
JEGYZŐ KÖNYVI KIVONAT 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2020.  június 25-én (csütörtök)  9.00  órától 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 
3. rendes üléséről. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
256/2020.(VI.  25.)  határozata 

(4  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogadja el Vörös Tamás képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint az eredeti meghívóban kiküldött napirendeket tárgyalják az eredeti 
sorrendben. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
257/2020.(VI.  25.)  határozata 

(4  igen,  9  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület tigy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint abban az esetben, amennyiben összevonásra kerül a két napirend 
(erről döntött a testület), akkor ezeknek a napirendeknek a tekintetében a hozzászólási 
lehetőségek kerüljenek duplikálásra annak érdekében, hogy a korábban kiküldött napirend 
szerinti  2  napirendi ponthoz megfelelő mennyiségű hozzászólás tudjon érkezni. Biztosítsák 
annak a feltételét, hogy a korábbi napirendhez képest dupla hozzászólási lehetőség legyen 
mindenkinek. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
258/2020.(VI.  25.)  határozata 

(11  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület az SZMSZ  16.  §  (1)-(2)  bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött 
és az elhangzott módosítások szerint az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére és a 
Javaslat a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozat 
elfogadására  c.  előterjesztéseket 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves 
beszámolójának elfogadására és a 
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évi üzleti tervének 
elfogadására  c.  előterjesztéseket 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

1 



3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évi közszolgáltatási 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó István, az igazgatóság elnöke 

4. Javaslat a Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

5. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi beszámolójának 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

6. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítására, új 
székhely kijelölésére, szervezeti és működési szabályzatának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

7. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  2020 
pályázat benyújtására (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

8. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

9. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának 
átcsoportosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

10.Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

11.A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

12.Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására és a 
2019.  évi költségvetési maradvány felhasználására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 
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13.Javaslat a  2020.  évi közbeszerzési terv módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

14.Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati 
rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

15.Javaslat  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

16.Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, 
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 
45/2019.  (II.21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

17.Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló  49/2017. 
(XII.  20.)  önkormányzati rendelet és a  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

18.Javaslat a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítvány tisztújítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

19.Javaslat a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére — jól 
bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű 
pályázat benyújtására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

20. 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 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pik()  András polgármester 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
259/2020.(VI.  25.)  határozata 

(14  igen, I nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs képviselő ügyrendi javaslatát, 
mely szerint a két-két összevont napirendi pontnál a  2  frakciónak annyi hozzászólási ideje 
legyen, mintha a napirendi pontok nem kerültek volna összevonásra. 

Napirend  1.  pontja  

Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére 
Javaslat a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozat 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
260/2020.(VI.  25.)  határozata 

(3  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogad/a el Dr. Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint két nyilatkozatot fögalmazzon meg, •az egyik nyilatkozatban 
szerepeljen az, hogy az Önkormányzat deklarálja a Józsefvárosi  Önkormányzat kötelékében 
dolgozó valamennyi munkavállalót elismerését,  324  főt nettó  100  ezer forintos jutalomban 
részesítene, egyben fogadja el a Képviselő-testület azt a nyilatkozatot, amelyben az I. 
pontban megjelölt intézmények és cégek dolgozóit a veszélyhelyzet ideje alatt kiemelkedő és 
rendkívüli teljesítményre az I. számú határozati javaslat nyilatkozat mintájára, annak az első 
kettő bekezdését ellbgadva, a Képviselő-testület ezt a pénzjuttatást nyújtja. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
261/2020.(VI.  25.)  határozata 

