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VESZÉLYHELYZETBEN 11EGFIOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK I. Felelős és/vagy 

Döntés végreb. 

Határozat 

végreh. 

Határidő, 

Végrehajtás 

tényleges 

Elvégzett feladat rövid leírása 

és végrehajtás 
Végreh. 

elmar. oka 

KT 

Beszám
i 

iip. 

MOO 

osító/ 
vissza 
vonó 

határ 

t 

Szám Év 
ties 

napja 
Napirend címe 

Hat. 

Pont. 
Tartalom (a határozat  Bongos  szövege) Dátum 

N 

Y 
103 2020 11424. 

Javaslat előzetes 
engedély 

megadására 

pénzbeli adomány- 
(közérdekű célra 

való kötelezettség 

vállalás) gyű jtés 

során felajánlott 

adományok 

elfogadására 

vonatkozó 

határozat 

pontosítására 

I  

A  Kormány a vésrtielyzet kiltudeteseről szóló  40'2020  (III I I )szánás kormányrendelet 
I § értelmehen az  Met-  és vagyon biztonsagot veszelyezietó torneges meahrtegedest akozo 

humánjárvány kasetkezményeinek elharitása, a magyar ältampolgárok egészségének  es 
életének megóvása érdekében  Man  armszág egész teniletére veszélyhelyzetel hirdetett ki 
A  katasztrofavidelermöl és a hozza kapcsoládá egyes Wayenyek modosnásaról szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulesi ankortnányzat képviselo-testuletenek feladat-  es  hatáskorét a polgármester 
gyakorolja E rendelkezések alapján a JózseBilrosi Önkormányzat Képziselő-testuleninek 

feladat-  es  hatáskdret gyakorolva a polgánnester  1032020. 111/24.  számú határozatot hozza: 
Plko  Andras  polgármester  (Jay  doraok.  bogy  a  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Önkormányzat felhivást lesz hozzá pénzben adomány (kozerdekű célra való kotelezenseg 
vällalas) gyűjtésra Az adomanyakat az önkormányzat külonbözö védőfelszerelésekre. 
fenödenítőszerekre. valammt a koronavirus  'matt  nehéz helyzetbe került idös emberek 

megseguésére fordiva Az adomanygyóresnél he kell tartan' a  clad  szervezetek 
gazdálkodása,  as  adomtuysuüjtés  es  a kozhasznúság egyes kérdesertól száló  50/2011  (XII 

30  )  Karns  rendelet eÓiriÓn ide vonatkozo rendelkezéseit 

Polgármesteri 
Kabinet 

2020.  április 
02. 

2020.0324 

Az Önkormányzat elindította a 

Szolidaritási Alapot, amelybe a 

vészbelyzeti időszak alatt  38,4 

millió  Ft  érkezett be 
magänszemilyektól, 

szervezetektől, cégektől. Ebből 

a pénzből többek között 
vedneszközöket, COVID-I9 

teszteket vásároltunk, tartós 

élelmiszercsomagokat 
állítottunk össze. Ezúton is 

köszönjük azon 

józsefvárosiaknak  es 

budapestieknek akik segítettek 

ebben a nehéz időben. 

 

2020. 
június 

25. 

116/2 

020 

(IV.0 

6.) 
határ 

ozatt 

al 

módo 

sírva 

Ny 104 2020 111.26 

.lavaslat az óvodai 

beiratkozás 

előkészítésére 

 

A Korman,/  avesahelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020. (111 II I számú kormanyrendelet I § 
ertelmehen  as  Bel- és vagyonhiztonsagot veszélyeztető tömeges megbelegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének ó 

életének megóvása érdekében Magyarország egész tertilerdre veszélyhelyzeret hirdetett ki 
A  katasztrefavedelernról  es  a hozza kapcsolódó egyes torvények módosiósáról szóló  2011. 
MI CXXVIII. térneny  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képvrtelödestületének feladat-én hatáskorét a polgarnsester 
gyakorolja. E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képrtseka-testülerének 

feladat-és hatáskörét gyakorolva a polgármester  104.'2020.011.26J  számú határozatot hozza: 
Pikó  Andras  polgármester agy döntök. hogy: 

I  -2  . 

ánn poutTolg est 

er, 

liumánszolgáltat 

áSi Ügyosztály. 

Flumánkapcsolat 

i  Iroda 

Napraforgó 

Egyesitett 

Óvoda 

2020. 

március  26. 

 

Az Önkormányzat elindította a 

Szolidaritási Alapot, amelybe a 

vészhelyzeti időszak alatt  38,4 

mink,  Ft  érkezett be 

magánszemélyektől, 

szervezetektől, cégektől. Ebből 

a pénzbő l többek között 

vedőeSZköZöket, COVIE1-19 
vásároltunk, tartós 

élelmiszercsomagokat 
Össze. Ezúton is 

köszönjük azon 

jia-Sefvárosiaknak és 

budapestieknek akik segítettek 

ebben a nehéz időben.A 

hirdetmény kihelyezése 
megtörtént az óvoda honlapján. 

 

2020. 
tuning 

25. 

122/2 

020 

(IV.0 

6.) 

 

Iteszteket 

a 2020/2021-es nevelesi évre szólóan a  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefitárosi 
Onkormányzat fenntartásában müködő Napraforgo Egyesiten Óvoda székhely- és 

tagóvodáiban az általános óvodai heirarkozás idejét  2020.  május  14, 15.  Is.  19. 20. 
napokon határozza 'neg, az óvodu jogviszony leresirésével osszefügger eljárásról  as 

előterjesztés I számú melléklere srerinu HIRDETMENY a  2020/2021  nevetés' évre 

szóló  Modal  beiratkozáshoz hirdemenyben  ad  tájékoztatást. fillítottUnk 

2020.  április 

3.  

 

felkért a polgarmeslert az ehaterjesztes I. szótsir ntetleklere szertntr Intedelmény, 
alai/tare. valamint annak közzétételére a  162 ros onlaei Józsefváros 

árséeban. 

 

3. 

3  felkért a  Budapest  Főváros VIII kerület joznefvarosr Onkormányzar Napraforgó Ermesíren Óvada wazgatóját,  bogy as 
és-oda honlaprän tegye hozzá  as  előterjesztést szamu melleklere szennt HIRDETMÉNY a  2020/2021 nevelesr évre szolo 

<Modal 
beiratkozáshoz hirdetményt. 

3,  pont 

Elarraőrtg0 

Egyesitett 

Óvoda 

igazgatója 

 

4. 4  amennyiben a veszélyhelyzet a berratkozás rdéirossabaa fesed  It,  nj  horar kozástt  &mom  kerul meghatározósra 

 

2  020.maj no 
13. 

agostonk
Írógép
2. sz. melléklet



2 

N 

Y 
105 2020 111.26 

Beszámoló a 

BRFK  V111. 

Kerületi 

Rendö rka pitä nysá 

g  2019.  &I 

tevékenységérő l 

 

A  Kozattaiv a rtjszltelvzei kihnrdeléserölszóló  40'21120  (III I I  1  szant) kormanyrendela 
I §  /net 6.onluzionsagot veszélyezieto toineges rnegbetegedest  °rode 

Itatnánnárvátiv kösetkezményeinek clhádtása. a  manner  állampolgamk egészségének  es 
életének tnegóvam érdekében Mauyarország max területére veszélyhelyseter hirdetett ki. 
A  kataszirievedelentről  es  a hozzá kapcsolodá egyes torvenyek módosieasáról szolo  2011 
Ns  cxxclu. törvény  46.  :  141  bekezdaének felliatalmazása alapján veszelyhelyzaben a 

telepulém onkormányzar képviselehtestületének feladap és hatiskóret a polaarmester 
gyakorolja. E rendelkezések alapján a JózseMárosi onkormányzat KePvlseltörestuleteneh 
feladat-és hatáskörét gyakorolva a polgármmierkS72020.  014  számii harározator hozza: 

Pik" Andras  polgemiester  fey  döntök.  hotly °Meador°  a BRFK VIII. Ketiileti 
Rendärkapdanyság  2019  evi tevekenyseáéröl szóló heszamoloját 

Közterület- 

felügyeleti 

üLty0Sztily 

2020. 

inárc  jug 26. 

 

A  beszámoló elfogadásra 

került. 

 

2020. 

jónius 

25. 

 

N 

Y 
106 2020. 111.26. 

Javaslat közcélú 

felajánläs 

elfogadására a 

Mosonyi utca 

felújítása 

érdekében 

 

A  Kormány a veszhelyzet kihirdetésérőtl szóló  400020  (III. I I.) szántsd kormányrendelet 
I. § értelmében az  eta-  és vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges megbetettedist okozó 

hatnániánány következményeinek elháritása, a magyar állampölgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére seseeldhelYeetet hirdetett  h t . 
A  kataszinifavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények modositásáról szóló  2011 
evi CXXVIII. törvény  46.  )  (4)  bekezdaenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulém önkormányzar képviselő-testutetének feladat- és hatáskorét a polgármester 
gyakorolja E rendelkezések alapján a Jozservárosi Önkormányzat Kewserd-tennlelének 

feladat-  es  hatáskörét gyakorolva a polgármester a  106/2020.011.26.1  szásnó haterozatot hozza: 

En.  Piko  Andras. Budapest  Főváros VIII  herald t Józseniros polgármestere ügy dontok. 

MEL 
1  elfogadom a  Mt  Keleti Bt. kozerdekii kötelezertségvállalásm ranyuló. az 
eiliteuesues I. mellékletir képező felajánlásában foglaltakat a  Budapest  VIII 
kerulet. Mosonyi utca  (Females  utca - Fiume,  at  korom szakasza) feheírása 

érdekében. az elötedesztés  2.  mellékletir képező tervek szerint. 

Városepitészeti 

Iroda. JGK  Zn. 

2020. 

n s  31. iárciu 

   

2020. 

június 

25. 

 

2. 
2  az I. pont e közérdekii kotelezensegvállalásra irányulo megallapodást 

előkészítem 
2020. 

április  30. 

 

A  településrendezési szerződés 

aláírása megtörtént.  A  utca 

felújítása befejeződött. 

 

2020. 

 június 

24 

  

3.  az I. pont szen'nti tttcaszakaszfeléjitátaengedétvezési eljárásában a szükséges 
dskomentattsokat aláírom 

az 

engedelyeze 

si eljárás 

során 

  

2020.
 

június 

25. 

 

N 
Iv 202o. [11.26. 

Javaslat a 

Ludovika  tér 

(36178  hrsz) 

parkolási 

fejlesztésével 

kapcsolatos 

döntések 

meghozatalára 

 

A  Kormá.ny a vészhe/yzet kilurcletéseral  sae, 40/2020  (III I I .)  salmi  kormányrendelet  0* 
értelmében az e/el- és vaesonbiztonsaaot veszélyeztető tomeges megbetegedt okozó 

humánjárvány következményeinek elliáritása, a magyarállampolgárok egészségének/s életének 
megivása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasarófavedeleniről  es  a hozzá kapcsolódó egyes torvenyek nadositásáról  meat 2011.  évi 

CX XVIII. törvény  46. 2 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a ielepülesi 
Önkortuanyzat képviselő-testeletének feladat- és hamskoret a polgármester gyakorolja E 

rendelkezesek alapján a lasynarost Onkorntanyzat Képvtselädestuletenek fhladat- és hatáskörét 
gyakimona a polgánnesterei  107 2020.011.26.)  számú határozatot hozza: 

Kn.  Pikó  Andras, Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros polgármestere  (my  dontok.  bogy 

Polgánnester 

Városepiteszeti 

Iroda. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zrt. 

Parkoläsi 

Igazgalóság 

             

I 

a Sentmelsen Egyetem  11  szana Szüleszet és Kögynéyászati Klinika elönt parkolo 
rodesztesOnek támogatásával összetiiagésben a Magyaromzág  2020.  evi központi 

költségveteséra szóló  2019  és-t LXXI torvény  3  melléklete  IA  lielYt ottkormangzatok 
kteéesztib tamogatasad  11  Felhalinozam  SR  támogarások fejezelenek  IS  pontjában 

biztosítou  60.000,0  e  Fr  összegii zatntogatast hefogadja 

I.  pow 

tekintetében 
2020. 

mäggius  31. 

  

.4  támogatás 

visszavonásra 

került, ezért a 

fejlesztés nem 

vaóstilt mec. 

  

2. 

2.  a>.  i  .  PO I:11  ma la k tó'  176175  hisz.) Selma 6 I. 
szánta Nogyoa u  Klinika elonit  parka°  része <‚eIn titasára haoznaljafel 

      

a poLgari 2 

dokumen k Maims é e 6( lb áshat' 

     

2 



     

4. 
4.  a  2 on(  azerinti területet parkolóként legalább  5  eviOE.,  (cantata.  ennek érdekében a tér 

fenntanasára eddig forditott fedezemt továbbra is biztositia. 

       

5. 
5  felkéri a polgármesten az államhanartásrél szóló törveny s egrehmtasárol szóló  360 2011. 

(X11 31./ Kota  rendelet  75. 4 (2)  bekezdés  0  ponna szerinti  in  ilatkozat kiadására. 

     

6 
. 
 

6  fe polgá a Fos önkormanyzattal kosson  Won  niegallapodast a 
nozatas a.  porn  sze'1olt felhaszoólásáról,  bogy  a fejleszres mcgsalösitható  legyen. 

     

N
 

Y 
108 2020. 111.26. 

Javaslat egy 

kornplea Óvodai 

fejlesztési  Eu-s 

pálaúzat 

benyújtására 

 

A  Koronaoyaveszhelyzot ktlassdotóséról  stir, 40/2020  (III I  i  banda kormányrendelet 
1.  § értelmében az  Bet- on  vagyonbiztonságot veszelyenetö  'images  megbetegedest okozó 

humánjamány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egöszseginek  es 
életének megovasa érdekében Magzat-ország egész területere veszelyhelyamet hirdetett ki. 
A  katasztráfasndelentil  es  a hozzá kapcsolódó egyes torvenyek módosításáról  snit 2011 
évi CXXVIII.  tenet 41. :14/  bekezdenének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepitsi onkormántai Sepviseletestaletének feladat-  es  hatiskörét a polgárinester 
gyakorolja E rendelkezesek alapján a lúzsefvit-osi önkormányzat Képviselitestületének 

feladat-  Os  hatásköret gs akerolva a polgánnester I 08.2020.(III.26.) számú határozatot hozza: 
Paco Andras  polgármester  (my daunt.  hogy 

Rév8. 

Költségvelési 

Ügyosztály. 

Humánszolgáltat 

P51  Ügyosztály - 

Humánkapcsolat 

i  Iroda 

2020.márci 

us.30. 

   

2020. 

június 

25. 

 

I 

I az Furópai Bizonság logervényesulesi és Fogyasztopolitikal Börgazgatósága által 
meghirdetett REC-RDIS-DISC-AG-2020 sziann felliivásra „Pályázau felhis:as a 

diszkriminignimentesség elvének gyakorlatba  /onto  hatékony átultetestek 
támogatasárór cimre fripalyázokent pályázatot nyúltak he  374 495 FUR 

összköltségget, melybeil az önkormányzatra esö összkoltség  194.608 FUR, 

    

2. 

2. an MAW  szemezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja 
es  nekik konzorciumi egyuttműködési megállapodást  km  az alábbiak  mount. 

Kanammumt partner Konzormum parMerre  et  összköltség 
- Rosa Parks  alapitvány  (RPM 68.936 FUR 

- Pannet Hangar,'  alaPityjnY1041/  58.274 FUR 
- KirályheImec város (Szlovákia) önkormányzata  52.677  FUR, 

     

3.a pályázatban foglalt önkonrianyzati szakmai proemm nmamalfasitásalma 
sztikséges önrészre összességében  202  l-ben  12.650 ter Ft-or, an 

utófinanszírozás megelölegezésére  2022-hen 10 120  ezer Ft-ot btztositok, 

    

4. 

4. a  3.  pontban foglaltak  matt  elözetes kátélezettséget vállalok önként vallalt 
feladatként arra.  bogy  a  2021.  evi költségvetésben a pályázat megvalósitásához 
szükséges önrészt  12.650  ezer  Ft  összegben biztosi tom, valamint a  2022.  évi 
költségvetésben az utófinanszírozás megelölegezéset  10 110  e Fa osszegben 

biztasitom a közhatabni bevaretek terhére. 

 

2021. 2022.  évi költségvetés 

tervezésénél figyelembe veszi az 
ügyosztály 

  

5. 

5.  a határozat  1.  pontja alapján felhatahnazom a polgánnesten a pályázathoz 
szükséges dokumentomon nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem 

ménylö Inanyttlások alairására  es  a pályázar benyújtasara. 

     

6  sikeres pályázat esetén. elöleojes ztést nyijtok  hen  Képvtsetö-teoatet nönzérea 

árnogatäsi szerzodes megkorane einekeben, 

 

A  pályázat a  PM  kabinet 
részéről benvújtásra került. 

  

7. 
7  a  2021  ,  3022  évi köliseggetesről szölö rendelerek megalkmásánal a  4  pontban 

foglaltakat  figs  eleinbe seszem. 

    



4 

Z 109 2020 111.26. 

Javaslat 

közalkalmazotti 
jogviszonyának 

közös 

megegyezéssel 
történő - vezetni 

megbízásának 

megszünésével 

megszüntetésére 

éS 

intézményvezető 

megbízása 

 

A Korman,  avószlietszet krhjrdzteserslt  odd> 402020  (III 1  I.) számú  kor t 
enelmében az eler  es  vagronbanonsagra veszelyeztetä törneizes megbetegedémokozo 
lunnanján-ám kötetkezményeinek elháritása. a rnagyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarcirszág egese területére  vessel).  helaymet herdelen ki. 
A  katasztrofavedelemr61  es  a hozza kapcsolódó egyes torvények modosításárol szóló  2011 

évi CÓFOCV111. törvény  46. 214)  bekezdésének felhatalmazása alapián veszélybelyzetben a 
telepulem !Mkt-ma/want képviselostestuletenek feladat és hatiskOnt a polgármester 

gyakorolja E rendelkezések °Matti a Józsefrarom Önkormányzat Képviselő- testuletenek 
feladat-és hatásköret gyakorolva a poluárrnester a  109.2020.  (111.26. ) számü határozatot hozza: 

Pikó  Andras  polgármearer úgy döntök,  bogy: 

legyzoi  Kabine! 

Szeinelyügyi 

I roda. 

Költségvetési 

Ügyosztály. 

Fluinänszolgáltat 

äsi Ügyosztály 

HumánkapcsoIat 

i  Iroda. 

Napraforgo 

Egyesített 

Óvoda 

1-2.  pont 

esetében 

2020.márci 

us 26 

2020. április 

märcius  27.  napján elkiildésre
 

A  határozat a  Napraforgó 

Egyesített Óvoda részére  2020. 

került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

I 

jä  ró .- Inegállapodast kot az elörerjesztés I számú rnelleklete szennu 
tarlatommal. a kozalkalinazotti jouiviszon9  2020.  Inamms  3 1 .  nagjáral) kázás 

megegyezéssel tortenő niegsziintetésérril a  Budapest  Egváros VIII kerület Józsefváros' 
Önkonnányzar Napraforgó Emiesiten Óvoda intézményben. a Kjt.  25. 0121  bekezdés a) 
pontja alapján, ine/yre  3.028.495  Ft-ot biztosít a Napraforgó Egyesített Óvoda  2020.  évi 

koltségretésében biziositon személyi juttatások  es  a munkaadet terhelö järulékok 
memakaritása terhere. 

A  bérmegtakarítás terhére a 
fedezet a Napraforgó Egyesített 

óvoda  2020.  évi 

költségvetésében biztosított, a 
végrehajtás (kifizetés) 

megtörtént. 

-  

2. 2 at  elöterjesztés I melleklete szenta, megattapodüst alülrom 

     

7 110 2020 111.26 

Javaslat 

közalkalmazotti 

jogviszonyának 

közös 

megegyezéssel 
történő - vezetői 

megbizásának 

megszűnésével 

járó - 

megszüntetésére 

és 
intézményvezetil 

megbízása 

 

A  Kormány a vészhelyzet kilardetéseről szóló  402020  (III  lt.)  seams  kormányrendelet I 3 
értelmében az  Bet- es  raconbiztonsatiot veszélyeztető tomeges megbelegedest okozó 
hamánjániány következményeinek elhárítása, a magyar állarnpoluárok egészségének és 

életének megásása eidekeben Magyarország egész területere veszélthelYzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófaWdelemról és a hozza kapcsolódo egyes törvények niódositásáról szóló  2011 
ed CXXYni. tön-ény  46. ((4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulest onkormányzat képviselódestületének feladat- és hatisktrét a polgármesier 
gyakorolja E rendelkezések alapján a Józservarot Onkormanyzat Képkiseldstestületenek 

feladat- és hatáskörét gyakorolra a polgánnesterAIQS2020.  0  litab szalad határozato hozza: 
Pikó  Andras  polgámlester úgy döntök. hogy: 

degyzói Kabinet 

Szemelyügyi 

Iroda. 

Költségvetési 

Ügyosztály, 

HuminszoIgältat 

ási Ügyosztály 

Humánkapcsolat 

i  Iroda. 

Napraforgó 

Egyesített 

Övoda 

2020. 

március  31. 

