

nieghosszábbitasehoz, a szerödés mad cauSher 

2020.  május 

 

A  Támogatási szerzödés 

módosítása elkészült, aláírása 

megtörtént. 

 

2020. 

júnms 

25. 

 

2 . 
felkerem a lozsefgáTosi Gas/Mike/1MT Központ  7-11.4  I.)  porn  szerimi Támogatási 

szerródas madositis polgm aresteri alairás erdekében  /sated  be iyid tására 

2020.  június 

30. 

  

2020. 

júlTu S 

16. 
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lavaslat a 

„Szolgáltatási 

szerzödés 

keretében emelt 

szinta mérnök 

In formatikai 

szolgáltatás 

nyújtása" tárgyü, 

közbeszerzési 

értékhatárt  einem 

ern  beszerzési 

eljárásban 

eredmöny 

megállanitására 

 

A  koronavirus elleni vedekezesriil széle  2020  évi MI unvénv  3  § (1)es (jr  bekerkse ettelmében, 

valamtnt a veszelybelyzet kdordeaserol szede  4052020  (III.  11  ) KOMI. rendelet 
I §-a Mein/if/en az élet-  as  yagyonbmionsigot veszel)ezietö Aneges megtotegedést  (Mora 

humanjazzány kövelkemenyeinek elhämäsa. a magyarállampolgárok egészségének és detének 
megóvása érdekében ManarelSZág ltéSZ ittülcerc veszélyhelyzetet hit-doted  ki. 

A  Kepuselemestule houskdre a Magyarceszog  helm  Cinkormanyzatainal szóle.  2011  evi 

0-0E0e41X- te/AenY  59- 0 (3)  bekezdésén. valamint az SZMS2  31.  §  0  I bekezdesen  Mega,. 

A  katasnmfavedelernrg1  as z Maze  kapcsolodá  sees  tomenyek módositäseröl szóló  2011 

évi CXXVIII. törvény  46.  §  (9)  bekezdésének esnistalinasass alapján seszeiyhelyzerben a 

települem onkormanyzat kapusele-testületének feladat- és hatáskörét a polgármeszer gyakorolta 
E rendeIkeresek alapján a lozservirosi Onkormányzat Képv/selemestaIttenek feladat'  es 

hatáskeret ayakeroka Pikó  Andras  polgármester ügy  Amok.  hogy: 

legyzói 

Kabinet 
Belső 

Ellátási 

Iroda 

2020.  jónius 

30. 

   

2020. 

Mitts 

16. 

  

A  ..Szolgaltalási szerzódes kernében  omen  szinte  meson  tnlampankai szolgáltmás nyüjtasa" 

ASYU közbeszerzem enekharán  ei  Som eria heszerzem  Arras  eredmituesnek nyalvánirom 

 

A  villalkozási szerződés 
megkötésre kerölt  2020.  június 

15.en. 

 

2020. 

PAWS 

16. 

 

N 
y  

   

.I• •ai; 1 

 

A  kgronavirus  ei  lear vedekezÖrel szüle  2020  évt XII torvény  3 *0  )  es (3)  bekezdése eztelmehen. 
valanant a vészelyhelyre kdördetésterál szóló  4052020 OW  II.)  Koran  rendeIet 

I §-a ertelmeben  to Met- es  vagyonbezionságot veszelyeueM tömeges megbetegedesi  //keep 

humenjárvány követközményeinek elharitása. a magyar állampolgarok egészsegének  es  életének 
megewasa érdekében Magyarország egész területére veszelyhelyzetet hirdetett  Si. 

A  Képveselémestelet hatásköre a Magyalorsug helyi onkorrnanyzmainil Audi/  2011.  éri 
CLXXX1X. tinveny  59. §(31 bokezdésen. valamint az SZMSZ  31.  §III bekezdösen alapul. 