a veszélyhelyzetbe kiemelkedő munkát végzők jutalmazásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1)  elismerése jeléül a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
es  Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Napraforgó Egyesített 
Óvoda, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit.  azon dolgozóit, akik a 
veszélyhelyzet ideje alatt kiemelkedő és rendkívüli teljesítményt nyújtottak, munkájuk 
elismeréseként jutalom címén pénzjuttatásban  (311  főt nettó  50.000  Ft-ban,  13  főt nettó 
100.000  Ft-ban) részesíti, melyre  29.268  ezer Ft-ot biztosít az általános működési tartalék 
terhére, 
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2)  a) az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési  eel es  általános tartalék" cím — kötelező 
feladat — azon belül az általános tartalék előirányzatáról  29.268,0  e Ft-ot átcsoportosít a 
"11108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím kiadás — önként vállalt 
feladat — finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása 
előirányzatára  24.926,0  e Ft-ot, a  „11601-03  Településüzemeltetés, út-park karbantartás, 
növényvédelem, köztisztaság" cím — önként vállalt feladat — működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre előirányzatára  4.342,0  e Ft-ot. 

b)  a költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi 
támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás  es  munkaadót terhelő 
járulékok  es  szociális hozzájárulási adó előirányzatát  24.926,0  e Ft-tal megemeli, melyet 
költségvetési szervenként, címrendenként az előterjesztés  1.  számú melléklete tartalmaz,  c) 
felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1), 2)  a)-b)  pontok esetében  2020.  június  25., c)  pont esetében a költségvetési 
rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, 
Napraforgó Egyesített Óvoda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
262/2020.(VI.  25.)  határozata 

a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozatról 

(11  igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja az  1.  sz. mellékletben lévő nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak 
közzétételére. 

2. Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
fejlesztésére a 2020-as költségvetésben korábban szereplő tételeket, összesen  1  milliárd  125 
millió forintot. 

3. Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárostól elvont gépjárműadó bevételeket és pótolja az intézkedései miatt kiesett 
parkolási bevételeket. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 

Napirend  2.  pontja 

5 



Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó eves 
beszámolójának elfogadására és a 
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évi üzleti tervének 
elfogadására  c.  előterjesztéseket 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
263/2020.(V1. 25.)  határozata 

(3  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint kerüljön bele az üzleti tervbe az a pont, hogy az Idősklubot a 

Horánszky utca 13.-ban alakítsa ki az Önkormányzat. Legyen két olyan helyiség, amit állandó 

jelleggel idős klub számára fenntart, illetve az Idős klub számára biztosítja a nagyterem 

használatát, és ezzel el lehet kezdeni az Idős klub tevékenységét támogatni. Tehát a JGK Zrt. a 

következő testületi ülésre hozzon vissza egy olyan üzleti tervet, egy olyan határozati 
javaslatot, hogy az az Önkormányzat szándéka, hogy a Horánszky 13-ban alakít ki  Id& 

klubot, és a következő Testületi ülésre ennek a részletei kerüljenek kidolgozásra. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
264/2020.(V1. 25.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó eves beszámolójának 
elfogadásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CXXXIX. törvény  59.  *  (3) 

bekezdése, valamint az SZMSZ  31.  § (I) bekezdése alapján a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó, a határozat mellékletét képező eves 

beszámolóját  1.145.745e Ft  összegű mérlegfőösszeggel, valamint  -25.113e Ft  összegű 

adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

2. elfogadja az éves beszámolóról szóló független könyvvizsgálói jelentést, melyet a 

Mátyás & Partnere Kft. (székhely:  8200.  Veszprém,  Hoffer Armin  sétány  2., 

cégjegyzékszám:  19-09-503916)  képviseletében Mátyás  Pal  könyvvizsgáló bocsátott 
ki. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
265/2020.(VI.  25.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évi üzleti tervének elfogadásáról 

(II igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

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

Napirend  3.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évi közszolgáltatási 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács  Otto  István, az igazgatóság elnöke 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
266/2020.('Y1. 25.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évi közszolgáltatási beszámolójának 
elfogadásáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CXXXIX. törvény  59.  §  (3) 
bekezdése, valamint az SZMSZ  31.  § (I) bekezdése alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt  2019.  évre vonatkozó  dyes  jelentését a közszolgáltatási szerződés keretében 
ellátott feladatokról, a kompenzáció felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról 
elfogadja. 
Felelős: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