 

A  határozatban foglaltak a 
Költségvetési ügyosztály 

részérő l külön intézkedést nem 

igényelnek. /  A  határozat a 
Napraforgó Egyesített Óvoda 

részére  2020.  március  27. 
napján elkiildésre került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

I 

I, vezeiä rnegbizást adok Aissou Erzsehet részére a Napraforgó Ewesiten Óroda  (1004 
Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9  ) mtézményben  2020  április I -  7020 Julius 31,  kázotti 

időszakra, a pedagógusok elörneneteli rendszeréről  es  a közalkalmazottak jogallásáról 
szólo  1992. Os  XXXIII törvény komevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló  32612013.  (VI11.30.)  Kenn.  rendelet  24. 0(l)  bekezdése alapján.  A  besorolás 

alapjául szolgáló fokozat: Mestmpedagoidus, fizetési kategóriai  IS. 

 

intézménvvezolói megbtzist aláírom 

    

N 

Y 
III 2020 111.26. 

Javaslat a Corvin 

Sétány Program 

keretén belül 
(Nagy Templom 

utca 

számti ingatlan/ 

elővásárlási jogról 

történő 

nyilatkozattételre 

I 

A  Kornnány a vészhelyzet kilardetésérál szoló  40,2020 1111 II) kormányrendelet 
értelmében az  Bet- es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges megbetegedést okozó burnt/jar WA 

elhárítása. a magyar állampolgárok egészségének és 
etotének megoraaa erdekében Magyarország eutisz teruhitére veszélyhelyzetet hirdetett ki  A  katasztrófavedelemról és a 

hozzá kapcsolódó egyes tomények módosításáról szóló  2011.  évi COWIE. törvény  46. 214)  bekezdésének felhataltnazása 
Satan  reszélyhelyzetben a települési onkormányzat képviselőtestglerének feladat is hatáskoret a polgármester 

gyakorolja E rendelkezcsek alapjan a Józsefvárosi Onkormanyzat Képviselöstestirletenek feladat és Itatáskorét gyakorolva a 
polgármester ag  4 12020  számú határozatot hozza•Pikó  Andras. Budapest  polgármester úgy dontok.  bogy 

a  Budapest  Főváros VIII  Fernier  Józsefvárosi arikorn/ányzat a hrsz .g. természetben a  1080 Budapest  Nagy 
Templom utca szám alatta,  33  rn.2 dawn/ let/ lakás iekintetében, a  icier  elötefiesztés mellekletét kepezá 

.-  Fr  tiger:gat tanalmazo adasvételi szerzoges vonatkozásaban  at  Onkornianyzat javara  ferns 11°  elévásarlasi  Jogarat  nem 
kivan  ad. 

Polgánnesten 

Rév8  Zn. 

2020. 

március  31. 

 

nyilatkozat határidőre átadásra 

került 

 

2020. 

jünitis 

25. 

 



L 112 2020 111.26. 

Javaslat 

fellebbezés 

elbínilására 

települ ésképi 
bejelentési 

eljárásban 

 

A  Korma a veszhels zet kénrdeteserial szoló  40'2020  (III I I ) szaimti korrnantvreadelet 

1 * ertelnachen  m7  elm-  es  varsoribiztonsagot veszélyezters  merges  inegbetegedest okoze 
humáran  ans  kotetkezményeinek elharitasa, a magyar állampolgárok egészségenek és 

életének megosasa cidekelen Magsarorrzäg egész területere teszélyhelyzeret hirdetett ki. 
A  katasztrófatedelentiol cs a hozza kapcsorsdó egyes mrsenyek módositasaról szab o 2511 
evi  EN x viz, on env 46 914)  bekerdesdnek felhatalmazasa alapjän teszélyhelyzetbeti a 

telepresi önkormanyzar kersiselrstestuletének fetadat.  es  hataskorst a polgármester 
gyakorolja E rendelkezesek alapján a Józsefvárosi Onkorm,ányzat Keposelintestületenek 

feladat- is hatáskörét gokot tilts a polgánnester  112 2020. (111.26.)  számú határozatot hozza: 
Pikó  Andras  polgármester  'let  dörök.  hag* 

I.)  A Budapest  VIII. ken  36484/2:W2  helyinjzi számú, tennészetben a  Budapest  VIII. 
kerületKöfaragó utca II szam alart talalhato szám ram ingatlant érinrsi elepuléskepi 

koleinúsl ellarúsbam bentrizott fellebbezéssel kapcsolatban másodfokú hatósági 
jogkörömben eljársa az alábbi határozatot hozom: 

ITATÁROZAT 
Budapest  Főváros VIII kerület Józseftaresi önkormányzat Képvisers-testulmenek feladatás 

hatáskörét gyakorolta másodfokú hatósági hatáskörben °h am 
Mészáros  Gabriella  egyfil lelepulési krselezése a  Budapest  VIII kerület. Käfarago utca I I. 

földszinti. üzlethelység besorolású ingatlan utcai nyilásainak teljes átalakitása ügyében 
hozott  26-41/2/2019  számú elsó  Mira  határozatát 

helybenhagyom. 

Városepiteszeti 

lroda. Jegyzői 
Kabinet 

2030. 
, . 

imarcius  26. 

 

Az ügyfél értesítése megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

V 
113 2020 111.26. 

Javaslat tentési 

díjak 

felülvizsgálatára 

 

A  Kormány a veszhelyzet kihirdeteseröl szóló  40/2020  (III. I I.) száma kormanyrendelet I § énelmeben az élet- és 
vagyonbironságot veszélyerers tümeges megbetegedest okozó humanjárvány kovetkezmenyeinek elhártása. a magyar 

állampolgárok egészségesek is életének megóvása érdekében Magyarország egész területére teszelybelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavedelemról és  ä  hozzá kapcsolódó egyes tortények rnódositásáról szóló  2011.ók  CXXVIII tomeny  46 9(4) 

bekezdesenek fhlhatalmazása alapján veszelyhelyzelben a települési enkormanyzat képmselőrestuletének feladat-  es 
hatáskorát a polgármester gyakorolja E rendelkezések  *plan  a Józseftárosi önkormányzat Keptiselestestuletének feladat-

 

es  hataskoret gyakorolva az erszetes kotelezettségvállalásról a polgármester  113 /2020.))  számú határozatot  Mazza  Piks 
Andras  polgánnester úgy döntök, hogy: 

_
um

 . . 
'által H anszoig,aitat 

ási Ügyosztály 

Humánkapcsolat 

i  Iroda . 

Költségvetesi 

Ügyosztály, 
, - , , . 
arTry.201 nsawnet 

Szervezési Iroda 

z 2020 
március  26. 

    

135/2 

020, 

(IV.0 

6.) 
i . 

I a bolcsödei élelmezési nyersanyagköltség  2020  aprdis I. napjától történé emele se  mien  előzetes kótelezertséget tallalok 
kotelezii feladatkánt arra. hogy a  2021401 al  eves kültsegtelesekben az emeleshez szukséges fedezetrs  9.535  ezer  Ft 

összegben biztosítom a téritesi beveteli többletek. a költségvetési támogatási többlet valainint a közhatalmi bevételek tersére. 
2021 

A  határozat 1.pontjában 

foglaltakat a  2021.  évi 

költségvetés tervezésénél 

figyelembe veszi az ügyosztály 

A Határozat 

visszavonása 

miatt a 

végrehajtás 

elmaradt.. 

2. 
a 2021-M1u áses kottségvetásröt s • ló rendeletek tsegiskotásésát b 

foglaltakat Ogyelembe veszem. i 

az eves 

költségvetés 

rendeletek 

megalkotása 

2021 

A  határozat 1.pontjában 

foglaltakat a  2021.  évi 

költségvetés tervezésénél 

figyelembe veszi az ügyosztály 

   

14 2020 111.31 

Javaslata 

pénzbeli és 

természetbeni, 

valamint a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó szociális és 

gyermekjóléti 

ellátások helyi 

szabályairól szóló 

10/2015. (111.01.) 

önkormányzati 

rendelet 

módosítására 

 

A  koronavirus elleni tedekezesrsil szóló  2020  évi XII törvény  3 9 (1) es (3)  bekezdtiseártelmébea. valamtrit a 
vieszelthelyzet kihirdetéséril szóló  40)2020 WI II.) számú kormányrendelet  1 §inelmeben az élet. és vaconnoteaságot 

sieszelyezieto tomeges megbetegedést okozó humanjártany kötetkezményemek elharítása, a magyar állampolgárok 
egészségének is életének megin isa eidekeben Magyarország egész területére maszelabelyzeter hirdetett ki. 

A  katasztrófatedelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes ttirtenyek módositásáról szóló  2014 in  COWIE  )(weeny 46. 6 (4) 
bekezdésenek felhatalmazása alapjan  woe!)  helyzetben a telepulesi onkorrnanyzat kerstelöhestutrenek feladat. is 

hataskorét a polgarmester gyakorona, 
E rendelkezések  rani  . a limservárosi Oskoresa Képaselialestuletének feladat. és hataskorst gyakorolva a  114/2020. 

(Ill l  lt Zarrtú haters:arm hozott: 
I	 A  jársánnyal összefoggöen beállott létfenntaner talsashelyzetre tekintettel folyósimit támogatás fedezetere  10 000  ezer  Ft 

ot önnit az általános mükeder lartalek tmhere. ezen az Onkormányar tuadas  „11107.01  Működer cel  es  általirsos 
tartalek"  rim  kiarlasi - ketelező feladat -  axon held  a? általámos artalek eloranyzatáról  10 000,0  e  Fiat  ársopertors a 

,.1130.3  Telepulest earnogatások" cim Imadär (Hiker  tallalt feladat - ellátottak penzbeli junatasa eläiranyzatam, 

Polgánnester.Hu 
mänszoloi latást 

Ügyosztály 

IlumnkaPesolal 
i  Iroda 

2020, 
_.,__,,•,,  31. 
"' lama' 

2020.  június 

25. 

a határozat I. pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésről szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következö módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 
. 
MMus 

25. 

133/2 

020 

(IV .0 

6.) 

2. IOW)* o köl irl id( n n 

a 

költségvet 

I rendelet 

mödosilása 

021, j  únius 

25. 

A  költségvetési rendelet 

módosításánal figyelembc 

vesszük. 

 

S 



6 

N 

Y 
115 2020. IV.01. 

Javaslat 

Népkonyha 

adagszámának 

emelésére 

 

A  koronaonis elleni védekezesröl  soil() 2020  evi MI törvén I kez b  is valamint a 
ieszelyhelyzer kihirdetem  rot  szóló  40,2020  Olt 11  ) sztino kormányrend eret-  es  vakrtonbiztonsagot 

veszekveztetrá  =loges  megbetegedesi  doze,  humánjánany kovetlezatéayeieek elharítasa.aatagvar allatnpulgárok 
egészségének  es  életének mozóvasa erdekeben Magyarország egész területére veszéhsttetvzetet ltirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemrtil  es  a hozzá kapcsolodo egyes Iontények modostrásáról szóló  2011  évi C II torveny  46 0(41 

bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a településs onkonnanyzat kertselorte Id ősek feladad és 
katátkaidt a polgármester oakorolja. 

E rendelkezeek alapjan a lozsefvárott Onkormanyzo Keposelodestuletének feladat-  Cs  laaláskorét gyakorolva 
IS 20200V.01.  számú határozatot  boom' 
Pikó  Andras  polgármester  Coy  döntök,  hog)) 

  

2020.04.02 

  

2020. 

jutni  us 

25. 

 

1 
a hizsetvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermelgoléo Kozponr telephelyeként niükodö Népkonyha adagszámát  2020  április 

02  napjarol  30  mmkanap Motanarma  naps 350  adagszarnrol maximum nap  1350  adauszámra emeli 

Polgánnester 
2020.  április 

I 

 

A  népkonyha adagszámát a 

 vészhelyzetre való tekintettel 

kibővítettük  30  napra. 

 

2020. 

június 

25. 

129/2 

020 

(IV.0 

ök 

2 . 
an emelt adauszámra  16.710  ezer Ft-ot biztosit céljelleggel, rnelynek fedezete a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató ás 

Gyennekjeiláti Központ költségvetésében biztosi  loll. 

 

Az aláirás megtörtént. 

 

2020. 

 június 

75 

3.  

a Józsefvárosi Szonalis Szolgálrató  es  Gyermekjólen Kozpont kiadás  „40105 Naomi;  El(átas"  elm  - kotelezö feladat - 

dologi kiadást elöirányzatáról  1.032  ezer Ft-ot, a  _40102-03  Szolgáltatások"  rim  - kritelezod feladat - dologi kiadási 
elatrányzatról  3 273  ezer Ft-ot, a  _40102-03  Szolgáltatások" cim - onként vállalt feladat - dologi  bolas;  előirányzatról  1.947 
ezer  Foot,  a  _40103  Család és Gyerrnekjólétt Szolgálat"  rim  - koieleziid feladat - dologi kiadási előirányzairól I  270  ezer  Ft 

ot. a  n40105  Nappali El/álás"  rim  - kotelmöd feladat -dologi kiadási előirányzatról  3 810  ezer Ft-ot, a  .00108E0 
Gyermekek Átmenett Orthona"  rim  - köteleződ feladat-dologi kiadási elörtányzatual I  905  ezer  Foot, 0,40108-02 

Családok  ;Money  Otthona" cim - koteleződ feladat -dologi kiadási előiranyzatröt  3.473  ezer Ft-ot átesoponosit a  „40104- 
al  Szociális étkeztetés"  Om  - kötelező feladat - dologi kiadási climanyzatára 

Polgánnester 

2020.  április 

01. 

  

2020. 

június 

25. 

4.  

az  (1)  upusú korona  virus  rerjedése következriben kialakult  rendition,  krizis helyzetre tekintettel  30  munkanap olörariamra a 
napi  350  adag  my  tál meleg étel feletti maximum napi  1000  adag egy talineleg  Mel  biztosítása a Józsertárosi Egyesitett 

Bölcsödék saját förökonyhan áib kerül előállításra 

Józsefvárosi 

EgYesitett 

Bölcsődék 

intézményvezelö 

je 

 

A  feladatot a JEB 

végrehajtotta. 

 

2020. 

június 

25 

 

felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  é ;Met  Kozpont tntézmén tä-lie teset, hogy a napi maximum 
1000  adag meleg étel megrendelesere vonatko an  kossen szerződést a Józsefva ett Bolcsödék intézménnyel 

Józsefvárosi 

Szociális 

Szolgáltató és 

Gyennektóled 

Központ 

intezményyezetö 

helyettese 

2020. 

április  02. 
2020.04.02 

Szerződést megkötöttük a JEB- 

el  es  a szállítás megtörtént 

 

2020. 

június 

25. 

6. felkent a polgármesten. hogy a határozatban foglaltakat a koltsegvetést rendelet koyetkezó  modes ál veg fiarelembe Polgánnester 

a 

költségvetés 

i  rendelet 

kovetközö 

módosítása. 

 

Figyelembe vesszük a 

határozatban foglaltakat a 

költségvetési rendelet következő 

módosításásnál. 

 

2020, 

június 

25. 

N 

Y 
116 2020. IX 06. 

Javaslat előzetes 

engedély 

megadására 

pénzbeli adomány- 

tközérdekii célra 

való kötelezettség 

tidal:1s) gy s-ütés 

során felajánlott 

adományok 

elfogadására 

 

A  katazzaárazédeleatrál  es  a  Iona  karazalado egyes törvenyek modositásárol szolo  2014  ivs 
CXX VIII. töntény  46 0(40  bekezdesenek felhatalmazása alapján lozsefitárosi Onkormeozat 
Keposelottestuletenek feladar-  es  hataskorm gyakorolva a poloirmester a  103 12020  (III  24  ) 

itámaa hozott határozatot Pontoilla  es  halalában Ianla fenn  af alabbiak szermt„RutlaPest EMáros  "[Ft  kent  let 
Onkormányzat ftelhívási osz kozzé pénzbelt adomany (kozérdekü  eel  's váló korelezertseg vallalás) gyújrésre. Az 
man adoyokat  an  onkormányzaz kulonbozö vedöfelszerelesekre, fertorleníroszerekre, valamint a koronaviros  Mau  seb/a 

helyzetbe kerull  dos  emberek, torohha a fárninnyal onzcluggöen beällori ruhlkirtill Iscljrcthe kerti/góc megsegitésére 

forditja Az adomanygyűjtésnef be kell tartani a  mil  szervezetek gazdolkodása,  an  adoniánygyújtés  es  a kozhasoluseg egyes 
ké rdésoot  ma t  50/2011.  (XII  30  )Korm rendelet eliiirásau ide vonatkozó rendelkezésett." 

o. P  lgánnester 
2020.  április 

06. 

2020  április 

06. 

A 103/2020  határozatban 

elinditott Szolidaritási  Alan 

leírisanak pontosítása 

 

2020. 
. 
Janina 

25. 

131/2 

020 

(IVA) 

 6.) 

2. 0 poor  szenni pontrototi fellirtas kozzerételürät gosdosisodoat 

 

6 
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N 
Y 

117. 2020 IV.06. 

Javaslat a 
Budapest  Főváros 

VIII. kerület 
Józsefvárosi 

Polgármesteri 
Hivatal Belsö 

Ellenőrzési Iroda 
2020.  évi 

modositott 
ellenörzési  ten-ere 

 

A  koronavirus  diem  vedekecesról szólo  2020 2,1  XII törveny  3 0  II ) és  (3)  hekezdese ertelmében valannnt a 
veszelyhtelyzet kiktrdeteserol  57.016 40/2020 WI I I I sütné kormányrendelm  1 § emelmében az  elm-  tts vagyonbiztonsagot 

veszelveztegi mmenes megbetegedest okozo humanjanany következményeinek elltantása, a magyar allampolgárok 
egészségének és életének megóvása erdekeben Magoarország egész terilletére veszelyhelyzetet hirdetett ki. 

A  knasztrófavédelemrál  es  a hozzá kapcsolódo egyes torvények módositasáról szetle,  2011 em  CXXVIII torvény  46  e  (4) 
hekezdésének felhatalmazisa alapjait veszélyhelyzetben a telepúlési önkormanyzal képotselo-testületenek feladat-év 

hatáskörét a polgármester gyakorona. 

E rendelkezések alapján Józsefváros, önkomianyzat Kepomelti-tentaletének feladat-  es  hatáskórét gyakorolva  11712020 (Iv 
06.)  szanni határozatot hozom: 

Pike,  András polgarmester úgy  donne,  hot,' egyetértek az előterjesztés I számú 
mellekletében szereptő Polgarmesten Hivatal Belső Ellendrzesi  Bode 2020  évi módositett ellenörzesi tervével 

IegYző.BelSő 

Ellenőrzési 

Iroda 

..  
2020.  április 

07. 

2020  április 

24. 

A 2020.  évi Alódositott Belső 
Ellenőrzési Tervet az 

Önkormányzat Honlapján 
közzétettük. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

y  118 2020. 1V.06. 
Javaslat 

közbeszerzési terv 
elfogadására 

 

A  koronavirus elleni vedekezról szólo  2020  évi XII tontény  3 0  a I és]) bekezdése 
erteknében, valammi a veszelyhelyzet kihudetéseről szóló  40/2020  (II/ 1  I.) szám0 

kormányrendelet I § értelmében az  elm-  és yagyonbiztonságot veszélyeneto tomeges 
megbetegedést okozó humanjäniány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének inegóvása Érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavedelemról áss hozzá kapcsolódó egyes torvények módositásáról szóló  2011 
evi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a 

telepulési onkormányzat kepMselö-Bstilletének feladat-  es  hatáskeret a polgámiester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapjan Józsefvárosi Onkormanyzat KépviselektestülHinek feladat- és 
hatásköret gyakorolva  118(2020. (W. 067  számú határozatot kozom: 

Pikó  Andras  polgärmester Úgy döntés.  bogy  jováhagyom az elötemesztes I számú 
mellékletét képező, az onkormányzat  2020 es)  kozbeszerzesi  tent. 

Pénzügyi 

Ügyoszlály. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020. 

április  07. 

2020.  április 

07. 

Az elfogadott közbeszerzési terv 
a honlapon megjelent és az 

EKR rendszerben feltöltésre 
került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

7 119 2020. IV.06. 

Javaslat a 
Budapest  VIII. 
kerület Illés  it. 

szám alatti 
ingatlanrészre 

vonatkozó 
elővásárlási jogról 

történő 
nyilatkozattételre 

I 

A  koronavirus elleni védekezésről szóló  2020  év, XII törvény  3  (Illés  (3)  bekezdése 
értelnBben, valamint a veszelyhelyzet kihirderesértil szóló  40/2020. (Ill I I.) számú 

kormányrendelet I 0  értelmében m-élen-  es  vagyenbiztonságot veszélyezteni tomeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet  (*deice  ki. 

A  katztófavédelentrol és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. tön:ény  46. *14)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulén onkomiányzat kepotselti-testuletének feladat-és hatáskörét a polgármester 

Byakoro[p. 
E rendelkezések alapjána Józsefvárosi Onkormányán Kepuselolestületinek feladat- és 

hatáskörét gyakorolva a I I  C:2020. (IV_ 06)  számú határozatot hozom: 

Pik,  András polgármester ügy döntok.  bogy  a  Budapest  Főváros VIII kerulet Józserváron 
Onkorrnányzat a la-sz. természetben a  Budapest  VIII. kerület Illés  it, 

emelet szám alatnalálható vonatkozásában a  2020.  február 

18-án. .-  Ft.  azaz forint vételáron Intrejött adasvételi 
szerzödéshez kapcsolódó  do, Mlás, jogával nem kiván élni. 

Polgártnester: 
Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  április 

06. 