A  katasztrofavedelenrial M a hozzö kapcsolódó egyes ienenyek modosnasanal szüli  2011 
evi CXXVIII. tomeny  46.  e  141  bekezdesenck felharalmazása alapjan veszelyhebzethen a 

miepülesi Aker/rear/yam kepvisekötestuletönek  (Medal. es  hatáskorét a 0r/heir/mate(  477317/451a. 
E rendelkezések alapja' a Mutt/v*0u Onkormanyzat Képv/sela-testuletenek feladars  es 

hateskerat gyakorolva Fiko  Andres  polgánnester ogy domia)a.  bogy. 

Polgármest 

er.  Jegyzoi 

Kahl net 

Linisii 
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Határozat 
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Határidő, 

Végrehajtás 

tényleges 
időpontja 

Elvégzett feladat rövid leírása 

és végrehajtás 
megtörtent/folyamatban 

Ve 
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elmar. oka 
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„Információbizton 

sági Felelős (1BE) 

szolgáltatás 

ellátása tárgyú, 

közbeszerzési 
értékhatárt el nem 

érő beszerzési 

eljárásban 

eredmény 
megállapítására 

1, 

Ellátási 
Iroda 

as  „Információbiztonsági Felelős  1113F)  szolgáltatás ellátása" tárgyú közbeszerzési értákltarárt 
el  tern  érő beszerzési eljárás eredményest eredrnényesnek nyilvánitom 

2020.  június 
30. 

 

A  megbízási szerződés  2020. 

június 15-én aláírásra került.  A 

szerződés postai kézbesítése az 
érdekeltek részére megtörtént. 

 

2020. 

jails 

I  6. 

2. 

az kInformáciobizionsági Felelós (1BF) szolgáltatás ellátása" tárgyú közbeszerzési enekhatán 
el  tern  ere, beszerzési eljárásban a legalacsonyabb Osszegü ellenszolgáltatást tartalmazó, 
érvényes ajánlatot adó Közinfommiika Nonprofit  KO. 81043 Budapest.  Csányi  Laszlo 

idea  34.)  ajánlaneve az eljárás nyertese. Az elfogadott ajánlati  är  nettó  2 400 000,- Ft  + 

ÁFA. azaz bruttó  3.048.0004  Ftlév. 

 

2020.  június 

30. 

  

2020. 

július 

16. 

 

3. felhatalmazorn a jegyzál az et0terjeszeét  3.  számú melléklete szerinti szerződés megkötésére 

 

2020.  június 

30. 

  

2020. 

július 

16. 

 



Fontosabb intézkedésekről, önkormányzati eseményekről tájékoztató 3.  sz. melléklet 

Időpont Helyszín Résztvevők Megjegyzés 

2020.07.02 Budapesti Rendőr-főkapitányság Pikó András Polgármester 

Egyeztetés  Budapest  rendőr-főkapitányával a józsefvárosi 

közbiztonságról 

2020.07.03 Polgármesteri Hivatal 

Pikó András Polgármester 
Rádai Dániel Alpolgármester 

Egyeztetés Vitézy Dáviddal az Új Közlekedési Múzeumról és a 
kapcsolódó beruházásokról 

2020.07.03 Horváth Mihály  ter Rádai Dániel Apolgármester Egyeztetés a Horváth Mihály tér felújításáról 

2020.07.03 Emberi Erőforrások Minisztériuma Rádai Dániel Apolgármester Egyeztetés Káptalanfüredi tábor felújításáról 

2020.07.03 Főpolgármesteri Hivatal Rádai Dániel Apolgármester Egyeztetés a fővárosi parkolási koncepcióról 

                            



4.  sz. melléklet  

2020.  év átmenetileg szabad pénzeszköz állomány  -2020.07.06.-i  állapot szerint 

Bank futamidő 
Lekötés 

é.rtéknapja 
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 

 

262 445 621 
Önkormányzat Fizetési számla egyenlege OTP bank 3 202 916 036 
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