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

Napirend  4.  pontja 
Javaslat a Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
267/2020.(VI.  25.)  határozata 
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a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 

(11  igen,  0  nem,  4  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. A  Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft  2020.  május 31-én lejárt könyvvizsgálói 
megbízatásának meghosszabbítását a  2019.  évre vonatkozó eves beszámoló - alapító általi — 
elfogadásáig, azaz  2020.  június 25-éig tudomásul veszi.  A  Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló 
Kft-t, melynek képviselője Mátyás Pál, a  2019.  évre vonatkozó éves beszámoló elfogadását 
követő naptól felmenti a könyvvizsgálói feladatok alól. 

2. A  könyvvizsgáló személyére a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft megbízásának 
lejártát követő naptól, azaz  2020.  június 26-től határozott időtartamra  2025.  május  31.  napjáig 
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt könyvvizsgálójaként megválasztja a Balla Audit 
Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft-t, melynek képviselője: dr. Balla István Sándor, székhelye: 
1038. Budapest,  Ezüstkő  u. 8. A  könyvvizsgáló megbízási díja:  200.000- Ft  + ÁFA/hó.  A 
könyvvizsgálatot végző személyként dr. Balla István Sándort jelöli ki. 

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

Felelős:  1-3.  pontok esetében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt igazgatóságának 
elnöke 
Határidő: a szerződés aláírására  2020.  június  26. 

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

Napirend  5.  pontja  
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi beszámolójának 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
268/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi beszámolójának elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Napirend  6.  pontja 
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Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának 
módosítására, új székhely kijelölésére, szervezeti és működési 
szabályzatának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
269/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kijelöléséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
1. a  Budapest  VIII.  35491/0/A/36  helyrajzi számon nyilvántartott természetben a  1083 

Budapest,  Baross utca  112.  szám alatti  208 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú 
helyiséget a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kijelöli. 

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. 

1.  a) a  2.  pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési cél és 
általános tartalék" cím  kötelező feladat  ezen belül az általános tartalék 
előirányzatát  31.893,0  ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás  „11108-02 
Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím — önként vállalt feladat — 
finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása 
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, 

b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200  cím — önként vállalt feladat — finanszírozás 
felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatát, és ezzel 
egyidejűleg a felújítási kiadások előirányzatát  31.893,0  ezer Ft-tal megemeli. 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló 
rendelet következő módosításánál vegye figyelembe. 

4. felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okirat 
módosítását készítse el és terjessze be a Képviselő-testület  2020.  szeptember havi rendes 
ülésére. 

5. felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy készítse el az 
intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának 
módosítását, a határozat  1.  pontjában foglaltak szerint, fenntartói jóváhagyás céljából. 

Felelős:  1.  -  4.  pont esetében polgármester,  5.  pont esetében Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék intézményvezetője 
Határidő:  1.  -  2.  és  3.a)  és  b)  pont esetében  2020.  június  25., 4.  pont esetében a Képviselő-
testület  2020.  szeptember havi rendes ülése,  5.  pont esetében  2020.  szeptember  30., 3.c)  pont 
esetében a költségvetési rendelet következő módosítása. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
270/2020.(VI.  25.)  határozata 
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(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) elfogadja az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti Józsefvárosi Egyesített 

Bölcsődék alapító okiratát Módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratát, melyek a  Magyar  Államkincstár által történő törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba. 

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

Módosító dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási 

felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 

lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő 

— kérdésekben nem módosíthatja. 

Felelős:  1. -2.  pont esetében: polgármester 

Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  június  25., 2.  pont esetében:  2020.  július  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
271/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) elfogadja az előterjesztés  2.  számú melléklete szerinti tartalommal a Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát, mely  2020.  július  1. 

napjától lép hatályba. 