2020.  április 

I  O. 

Az érintett értesítése 
megtörtént. 

 

2020. 
június 

25. 

 

Z 120 2020. IV.06. 

‚Javaslat a 
Budapest  VIII. 

kerület Rákóczi  (It 
. földszinti 
ingatlanra 
vonatkozó 

elovásárlási jogról 
történő 

nyilatkozattételre 

I 

A  koronaHrus  °Item  vedekezesról szóló  2020  évi XII torveny  3 Illés* (3) bekezdése 
értelmében. valamtnt a veszélyhelyzet kihirdeteséról  snit° 4002020  (III II) számú 

kormányrendelet  d  §arlalmabea az étel-  és vagyonhiztonságot veszéBediető tömeges 
megbetegedést okozó humánján-ány krivetkermenj:einek elháritása. a  ',Beyer  állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszeohelyzetet hirdetett ki. 

A  katanzu6favedelentrel  es  a hozza kapcsolodo egy es  tononyek módositásárol szóló  2011 
evi  DHABI).  törvény  4g5 141  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelj,hel>getben a 

tele palest  on kormányzat képvnelintesiuletének feladat-  es  hatáskorét a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezesek alapján a lózservarosi Onkormányzat Keiniselb-testuletenek feladat-  es 

hatásköret gyakonsIva a  120 2020  tIV.0(3) számú határozatot  howls,: 
Mkt, Andras  polgármester  to dönzok,  bogy  a  Budapest  Fővaros VIII. kerület 

önkonsnyzai a dui.  alatt  Blued  1mnd...ridden a  1081 Budapest  Rákóczi (a 

szam alatt található  88 m2  alapteruletu megnc‘ezesü ingadan 
tekintetében a  2019.  december 27-en .-  Ft.  azaz (mint 

vételaron leirejou adas)dtel, szerzödéshez kapcsolódo elöväsarlásrlogaval nem kivan  elm 

Polgánnesler 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  április 

07. 

2020.  április 

10, 
Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

7 



8 

N 

Y 
121 2020. 1%1.06. 

Javaslat Dr. 
Juhász  Gabor 
közjegyzo  algal 

hozott 
számú 

hagyatékátado 
végzésben 
biztosít ott 

fellebbezési jogról 
történő 

lemondásra 

I. 

A  koronavirus  client  védekezesrol -nok'  202'i en  XII tönény  3  §  0  i  es (31  bekezdése 
enelmében. balammt a veszch  het,  zet kihirdetéséről szolo  40.2020  (EI/ EE)  57aIllú 

kormanyrendelet I § ertelmehen az  elm- es  vamonbtztonsagot veszélyezteió tomeges 
megbetegaltest okozó humanjen  en>  kevetkezményeinek elhädtása, a magsar állampolgárok 

egeszségének és eletének megovása érdekében Magyarország egész területere 
veszélyhelyzein hirdeou ki-

 

A  katasztrofavédelemról  es  a  hazed  kapcsolódo egyes toevények módositasáred  scald 2011 
évi CXXVIII. tönény  46.  §  (4)  bekezdesenek felhatalinazása alapján vesznyhelyzetben a 

telepulesi onkormanyzat képnseléblestületenek feladat- és hatáskördi a polgarmester 

gyakorolja. 
E rendelkezesek alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Képnse16-testülmenek feladai- és 

hatáskörét gyakorolt•a a  121 2020.  (IV.06.) számú határozatot hozom: 
Pikó  Andras  polgármester úgy dontok,  'logy Or  Juhász  Gabor  kozjegyzei által  2020 03 13 

napján. • j 3Dben meghozott leties  'Janie",  hagyankátadó végzésben 
bmiositon fellebbezést jogáról az Onkormanyzat. mint hagymeki hitelező lemond 

Felkérem a  lemma,  Kabiner Jog, Irodaját a fellebbezést togról lemon do nyilatkozat 
elökésznésére, az elkészült nyilatkozatot az önkormanyzat nevében almrom. 

Jegyzói  Kabine! 
 Jogi  Iroda 

2020. 

aprilisl  O. 

 

Aa  fellebbezési jogról  lemon«, 
nyilatkozat  2020.04.10-én 

postázásra került a közjegyzö 
részére. 

 

2020. 

június 

25. 

  

122 2020 IV 06 VISSZAVONÁS 

 

A  koronavirus elleni védekezésről szóló  2020 en  XII torveny  3.  ( (I ) és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszelyhelyzet lawdetéseröl szólo  402020. WI I I ) szeinú 

kormányrendelei E-) értelmében az  elm- es  vagyonbiztonseeot veszélyeztetó tomeges 
megbetegedett okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állanipolgárok 

egészségének és eleiének nmgóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszelyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasnrófavédelemról és a hozza kapcsolódó egyes törvények modositináról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzmbni a 

telepulém onkormányzat képviselögestületének feladat- és hatáskóret a polgarmester 

gyakorotja, 
E rendelkezések alapján a iö3SeateSi fankormányzat Képnselő-testuletének feladat- és 

hatáskörét eyakorolva a  1042020  (M.  26  számú határozatot visszavonom. 

Humánszolgáltat 

áM  Ügyosztály 

Humánkapcsolat 

i  Iroda. 

Napraforgó 

Egyesített 

Óvoda 

2020.  április 

06. 

 

A  Határozat értelmében a 
104/2020. (111.26.  számú 

határozat nem került 
végrehajtásra. 

 

2020. 

június 

25. 

  

N 

Y 
123 2020. IV .06. 

Javaslat  as  óvodai 
beiratkozás 

elökészítésére 

 

A  koronavirus elleni sedekezésrol szóló  2020 en  XII torveny  3  §  OE es (3)  bekezdése 
imelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdmésérell szólo  40/2020 (In I I) számú 

komrányrendelet E. § értelmében az étel-  es  vagyonbiztonsagot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjMnány köveikezményeinek elháritása. a magyarállampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területere vesznyhelyzetet 
hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről  es  a  bona  kapesolodó egyes törvények módosításáról szóló  2011 en 
CXXVIII. tömény  46.3 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormanyzat kepviselit-testolMének feladat-  es  hatáskorét a polgännester gyakorolja 
E rendelkezések alapJán a Józseftárosi Onkormányzat Képviselödestületének feladat- és 

hatáskorn gyakorolva  42272020. °V.3.  számú határozatot hozom: 
Pikó  Andras  polgámtester úgy  Monk.  hogy: 

Polgármester, 

Humánszolgáltat 

éti Ügyosztály 

Humánkapcsolat 

i  Iroda. 
N apra forgó 

EgYesitctl 

Óvoda 

    

2020. 

június 

25. 

 

I.  

I  02020  2021-es nevelési  Mee  szólóan a  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi 
Onkorntanyzat fenntartásában mükodó Napraforgó Egyentett Osnda székhely- és 

tagóvodaiban az általános  modal  beiratkozás idejét  es  módjet a veszélyhclyzene tekintettel, a 
72020.  (III  25  I EMMI hatarozatban foglaltak szerint határozom ‚neg. az óvodai ingviszon t- 

Iirtesnemner urszefuggo eljarasról az elötertesztes  2 marlin  melléklete szennti 
HIRDETN1E‘Y  4 2020 2021.  nevelési évre szóló  Modal  beiratkozáshoz hirdetntényben adok 

mjekoztamm. 

2020.  április 

06. 
Józsefváros 

honlapján 

es  a 

Napraforgó 
Egyesített 

Óvoda
 

bonlapj án. 

2020.  április 

10. 

Józsefváros 

 újságban 

tortenö 

közzétételre 

2020.
 április 

06. 

A  hirdetmény polgármester 
által történő aláírása 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

8 
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2.  
az úlik mi de n roi es  izondoskodom annak 

o eleria fy lozse ros honlaP ez os  pis:than 

 

2.-3. pow 

esetében: 

2020.  április 

07. 

Józsefváros 

honlapján 

2020.  0P01i5 

07. 

Az óvodai beiratkozässal 

kapcsolatos 

Józsefváros ä

hirdetmény 

honlapjn, az 

Önkormányzat feeebook 

oldalán is a Napraforgó 

Egyesített Óvoda honlapján 

közzétételre került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

3.  
felkérem a  Budapest  Riveros VIII kerület liameNtrosi önkormányzat Napraforgó Egyesiten 
GRoda igazgatóját,  hohn  az óvoda honlapján legye Lazán az elöterjesztés  2  szám0 melléklete 
szerinti HIRDETMÉNY a  20202021.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz hirdetményt. 

Napraforgó 

Egyesített 

Óvoda 

Igazgatója 

és a 

Napraforgó 

EgyesítÓt 

Óvoda 

honlapján. 

2020.  ápilis 

10. 

Józsefváros 

újságban 

történő 

közzétételre 

  

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
124 2020. IV 06 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Magdolna 

u.  eme  et 

szám alatti 

önkormányzati 

bérlemény és a 

Budapest  VIII. 

kerület, Lujza  u. 

emelet szám 

alatti 

magántulajdonú 

in gatlan 

lakáscsere 

szerzödesenek 

elutasítására 

1 

A  koronavint  °Hem  vedekezésröl szóló  2020.  évi XII törvény  3. *11)  és  (3)  bekezdése 
értelmében. valammt a veszelyhelyzet kihirdetésedil szóló  40/2020  (M. I I )számú 

kormányrendelet I * érte/méhen az  net-  és vaimonbiztonságot veszelyeztető tömeges 
megbetegedést okozó hurnánjátány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett D. 

A  katasztrófavédelemról és a  Gnat  kapcsolódó egyes torvények módositásaról szóló  2011. 
éri CXXV111. iörvény  46. 014/  bekezdésesek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telep les önkorinányzat képviselőtestületének feladat-  es  hatáskorir a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Diesel/strop Önkormányzat Kémiselttestulmenek feladat-  es 
hatáskörét gyakorolya  124.202011V.06.)  számú határozatot hozom: 

DIM Andras  polgánnester úgy döntök, hogy nem járulok hozzá a hoz  ale()  felvett 
épületben a  Budapest  VIII. kedalet, Magdolna  u. ‚szám alatti. I szobás, 

28,67 m2  alapterulett komfort nélküli kornfortfokozat önkormányzati tulajdonú  takes 
bérleti jogának, és a  Budapest  VIII. kerület. Lujza  u szám alatti.  27 m2 

alapteruletű ingatlan tulajdonjoganak cseréjéhez. 
Felkérem a lázsefoárosi Gazdálkodási Központ Zná a lakäscsere elutasitására vonatkozó 

bérbeadói nyilatkozat kiadására. 

JGK Zrt. 
202a  április 

(0. 

 

A  bérbeadó nyilatkozat, a 

lakásesere elutasításáról 

elkészült, és az kipostázásra is 

került. Megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
125 2020 IV.06. 

‚Javaslat 

közszolgálati célú 

lakásokkal 

kapcsolatos 

döntések 

meghozatalára 

I. 

A  koronavirus elleni védckezesnál szóló  2020  esi  X11  torvény  3.  * ( I )  es (3)  bekezdese 
értelmében, sálamint a veszélyhelyzet kihodetesereil szoló  4072020 (111 I ).) számú 

kormanyrendelet I * értelmében az  Met-  és vamonbiztonsagot veszélyeztero tomeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elháMása. a magyarállampolgárok 

egészségének M életének megóvása érdekében Magyaroiszág egész területére 

veszélyhelyzetet h irdetett  
A  kaiasmnifavedelentol  es  a hozza kapcsolódó emes torvenyek módositaseról szótó  2011 
evi CXXVilt.  tön  My 46. *14)  bekezdésenek felhatalmazása alapien veszélyhelyzelben a 

Men/des) onkormanyzatképuselémestuletenek feladat.  es  hateskorM a pdgarmester 

kleakmtlia. 
113  rendelkezesek alapjän a Józsefverosi önkormányzat Képvesele-tesalletenek feladat,es 

liatáskörel makoroh a  125.2020.11V. GP)  számú határozatot hozott 

Pik(/'  András Polearnlester uhlY  donut,  hom a  Budapest  Főváros VIII kerulel lönefoarosi 
önkormányzat lulajdonehan állo. az előitenesnes I szanD mellekleie szennu  60  darab lakas 
kozszoltúlad célú kijelolesOEI mégszumewm,  es  a lakasoldá a bkásgazdalkodásba bekúáon, 

Józsefvárosi 

Gazdalkodási 
.. 

Központ  Zn. 

yagyongazdálko 

däsi igazgatója 

2020 rilis .áp 

07. 

 

A  döntés a lakások aktájába 

iktatásra került. 

Nyilvántartásban a 

közszolgälati jelleg törlésre 

került. 

 

2020. 

június 

25, 

 

9 
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N 

Y 
126 2020. IV.06. 

Javaslat az 
Önkormányzat , 

tulajdonát képezö 

4  darab gépjármü 

értékesitésére 

 

bekezdésében  as  Alerörveny  53.  cikk t3s  bekezdésepja eatali 
ley  a  veszehholyzerben az  A !women>.  S. cikk Ildi  2I  bekezdéserin 

rendeletek harályát a veszelyhelyzet osegozknesgtg meghossaabhstsa  A  Kormány a 
veszhelyzet  bedewed,  szóló  40,2020 1111  I kormanyreneet I  ü  Miele:ben 
az elet-  es  vagyonbiztonsagot veszélyemetri tomeges menheagedest  oleo  bunejárvany 

következményeinek clháritása. a magyar állampolgárok egészségének  es  életének megóvasa 
érdekében Magyarország egész  ter-nicer  veszólyelyaetet hirdetett ki. 

A  katasztrofavédelemit1  es  a hozzá kapcsolódó emies torvények Inc-Niemen! see, 2011 
et  CXXVIII.  Oniony 46. *14)  bekezdéseek felliaraImazása alapie veszelytelyzetben a 

telemilesi onkormanyzat képviselödesealenek feladat- és hataskoret a polgármester 
gyakorolta 

E rendelkezesek alapjan a lesefoárost Onkormanyzat Képcseló-testuletének feladat-  es 
hatáskörét  leech"  a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási  es  Közterülere sznositási 

Bizerte  átruházott hatáskörét a Magyaromzág helyi änkomanyzatairál szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  Money 59.  §  (3)  bekezdése alapján visszavonom és  a126. 2020. (1V.06.) 

sear  határozatot  bore: 
Pie  András polgármester  off  dontok. hogy elfogadom az. elöterjesztésben megalölt 

4  darab  személYgéermit ettekesitésére legmagasabb ajánlatot tevö Pätzay József  Tare 
ae egyéni vállalkozó rate 

flfogadort ajánlati ári 
Ajánlati ár összesen  brutto  500.000.- Et 

Polgánnester 
2020.  áptilis 

07. 

 

A postal Mon  megküldött 
szerzödés másik fél általi 

aláírását és visszaküldését 
követöen megtörtént a vételär 

átutalása, a gépjármüvek 

birtokba adása és a tulajdonjog 

változás eladó által történő 
hatósági bejelentése. 

június
 

 

2020. 
június 

25. 

 

I  1  pont  Pelee Mein'  a határozat alapján az adásvételi szerees elökészitese. 

Jegyzói, Jegyzói 
Kabinet Bels6 

Ellátási Iroda 

2020.  április 
15. 

2020.  április 

13. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
Az I pontban elkészült adásvételi szeedest a benyújtástól számíte  8  napon belül 

aláírom 

Polgármesterie 
gyzni Kabinet 
Belső Ellátási 

Iroda 

2020.  április 
20. 

2020.  äprilis 
17. 

 

2020. 

25. 

 

10 



Z 127 2020 IV.06. 

Javaslat az „LNR 

EGY/2019." 

típusú bérlakás 

pályázat 

eredményének 

megállapítására 

 

A  koronavints elleni véclekezesrol szölä  2020 em  XII  ton-ens 3 a( I )  es]')  bekezdese 
énelmeben. valammt a veszéljhelyzet kihordeteséral  mot" 40,2020  (III I I  i  szamo 

kermanyrendelo I. § ertelmében az élet-  es  vagymbizmnaügm veszélveztetä tomeces 
megbetegedés( okozó humatjánán> következményeinek elharitása. a magyar allatnpolgárek 

egeszsegenek  es  életének megóvása érdekében Mamarország egész teniltaére 
veszelybelnetet  birdmen  ki. 

A  katasztrt favedelemról és a hözza kapcsolódó  eaves  tonenyek modositasáról  mold 20]]. 
évi CXXVIII. Mint,  46.  C  (4)  bekézdesenek felhatalmazása  slap*  veszelybelczethen a 

teleptlesi onkermányzat képviselöhesitletétek feladat- és liatáskoret a polgármester 
gyakoreta. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanymt Kepmselt-testületenek feladat-  es 
hatáskörét gyukorolva a  127.2020.  OV.06. (számú határozazot hoztoiní 

Pike, Andras  polgánnester úgy döntök,  bogy 

JGK Zrt. 

2020. 

április  02 

   

2020. 

június 

25. 

  

sz ..LNR-EGY/2019 " tipasu pályázatot meghirdetett hrsz.-ti  Budapest  VIII. kerület. lagdolna  u. . 
földszint szám alatti lakasra benyújtott palyazat nyerteset 24 post. A  sorrendben kcivethezó palyam a sorsolás 

alapján: 22  pont 
2020in jus  8 

Bérbeadói nyilatkozat elkészült, 

és kiadásra került. 

A,  bérleti szerzédés, a pályázó 

kötelezettségének teljesítése 
esetén  kern;  meokötMre  (rd. 

 

2020. 

novemb 

er  26 

 

2. 
azt NR-EGY120  ‚9  " tipusn palyáz aton meghirdetett hrsz.-it  Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. emelet 

lakásra berty80 810 18888 nyertese 26  pont  A  sorrendben bovetkezio pályázó a sorsolás alapján -
22  pont 

020 má u 
g 

  

3. 

as  .LNR-EGY/2019" npusti pályázaton meghirdetett hrm-el  Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. . emelet 
szám alatti lakásra benyújtott pályázat nyertese. 23  pont  A  sorrendben koyetkezö tab/alma a sorsolás  Margin-

 

19 porn 

2020  május 

13. 

  

11 



12 

     

4, 

212  ..LN  R -1.:  G  Y12019  "  douse  pályaraican meehedelett Imszmu  Budapest  VIII.  hernia.  Alag oln .  omelet 
mans Oath Ohara  berottorm palvázat nyc riese a corsolás alapon' 22 pout A  sorrendben következő palyano a 

orsolas alapian: to  pont I . 

 

2020.  inMus 

B 

e 
óvadék befizetése, elő re vállak 

lakbér befizetése). 

  

— 

5. 
ao...1-NR.EGY/2015"  doom 1 álaton meglardeten hrszau  Budapest  VIII. kerület, Nagy Fuvaros  it. 

seam  alatti lakasra bermailun  patyüzat nyertese 25 punt.  A  sorrendben kovetkezo pályezo 23  pont 

2020.  inájuS 

I  2. 

  

N. 
felkért a lozsefverosrGardelkodási  Korman  Zn  d. hog"  az I / -  5.)  pontig toestLialározott lakásokra vonatkoemin a  morns 
palyázokkol,  Bette  a nyenes asszalegese vagy kiesése esetén a sorrendbea nova zir pákvizókkal a berleir szerzödeseket 

kösse !neg. 

2020.  ápr ills 

31. 

   

Z 128 2020 1V.06. 

Javaslat a 

Budapest  VIII 

kerü 
. 

let, 

emelet SZáln 

alatti bérlő 

lakásbérleti 

jogviszonyának 

közös 

megegyezéssel, 

pénzbeli 

me  váltással 

16 Mete 

megszüntetee re 

 

A  koronmorus ellen védekezesröl szóló  2020  évi XII. törveny  3 Illés* (3) bekezdése 
értelmében. valarnint a veszelyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020  (III Lt  ) mama 

konnanyrendelet  1 § értelmében  as  élet-  es  vagyonbiztonságot veszelyezteta tömeges 
megbetegedést  Ocoee,  humánjárvány következményeinek elharitása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész terPleloce 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  kata.szrófavédelemtril  es  a hozza kapcsolódó egyes torvények módositásaról szóló  2011. 
Ma CXXVIII. törvény  46. 5 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési onkormanyzat keproselödestületének feladah és hatáskörén a polgárrnester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alap» a lózsefvárosi onkormanyzat Képviseliatesuiletének feladat-  es 
hataskörét gyakorolva a  12872020.  (IV.06.)  seam)  határozatot hozom 

Pikó András polgännester  (my &Moak,  hogy 

JGK Zrt. 

      

1 

hozzájárulok a  Budapest  VIIk kerület, emelet seam  alatd  30.(60 m2 
alaptenflefő.  1  szobás, kornfortos komfonfokozatü önkormányzati lakásra vonatkozóan bérlovel fennálló bérleti 

jogviszony közös megegyezMsel. 
pénzbeli testes ellenében tortenö megszünteteséhez. 

2020. 0144411S 

7. 

ij únS 

.A  Megállapodás a bérleti 

jogviszony közösmegegyezéssel 
történő megszüntetésre 

aláírásra került. 

 

2020- 

25. 

 

2 ' 

hozzájárulok határozatlan idótananea szóló  belle 
jogviszonnyal rendelkezo  Freda   részére—pénzbeli teritesként — a lakás forgalmi érték 

50%-ának megfelelő, azaz ‚-Ft  összegnek a megfizeseliem amely összegböl 
a lakást esetlegesen terlieló dipanozások kozvellenul kerülnek levonásra  A  pénzbeli 

terités I 00%-ának megfelelä összeget. azaz ,- Emit a megallaporlás aláirásät 
követő  8  napon bee  lien  meg  as  Önkormányzat részére MEGTÖRTÉNT 

  

2020. 

junius 

25. 