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

aláírására. 
Felelős:  1. -2.  pont esetében: polgármester 

Határidő: I. pont esetében:  2020.  június  25., 2.  pont esetében:  2020.  június  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

Napirend  7.  pontja 
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
2020  pályázat benyújtására (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
272/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  2020  című pályázaton 
való indulásról (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. indulni kíván az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
2020  című pályázaton 

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a  1082 Budapest,  Nagy Templom  u. 3.  szám 
alatti, (hrsz.:  35699)  Gyermekkert Bölcsőde felújításához kapcsolódó pályázati dokumentáció 
összeállítására, az adatlapok kitöltésére, a szükséges dokumentumok aláírására és azok 
EBR42 Önkormányzati információs rendszerbe  é  MAKPER hivatali kapu rendszerbe való 
feltöltésére, 

3. felkéri a polgármestert a  2.  pontban meghatározott dokumentáció aláírására, 

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 cél 
és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék előirányzatát 
7.408,0  Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás  "11601  Törzsvagyon karbantartása, 
fejlesztése" cím — önként vállalt feladat — felújítások/Gyermekkert Bölcsőde előirányzatát 
ugyan ezen összeggel megemeli, 

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

Felelős:  1-5.  pont esetében polgármester 

Határidő:  1.  és  4.  pont esetében  2020.  június  25. 2.  pont esetében július  01.; 3.  pont esetében 
2020.  július  3., 5.  pont esetében a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Költségvetési 
Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Napirend  8.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
273/2020.(VI.  25.)  határozata 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi beszámolójának 
elfogadásáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Napirend  9.  pontja  
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának 
átcsoportosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
274/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának átcsoportosításáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. ellátási érdek miatt kezdeményezi a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
kapacitás átcsoportosítását az alábbiak szerint: 

Bővítés 

 

Csökkentés 

 

Gasztroenterológia +18 Belgyógyászat -9 

  

Sebészet -9 

Reumatológia +49 Osteoporosis -6 

  

Fül-orr-gége -12 

  

Szemészet -30 

  

Addiktológia -1 

Kardiológia +6 Fül-orr-gége -6 

Fizikoterápia +41 Onkológia -3 

  

Onkológiai gondozó -9 

  

Addiktológia -14 

  

Addiktológiai gondozó -15 

 

+114 

 

-114 
2. 

felkéri a polgármestert, hogy a kapacitás átcsoportosításhoz szükséges dokumentumokat 
írja alá, 

3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját, hogy a 

kapacitás átcsoportosításához tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
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Felelős:  1.-/  pont esetében: polgármester,  3.  pont esetében: Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ főigazgatója 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  június  25., 2.  pont esetében:  2020.  július  03., 3.  pont 
esetében:  2020.  július  31. 

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

Napirend  10.  pontia 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
275/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a  2019.  évi összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentést az előterjesztés melléklete szerint. 

Határidő: az érintettek tájékoztatása a döntésről:  2020.  július  1. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Belső Ellenőrzési Iroda 

Napirend  11.  pontja 
A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
276/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
szöveges beszámolójáról. 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót az előterjesztés I. számú melléklete szerint. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály 
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BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK 32/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2019. 
ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  12.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására és a 
2019.  évi költségvetési maradvány felhasználására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  10  IGEN,  4  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK 33/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2020. 
ÉVI KÖLTÉSGVETÉSÉRŐ L SZÓLÓ  8/2020.  (II.  8.)  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDEL ET  MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  13.  pontja  
Javaslat  a 2020.  évi közbeszerzési terv módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
277/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a 2020.  évi közbeszerzési terv módosításáról 

(lt  igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 
jóváhagyja az előterjesztés  I.  számú mellékletét képező  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési terv  I.  számú módosítását és felkéri  a 
polgármestert annak aláírására és gondoskodjon nyilvánossá tételéről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  25.,  aláírás esetében  2020.  június  26. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda 
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Napirend  14.  pontja  
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati 
rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  2  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK 34/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ  KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐ L SZÓLÓ  4/2020. (11.27.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  3  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK 35/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
KÉPVISELŐ -TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 36/2014.(XI.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
278/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