  

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodást Központ  Zn.-t a halározat  1.1  pontja szen 
berlett szerződes közös megegyezessel történő megsziinlalósére vonatkozo szerzödes. 

valamint a határozat  2.)  pontja szerinti pénzbeli teritesre vonatkozó megällapodás 
megkötés/re. 

2020.április 

30. 

  

2020. 

jimius 

25. 

  

129 2020 1V.06. VISSZAVONÁS 

 

A  koronavines elleni védekezésrol szó ló  2020  MI  XI)  torvény  3 4 (OM 13)  bekezdése 
értelmében. valamint a veszelyhelyzet Elurdetéséről szóló  40/2020  (III II I  seer 

kormányrendelet I 8  értelmében az  Pet-  is ragvonbiztonsagot veszelYeztetó tomeges 
megbetegedes, okozó hurnápiamány kosetkezményeine elháritása. a magaar állampolgárok 

egészségének M életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyelet hirdetett ki. 

A  kamsztiófavidelemröl és a hozza kapcsolódó egyes törvények modositásarol  smile 2011 
évi CXXVIll. tömény  40 8 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veazélyhelyzetben a 

wlepulési onkormanyzat képviselö-testriletenek feladat-  es  liataskoret a polgármester 
mamma 

E rendelkezések alapitin a Józsefs•arosi ( mmieseyzai Képviselädestuletenek feladat-  es 

imaellinel Ileakorols a a  128  2020  I lai tel ,,,iniú határozatot hozom: 
Pik() Andras  polgánnester  ea Jambi... bogy  a • ) .'S..,ni  elm  sere  detest  visszmonom 

GaZdálkodási 

Ügyosztály 

202.0.  április 

07. 

 

A  Gazdálkodási ügyoszlály 

részéről további intézkedést 

nem igényel. 

 

2020. 

június 
' 

25. 

 

12 



13 

Z 130 2020 1V.06. 

Javaslat gépjármű. 
elhelyezési 

kötelezettség 
megváltási 

dijának 
elengedésére 

 

A  koronavints elleni védekezésrol szolo  2510.  eati XII tor)  env 3  e (I)  es (3 bekezdése 
értelmére,,. valamint a rsszélOEhelyzet kilurdemserol szólo  30 2620 ors I I  )„am„ 

kormányrendelet I § erielmében az elet- vags onrsztormagot sersélverszo iömeues 
megbemeedrst okozó hunianjántány következmérs  cinch  clhantasa a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelszetet hirdetett ki. 

A  kataszuófavidelemről és a  boars  kapcsolódo egyes torvények mrsositasárol szólá  2011 
evi CXXVIII. törvény  46. 2 (41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhel) zersen a 

telepoily) onkormanyzat képviselölestuletenek feladat-  es  hatáskorét a polgármester 
gyakmolja. 

E rendelkezesek alma*/ a Józsefvárosi Onkormanyzat Képarselörtestületének feladat- rs 
hatáskörét gyakorolva a I  301202091V.06.)  számú határozatot  Marrs: 

Pikó  Andras  polgámrester úgy  &MA. ‚logy kérelmére a  Budapest  VIII. 
kerület. József köria szám alatti lakás (hrs.. I megosztásához 

kapcsolodó. I db gépjärmü-elhelyezést kötelezettség .-  Ft  összegn mearshast 
dóának megfizetésétől a gépjármurelhelyezési kotelezettség pénzben lönénia megváltásarál 

sank, 3812019.  (VIII.  223  önkomiányzati rendelet  3.  § Irs pontja alapján eltekintek. 

Gazdálkodási 

Ügyosztaly 

2020.  äprilis 

137.. 

a gdjajárIllti-

 

elhelyezési 

kötelezeltse 

g 

n. t egvá Itásár 

a vonalkoze 

megállapori 

a-5 

elökéSzítese 

re:  2020. 

április  25. 

2020.05.11 A  megállapodás a Felek által 
aláírva. 

 

2020. 
június 

25. 

     

N 
Y 
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A  koronavirus ellem védekezesröl szóló  2020  évi XII terven"  3-h  (I) és  (3)  bekezdése 
éttelmében.  varmint  a veszélyhelyzet bhurdetéséról szóló  9012020  (III  113  száma 

konnanyrendelet I § értelmében  al  élet- és varstonbiztenságot veszélyeztetó tomeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek rsháritrsa. a mars:tar állanrsolgárok 

egészségének  Cs  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztiófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosírásarel szóló  2017 
iyi CXXVIII. törvény  4&0 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján )12.élahnlYzelben a 

települési onkormányzat képviselöóestületének feladat- is hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkomrsurszat Képviselörtestuletének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva a  13112020.  (IV.06.)számú határozatot hozom: 

Pike  András polgármester úgy döntök, hogy a I jr.202Ó.  iii] 29  ) számú döntést visszavonom 

Gazdálkodási 

ÜgyOSZtály 

2020 . április 

07. 

 

A  Gazdálkodási ügyosztály 
részéről további intézkedést 

nem igényel. 

 

2020. 

június 

25. 

 

Z 132 2020 IV.06. 

Javaslat a  Luther 
u. szám alatti 

ingatlanra 
vonatkozó 

elövásárlási j ogrél  
való lemondásra 

 

A  koronavirus elleni védekezésrsit szóló  2020  ésa XII  tersely 3  *Illés  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet krstrdetéséröl szöka  90/2030. (111 I I ) szám) 

kormányrendelet I § értelmében az élet-  es  vagyonlatztonságor veszélyeztetä tömeges 
rnegbetegedint okozó humánjárvány következményeinek elhárstása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életenek megávrsa érdekében Magyarotazág egész területere 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről  es  a kw/zit kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló  2011. 
égi Cxxvin. törvény  46. 311)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

teaema önkormanyzat képmselörtestuletenek feladat- és hataskoret a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alap345 a Inzsefvárosi Önkormányzat Képviselö-teatületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva a  I32.2020. UV. 06.1  szanrs határozatot hozom: 
Pikó  Andras  polgámlester ürs dontök•  bogy  a hoz. alatt felvett, 

természetben a  1081 Budapest Luther  trsa szám alatt találhato  75  in2 alapterulers 
emelet számú lakás nmgnevezesü mgatlan  'A  részének tekintetében  2020  január  30. 

napján .-  Ft,  azaz forintvételáron létrejött 
adásvételi szerződéshez kapcsolódó eltivásarlási jogával a  Budapest  Főváros VIII kerMet 

önkormányzat nem kivän élni. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020. 

gptilis  07. 

2020.  április 

10. 
Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

13 



14 

Y 
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A  koronavirus ellent nédekezésrell szolo  2020  enn XII torvenn  3 §( I ) és CB bekezdese 
értelineh.. valanant a veszélyheIrvet kilurdetesertil szolo  40:2020  (III I I ) szánat 

karmenyrendelet I §ertelineben az eler- is vagyonbiztonsagol veszelyezteto romeges 
megbetegedést okozó humánienann következményeinek elharitása. a magyar államrolgárok 

egeszségenek  es  életének megóvása erőekében  Mao  arország egész területére 
veszélyhelyzetet Iiirdezett ki. 

A  katasztrefavédelernröl és a hozza kapcsolodó egyes torvények módositásáról szála  2011 
éri CXXVIII töntiv  46. 8 141  bekezdésének felhatalmazása alapián veszelyhehaetben a 

telepulest onkormanyzat képvrvelAtestuletének feladat-es  hataskoret a polgarmester 
gyakorolja. 

E rendelkezesek  Banjo,  a Józsefvárosi Onkormányzat kegviselodestületinek feladat-  Us 
hatásköret gyakorolva a  133.25120.11V. 06.)  számú határozatot boron]: 

Pikó  Andres  polgánnester agy döntök, hogy a !',(2'( ő ill. 2» :name  döntésem visszavonom. 

A  Gazdálkodási ÜN gyosztály 
Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020. e rilis 

07. 

 

részéről további intézkedést 

nem igényel. 

 

2020. 

június 

25. 

 

1. 134 2020. IV.06. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület  Bauer 

Sándor  u.  szám 

alatti ingatlanra 

vonatkozó 

szerződéssel 

alapított 

elöväsSrlási jogra 

vonatkozó döntés 

meghozatalára 

 

A  koronavirus elleni védekezésről szab 2020  evi XII törvény)  ill) es (3)  bekezdése 
értelmében. valamint a vészélyhelyzet kihirdetéséről szeilei  40(2020  (III 1  I ) szemú 

kormányrendelet I s énelmében az  act-  is vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjärvány következményeinek ellMnitása, a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  kausztrófavédelemröl és a hozza kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló  20)1 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormanyzat képvtselö-testuletenek feladat-  es  hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képmselebtesteletének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva  134(2020.  (IV.06.) számú határozatot hozom! 

Pike! Andras  polgármester úgy döntök. hogy 

Gazdálkodási 

U-  jOEryosztály 

2020.  április 

07. 

Az érintett értesítése
 

   

2020. 

június 

25. 

  

hozzájárulását adja a  35107  helyrajzi számú.  Budapest  VIII. kerület  Bauer  Sándor tiara 
14.  szám alatu ingadan továbbértékesítésther a  2019.  I I.  22.  napján Szondy György és a 

betonEPAG Épitóanyaggyártó Kft. között létrejön adássételi szerzödéshez, ezáltal a 
csereszerződésben foglaltak szennti beepliesi kotelezettség árvállalásához 

2020.  április 
I  O. 

Az érintett értesítése 
megtörtént. 

 

2020. 
.. . 
JURIUS 

25. 

 

2. 

nem  Anil  hozzá a csereszerzödésben a  Budapest  VIII kerutet Mátyás  ter szam alatti 

helyrajzi számú,  432 02  alapterületü, kiven lakóhaz, udvar, gazdasági épulet 
megielölesii és a  Budapest  VIII. kerület Szerdahelyi  u. . szám alatn. Itelyrajzi 

számú.  408 m2  alapterületii, kiven laktihaz, udvar, gazdaesgt  élan's(  megielüléeü 
Ingallanek vonatkozásában javara a szerzödesen alapuló  5  és határozott 

idatartamra latztositon elóvaserlási jognak a vevó betonEPAGEpiróanyaggyartó  KS 
részére tonenö átruházásához 

2020.  április 

10. megtörtént. 

 

2020. 

FMB'S 

25. 

 

N 

Y 
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A  koronavirus elleni védekrzésrül  sable 2020  ért XII. törvény  3.  9Illés  131  bekezdése 
eöelmében, valammt a seszelyhelyzet kihrdeteseról szolo  40,2020.1111 I I.) számú 

kormányrendelet I § enelmeben az  Bet- es  vagyonbiztonságot veszelyezietó torneees 
megbetegedést okozó humánjarrány következménycinek elháritása, a magyar állampolgárok 

egészségének es életének megorMa érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdeteu ki. 

A  katasztrofavedelentrol és a hozzá kapcsolode egyes törvények mádositásáról szóló  2011. 
ovi CXXVIII. tärvény  46.  :  (41  bekezdésének Iblhatalmazása alapján veszelyhelazetben a 

telegolesi enkornignyzat keenjseledestuletenek feladat.  es  hatáskorét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendclkezesek alagjan, Józsefvárosi Cankormenvzia Képsiselöbestuletenek feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva43:•  12020.  számú haterozatot  'manure 

Piko  Andras  polgannester úgj döntőt.  bogy  a !  l  I  3.:39.11!! 23 ; name  däntest visszavonom. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  április 

176. 

 

A  Gazdálkodási Ügyosztály 

részérő l további intézkedést 

nem igényel. 

 

2020. 

június 

25. 

 

14 



is 
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Javaslat gépjármü 

elhelyezési 

kötelezettség 

bérleti 

szerződéssel 

történő 

teljesítésére 

 

A  koronavírus ellem vedekezesr61  stab> 2020 es  i  611  ion  em .3 5 ii  i  es (3)  bekezdese 

ertelnieben. valatnint a veszelyhelyzet Ithirdermeről szolo  40 2.30  Oli I I ) mama 
kormányrendelet  1 § enelnieben az Meg  es tags  onbiztonsagot seszelyezteut inmeges 

megbetegedMt okozó humánján-án' következményeinek  Mumma  a inamar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása ordckeben Magyarorszag egész teriileiere 

veszélyhelyzetet kivédett  Li 

A  kataszuófavedelenuM és a  bona  kapcsolódo egyes torsenyek modositásáról szoló  2011 
esi CXXV111. lőné"46. S  (41  bekezdésének felhatalmazása alapján yeszelyhelyzethen a 

települési ónkormányzat képviselodestuletenek feladat-  es  hatáskorer a polgarmmter 
esskoridia. 

E rendelkezések alapjai a lozseliárom ()ikon/Sinai Kepmselöstestületének feladab  es 
hatáskörét gyakorolva a  136.2020. (1V.06.)  számú határozam hozom: 

Pikó  Andras  polgármester úgy dontók.  bogy  liazzájarulok -- a rózsefváros teruleten az 
épinetök gépjarmibelhelyezést kötelezettakieröl szoló  15/2011 (III  Mt  onlormanyzau 
rendelet  7  §  (2)  bekezdése almán -- a  Mamba KR  (cémegyzékszern-  01 000(4774: 
székhely:  1052 Budapest.  Piarista  urea 4.  II.  cm.) Budapest  VIII. keriilet. Conin sétány 

eniclet (km  - (szaru alatti lakás egyéb szálláshellyé tonenul 
alminösitesehez kapcsolódó  1  db aépjannuselhelyezesi kotelezettségenek a  Budapest IX 

kerület. Liliom  u. 43-45  szám parkolóház .  ern. . számú parkolójára  20  évre megkötött 
berlati szerződéssel történő teljesitésehez azzal a feltételle(.  ;logy  a bérleti szerzödesben 

megjelölt parkolón jól látható módon kerüljön feltüntetésre: 
ca Mamba  Kft. kizarólagos hasmálatában  yam  amely a vendégek számára is rendelkezesre 

all." 

GazdálkOdási 

Ügyosnály 

2020. 

április  06. 

2020.  aprlis 

09. 

i rintett Az 'é értesitése 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

Z 137 2020 1V.06 . 

Javaslat gépjármű 

elhelyezési 

kötelezettség 

bérleti 

szerződéssel 

történő 

teljesítésére 

 

A  koronavirus elleni vedekezesról szóló  2020  evi XII torvény  3. 011) es (3)  bekezdese 
értelmében, valammt a veszelyhelyzet kihirdetéséről szóló  4002020.  (III. II) számú 

kormányrendelet I § énelmében az élet-  es  vagyonbiztonságot vesze(yezteto lomeges 
megbetegedést okozó humánjámány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok 

egészségének is életének megóvása érdekében Magyarország egész teróletére 
yeszelyhelyzetet hirdetett ki 

A  kataszliófavedelemröl is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról  smile' 2011. 
éri CXXVIII. örvény  46. *14)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhely-zetben a 

települést onkorrnányzat képviselosiestuletenek feladat-  es  hataskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapj  n  a Józsefsgrosi Onkormanyzat Képsiselöstestuletenek feladais  es 

hatáskönet gyakorolva a 13702020.0V.06.)számú határozatot hozom: 
Pikó András polgármester  (my dentist  hogy hozzájárulok -- a Józsentos területén az 
einetök gépjárniii-elhelyezesi ketelezettségéröl szóló  15/2011 (111 It)  onkormányzati 

rendelet  7  S  ( 2)  bekezdése alapján — a Masaba  KR.  (cémegyzékszám.  01 09 914774. 
székhely  1052 Budapest.  Piarista utca  4.11. em) Budapest  VIII kerület.  Con-in  sétány. 

emelet (Iirsz.- (szám  slant  lakás egyéb száltáshellye torténo 
Mmmositésehez kapcsolódó  1  db géprarmitelhelyezesi kOtelezetiségenek a  Budapest IX. 

kerület. Liliom  u. 45-45.  szám parkolóház ern. számú parkolájára  20  évre megkötött 
bérleti szerződéssel történő tekesitéséhez  anal  a feliétellel,  bony  a bérleti szerzödésben 

megjelölt parkolón jól láthatta módon kerüljön feltüntetésre: 
ca Mamba KR.  kizárólagos használatában van, amely a vendégek számára is rendelkezésre 

Gazdálkodäsi 

Üpyosztály 

2020.  április 

06. 

2020  április 

09. 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

15 
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Z 138 2020 IV.06. 

Javaslat gépjármii 
elhelyezési 

kötelezettség 
bérleti 

szerződéssel 
történő 

teljesítésére 

 

A  koronavinis elleni vedel.ezesröl szóló  2020  evi XII. toneny  3 811) es (3)  bekezdese 
ertelmeben.  calamine  a veszelyhelyzet kihireleteserol szólo  40/2020 an 11.)  szamii 

kormanyrendelel I. § értelmében az elet-  es  vagyonbiztonsegot veszelyezenó tomettes 
megbehmedést okozó humániarvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgerok 

egészségének  es  ölelések megósása érdekében Magyarország egész iniiletére 
veszelyhelyzetet hirdeten ki. 

A  katasztrófavidelemről  es  a hozza kapcsolodó egyes törvények módosignarol szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46.3  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélylielvietben a 

települest onkormányzat képviselaaestiketének feladat- és haráskorn a polgartnester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapjan a lózsetvárost Onkormányzat Kepnselo-testületének feladat-  es 

haráskörét gyakorolva a I  38..202031V.06.) seam('  liatározatot hozam: 
Pikó  Andras  polgármester ügy donlok. hogy hozzájárulok -- a Józsefvaros teruletén m 
épittetok gepjarrnu-elhelyezést kotelezettségérol szóló I  5/2011 WI IS.)  onkormányzati 
rendelet?  6(2)  bekezdése alapján ..— a Masaba Kft (cégjegyzékszám  01 00114774; 
székbe]',:  1052 Budapest.  Piarista utca  4.  II.  ens.) Budapest  VIII.  'meets Comm  sátjnY 

emelet Misr  • ) szám alatti  lakes  egyéb szálláshellyé tOrténö 
átmlnösitésehez kapcsolódó  1  db getharrnü-elhelyezest koldezenségének a  Budapest IX. 

kerület, Liliom  u. 43-45.  szám parkolóház ern számti parkolójára  20  évre megkötött 
bérleti szerződéssel történő teljesitésehez azzal a feltétellel,  bogy  a bérlet, szerződesben 

megabit parkolón jól látható módon kerüljön feltüntetésre 
sa Masaba  KA  kizárólagos használataban van, amely a vendégek számára  tu  rendelkezésre 

Gazdálkodási 

ÜgyoSgtály 

2020.  aprilis 

06. 

2020.  april is 

09. 

Az érintett értesítése 
megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 
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Javaslat gépjármű 
elhelyezési 

kötelezettség 
bérleti 

szerződéssel 

történő 
teljesítésére 

 

A  koronavirus elleni védekezésről szőlő  2020  evi XII  Minty 3 6  Illés  (3)  bekezdése 
enelmeben, valammt a veszelyhelyzet kihirdeteseröl szőlő  40/2020  I  AI III  memo 

kormanyrendelet I. g értelmében az élet' is vagyonlaztonsagot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humártjániány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok 

egészségének és  deed,  megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrofavidetemről  es  a hozza kapcsolódó egyes törvények modositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46. 4 (4)  bekezdésének felhatalmazása  elan*  veszélyhelyzetben a 

telepúless önkormanyzat kepviselöstestoletenek feladat-  es  hatáskörét a polgármester 

gyakorolia. 
E rendelkezések alapjan a Józsenáron Onkormanyzat Képviselő-testüleBnek feladat-es 

Pikó  Andras  polgármester  Su/ &Mot  hogy hozzárandok -- a Józseháros ieruleten  as 
egínetők gepjarmaellielyezést kotelezettségéről szóló  150,01/ (III  18  (önkormányzat' 

rendelet  7  k (2)  bekezdése alapján  — a Masaba Kft (cégjegyzékszám  01 09 914774, 

székhely:  1052 Budapest.  Piarista utca  41k em.) Budapest  VIII. kerület.  Con-in sail» 
emelet Ihres. ) szám alani  lakes  egyéb szallishellyi történo 

eimmositésehez kapcsolódó I db gépjármü-elhelyezesi kotelezettségenek a  Budapest IX 
kerület, Liliom  u 43-40  szám parkolóház számú parkolójára  20  évre megkötölt 

berleli szerzodessel tortenő leljesheseltez azzal a feltétellel,  (logy  a  bidet,  szerződésben 
megjelölt parkolón jól latható módon kerüljön feltüntetésre. 

sa Masaba KfL kizárólagos használataban  Vain  amely a vendigek szamára is rendelkezésre 

hatáskörét gyakorolva a (394.1020(1V.06.)számú hatarozatot hozam: június 
Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  április 

06. 

2020.  április 

09. 

Az érintett értesítúe 
megtörtént. 

 

2020. 

25. 
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Z 140 2020 1% .06. 

A  KKS359 frsz.-ti 
ON á rm övet 

érintő,  Budapest 
VIII. kerület, 

Múzeum utca  3. 
szám előtt  2019. 

október  05. 
napján történt 
káreseménnyel 
kapcsolatban 
előterjesztett 

kárigény 

 

A  koronatirus elleni védekezésről szolo  2020  évi XII Öryény  3 6. (1) es (3)  bekezdese 
enelmeben solemn! a yeszélyhelyzet kihirdetéserial szóló  40/2020  im }  i i  SZOEITIltl 

kormänyrendeler I  1  ertelmeben az  elm- es  vagyonbiztonsagot yeszélyczterö tomeges 
megbelegedöt okozó liumánján-án' következményeinek elháritása. a magjar állainpolgárok 

egészségének és életenek megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszelybelsvetet  birdmen  ki. 

A  katasztrofazédelemröl  es  a hozzá kapcsolódó egyes tomények módositásáról szedó  2011 
esi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésenek felhatalmazása alapján yeszelylieljvetben a 

telepulési onkormán kid yzat kepyiseestületének feladat-  es  hataskoret a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések  *mini  a Jozsefyarosi Önkormányzat Kepviselödestületenek feladat-es 
hatáskörét gyakorolva a  110,2020. 0V. 06.)  számú határozatot hozam: 

Pikó  Andras  polgármester úgy dontók, hogy a írsz  -it  gépjárművet érintés  Budapest 
VIII kerület. Múzeum utca  3  szám elött  2019  október  05  napján  PEST  karesemennyel 

kapcsolatban elöieuesztett kárigényt a  Signal  Biztosito allasfogjalása alapján eltsmerem. M 
a biztositó  anal  megállapított  10 000.- Ft  összegii önreszt az önkormanyzat kifizeti 

ozsedvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Z.A. 

Gazdálkodási 

Ügyoszlály. 

Penzügyi 

Ügyosztály 

2020.  április 

09. 

2020.iprilis 

30. 
Az önrész kifizetése megtörtént. 

 

2020. 

június 
25. 
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Javaslat a 
B udapest VIII. 

kerület 
Szentkirályi  u. 

szám alatti 
ingatlanra 
voatkozó n 

elővásárlási jog 
gyakorlásával 

kapcsolatos 
milatkozat 
megtételére 

 

A  koronavirus ellem yedekezésrül szóló  2020  évi XII. torveny  3 6 lit es (3)  bekezdése 
értelmében, yalammt a seszelyhelyzet kihirdetéseröl szóló  40/2020.  (III 11  ) számú 

kormányrendelet I 0  énelmében az  diet- es  vagyonbiztonsagoi seszelyeztelö tomeges 
megbetegedést okozó humánjarvány következményeinek elhantasa. a  manor  állampolgárok 

egészségének  ea  életének megóvása érdekében Magyarorszag egész területére 
veszélyhelyzetet hirdeten ki 

A  katasztMfavédelennöl és a hozzá kapcsolódó egyes  (omens  ek rnódositásáról szóló  2011. 
dyi CXXVIIILönriny  46. 6 (4)  bekendMének felhatalmazam alapian vmzelybeljnetben a 

települési önkormányzat képviselödestületenek feladat-  es  hataskoret a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselödestületenek feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva a  1412020. (IV. 08.)  számú határozatot hozoini 

Pikó  Andras  polaarmener,  am,  done, bogy  a  Budapest  Foveros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat a hrsz. termeszetben a  Budapest  VIII. kerület Szentkirályi u. 

emelet szám alatti Is]  m2  lakás tekintetében .-  FUR.  azaz 
FUR  vételt ajánlathoz kapcsolódó elövásárlási jogával nem kiyán 

ord. 

Gazdálkodási 

Ügyosztá ly 

2020.  április 
OR. 

2020AptiliS 

I  0. 

Az érintett értesítése 
megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

     

Javaslat 

tulajdonosi 
• " • - • 

 

A  koronavinis elleni védekezésröt szóló  2020.  evi XII. torvény  3 .6  Illés  (3)  bekezdése 
értelmeben, valammt a yeszélyhclyzet kilardeÖséräl szóló  40,2020.  (III I I.) számú 

kormanyrendelet I § énelmében  al  élet-  es  varoonbizionsagot veszélyezteti tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhátása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területét-e 
veszélyhelyzetet Iiirdeien ki. 

A  kalasztröfavédelemröl és a hozza kapcsolódó egyes örvények módositesarol szóló  2011. 
CM  CXXVIII. törvény  do. 0)41 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulest onkorrömyzat képviselönestoleienek feladat- M hatáskörét a pelgármester 
gyakorolja 

A  Repyiselödestulet hatásköre a Magyarormag helyi onkormányzarairól szóló  2011 en 
CLXXXIX. törvény  593(3)  bekezdésén, valamint a Képviselodestulet és Szervet 

Szervezeti és  !naiades'  Szahályzatárol szók,  Budapest  Fivá  riss  VIII. kerdler Józsefvärosi 
Önkormányzat Képmselédestulet  36(2014.  (XL06 ) onkormanyzari rendelet  31. 6(1) 

bekezdésén alapul. 
E rendelkezesek alannit" a ráznervaron Onkormanyzat Képurelödestdoenek feladat-  es 

hatáskörét gyakorolv a  142.2020.11V. OE)  számn határozatot hozons: 
Pike, Andras  polgármester úgy dönök.  hog,  tulajdonosi hozzájárulán adok a FÖMTERV 

Mernoki Teryezó  hi  (cemeayzékszanv  01 10 045561.  székhely.  1024 Budapest  II 
',Media/ u 37)  altat benynoott •-.-  Budapest PM  kerület Szentkirályi utca  36770  fuss  es 
Maria  atea  36772  hisz main alatu koztemleten letesitendö. felt:mum& csatema átemelök 

       

2020.  április 

09. 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

júllitIS 

25. 
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bekötésének  (Rar  3.. 4.)  szerinti kiépitésének kömenaleti 
es  kikotMekked 

a. felen tulajdonost hozzaterulas beruháznt depinetöt) nem mem 
szükséges  cgs&  szakhatásági  es  hatósági engedélyek beszerzése alol. 

b.  a tureidonosi hozzájámlás a  Budapest  VIII. ketfilet Szentkiralyi utca  (36770  hisz-1 
Mária utca  (36772  hisz.) munkálatokkal érinten rerületére terjed ki. 

e a beruházónak (épinerrinek) a közütkezelöt  es  munkakezdési (burkolatbontásó 
hozzájárulast a vonatkoze rendelet  (19 1994. (V.31.1  KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csatoleseval a  Budapest  röVät05 VIII. kettlei Jornetbárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdalkodási Ugyosztaly Kerilletgazdálkodarn Irodájátál elözetesen meg 

kerns  és az abban foglaltakat maradéktalanul he kell tartan]  d  kotelezt a beruházól/kivitelezőt a  ',ante%  lelyek lelő 
belyreállitására. inelyre a 

beruházótkirnelezti  5  ev garanciát  rehab 
• a bontással  &mien  (ópalya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreallitani, 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolassal, 
—  4 cm mg AC-1  I hengerelt aszfaltbeton kopöréteg (a Járda szelességevel 

megegyezö bosszuságbrni) 
7 cm Mg AC-1  I hengerelt aszfalibeton kötöreleg 

20 cm  vig.  CS 10-32.T  stabilizáit útalap 

20 cm  sig. lagyálló homokos kavics ágyazar Trq  95%  Imás anyaggal nem 
helyettesithetrn 

• a bontässal drinten jarda burkolatot az alábbi rétegrenddel kel/ helyreallitani, 
szerkezeti rétegenkent  20-20 cm  állapolassal: 

—  3 cm rig MA-4  erdesiten  onion  sétányasafalt (a járda szélessegével 
megegyern hosszáságban) 

15  crn vtg.  C8110-32T  stabilizált Marap 
15 on  vtg. fagyálló homokos kavics egyazat Trq  95%  imás anyaggal nem 

helyenesithető) 
c.  az engedelyes köteles a munkák (helyreallites) elkészüliéreil a kozterület tulajdonosát 

irásban épsesiteni. 
f !den  aJdonosi hozzájárulas csak az engedelyezo szervek. szakhatóságok 

elöitásamak maradiktalan betarrásával, a  domes  napjatel szamiton I évig érvenyes. 

142 2020 1V.08. 

hozzajaruias 

megadásara 

Budapest  VIII. 

kerület, 

Szentkirályi utcát 

es  Mária utcát 

érintő  N13 

metnívonali 

csapadekviz 

Memelő csatorna 

hekötések 

átepitéséhez 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020. áprili 

09. 

A  koronavírus ellem védekezesröl szóló  2020. es! törvény  3 §(1)  és  (3)  bekezdése 
ertelmeben, valamint a veszélybelyzei kihirdetéserölszölta  40(2020 WI 11  ) szemir 

komiányrendelet I  9  éóelmeben élet-  es  vagyonbrztonságot veszélyeztetö tomeges 
megbelegedést okozó humánjárnány következményeinek elhárítása, a magyar árlampolgártak 

egészségének életének megóvása érdekében Magyarország egész területere 
veszélyhelyzetet  birdmen  ki. 

A  katasztrofavédelemrol  es  a hozzá kapcsolódo egyes torvények módosírásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. Mrvény  46. 114)  bekezdésének felhatalinazrna alapjan veszélyhelyzetben a 

(deputes(  önkormányzat képviselö-festületének feladat-  es  hatisketröt a polgermester 
gyakorolja. 

A  KernmeloTesrulet hatáskore a Magyarország helyi önkormányzamiról szóló  2011.  evr 

Cr-X X•X1X toménY  59  (3)  bekezdésen, valammt a Képvisela-testulet  es  Szervet 
Szervezen és Müködém Szabalyzatáról  sae«, Budapest  Fövarm VIII. kerület Józservárosi 

Onkormanyzat Kepviselästestulet  36(2014  Oafirf ) onkonnányzati rendelet  31. 9  (I) 
bekezdesen alapul. 

E rendelkezések alapjap a Józsefvárosi önkormanyzat Képviselöstestületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a  1.13.2020.  OV.  087  számn határozatst hozorir 

Ifiko  Andras  polgármester  (my  döntök. hogy tulaidonosi hozzajárulást adok a FÖMTERV 
Memolo Tervező  Zn  Mernegyzékszám  01 10 045561.  székhely  1024 Budapest 11 

Lovőház  u 37 altar  benyütton.13udapest kerulet 136kay János utea teniletet éruitá 
csatorna bekötes terv (Rsz)C0.513.KIV_I4KLI_CSA _02 81001  szerinti kiépitésénck 

közrerilleti munkáihoz. az alábbi fehételekkel és kikötesekkel, 
a.(den  tulajdonosi hornaferulás a beruházot lepilleröt/  nest  mentesiti az eMtéshez 

szükséges egséb szakhatósági limosági engedélyek beszerzöse alól, 
b. a tulajdonosi hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület Btikay  Janos  utca Ihrsz:  36210) 

munkálatokkal területére rejed ki. 
c. a beruhazonak (épineiönek) a kozóikezelja  es  munkakezdév iburkolatbontesi) 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására 

18 

 

A  tulajdonosi és köztítkezeliii 

hozzájárulas a kérelmező 

részérő l megküldésre került. 

 

2020. 

június 

25. 

      

2020.  április 

09. 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

18 



Itozzáiátult a vonatkozö rendelet  119 1994. V.31.1  KHVM rendelet) szene!] 
mellekletek csamlesaval a  Budapest  Főváros VIII kerulet Józsefváros' Polgarmesten 
limat  at  Gazdálkodási Ucyosztaly Kerulemazdalkodam hodajaml előzetesen meg kell 

kérni. és az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartan]. 
d  kötelez, a beruházöttlivuelezöt bomárt helyek megiblelö helyreallitasara. melyre a 

bet-MBA ›lezet S ev Learancial vállak' a bontással ertmen fitgalya burkolattó az alablar retegrenddel kell holyreálli 
szerkezmi rétecenkent  20-20 cm  átlapcilsal. 

-  4 cm via AC-II hengerelt aszfaltbeton koptaretec az Ill ő' uu 
határtól a mankateruletet lefedöen egyseges remeben) 

7 cm via ACT  hengerelt aszfaltbeton kotöreteg 

-  20 cm  vtg.  CS 10-32f  stabilizált útalap 
20 Call via.  fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anYkrgal  rem 

helyettesithetö) 
• a bontással ennten Aida burkolatot az alabbi rétegrenddel kell helyreállitant. 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  falapolással: 
3 cm  ytg.  MA-4  erdesiteu öntött sétányaszfalt (a járda szelességével 

megegyező hosszúsagban) 
15 cm  vlg.  CS 10-32+  stabilizál] útalap 

15 em  ‚-tg fagyálló homokos kavics egyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyenesitheiö) 

• a bontassal érintett parkolósáv hurkolatat az alábbl retegrendeel kelt 

helyTeállitani. szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- nagykockakő burkolat 

egyazó zezalek 
-  20 cm C8.10-321:  stabilizált útalap 

-  20 cm  vtg. fagyellő homokos kavics agyazar Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyertesithetö) 

e az engedélyen köteles a munkek (helyreállitás) elkésztiltéról a közierulet tulajdonosát 
lads ban  ertesiteni. 

f  jelen tulajdonom hozzájárulás csak az engedélyerő szerek szakhatóságok 
elöirásamak maradéktalan betartásával, a  domes  napjától számitort I  ems  érvényes 

V 
4. 2020 IV.08. 

Budapest  VIII. 
kerület, Bóka' 

Janos  utcát érintő 
313  metróvonali 

csapadavíz 
csatorna bekötés 

átépítéséhez 

Gazdálkodási 

fietisztály 

A  koronayirus elleni védekezésröl szóló  2020.  úri XII tömény  3  § (I )  es  (3)bekezd 
értelmeben, valamint a veszelyhelyzet kihirdetéséről azoló  40/2020  (III II.) számú 

kormányrendelet I § értelmében az  Bet-  és vagyonbiztonságot veszelYezletet tomeges 
megbetegedési okozó humánjámány következményeinek elhádtása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet  birdmen  ki. 

A  kalasztrófavedelemről  es  a hozzá kapcsolodá egyes törvények módositásáról szőlő  2011 
évi CXXVIII. törvény  46.0 141  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulesi onkormanyzat képviselő-testületinek feladat- és hataskoret a polgermesier 

gyakorolja. 
A  Képviseló-testeler haeaskore a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. en 

CL200GX. törvény  59  •  (3)  bekezdésen, valammt  3  Képsiselö-testidet és Szervet 
Szemezett és Mükodést Szabályzatáról szóló  Budapest  Föváros VIII kerület Józsefvárosi 

Onkormanyzat KépviselőtTestüle  3ó/2014  (XL06.) onkormanyzat, rendelet  31  (III 
bekezdésén alapul. 

E rendelkezések alapjAn a Joneftirost önkormányzat Képviselőkestgletének feladat:  es 
hataskörd] cyakorolva a  144 2020. (IV.  01.1számú határozatot hozom: 

Fikó András polgármester úgy döntök.  bogy 

Budapest  Józsefvárosi Onkannáazal ae új lipask korona edese 

következtében laalakult rendkívult  kJ-tits  helyzetre tekintettel csatlakozik a Fővárost 
Önkonnányzat kezdeményezésehez. miszerint a hajlektalan ellátás pandemia  Mom 

többletterheinek enBürése érdekében önként vállalt feladatkent napi  220  adag egyszeri 
meleg etelt biztose  30  nap alötarlamra munkanapokon hajlektalan szentélyek etkezletese 

érdekében 

44 2020 IV.08. 

Javaslat 
hajléktalan 
személyek 

étkeztetésének 
biztosítására 

Humánszolgálta 

ási Ügyosztály 

Humánkapesola 

i Iroda. 

Költségvetési 

Ügyósztály. 

Józsefvárosi 

Szociális 

Szolgáltató és 

Gyennekjóléti 

Központ. 

Józsefvárosi 

Egyesített 

Bolcstida. 

2020.április 

09. 

Határidö•  I-

 

6. al-b)  pont 

esetében 

2020.  április 

9.. 6. c) 
print 

cselében a 

2020.  április 

09. 

19 

 

A  tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulás  a  kérelmező 

részéről megküldésre került. 

 

2020. 

június 
25. 

 

2020.  május 

25 
. 
 

A  koronavírus járvány  a 
legkiszolgáltatottabbakat 

sulytotta  a  leginkább. Ezért az 
Önkormányzat napi  220  adag 

egytál ételt biztosított az 
Oltalom  Karitativ  Egyesü letnek 

30  napon keresztül. /  A 
határozat szerint saját 

hatáskörben az előirányzatok 
módosítása elvégzésre került 

(jszszgyk). 

 

2020. 

június 
25. 

                     

2020.  április 

9. 

A  szerződést megkötöttük  a 
JEB-el.  A  megrendelt meleg 

etelek megrendelésre pontosan 
leszállítva megtörtént. . 

2020. 

június 

25 
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2. 

2  tamogata0 szerzödest kotol. az Oltaloni  KAI-1120V  Egyezulettel zékhely 1006 
Budapest.  Danks)  0 9.;  adószám  19010400-142)  napi  220  adag  meine  del  kiosztasa 

uazaalkooas, 
Ügyosztály 

iconsegveres 

 

ernähel. Felelős:  1-3.  és  5 
nont esetéhen. 

rendelet 
Következő 

   

2020. 

    

június 

    

25. 

 

20 
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3. 
3  a Jersonitrosi Egyesiten Bolcsödek  2020  Sprilis  9  nappitäl iti  flagon  keresztul 

220  adag egy  tat  meleg  melt :JIM  Ma 

pOlgárineSter.  4 

pont esettlem 

Józsefvárosi 

Egyesített 

BöltS ödék 

veZ010710 

infolosilása 

 

A  feladatellátás zavartalanul, 
határidőben elvégzésre került a 

JEB részéről. 

 

2020. 

június 

25. 

 

4. 

4  a határozat I pantjában foglakakra  3353  ezer Ft-ot bizosi, önként vállalt feladatkent a 
lord/Taros: Egyesiten Bdcsöldr koltsegveteseben a  .4 1702  V eddmi fdadatok„ cim 

dologi kiadasi eloiranyzat terhére. 

   

2020 

us jinn 

. 

25. 

 

5. 

5  a) a határozat ér pontjában foglaltok miatt az Onkormänyzat kiadás  ‚2702  Védelmi 
feladatok..  ei  to  — Mikent vällalt feladat - dologi kodasi clönönyzairól  3 353  ezer Ft-ot 
atcsoportosit a  11108-02  Költségverssi támogatások, Intezményfinanszirozás" cim — 

oaken,  vállaltfeladat - finanszirozási működést hadasoldiszpenti, erányito szeri 
támogatás folyósítása elährányzatára. 

b)  a lóztefverosi Egyesitel Bölcsödék  "40200" vim  — onként vállalt — finanszirozást 
mákorlési bevételekTozponn, irányítószerd támogatás eloirányzatát  Cis  a dolog, 

kiadások dbirányzamt  3.353  ezer HAM megemelt, 
0  felkéri a polgármestert. hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 

következő rnódosításánal vegye figyelembe 

2020mal  us 

25. 

saját hatáskörű elő irányzat 

módosítással átvezettük a 

határozat szerint 

 

2020. 

júnitiS 

25. 

 

N 

Y 
145 2020. 1V.16 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájäruläs 
megadására a 

Budapest  VIII. 

kerület, flungária 

körút  30.  szám 

alatti ingatlan 

távközlési hálózat 

alépítményének 

kiépítéséhez 

 

A  koronavírus elleni védekezése szolo  2020  évi  X11.  torvény  3  § ( I ) és  (3)  bekezdese idelmében. valamint a 
veszélyhelyzet kthirdetesérol szóló  40/2020.  (III it)  számú kormányrendelet I. § értelmében  in  élet-és vagyonbiztonsagot 

veszélyeztető tomeges megbetegedést okozó hurnánjárrány kovetkezményemek elharítása, a magyar állampolgárok 
egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzeta hirdetett ki. 

A  katasztrofavedelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011-  évi CXXVIII. ioryény  46 0)4 ) 
bekezdesének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a telemilesi onkormányzat képviselemestuletenek feladat-  es 

hatásköret a polgármester gyakorolja. 
A  Képviselő-testület hatáskore a Magyarország helyi onkormányzateról szóló  2011.  évi CLXXXIX torvény  59  §  (3) 

bekezdésen. valamint a Képvtselo-testület és Szerve Szervezeti és Mükódési Szabályzatáról szóló  Budapest  Föváros Vitt 
kerület Józsefvárosi Onkormányzat Kepttseletestület  36/2014 (XI 063  onkormányzati rendelet  31. ill)  bekezdésén 

alapul. 
E rendelkezések alapján a Józserveron önkormányzat Kemnselö-testúletének feladat- és hatáskorit gyakorolva Pikó  Andras 

polgármester úgy döntök.  logy: 
tulajdonosi hozzájárulást adok a CATV-Hungária Kft  11165 Budapest  Zsemléket út  25.1  által benyújtott —  Budapest  VIII 

kerület Hungária  kn.  30.  alepitményes ellátására készitett  ten,  (Tsz: CATV.71.2019)szeönti kiépítésének közterületi 
munkáihoz. az alábbi feltételekkel  Cs  kikötésekkel: 

a)telen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (épittetöl) nem meniesiti az épitéshez szükséges egyéb szakhatósági  es  hatósági 
engedélyek beszerzése alók 

bit  tulajdonosi hozzájarulás a Hös utca (hrsz..  38839/12) es  a Százados  Et  Mrsz 38860)  munkálatokkal  Mullett  területére 
terjed ki. 