(II igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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, önként vállalt feladatként, évente előzetes kötelezettséget vállal  1.228 
ezer  Ft  összegben a filmforgatás céljából történő közterület-használatból befolyó 
bevételek terhére a forgatással közvetlenül érintett társasházak részére történő 
visszafizetés fedezeteként, 
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2.  felkéri a polgármestert, hogy tárgyévi költségvetések készítésénél a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: I. pont esetében  2020.  június  25., 2.  pont esetén a tárgyévi költségvetések készítése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály 

Napirend  15.  pontja  
Javaslat  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  12  IGEN,  1  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK 36/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐ L, 
VALAMINT  A  LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐ L SZÓLÓ  16/2010. (111.08.)  SZ. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  16.  pontja 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, 
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 
45/2019. (11.21.)  számú Képviselő-testületi határozat módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
279/2020.(VI.  25.)  határozata 

az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (I1.21.)  számú 

Képviselő-testületi határozat módosításáról 

(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

hogy 

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

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 

átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019.  (II.  21.)  számú 

határozatának (a továbbiakban: Versenyeztetési szabályzat)  45.  pont  0  alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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45.  [Az Értékelő Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia 
kell különösen] 
„pa  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, akkor a 
szám az egyenlő pontot elért pályázókkal tovább bővítendő." 

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

56. [A  pályázati dokumentációnak a  IL  fejezet  3.  részében előírtakon túl tartalmaznia kell] 
„fiaz e) pont szerinti esetekben a pályázó az illetékes bizottság döntése alapján a 

következő lakáspályázatból is kizárható, 
g) azt a szabályt, hogy korábbi pályázat során sorsolással kiesett pályázó többlet 

pontszámra jogosult, 
h) hozzájárulás kérését ahhoz, hogy a pályázók adatait sikertelen pályázat esetén is nyilván 

lehessen tartani." 

3. A  Versenyeztetési szabályzat  58.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„58.  a.)  A  Bonyolító az azonos pontszámmal rendelkező pályázók közül a nyertest és a 
második-ötödik helyre sorolt pályázót sorsolás útján választja ki.  A  sorsolás nyilvános, azt 
közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás Bonyolítója által összehívott, legalább háromtagú 
sorsolási bizottság folytatja le.  A  sorsolásról a közjegyző közjegyzői okiratba foglalt 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázatok bontásáról és értékeléséről készített 
jegyzőkönyvvel együtt kell megőrizni. 
b.)  Amennyiben az azonos pontszámot elért pályázók több lakásra is pályáztak, és az elért 
pontszámok ezt lehetővé teszik, akkor az eredményt úgy kell megállapítani, hogy lehetőség 
szerint ne kerüljön sor sorsolásra. 

4. A  Versenyeztetési szabályzat a következő  60/A.  ponttal egészül ki: 

_60/A. Ha  a korábbi pályázatokon vesztes pályázó hozzájárult adatai megőrzéséhez, akkor az 
újabb pályázat kiírása esetén értesíteni kell." 

5. A  Versenyeztetési szabályzat jelen módosításában foglaltakat  2020.  év július hónap I. 
napjától — az ezt követően meghirdetett pályázati eljárásokra — kell alkalmazni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2020.  július I. 

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

Napirend  17.  pontja  
Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló  49/2017. 
(XII.  20.)  önkormányzati rendelet és a  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 
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BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  11  IGEN,  2  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK 37/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
TÁRSASHÁZAKNAK ADHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ  49/2017.  (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  2  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK 38/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
TÁRSASHÁZAKNAK ADHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÓRÓL SZÓLÓ  36/2014. (XI. 06)  SZ.  ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  18.  pontja 
Javaslat a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítvány tisztújítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
280/2020.(VI.  25.)  határozata 

a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítvány tisztújításáról 

(9  igen,  2  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítványból 

1.  Visszahívja a kuratóriumból a kuratórium valamennyi tagját: 
Teszársz Károly (lakcím:  1081 Budapest,  Fiumei  fit 21-23.  VIII. lph.) 
Csékei Sándor (lakcím:  2360  Gyál,  Magyar u. 8.) 
Tóth Tímea (lakcím:  8900  Zalaegerszeg, Pázmány  P. u. 8.  III12.) 