Ma beruházónak (épittetönek) a kozútkezelöi  es  munkakezdési (burkolatbontási) hoz_zájárulást a vonatkozó rendelet 
(19/1994.  (V.31.1KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásaval a  Budapest  EÓVárOS VIII. kerület Józsefváron 

Polgármesteri Hivatal Gazdalkodási Ifeyosztály Kerületgazdálkodást Irodájától elözetesen meg kell  kern,.  és az abban 
foglaltakat maradéktalanul he kell tartanisl) kotelezi a beruházót/Evitelezöt a bontási helyek megfelelő helyreallitasára. 

melyre a beruházorkietelezo  5  ev  gar-Bider  vallal. 
91  bontással érintett utpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállitani, szerkezeti rétegenként  20-20  cni allapolessal 

-4 cm  sig.  AC  I I jeni hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a Százados  in  uttesnol 
egybeftigsgeen nettokaárokig) 

7 cm erg AC  II jelű hengerelt aszfalMeton köröröteg 
-20 cm  vtg.  C8. 10-32K  stabilizáli  Oaten 

-20 cm  dg fagyálló homokos  limns  ágyazat Tett  95% (mat  anyaggal nem helyetesithetä) 
rs bontässal  Smelt  járda burkolatot az alább, rétegrenddel kell helyreallitam 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 
3 cm mg. MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 

-15 cm  vtg. C810-32Estabilizált  Mateo 

IS en  ratratfagyálló homokos kavies ágyazat trat95% (más anyaggal nem 
helyenesithers) 

eta, -  engedelyes köreles a munkák (helyreállitat) elkeszultéroI a koztertilet tulajdonosát íráshanécleoiteoi. 

zielen  nilajdonon hozzajerulas csak az engedelyezo szervek, szakhatóságok elöirásainak maradéktalan tsgtartá.sas-al.a döntés 
napjátóI számitott I  MO  érvényes. 

GaZdálkOdási 

Ügy0Sztily 

2020.  äprilis 

tó. 

2020.  április 
17. 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 

khimitkezelői hozzájárulás a 

kérelmezii részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

júni us 
 
25. 

    

2020. 

júltitO 

25. 
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V 
146 2020 IV.16 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

kereslet,Seem!' 

Bela  utca  17-23. 

számú ingatlan 

villamosenergia- 

ellátás 

kiépítéséhez 

 

A  koronavtrus &lent  VC WI  szóló  2020  evi XII törs-eny  3  a  (it  is  (3)  bekezdese 
enelmeben. valanuni a elyhelyzei kchirdeteseről  &Ho 40/2020 011 1  I,) szarná 

kormanyrendelin I 3.  enelineben az elev  es  vagyonbiztonságol veSzelYezielö tornegee 
megbctegedest okozó hunuinján-án' köveRczményeinek elháritása. a mags:ar állampolgerok 

egészségenek  Ps  öntenek megóvása érdekében Maas:at-011924  cache  területére 
veszélshelszetet hirdeteti ki 

A  katasztrófavedelemrial  es  a  Ilona  kapcsolod6 en:es ronenyek módositásarol szóló  3011 
évi CXXVIII.  (linty 46. ö 14)  bekezdesének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepedesi onkormányzat képviselentestilletenek feladat- és hatáskorát a polgármester 
gyakorolja. 

A  Képviselodestület hatáskOre a Magyarország helyi enkormányzatairól szóló  2011.  est 
CLXXXIX. torvény  59.) (3)  bekezdésén, valamtnt a Képuselat-testulet és Szervei 

Szervezeti és Miikodep Szabályzatáról szóló  Budapest  Föväros VIII keretet Józsefvárosi 
Önkormányzat Kepsuselektestulet  36/2014 (XI 06  ) onkormányzati rendelet  )1 (Ill  

bekezdésén alapul. 
E rendelkezések alapján a JózseNárosi Ortkormányzat Képviseliptestületenek feladat-  es 

hatásköret gyakorolva Pikó Andris polgánnester tigy döntök,  bogy: 
tulajdonosi hozzájárulást  Elute  a KÁBEL TEAM  KR  (cégjegsbékszám:  01 09 365924. 
székhely:  1148 Budapest,  Lengyel  u. IS.)  által tervezett (Tsz:  045/I)). Budapest  VIII. 

kerület, Bacsó Béla utca  17-23.  szám  Rani  ingatlan villamos energia ellátását bPtosító  1 
kV-os földkábelek kiépitésének közterületi munkálhoz.  as  alábbi feltételekkel  es 

ki kötésekkel: 
a. jelen tulajdonosi hozzáikrulás a beruhazót répittetőt) nem mentesiti az építéshez 

szükséges egyéb szakharósági  en  hatósági engedélyek beszerzése alól, 
b. a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat rulajdonában álló Bacsó  Bela ulna 

(H&J 34842/2)  munkálatokkal érintett tediletere leljed ki, 
c. a beruházónak (epittetonek) a kapatkezeliii és munkakezdési (burkolatbontási) 
osszájámiást a vonatkoz6 rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti 

inellekletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII kerulet Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodást ljayosztály Kerületgazdalkodási Iroulajátol előzetesen meg kell 

kennt.  es z  abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.d. kotelezt a lovitelezőt  at  inmen terelő megfelella minőségben 
törtenä helyreallitására, 

melyre a beruházó/Hvitelező közösen Sár garanciát  silted 
• a bontással erinten järda burkolatát az  eats,  rétegrenddel kell helyreállitani. 

szerkezeti reregenkönt  20-20 cm  átlapolással: 

3 cm  vtg.  MA-4  erdesitett öntő" aszfalt kopóréteg (a járda teljes 
szélességében) 

15 cm  vtg.  C8/10-32T  stabilizált inalap (Järmüterhelésnel  20 cm) 
-  15 cm  vig, fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  9553  (más anyaggal nem 

helyettesitkető) 
e. Jelen tulajdoms hozzaterd  as  csak sz engedelyezó szervek, szakhatáságok 

elói&samak maradektalan betartásával, a döntes napjától számiton  1  esig érvényes 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.április 

ló. 

2020.  ápriliS 

17. 

Az érintett értesítése 

megtörtént  A  tulajdonosi és 

közútkezeloi hozzájárulas a 

kérelmezö részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

I  Onion 

2 5. 

    

2020. 

június 

25. 
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Javaslat  

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII .  

kerület, 

Kálvária  ter 9. 

szám alatti 

ingatlan  viz-  és 

csatornabekötésén 

ek kiépítéséhez 

 

A  koronaktrus elleni veda  /nest% seek) 2020  evi XII törvény  5  s ( )  es  (2)  bekezdése 

értelmeben, valamint a t  NM.  helyzet kilerdeteserel szóló  40/2020  (III II) számit 
kormányrendelet I S erlelmehen az élet- és • Jgyonbtztonsagol veszélkeztelo Nmeées 

megbetegedés okozó humanjan  any  Itőverkezmenyeinek elhárirása. a tnagyar állampolgárok 
egészségének és életének  mega,  ása érdekében Magsarország egész területére 

vest  Is helyzetet hirdetett is. 
A  katasztrófavedelemról  es  a hozza kapcsolodo emes torvények rmadositásarel szab o 2011 

évi CXXVIII. törvény  46.  S  (4)  bekezdesenek felhatalmazása a/apján veszélyhelyzetben a 

települést onkormanyzat keprmelő-tesruletenek fiadat- és hatáskorét a polgermester 

gyakorolja. 
A  Képviselő-rermlet hatásköre a Magyarország helyi önkornianyzatatrol szab 2011 en 

ELXXXIS- WINN'  59  *  (3) Eck  ezdesen. valamint a Kepotselrmermlet és Szemei Szervezeti 
es  Mükodesi Szabályzatáról  mole Budapest  Förmos VIII kerulet lózseaörosi Onkormányzat 

Kemaselli-testtilet  36/2014. (XI 06.)  onkormanyzatt rendelet  31 § ( I / bekezdesen alapul 
E rendelkezesek alapján a lózsefoarest nkormányzat Kepviselo-testuletenek feladat-  es 

haNskörét gyakorolva  Pike Andras  polgermester úgy dintök. hogy 
tulajdonosi hozzájárulást adok a  FRANK CITY  Bt. (cémegyzekszány  01 06 710757; 

székhely  1082 Budapest  VIII.  Harms u 87  (által benyújtott —  Budapest  VIII kentlet, 
Kálvária tér 9. Ihrsze  35(85)  szám alatti ingarlan  viz-  és matomabekötNi terv 

(Rsz•  225/2)19 —"-01.  CS-0) )szerint kiépitesinek könertileti munkáthoz,az alarm' 
feltételekkel  es  kikötésekkel: 

a,  mien  tulaidonosi hozzájántlás a beruház% (épittetót) nem mentealti az épilishez 
szükséges egyéb szakhatásági  es  hatósági engedélyek beszerzése  WM 

E. a tulajdonosi hozzájárulás a Kálvária  ter  (tesz.:  35865131  munkálatokkal érintett 
területére terjed ki, 

c.  a hmtelezönek )épinetenek) a komitkezelői  es  munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzójárulásr a vonatkozó rendelet  (1911994.  (V. 31.)KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csaNlásával a  Budapest  Főváros VIII. kerolet Józservitrosi Polgármesteri 

Hivatal Gazdálkodási Ugyosztály Kentletgazdálkodásrmodájától előzetesen meg kell 
kene, és az abban foglaltakat maradéklabnol be kell tartan), 

d  kötelem a beruhazotioNtelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállitásara, melyre a 

beruházólkivite/ezó  5  ev garanciát vállat 

• a bontással  érintett ittpálya burkolatot az alábbl retegrenddel kell helyreállítani. 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolassal:  4 cm Ng. AC-It  hengerelt aszfaltbeton kormrétec (a járd élességevel 
meeeeyező hosszúságban) 

7 em  vtg.  AC-Il  hengerelt aszfaltbeton Mitereien 

20 em  vtg. C8I10-32/17  stabilizált étalap 

20 on Ng.  fa áltó homokos kavics ágyazat Trq  95% (mg*  anyaggal nem 
helyermsithete) 

• a bontassal  Mimeo  járda burkdatco az alábbi Mtegrendd el kell helyreállitant. 
szerkezeti retegenkent  20-20 cm  átlapolássak 

—  3 cm  vtg.  MA-4  érdesheo onlöti seranyaszfalt (a járda szélességével 

megegyező hosszüságbm) 
(Sem  vtg. C8.'I  0-32(8  stabilizált útalap 

Sem  vtg. fagyálló homokos kavies ágyazat Trq  95%  Inias anyaggal nem 
helyencsí  there() 

• a csatorna vezeték kiépitMet a parkk erités alatt átfuritssal kell megoldank a hentes 
alap károsodásának elkerülésére, 

• A  bontással érintett zöldiendet helyreállításakor a zoldterúlet részét kepező, 
károsodott (kitermelt. saennyezódott  ills-n%  elsztilliton) term:Mal% Pollarm - 

I osztályú rermöföld visszatöltésével — kelt elvegezm legalabb  20 cm 

vastagságban, a fovesitest ömegszönyegezessel kell  Menlo, 

• parkas  beldh kancsbeton járdát az alábbi rétegrenddel kell helvreallitam 

4  gm  NS  Ilöntoritve)  010  mm  *demo  stabilizált zúzookli reteg 

(technologiaí  terms,  szerves növényt kötitanyagoal stabilizált speciális 

sarmelos7lasu  viz es  légáteresztő. looldodas-mentes szon  %Monkey% 

burkolat) 
zo  on  os  0.32  tötnörttett %mono ägyazat 

tórnöriteu  abate( 
e az engedelyes kötelm a munkák (hebyeallitas) elkeszülteról a kozterulet tulajdonosát 

irásban ertesiteni. 

f Mien  lulaslonost hozzajárulas csak az engedelyezö szervek. szakhatoságok 
előirásatnak maradektalan betanasimal. a  domes  napjától sauna/MI I  cola  ervenyes 

Gazdálkodási 

 Ügyoszlály 

2020.  április 

16. 

   

2020. 

An PG 

25. 

 

2020.  április 

17. 
. 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi  es 

közútkezelői hozzájárulás a 

kérelmezö részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

június 

25 

   

2020. 

júni  us 

25. 
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A  korenaGrus elleni videkezesrol szolo  2020 GA  XII mrvény  3  § I I) és  (3)  bekezdese 
enelmehen, valamint a vészélyhelyzet kihrdetéseről szóló  40.2020 (Ill 11  ) szarnu 

             

Lormányrendelet  1.  § értelmiben az elet-  es  vagyonbatonságoi veszélyeztet6 ton)eges 
megbetegedést okozó humánján  any  következményeinek elháritása. a manyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében  Mao>  arország egész reMletere 
aszélybelyzetet hirdetett ki 

             

A  katasztráfavedelemr(l  es  a hozza kapcselodo egyes lonenyek módositasáról  sae% 2011 
évi COEOW111.  tones, 46 114)  bekezdesenek felhatalmazása alapja veszélyhelyzeiben a 

telepulés, onkormányzat képviselőttestuletének feladat- és hatáskorét a polgármester 
gyakorolja. 

                

A  Kanselibtestulet hatáskore a Magyarország helyt önkormanymtairol szülő  2011 en 

             

CLXXXIX. torvény  59  §  (3)  bekezdősén. valamint a Képvacki-testulet  es  Szervel Szervezett 
és Működés, Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi önkormányzat 

             

Kepviselti-iestület  36.2014  (XI. 06) onkormányzati rendelet  31.  * ( I ) bekezdésen alapul 
E rendelkezések alapján a Jozsetívárosi nkormányzat Képvnelnlestuletének feladat-  es 

hatásköret kmakárolva Pikó  Andras  polgármoster Úgy döntök.  Logy 
tulajdonosi hozzájárulást adok a  Haled')  megbízásából eljáró  Varga  Gergö kérd mére ahhoz. 

hogy a  Budapest  VIII kerolet,  Bim ° Lajos utca  64  szám alatti ingatlanon  Gallo  lakóépulet 
útcsatlakozása a jelen eljárásban benyújtott lenek (Tsz:  2020201-T)  szerinti kialakitással 

kerüljön kiépítésre.  A  hozzajämlást az alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel adom meg: 

     

2020. 

június 

28, 

     

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

 

a jelen tulajdonost hozzaarulas a beruhánat (epittetött nem mentesiti  a2  epitéshez 
szükséges egyéb szakbalósági és hatósági engedélyek beszerzése elől. 

Is. a tulajdonosi hozzájámlás a  Bird  Lajos utca  (May 3(461) es  Villám utca 

       

N 
148 2020 IV.  

megadására a 

Budapest  VIII. 

kerület Bíró 

 

(hrs.)  3(503)  Orintett szakaszára teded ki. 
c.  a beruházónak (épinetönek) a közútkezelä  es  munkakezdési (burkolatbomási) 
hozzájárulást á vonatkozd rendelet  (19,1994.  (V.  31.) HOW(/'  rendelet) szerinti 

Gazdálkdäsi 2020.  äprilis 2020.  április 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi  es 

   

Y 

     

Budapest  Főváros VIII mellékletek csamlásával a kernel  Józsefvárosi Polgármesteri 

   

közatkezelai hozzájárulás a 

       

Lajos utca  64. 

számti ingatlanra 

kapubehajtó 

útcsatlakozás 

kiépítéséhez 

 

Hivatal Gazdálkodasi Ugyosnály Kernetgazdálkodasi hodájatöl előzetesen meg kell 
kérni. és az. abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

el. kotelezi a beruhazót (epittetöt) a új úttsatlakozások — esapadavíz elvezetOset 
hiamitó — megfelelő rninöségü kialakítására, melyre beruházó/épinetö  5  év garanciát 

vállal • a kapubehajtót — a szegélyek kialakitását koverően — ar alábbi rétegrenddel kell 
kiepiteni szerkezeti retcgenkent  20-20 cm  átlapolással: 

U.'  gyosztály 16. 17. 
kérelmezii részére megküldésre 

került. 

         

8 cm via.  beton térkii burkolat 

             

3 cm  vtg. ágyazat 

             

20 cm  vtg.  C8•10-32.13  stabilizált útalap 

             

20 cm  ng. fagyálló homokos  holes  ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

     

2020. 

június 

       

• a bontással érintett järdák burkolatát  an  alábbt rétegrenddel kell helyreallí  tam, 
szerkezeti retcéenként  20-20 cm  alapolással: 

     

25. 

       

3 cm  vtg.  MA-4  érdesí  ten onion  aszfalt kopóraeg (a járda teljes 
szelességében) 

             

15 cm  ng  C8•10-327E  stabtlizah utalap (järmüterhelés  20 cm) 

             

15 cm  org, fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyeresitheM) 

             

• a bontással érintett zöldsáv helyreállitásakor a károsodott (kitermelt, 
szennyezödon, illetve elszallirott) termőtalaj podását  20 cm  melységíg — 

             

I osztályú rerrnöföld visszaroltesevel — kell elvégezni, a fuvesites 
megindilásaval. 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyrealthisl elkészaltéra a 'aneroid tulajdonosát 
írásban enes)tem, 

f  jelen tulajdonoo hozzajárulas csak az engedelyezö szervek, szakhatóságok 
előirisamak maradéktalan betartasával, a donna napjától számitott I évin  enemies 

       

24 



25 

      

A  kareerus eEl est sédek-eecs,ol szak  2020 et  XII  torrent  $ *II I  es 1.0)  bekezdése 
ertelmében. yalatran ere/klezet kthirdeseröt szola  40.2020  IIII 11  Eszánsó 

kormank rendelet I * enelmetien az elea  ea  vagyonbiztonságot veszelyezte  Riede% 
megbetegedést okozó hutnámananj  lot  eternényeinek elháritása. a magyar állampolgárok 

egeszsegenek  es  életenek  moan  asa  et  dekehen Magyarorsze egész területére 
ezelyhebsetet hirdetett ki. 

             

A  kamsztrófavedelemröl  es  a hozza kapcsolódó egyes torvények módositasárol szóló  2011. 
evi CXXV111.  tee) 46. *14)  hekezdesönek felhatalmazása alapján veszelybeeetben a 

telepulést onkermanyzat kepeelo-tátúletenek feladat-  es  hatáskoret a polgármester 
gyakorolja 

             

A  Képviseetessilet hatáskore a Magyarország Itelyi onkorrnányzatáról  see, 2011  évi 

             

COCOON.  torvény  59 0)3)  bekezdesen, valanet a Képvise-testulet és Szervei Szervezeti 

             

Os encodes,  Szahalyzataról  see, Budapest  Fövaros VIII kerület Józsefvárost Onkorniányzat 

             

Kepviselő-testulet  36/2014 (X1 06)  onkormanyze rendelet  31.  §  (1)  beedesen alapul 

             

E rendelkezések alapját a Jozsefvárosi önkormányzat Képáseletáudetének feladat- és 
hatáskárét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester úgy  done. bogy: 

             

tulaidonosi hozzajärulást adok  as  NKM Földgázhálózati  Kn.  ( I  OS  I  Budapest, 11. Janos  Pál 
papa  ter 20  ) megbizásából a Dinamika Épitoipan Tervezo, Kereskedelmt  Os  Szolgáltató Kft 

             

(cégiegyraszány  01 09 90253.%  székhely:  1141 Budapest.  Szugló  u 176.)  által  haze% 

             

Budapest  VIII. kerület, Szentkelyi tea kisnyomású gázvezeték kiváltás kivitel'  ten 

           

Javaslat 
tulajdonosi 

 

(Tsz:  20/9 '113)  szerinti kiepiresének kozterületi munkáihoz, az alább' feltételekkel és 
kikötésekkel: 

       

N 

   

hozzájárulás 
megadására a 

Budapest  VIII. 

 

a jelen tulajdonost hozzájárulás a beruházót  hereto%  nem mentesiti  as  epiteshez 
szükseges egyeb szakhatósági  es  hatósági engedelyek beszerzése alól, 

b-n hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerületit  alábbi utcák  Crimea  le  es  jardaszakaszám 
terjed ki: 

Gazdálkodäsi 2020.  április 2020.  április 

Az érintett értesítése 
megtörtént.  A  tulajdonosi és 

 

2020. 

 

Y 
149 2020 1V.16. kerület, 

Szentkirályi 
utcában 

kisnyomású 
gázvezeték 
építéséhez 

 

• Szentkirályi utca Ovsz  .36522) 
• scentkáály. utca (hrsz  .30593) 

• Trefoil rue  (hrsz.  36538) 
• Múzeum utca (hrsz  .36562) 

c.  a gázvezeték eitéseket a Szentkirályt utca tervezett folújitását megelőzően kell 
elvégezni,  d.  a beruházónak Opinetonek) a közútkezelh  es  munkakezdési (burkolatbontást) 

hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19'1994. (V.31.)  KIIVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásaval a  Budapest nee  VIII. kerület Polgármester' Hivatal 

U•eyosztály 16. 17. 
közútkezekii hozzajárulas a 

kérelmező részére megküldésre 
került. 

 

június 
25. 