2.  Elfogadja dr. Balla Katalin lemondását. 

3.  Kijelöli  a  kuratórium új tagjait: 
a) Takács Flóra (lakcím:  1138 Budapest  Róbert Károly körút  20.)  határozatlan időre 
b) dr.  Papp  Andras  (lakcím:  1182 Budapest,  Halomi út  65-81 A/1.)  határozatlan időre 

c) Csizmadia Benedek (lakcím:  1084 Budapest,  Bérkocsis utca  41.)  határozatlan időre 
d) Laczikó  Mariann (1089 Budapest,  Kőris  u 26.)  határozatlan időre 
e) Kiss  Bálint (lakcím:  2600  Vác, Dolmány utca  9.)  határozatlan időre 

4.  Kijelöli  a  kuratórium új elnökét dr.  Papp  Andras  (lakcím:  1182 Budapest,  Halomi út  65-
81 A/1.)  személyében. 
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5.  Visszahívja a kuratóriumból a felügyelő bizottság valamennyi tagját: 
Pap Dénes (lakcím:  1085 Budapest,  József körút  41.  I.  em. 3.) 
Csata Kincső Tímea (lakcím:  1082 Budapest,  Kisfaludy  u. 18-20.  fszt.  6.) 
Dávid Zoltán (lakcím:  2837  Vértesszölös, Erdősor  u. 22.) 

6.  Kijelöli a felügyelőbizottság új tagjait: 
a) Molnár  Peter (1081 Budapest,  Népszínház utca  25.)  határozatlan időre 
b) Vécsey Krisztián Zsolt (lakcím:  1119 Budapest,  Andor utca  18/a.)  határozatlan időre 
c) Zalányi György  (1081 Budapest,  Bezerédj utca  8.) 
d) Veres Gábor  (1135 Budapest,  Szegedi út  54.)  határozatlan időre 

7.  elfogadja a határozat  5.  mellékletét képező, Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat a 
Fővárosi Törvényszék változásbejegyzését követő napon lép hatályba. 

8.  felkéri a polgármestert a határozat  7.  pontjában foglalt Alapító Okirat aláírására. 

9.  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat Fővárosi Törvényszékhez 
történő benyújtásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  8.  pont:  2020.  június  25., 9.  pont:  2020.  július  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi Iroda 

Napirend  19.  pontia 
Javaslat a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére — jól 
bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű 
pályázat benyújtására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
281/2020.(VI.  25.)  határozata 

a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére — jól bevált 
önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű pályázat 

benyújtásáról 

(11  igen,  1  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére —jól bevált önkormányzati 
innovációk" címen meghirdetett pályázati felhívás alapján Önkormányzati innovációk 
altémában pályázatot nyújt be. 

Felkéri a jegyzőt a pályázati dokumentáció elkészítésére és a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Felelős: polgármester 
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- 
A  jegyzőkönyvi kivoet. 

Czira Ev 
Jegyzői Kabinet eiési Iroda 

vezetője / 

Határidő: a pályázat benyújtásának határideje:  2020.  július  02. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet Közösségi 
Részvételi Iroda 

Napirend  20.  pontja 
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 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

K.m.f. 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet s.k. Pikó András s.k. 
jegyző polgármester 

A  jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 

  

Ágoston Katalin 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda ügyintézője 

 

 

Juhász Csilla 

  

Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda ügyintézője 

Melléklet:  A  262/2020.(VI.  25.)  számú határozat  1.  számú melléklete 
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Nyilatkozat 

Történelmi léptékben mérhető az a kihívás, amit a koronavírus-járvány mind Magyarország, 
mind pedig Józsefváros számára az elmúlt hónapokban jelentett, következményeit tekintve 
pedig még hosszú ideig jelenteni fog. Köszönettel tartozunk a józsefvárosi polgároknak, 
legyenek fiatalok vagy idősek, családosok vagy egyedülállók, akik felelősségteljes 
viselkedése, példátlan szolidaritása lehetővé tette, hogy Józsefváros számára a járvány 
hónapjai az összefogás és az az egymás megsegítéséért tett közös erőfeszítések időszakává 
váltak.  A  kerületi lakosok segítőkészsége, az általuk is támogatott járványügyi szolidaritási 
alap, a tárgyi adományok olyan erejét mutatták meg Józsefvárosnak, amire mindannyian 
méltán büszkék lehetünk. Köszönjük, józsefvárosiak! 

Voltak, akik a járvány megfékezése érdekében a frontvonalban dolgoztak. Hálánkat azonban 
kevés szavakban kifejeznünk. Ezért a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Polgármesteri Hivatal 
védekezésben kiemelt feladatot ellátó dolgozói egyszeri különjuttatásban részesülnek, ami 
kifejezi köszönetünket az elmúlt hónapokban a kerület lakosai érdekében végzett, erőn felüli 
munkájukért. 

Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akiknek a járvány nehézségekkel teli időszakában a 
hátteret kellett biztosítaniuk mind a kerület lakossága, mind pedig a védekezés első vonalában 
dolgozók számára. Az önkormányzatiság jelentőségére mutatott rá a veszélyhelyzet, arra, 
hogy segíteni leginkább helyben, az emberek problémáit ismerő, velük közvetlen 
kapcsolatban álló helyi önkormányzatok tudnak.  A  kormány azonban ellenséget lát az 
önkormányzatiság eszméjében és bár az önkormányzatokat támadja, a helyi lakosoknak okoz 
súlyos károkat. Ahelyett, hogy a helyben maradó támogatásokat növelné, a kormány olyan 
elvonási hullámot indított meg, amely a legnagyobb bajban hozza lehetetlen helyzetbe a 
kerületi önkormányzatokat, és rajtuk keresztül az itt élőket. 

Elítéljük a kormány önkormányzatiságot szándékosan leépítő lépéseit. 
Követeljük, hogy a  Magyar  Kormány adja vissza azokat a Józsefváros fejlesztésére a 2020-as 
költségvetésben korábban szereplő tételeket, összesen  1  milliárd  125  millió forintot, 
amelyeket a járványügyi védekezésre hivatkozva a kerületi lakosoktól elvont és többek között 
stadionépítésre csoportosított át. Elvárjuk, hogy a kerület kormánypárti egyéni országgyűlési 
képviselője és a parlament kormánypárti frakcióvezetője ígéretéhez híven, összes befolyását 
latba vetve küzdjön ezekért a forrásokért és szerezze vissza azokat. 

Elítéljük a kultúrarombolást is.  A  járvány örve alatt három csapást is mért Józsefvárosra a 
Kormány. Döntött a  Magyar  Természettudományi Múzeum elköltöztetéséről, amivel 
megfosztja a kerületi gyermekeket — és általában a budapestieket — kedvenc múzeumuktól. 
Döntött továbbá arról, hogy az önkényuralom jármába hajtja a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemet. Végül döntött arról is, hogy lerombolja kerületünk kulturális, épített örökségének 
kiemelt, mindeddig védett értékét, a  Heinrich-udvart. Felszólítjuk a Kormányt, hogy vessen 
véget a józsefvárosi kultúrarombolásnak, ne vegye el, ne tegye tönkre múzeumainkat, 
egyetemeinket, műemlékeinket. 

Felszólítjuk a kormányt, hogy az önkormányzatoktól a veszélyhelyzetre hivatkozva elvett 
bevételek kerüljenek újra oda, ahova valók: az önkormányzatokhoz. 
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