       

Gazdálkodást theyosztaly Keruletgazdálkodást Irodájától elozetesen meg kell kérni, is 
as  abban foglaltakat maradéktalanul be kell tanani. 

e tekintettel a rekonstrukciós munkálatokat követő útfeletasra hozzájárulok a 

             

Szentluralyi utca  it- es Janie  hurkolaumak emszerüsitert helyreallitasához,  as  alebtak 
szerint: 

             

• a bontással  Molten  útpálya hurkolatokat  as  alább' rétegrenddel kell helyreállitam. 
szerkezeti rétegenként  30-20 cm  átlapolással: 

             

5 cm  ideiglenes (fóliás)  bete CI 2'24-32  KK 
20 cm vtg.  C8,11 0-$2e  stabilizált útalap 

             

20 cm  vlg.  95%  re. homokos kavics ágyazat 

             

• a bontással óóetenjárda burkolatokat  as eel  rétegrenddel kell helyreallirani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

             

3 cm  ideiglenes (fóliás) beton C I  2.16-24  KK 

             

15 cm  vtg. CISI  0-32e  stabilizált útalap 

             

IS cm  vo, fagyálló homokos kavics ág)  ant  Trq  95%  (más anyaggal  nee 
helyettesithetö) 

             

A  feni provizekus rétegrend nem alkalmas hosszabb hat(telt idöszakt) használatra 
jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek. szakhatosagok előírásamak 

maradéktalan  hothead  a  done  napjától számitott I évig étenyes. 

       

25 
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A  koronartrus e  Hem  vedel‘ezésról szólo  2020 en/  XII tor,. t (II  es (3)  bekezdese 
enelméhen valet-nun a reszelyhelyzet kihirdeteserol szolo  Its 2020  (III I I  i  szaml 

kormanyrendelet  1  § ertelmében az  elm-  is vagyonbiztomagol reszélgemen lomeges 
meghetegedési okozó lituntinjánány következményeinek elliantat.a, a magyar állampolgárok 

egészségének  Os  életének megóvása érdekében Magyarország egesz területére 
reszélybelyzetet hirdetett ki. 

             

A  katasztrofadelemtöl  iv  a hozzá kapcsolodo egyes torvények mdclositásarol szoló  2011 
eri CXXVIII ön-én'  46. §(4)  bekezdésének felhatalmazása alapan reszélyheljgenen a 

települési önkormányzat keprisellinestületének feladat-  es  hataskoret a polgarmesier 
gyakorolja. 

             

A  Kálásseliblesttilet hatásköre  a Moottiarorszag helyt onkormanyzaimal szóló  2011  éni 

             

CLX XXIX törveny  29 0)3)  bekezdésen, valamint a Kepeiselönestület  es  Szervet 

             

Szerrezeti és  Maddest  Szabályzatáról szolo  Budapest  Föráros VIII kerület lomehárosi 
önkormányzat Képviselönestulet  36,2014 (XI 06)  inkortnanyzati rendelet  31. 0)  I ) 

bekezdésen alapul. 

           

Javaslat 

tulajdonosi 

 

E rendelkezések alapjan a Józsefrárosi önkormányzat Képmselőnestuletänek feladat- és 
haiásköréi gyakorolnia  End  András polgánnester ügy  &rink.  hogY: 

           

hozzájárulás 

megadására a 

 

tulajdonosi hozzajárulást adok  as  ELMÜ Hálózat Kft. (cég)egyzekszám:  01 09 674)422 
székhely:  1132  Budapmt, Váci Ot  72-74.)  által terivezen (Munkaszám:  06-15840), Budapest 

   

Az érintett értesítése 

   

N 

   

Budapest  VIII. 

 

yin.  kerület, Dologhaz utca I. szám  elate]  ingatlan villamos energia ellátásat biztosító iker 
földkábelek kiepitésének közterületi munkáthoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: Gazdálkodási 2020.  április 2020.  április 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 

 

2020. 

  

ISO 2020 IV.16. kerület, Dologház 

     

köziltkezelöi hozzájárulás a 

 

junius 

 

Y -  

  

utca I. szamil 

Ingatlan 

villamosenergia- 

ellátás 

kiépítéséhez 

 

al  jelen tulajdonost hozzájárulás a beruházói (épittent) nem  'Hewes"' as  epiteshez 
szükséges egyéb szakhatósági  es  hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b)  a rulajdonosi hozzájárulás  as  önkonnanyzat tulajdonában álló Alföldi utca 

>herz.:  34728) es  a Dologház Mess Ousz.:  34721)  munkálatokkal  Mime,'  területére 
teded ki. 

c)  a beruhaönak (épinetőnek) a koziakezelői  es  munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a ronatkozó rendelet  (1931994.  (V.  31.)  KHV M rendelet) szerinti 

mellékletek csatolásával  ‚Budapest  Főváros  yin  kerulet Józservárosi Polgarmesten 

Ügyosztály 16. 17. 
kérelmező részére megküldésre 

került. 

 

25. 

       

Hivatal Gazdálkodási Ugyosziály Kerrietgazdálkodári lroclújától elözerisen meg kdl 
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tanant,(1) kotelezi a kimtelezőt az érimett terület megfelelö minőségben 

ionértő 
helyreállttására, melyre a beruházonidtelezö közösen  5 iv  garanclat vállal

              

-.5a  bontással enntett járda burkolatat az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként  20-20 ern  átlapolással: 

             

-  3 cm mg. MA-4  érdesitett  Minn  aszfalt kopóréteg  la  járda  (riles 
szelességében) 

             

-  15 cm mg. E8.16-32/F  stabilizált  nub')  Hármüterhelésnél  20 cm) 

             

IS cm  sig. fagyálló hotnokos  Karim  ágyazat Trq  9534  (más anyaggal nem 

helyettesitheta 
a jelen tulajdonosi hozzäjárulás csak az engedelyezö szervek, szakhatóságok 

elöirásainak ntaradatalan betartásával. a dontés napjátol számitott  1 Ming  imenyes 

       

26 



27 

      

A  koronavinis elleni védekezesról  smile 2020  évr  NB  terven'  3 p () 1 es (3)  bekezdése 
crtelmeben.  ‚silo  antat  a vesztilyhelyzet Inhirdeteserel szóló  402020 (111 I I ) számu 

kormanyrendelet I * ertelmeben az  net- es  vamonbiztonsagiyi veszelyeztetö  *mimes 
megbetegedés) okozó liumániánány következményeinek elháritasa, a mama': allampolgerok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarorszag egész területére 
veszelyhclyzeiet hirdetett ki. 

             

A  katasztröfavedelentröt  es  a hozza kapcsolódo emes tontények módositasaról szóló  2011 
évi CXXVIII. tönény  46.  I  (41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települmi onkermMyzat képviselözemiletinek feladat-  es  hatáskorét a polgármester 

ggalicretla. 

             

A  Képvlselő-testület hatásköre a Magyarország helyi enkorrnanyzatairól szóló  2011 en 

             

Cl-XXXIS lon'énY  59  ü (3)  bekezdésén, valamint a Képviselő-testulet  es  Szervei 

             

Szervezeti  es  Mőködési Szabelyzatáról szóló  Budapest  Főváros  VIE  kerulet lözsefyarosi 

             

Önkormányzat Kees:Belie-mm.11cl  36.2014 (XI 06  ) onkormanyzata rendelet  31 Ill)  
bekezdésén alarm( 

             

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Képviseló-lestúletének feladat-  es 

           

Javaslat 

 

Itatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester ágy  dentine. 'logy: 

       

N 

   

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására, 

Budapest  VIII. 

 

tulajdonosi hozzájárulást adok a Fővárost Vizmüvek Zrt Megjegyzékszarn  01-10-042451, 
székhely  1134 Budapest  Váci ét  23-27.)  által késziten terv (len szám:  1000033407211 

szerint. a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  urea 14.  szám alatti ingatlan vizbekötés 
inegszüntetésinek közterületi munkäihoz, az alábbi feltételekkel  es  kikötMekkel: 

Gazdálkodási 2020.  április 2020.április 

Az tt ítése érin ett ér es 

megtörtent.  A  tulajdonosi  es 

 

2020. 

  

151 2020 1V.16. 
Kälvária 

utca  IL  szam 

alatti ingatlan 

vízbekötésének 

megszüntetéséhez 

 

a) jelen tulajdonosi hozzajárulás a beruházót (épittetöt)  rem  mentesiti az apilashez 
szükséges egyéb szakhatósági  es  hatósági engedélyek beszerzése alól. 

b) a tulajdonosi hozzájárulás a Kálváda utca (hrsz.:  30077)  munkálatokkal  &inlet 
területére teded ki. 

c) a beruházónak (epin ú etönek) a közutkezeler  es  munkakezdési (burkelatbontás 

hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19)1994.  (V.  31.)  KHVM rendelet) szednii 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Polgármesteri thvata) 

Ügyosztály 

  

17. 
könitkezelői hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 

került. 

•16. . 
június 

 

25. 

       

Gazdálkodási Ugyosztály Kerületgazdálkodási hodájától előzetesen meg kell kerni, 
es  az abban foglaltakat maradéktalanul be kelt tanani. 

d)  a megszüntelett (levágott) esövezeiikeket el kell tavolitani.e) kettelezt a beruházónkivitelezőt a bontási helyek megfelelő 
helyreállitására. melyre a 

beruházórkintelezö  5  év  garment  vállal. 

             

• a bontással érintett Kálvária utca Otpálya burkolatát  as  alábbi rétegrenddel 
kell helyzeállinni. szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

             

—  4 cm  'Ig  AC-Il  hengerelt aszfaltbeton knit:Meg 

             

—  7 cm  ng.  AC-Il  hengerelt aszfaltbeton kotöréteg 

             

—  20 cm mg  (92/10-32fF stabilizált étalap 

             

—  20 cm rig 95% tom  homokos kavics eynázat 
az engedélyes kötelcs a munkak (helyreallitas) elkészül lóról a kozterület tulajdonosát 

irásban éttesiteni, 
jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedályező szervek. szakhatóságok 

előíresamak maradéktalan betartásával, a döntés napjától sgimiton I  eng  érvényes 
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A  keronavirus  client  védekezesról szolé  2020 cc X11  torvenv  3 3111  és  (3)  bekezdőse 
ertelmeben. valamint a veszelshelyzet kihirdetésiről szőlő  40/2020 (Ill 11.1  szantu 

kormanyrendelet I § ertehneben  an  élet-  es  vagyonbizionsagot tuszélyezietó  mistimes 

megbetegedés! okozó Mintápiarvany következményeinek alai:Pisa, a magyar allampolgárok 
egészségének  es  életének megovase érdekében Magyarország egész teriiletere 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

             

A  katasmrófavedelemró) és a hozzá kapesolndo egyes torten's* modosittarol szolö  2011 
évi CXXVIII. tömény  46. 3  Olbekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelszetben a 

települési unkormányzat képviselöstestuletinek feladat-  es  hatáskorel a polgármester 
gyakorolia. 

             

A  Képviselő-testufet hatáskore a Mahmarország helyi onkormantizatarrál szóló  2011  est 

             

CLXXX1X torveny  59  9 (3)  bekezdésén, valammt a Képviselösteőttilet  es  Szenei Szemezett 
és MüködÖi Szabályzatáról szóló  Budapest  Eöväros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

             

KépstselBlestidei  36720(4. (X1. 06.)  emkormanyzatt rendelet  31 3. (1)  hekezdesén alapul 

           

Javaslat 

 

E rendelkezések  Map*  a Józsehnrom Önkormányzat KépviselüLtestilletenek feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva Pikit  Andras  polgannester  (my  dönták, hogy: 

           

tulajdonosi 

hozzájárulás 

 

tulajdonosi hozzájárulást adok a generáltervező KÖZLEKEDÉS Fővarost Tervező Iroda Kft 
(cégjegyzékszám,  01 09 065890.  székhels:  1052 Budapest  Bécsi  urea 5.)  megbizasalho a 

       

N  

   

megadására a 
Budapest  VIII. 

 

Tetra-Cam  Kit. (cégjegyzékszám:  01 09 468479. 1083 Budapest. Prater  utca  29,A. 2 ern 3  / 
(Mal 'rennet,  a  Budapest  VIII. kerület, Orezy tár fehnitásához kapcsolódó közt dagi tasi 

hálozat átalakitásának egyeshen engedélyezem és kiviteli  tent  kimteli lervszintu tervhez 
Gazdálkodási 2020.  április 2020.  április 

Az érintett értesítése 
megtörtént.  A  tulajdonosi is 

a 

 

2020. 

 

Y 
152 2020 IV.16. kerület, Orczy  ter 

felújításához 

kapcsolód6 

közvilágítási 

hálózat 

átalakításához 

 

(Tsz: TC-913:03-20181  an  alábbi feltételekkel és kikötésekkel, 
tulajdonos' hozzájárulás a beruháztil tepinekio nem mentesitz a. épitéshez 

szükséges egyéb szakharósági  es  hatósági engedélyek beszerzÖe alól, 
b  a tulajdonom hozzájárulás a  Budapest  Főváros  V111  kenilet Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő, alábbi énnten közteruletekre vonatkozik-

 

Közterület Helyrajzi szám 
Kálvária  ter 358651 

Ügyosztály 16. 17. 
közútkezelői hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 
került. 

 

június 

25. 

       

Kálvária  ter 35865/3 

             

Dobozi utca  35400 

             

Csobárm utca  35930;I 

             

Teleki  Laszlo  tér  35388 c  a beruházónak (épmetiinek) a koziakezelői és munkakezdési (burkol 0 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (1911994.  (V.  31.)  KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek esatolásával a  Budapest  Fitvaros VIII. kerület JózseNarost Polgármestert 

             

Hivatal Gazdálkodást Ugyosztály Keruletgazdálkodási Irodájától elözetesen meg kell 
kérni,  es an  abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d.  a helyreállitásokat az  °ray ter  felMitásának ittepitési tervdokumentációjában foglalt 
műszaki tartalommal  bell  vegezni, melynek megfelelő munisögli balakitására a 

beruházó (ipittetö)  5  év garanetat vállal. 
e  as  engedélyes koteles a munkak elkészültéről a kozterület tulajdonosát irásban 

értestieni, 
f  jelen tulajdonom hozzájárulás csak  an  engedélyező szemely szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, a donMs napjától számitoti I évig érvényes, 
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N 

Y 
153 2020 IV.16. 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

kerület, 

Vajdahunyad utca 

12.  szám alatti 

ingatlan  

vízbekétésének 

megszüntetéséhez 

 

A  koionavtrus ellent , edekezésrel  solo 2020 en  XII  torten,' 3 §(11 es (31  hekezdese 
erteltneben. valamint a veszelythelyret kthirdemseról  sack° 402020  (III I  1.1  szamu 

kormányrendelet I § ertelmehen az  Het- es  vagyonlunonsagot • enzelyeztető tomeges 
megbetegedést okozo humanjárvány kevetkezményeinek elharitrist a magyar állampolgárok 

egOzségéna  o  életének megóvása érdekében Magvai-ország  eaten  területére 
veszelyheloetet hirdetett ki. 

A  katasztráfavedelentrol  es  a hozza kapesolodó egyes torvenyek modositasáról szóló  2011 
en  CXXVIII  tenon 46 z111  bekezdésének felhatalmazisa alapján veszelyhelyzeiben a 

telepolest unkoinany  -at kept  iselö-iestuletének feladat-  es  hatáskorei a polgármester 
eyakarolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Kepnselőkestuletenek feladat-és 
hatáskötet gyaknrolva  Pike Andras  polgánnester ügy döntök,  bogy: 

tulajdonosi hozzájárulasi adok az Epinetii rnegbizottja, Hegyes  Gabriella 12040  Budaors. 
Ady Endre utca S.) által benyújtott --  Budapest  VIII  kettle,.  Vajdahunyad utca  12  szám 
alatti ingallan vizkötési te, Okszt  2: F-1)  szointi kiépitGenek közrenileti munkáihoz. az 

alábbi feltételekkel és kikötésekkel; 
a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhaaót (épitlet60 nem mentesiti az epitéshez 

szükséges egyéb szakhatósági  es  hatósági engedélyek beszerzése alól. 
b.  a tulajdonosi hozzájárulás a Vajdahunyad utca (lásze  55594)  munkálatokkal érintett 

területére tojed ki. 
e a beruházónak fépineginekt a kozótkezelöi  es  munkakezdési (burkolatbontási) 
hozeNandást a vonatkozó rendelet  09/1994. (V31.1  KIIVM rendelet) szetinti 

mellékletek csamlásaval a  Budapest  Riváros VIII kerület Józsefvárost Polgármesteri 
Hivatal Gazdalkodesi Ugyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell 

ketnit  es  az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tarranbd kötelezi a beruháentimatelezet a bontási helyek megfelelő 
helyeeállítására, melyre a 

beruháznarinielező  5  év garanciát vállalt 
• a bontással NON) utpálya burkolatot az alábbi réteurenddel kell helyreallirani. 

szerkezeti ritegenként  20-20 cm  átlapolással: 
4 cm  vtg.  AC-Il  hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a járda szélességével 

megegyező hosszüsagban) 
7 cm mg AC-Il  hengerelt aszfaltbeton kötöréteg 

20 cm  vig.  C8/10-32Y  stabilizált  Nato 
20 cm sag.  fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyenesithető) 
• a bontással  &into  járda burkolatot az  Merit  rétegrenddel kell helyreállítann 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással; 
—  Sem  vtg  MA-4 Ode° ten Cobb  sétányaszfalt (a jarda szélességével 

megegyező hosszúsagboi) 
15 cm  VI2.  CS 10-32T  stabilizált  Oaten 

IS on vie,  fagyálló hoinokos kavics ágyazat Trq  95% (mats  anyaggal non 
helyettesithetö) 

e. az engedélyes koteIN a munkák (Iselyreallitas) elkeszolteröl a közterület tulajdonosát 
irásban énesiteni, 

f  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szentek, szakhatóságok 
eletbasainak maradéktalan betartásával, a dontés napjától számiten  1  évig érvényes 

Gazdálkodás i  

ügyoszigly 

2020.  április 

16. 

2020.ápriliS 

1 7. 

Az érintett értesítése 

mcgtörtént.  A  tulajdonosi és 

közütkezclő i hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

júnInS 

25. 

     

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulas 

 

A  komnavirus  dent  védekezésrel sOlo  2020 en  XII örvény  3 *111  és  (3)  bekezdese 
értelmeken. valarno a veszélyhelyzet lolurdeliséről szoló  40.2020.1111 1  I  9  számú 

kormányrendelet I * értelmében az élet-es  vagyonbizionságor veszélyeztető lomeges 
megbetegedést okozó humártjántány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész terüleiere 
veszdyhelynoct hirdetett ki. 

A  kauszeófavedelemről  es  a hozza kapcsolodó egyes törvények módositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. töntény  46. 014)  bekezdésesek felhatalinazása alapján veszélyhenzetben a 

települest onkonnányzat kepvisellibendetenek feladat-  es  hataskoret a polgármester 
gyakorolia. 

A  Képviselő-testület hataskore a Magyarország helyi onkormányzatainal  snag) 2011 en 
CDOOCIN. Mrveny  59  §  (3)  bekezdesen. valanunt a Kernselő-testüler  es  Szervei 

Szervezeu is Mükodesi Sobelynraról szólo  Budapest  Frivaros VIII kerulet 16zsentai  on 
Unkormanyzat Képviselcbtotulet  3602014 (X1 06  I onkortnányzati rendelet  31.  ( ( I) 

bekezdésen alapul. 

E rendelkeeesek NaPlan a lézsentarrio önkcirmanyzat Képviselő-tesittletenek feladat-  es 
hatáskötet gjakorolva Pikó Anchtis polgannester rigy Ontók.  logy: 

tulajdottosi hozzajárultise adok a  CAI  V-Ilungäria Kit  (1 165 Budapest  Zsemlekes  tit 25.1 
aka'  hényugou —  Budapest  VIII kerulet  Horvath Millar> ter 17 seam  bon ing-illan 
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N 
154 2020 IV.16. 

megadására a 
Budapest  VIII. 

kerület, Horváth 
Mihaly  tér  17. 

szám alatti 
Ingatlan távközlési 

hálózat 

alépítményének 
kiépítéséhez 

 

tás kMlesi hälemai ale:pineryes e t)dtására ke z: CAI" 04 20201  maim) 
kiegitésének közterületi inunkáihoz.  an  ablabi fe  c  t ekkel ős kikötésekkel. 

n  tulajdonou hozzájarulas a beruharvii (éjaiitelm) nem meniesio  irr  ellileallea 
srükséges  „'eh  szakhatesagi  es  hatósági engedélyek berzemese alól. 

b.  a  tulajdonosi 
hozzáiárulás a  Hemet  utca (hoz.:  357)0 5 l  inunkalatokkal ős/telelt ÜgyosZtály 

tesületére  Dried  ki. 
c  a beithazimak (épirtetönek) a kozinkcselin  es  munkakezdőst  Diluted  atbontas6 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (  )9.1994.  (V.  31.)  KFIVM rendelet) szerinti 

mellékletek esatoläsaval a  Budapest  Főváros VIII kerulet lemervárosi Polgarmesien 
HistatalGazdálkodási úgyosztaly Kerulagasdalkodesi Irodäiáról elözetesen meg kell 

kerni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell  installed  kötelezi a beruházoslivdelezői a bontást helyek megfelelő 
helyreáltitására, melyre a 

beruházórvinielező Só» garanciat vallH 

• A  bontással erinteti járda burkolatot  an Maher)  rétegrenddel kell helyreállitani 
szerkezeti rétegenkent  20-20 cm  átlapolással: 

3 cat  vlg.  MA-4  érdesitetr öntött aszfalt kupa/réteg (a járda teljes 
szélességében) 

IS cm  vtg.  C( 10-32,f  stabilizált útalap 
15 ern vie.  fagyállo homokos kavics ágyazat Trq  9588  (más anyaggal nem 

helyertesitherő) 
e az engedélyes koteles a nrunkák (helyreallitás) elkészül térét a konent  let  tulajdonosát 

irisban énesiteni. 
F  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak  as  engedelyező szervek, szakhatóságok 

előirásatnak maradéktalan larranásával. a  domes  napjától számitott I evig érvényes. 

turnusy  

Gazdálkodás) 2020.  április 

16. 

2020.  április 

17. 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

25. 

 

N 

Y 
155 
- 

2020 IV. 16. 

Javaslat 
tulajdonosi 

hozzájárulás 
megadására a 
Budapest  VIII. 
kerület,  SHISH 
Alajos utca - 
Százados út 

területén tervezett 
távhövezetek 

építés kapcsán  10 

 

A  koronavirus elleni védekezésről szóló  2020.  ev, XII torvény  3 ( 0  ) és  (3)  bekezdése 
értelmében,  valerian  a veszelyhelyzet lulurdméseről szóló  00/2020.  (III ) I ) számú 

kormányrendelet I. § értelmében  an  élet-  es  vanionbiztonságot veszélyeztető iömeges 
megbetegedése okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyarállampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet Iiirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemról  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásaról szóló  2011. 
evi CXXVIII. töntény  46.  a  (4)  bekezdésének Felhatalinazása alapján veszélyhelyzetben a 

relegates,  onkormányzat keposelödestületenek feladat- és hatáskórit a polgármester 
gyakorolja. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország  tidy)  önkormányzatairól szóló  2011 évi 
CLX XXIX  torrent' 59 9(3)  bekezdesen, valamcnt a Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti 
és Mükodesi Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefyárosi Onkormányzat 

Képvtselödesurlet  302014. (X1 06)  onkormányzat rendelet  31 *  (It  bekezdésén alapul 
E rendelkezések alapn a Józsefvárost önkormányzat Képviselő- testületének feladat-  es 

hazáskoret gyakorolva Pikó  Andras  polgármester  nay  döntrik.  bogy) 
tulajdonosi hozzájárulást adok az ÉSZAK-BUDAI Ere (cégiegyzékszám)  01 10 046206) 
szekliely  1037 Budapest,  Kunigunda  u 76.)  által benoiston — (szak-Pesti  es  Kispesti 

bökörzeteket összekötő  2 x D10400  méret)) stratégim távliö vezetek letesitése (02) utem,  A10 
akna)  Budapest  VIII. kerüler.  Strobl  Alajos utca. Százados út. 100/rvis földkábel kiváltások 

terv (Tervszám•  T-20/036-1)  szertnti klepitésének köztere len munkáihoz.  an  alábbi 
feltételekkel  es  kikötésekkel: 

a. jelen tulaidonou hozzaiärulás a beruhazot (dpinetüt)  tent  mentesta  an  éPitéshez 
szükséges  end,  szakhatósági  es  hatósági engedelyek beszemese alól. 

b.  a tulajdonosi hozzájánilás a  Budapest V111.  kerület.  Strobl  Alajos utca Orsz.)  38(75) 
es  a Százados ut (hrvz.)  38(60)  munkálatokkal eriniett területére tcoed ki. 

c  a beruházónak (épilletönek) a kozúrkezelöi és munkakezdési iburkolatboraási) 
hozzájárutást a vonatkozó rendelet  (19 . 1994.(V3).)  KIIVM rendelci) szerinti 

mellekletek matolásaval a  Budapest  Főváros VIII kert  let  Jorsefvárosi Polgärmesten 
Hivatal Gazdalkodasi Ugyoszitily Keruletgazdálkodási hoc:Hutto' előzetesen meg kell 

be m). és  as  abban foglaltakat maradéktalanul be kell rananed hotelezi a beruhazfflumelezm a ()ragast helyek megfelelő 
heltreallitásara. melyre a 

bembanikivuelezb  5  ev garanerat vállal 

Gazdálkodási 

Üuyosztály 

2020.  aprilis 

16. 

2020.  április 

17  . 

Az érintett értesítése 
megtörtént.  A  tulajdonosi és 
közütkezeliii hozzájárulas a 

kérelmezti részére megküldésre 
került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

30 



31 

    

kiváltásokhoz 

 

• a bontassal erinteu Opalya burkohnot  to  alabb rétegrenddel kell bohreó 
szerkezeti retegenketu  20-20 cm  elapolással: 

-  4  un  rig. AC-II hengerelt aszfaltheon koporéteg (az itkeresztezéslelies e 
feluletén egybefigaöen) 

7 cm  eg  AC-Il  hengereli aszfaltbeton  kola-mu 
20 cm via. CS 10-32 F  stabilizált útalap 

20 cm rig.  fagyállo homokos kavics ágyazat Trg  95%  (mis anyaggal nem 
helyettesithetä 

• a bontással étintett  Olds  burkolatot  as  alabbi rétegrenddel kell helyreallitant. 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással-

3 cm  vig.  MA-4  érdésitelt öntött sétányaszfalt (a  jamb  teljes szélességében) 
15 can visa. C8/10-72-T  stabilizált útalap 

15 cm  s-tg. fagyalló homokos kavics  dealer  Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyenesithege 

• a bontással ennten zoldtenile helyreállításakor a zöldterület resze képező. 
károsodott (kiterrnelt, szennyeeldoit illetve elszállított) ternótalaj pótlását — 

1  osztályú temdgfold visszatoltésével — kell elvégezni 
e az enuedelyes köteles a munkák (helyreállites) elkészultéröl a kozterule zulajdonosát 

írásban értesíteni. 
f  Jelen tulajdonost hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, a  clones  napjától számiton I évig érvényes 

       

N 

Y 
156 2020 1V.16. 

Javaslat 
tulajdonosi 

hozzájárulás 
megadására a 

Budapest  VIII. 
kerület, Múzeum 

körtit  4.  és a 
Gyulai Pál utca  2- 
4.  között optikai 

kábel 
összeköttetés 
kiépítéséhez 

 

A  koronavirus  dent  védekezésról szóló  2020 en  XII torvény  3 §(1) es 131  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020 (111 II) számú 

kormányrendelet I. § értelmében  as  élet- és vagyonbizionságot veszélyeztetä tömeges 
megbetegedés okozó humánjánnny következményeinek elharitása. a magyar állampolgárok 

egészségesek  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzeret hirdetett ki. 

A  Keposelehtestine hatásköre a Magyarország  helm  önkormányzatairól  septa 2011.  érő 

CDOCCIX törvény  57  013)  bekezdésén, valanunt a Kepeseliatestulet is Szerves Szervezett 
és Miiködési Szabályzatáról szólo  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkormányzat 

Keposelödestulet  36/2014. (X1. 06.)  önkormanyzati rendelet  31.  § (I) bekezdésén alapul 
A  kaoszoofavédelennol és a hozza kapcsolódó egyes törvények módositásárol  mole, 2011 
éri CXXVIII. törvény  46. 0 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelybelyzetben a 

telepuléo onkormányzat képyiselii-testuletinek feladat- és hantskore a polgarmester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapjan a Józsefvárosi Onkormányzar Képviselő-testületének  Miele-  és 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester itä  damn, bogy: 

tulajdonosi hozzájárulást adok a Facetet Hungary  KS.  Megjeääkszám:  01 59354974: 
székhely:  1116 Budapest.  Fegyvemek utea  2.  Sem.  89.)  által tervezett (Munkaszám:  KO-

 

569/20.'0041.  a  Budapest  VIII. kerület,  Múzeum  kn.  4. es  a Gyulai  Pal  utea  2.4.  ingatlanok 
Mize'  optikai kábel összeköttetés kialakitásának közteilleg munkáihoz, az alábbi 

feltetelekkel  ä  kikötésekkel: 
a jelen tulajdonosi hozzajárulas a beruházót (epigetól) nem  61611e-sill  az építéshez 

szükséges egyéb szakbatósági  es  hatósági engedélyek beszerzése alól, 
h.  a tulajdonosi hozzájárulás  as  Onkonnányzat tulajdonában álló Puskin  urea 

(hisz.:  49431  munkálatokkal érintett területére  cried  ki. 
c.  a beruházonak Opiitetönek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolalbontast) 
hozzaiárulást a vonatkozó rendelet  119:1994.1V 31.)  ICHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csatolásával a  Budapest  Felvaros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodást Ugossztály Kerulegazdalkodisi hodajától előzetesen meg kell 

kind, es  az abban foglaltakat maradéktalanul he kell ranamd kotelezi a kivileleze  as  érintett terület megfelelő minőségben 
Ogee  helyreállítására. 

melyre a beruhazuetivitelezö közösen  5  év garanciát vallal 
• a bontással érintett járda butkolatat az alábbi rétegrenddel kell belyreallitant, 

szerkezei rétegenként  20-20 cm  atlapolassal: 
jets  sig.  MA-4  érdesiteu anion aszfalt koporéteg (a jósda teljes 

szelességében) 
Seas  vtg.  C810-32  I'  slabs  szólt útalap (jännüterhelesnél  20 cm) 

-  15 CM sag.  fagyállá homokos kavics ágyazat Trci  955 más anyaggal nem 
lielyegesithető) 

e  Olen  olajdonosi hozzettrulás csak  al  en2edelyezó szemek. szakliaosegok 
elöirasainak maradéktalan belanasat  al.  a döntés napjától mention  1  eng  enényes 

Gazdálkodási 
Ügyosztály 

2020.  április 

16. 

2020.  április 
17. 

Az érintett értesítése 
megtörtént.  A  tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 
került. 

 

2020. 

nius 

25. 

   

2020. 

Június 

25. 
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Z 157 2020 IV .16. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület Kisfaludy 

II. szám alatti 

ingatlanra 

vonatkozó 

elővásárlási jog 

g  yakorlásával 

kapcsolatos 

nyilatkozat 

megtételére 

 

A  koronaHrus  diem  védekezessäl szoba  2020.  évi XII tort eny  3  § (I)  es (3)  bekezdése 
&tender. valamini a veszelyhelyzei Irmirdetesergl szóló  40 '2020  (III II )  seen 

korneiHrendelei  1.  § enelmeben az élet-  es  vaznonbinonságot Yeszelyczietö lomeges 
megbetegedést okozó humártiamán> következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész termetére 
veszelyhelyzetet hirdetett  H. 

A  katasznofayedelemről  es  a hozzá kapcsolodo egyes tonenyek modositásaról szóló  2011 
évi CXXVIII. toneny  46.*  (4)bekezdesinek felhatalmazása alapján tteszelyhelyzetben a 

telepulési onkormányzat képnelo-tesrmeenek feladat-  es  hataskorit a polgarmester 
gyakoroka. 

A  Képyiselő-testúlet hatáskore a Magyarorszag helyi orikormanyzatairol srme  2011.  évi 

CLXX  NIX  tomeny  59  §  (3)  bekezdésen, valamint a Képnelänestulet  es  Szervet Szervezeti 
és Működési Szabályzatásál  seek",  Budapest  Főváros VIII kentlet )ózsavarosi önkormanyzat 

Képviselietestüle  36;2014 (XI 06)  ónkormányzati rendelet  31 0)<)  bekezdésén eapul 
E rendelkezések alapján a JózseHárost önkormányzat Képvise16-testúletenek feladat- és 

hatáskörét gyakorolva  4.87.11:2020.11V 16)  számú határozatot  hour°, 
Pile Andes  polgármester Sigy dontok, hogy a  Budapest  Fováros VIII.  knee'  Cinkormányzat 

a hrsz.  elan  felvett, tennészetben a  1082 Budapest  Kisfaludy utea 
lépcsöhaz emelet snip,  alatt található  40 m2  alapieruletil lakás megnevezésü ingatlan 

tekintetében a  2020,  március 11-en .-  Ft.  azaz forint vételáron 
létrejött adasvételi szerndeshez kapcsolódó elövásárlási egával nem kíván  elm. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  április 

16. 

2020.április 

20. 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 
júni  up 

25. 
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Javaslat az 

Horvath  Mihály 

tér 

Ingatlanfejleszto- 

és forgalmazó Kft. 

gépjármü- 

elhely 

kötelezettségének 

pénzbeli 

megváltással 

Ir  ent/ 

teljesítésére 

 

A  koronaHrus elleni védekezés ről szóló  2020.  evi XII torvény  3 0(I)  és  (3)  bekezdése 
értelsneben, valammi a veszelyhelyzer kihirdetéseel szóló  4072020  (III 1  I.) Számú 

kormanytendelet I. § értelmében az élet-  es  vagyonbizionságol veszélyeztetö tömeges 
megbetegedést okozó hurenjámány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Mag”mrSzág egész lerületére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztefavedelemról és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módositásáról szóló  2011 
dot  CXXVIII. törvény  46. 0(4)  bekezdennek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületenek feladat-és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  
A  Képnelő-testület hatáskore a Magyarország helyi onkormányzatoról szolo  2011  evi 

CLXXX1X. toeny  59  §  (3)  bekezdesén, valamint a KépHselö-testület  es  Szervei  Seeman rv

ezési és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület kimervárost Önkormányzat 
Képviseletestület  36(2014 (XI. 06.)  einkormányzan rendelet  31 ((I) bekezdésén alapul 
E rendelkezések alapján a Inservárosi Onkormanyzat Képinselö-testolelének feladat-  es 

hatáskörét gyakorolva  151.2020. (IV. 16.)  számú határozatot húzom: 
Piko  Andras  polgármester  (Hy &nick,  hogy honájárulok - a Józsefoáros területen az 
epittetők gépjármű-elhelyezési kötelezenségérel szóló  15(2011 (III II) ónkormányzat' 

rendelet?.  0V)  bekezdés a) pontja alapján - hogy a  Horvath  MOEhaly  ter  Kfit (székhely  1204 
Budapest.  Márerok útja  290..  cégjegyzékszánt:  01 09 273357.  adószám.  25406136-2-43.)  a 
Budapest  VIII. kerület, liontath  Mihaly  tér  IS.  (helyrajzi  seam 35192)  szám  alas  tervezett 
épuletek megrmitesehn kapcsolódó  24  db gépjármű-elhelyezési kötelezensent penzbell 

megváltással teljesítse  2.500.000.-  Ftiparkolethely dijen. 

Gazdálkodási 
.. 
U gyosztá ly 

I . pont 

esetében: 

2020.  április 

16.. 2.  pont 

esetében: 

2020.  május 

IS. 

. 2020 május 

22. 
Felek a megállapodást aláírták. 

 

2020. 

június 

25. 
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Javaslat a 

Buda pesti 

Vállalkozásfejleszt 

ési 

Közalapítvánnyal 
megkötött 

támogatási 

szerződés 

módosítására 

 

A  koronanus ellem vedekensel szóló  2020 HI  XII  tone. 3  e ( I) és  (3)  bekezdese 
értelmében, valamint a yeszelyhelyzet kthirdeteserol szolo  401(120  (Ill I I) szánn 

kormányrendelet  1  § énelmeben az elet- és vagyenbizinsegot veszelyezető tomeges 

megbetendest okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének  es  életének megóvása erdekéber, MagYarersz4 egész teOiletére 

veszelyhelyzetet  birdmen  ki. 
A  Képviselő-testulet hatáskóre a Magyarország helyi onkormanyzalairól szóló  2011 eel 

CLXXX1X.  Teeny 59.0 (3)  bekezdésen. valainint az SZMSZ  31.0 (1)  bekezdésén alapul. 
o  kalasorofavédelemröl  es  a hozza kapcsolodo egyes tomenyek modosnanel szóló  2011 
évi CXXVIII. röreny  46. §(4)  bekezdezenek folhataltnazása alapján voszéljhelyzethen a 

települési önkormanyzal keporselrmestuletenek feladat-  es  hamskop ét a poi2armester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapjan a Józsefváros' Onkormányzat Kepviselii-testulelenek feladat-  es 
hatásköret gyakorolt-a Pikó  Andras  polgánnester  tie. Winn.  legy 

a elózsefvárosi Kamatemogatást Programot" a lometkinrosi önkormányzat folytatni kívánja 
es  a  Budapest,  Vallalkozasfejlesztest Közalapptvannyal kotott együttmükoden 

ropollapodásban foglalt felhasznaläsi hatandót  2020  december  31  najziaig, az elszámolni 
/name! 2021.  febster  21  napjáig meghosszabbirom és az ermegiesztes I seem  mellekleie 

szerinti nedositou inegállapodas, aleirom. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  április 

30. 
2020.10.08 

Az önkormányzat részéről a 

szerződés aláírásra került, 

melyet a Közalapítvány postai 

talon átvett, ältaluk aláírt 

szerzötlest  2020.10.09.  napján 

érkezett a Hivatalba. 

 

2020. 

szeplem 

ben  24. 
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Javaslat 

hátralékkezelési 

támogatás iránti 

kérelem 

elbírálására 

 

A  koronavaus elleni vedekezesrol  smile, 2020  És, XII tsevens  1 2  Illés  131  bekezdése 
ertelinehen. vat:inner a veszelyliebzet kihnideteseról szab 40.'2020 (HI 11  )  steam 

kormanyrendelei  1 * értelmében az élet'  es  vagyonbizionságol veszélyeztem tomeges 
megbetegedést okozó humánjániány következménjeinek elhárirása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megovása érdekében Magyarország egesz rerilloMm 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrofavedelemn31  es  a hozzá kaposolodo egyes tomények mödositásáról szoIo  2011 
evi CXXVIII. terveny  46. 0(4)  bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulesi onkormanyzat képviseltilestuletenek feladat'  es  hatáskeret a polgármester 
gyakorolja. 

A  Keposelosiesrulet hatáskore a Macyarorszag  hero  önkormanyzatoról szóló  2011  évi 
Ö.S>ixix. tömény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint a Keposelä-resitilet és Szervei 

Szervezet'  es  Miikodési Szabaly zatatal szóló Budapesi Föváros VIII kerulet Józsefvárost 
onkormányzat Képviselii-testulet  36/2014. (XI so  ) önkormányzati rendelo  31 §( II 

bekezdesen alapul 
E rendelkezések alapján a Józsefváros, önkormanyzat Keposelä-restuletenek feladat- is 

hatáskörét gvakorolva Pikö  Andras  poIgumester úgy dontok.  bogy 

Humánszolgáltat 

ás) ügyosztály 

Családtámogatás 
i  !roda. 

2020.  április 

23. 

      

I. 1084 Budapest.  Nagy Fuvaros a.. emelet. szám alatti  lakes 
rem,  a . számú eiratban hátralékkezelési támogatást állapitok meg 

‚-Ft  összegben az dötojesmes I. számú mellékletében foglalt ranalotnmal. 
2020.  április 

23. 

A  határozat megszületett,  as 

érintett értesítése megtörtént.  A 

támogatás folyósítása 

folyamatban van. 

 

2020. 

junius 

25. 

 

2. 
1081 Budapest. Kann. Emelet szám alatti lakos részére a 

mu ban  liátralékkezelesi támogatási állapitok meg 
Összegben sz lótegesztes  2. sunlit  melIaletében foglalt tanalommal 

i  2020.  áprils 

23. 

A  határozat megszületett,  as 

érintett értesítése megtörtént. 

 

2020. 

jánius 

25. 

 

N 

Y 
161 2020 IV.23. 

Javaslat a 

Józsefvárosi 

Önkormányzat 

tulajdonában lévő 

gépjármű 

ingyenes 

tulajdonba 

adására 

 

A  koronavirus ellent vedekezésrol szóló  2020.  év, XII torvény I. § eneInieben  as Het-  és 
vagyonbiztonsagot veszelyezleto tömeges megbetegedest okozó humenjárvány megelözése. 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében elrendelt veszelyhelyzenel összefeggo sajátos szabályokat állapítja meg. 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavedelemn51  ens Mote  kapcsolódó egyes torvények modositásaról szóló  2011. 
évi CXXVII/. törveny  46. 0(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

relepuIési onkormányzat képoseliätestületenek  (Hecht-  is hataskörer a polgármester 

gYakOralia. 
A  Képoselöbesrulet hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairol szóló  2011.  évi 

CLXXXIX törvény  59.  §  (3)  bekezdése', valanunt a Képoselibtestalet  es  Szerver Szervezeti 
es  Mükodésr Szabályzatáról szóló  Budapest  Fäváros VIII kenilet Józsefváros, Önkormányzat 

KépvisekAtestület  302014 (XI 061  önkormányzan rendelet))  *0  ) bekezdésen alapul 
E rendelkezések alapján a Józserváros, Onkormanyzar KéposelöbestüleOnek feladat-és 

Itatáskörét gyakorolva  Pike,  András polgármester  (Ley  döntik, hogy 
a  Budapest  Bovaros VIII  kettle'  Józsefvárosi Onkormányzat zulaidonaban  IMO'  használt. 

forgalmi rendszámú gépjármű, mint ingó vagyontárgy hilajdonlonár a  Henn  NI 
Országos Gyemekgyógyászati Intézet rMzerie feladatellátásának biztosirása érdekében 

ingyenesen átmllAzatn.  A  tulajdonjog  Menus  átruházásáról szóló megállapodást aláitom. 

Jegyzői Kabinet 

Belső Ellátási 

Iroda 

2020.  április 

30. 

2020.  április 

29. 

A  szerzödés aláírásät követöen 

megtörtént a gépjármű 

birtokba adása  es  a tulajdonjog 

változás tulajdonba adó általi 

hatósági bejelentése. 

 

2020. 

Június 

25. 
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162 2020 IV.23. 

Kátyúkárral 

kapcsolatos 

kártérítési igény' 

elbírálása 

 

A  koronakrus ellem védekezésrol szőlő  2020 Ms  XII tömeny I § enelméhen az  Met- es 
vagyonlantonsacca veszelyeztek tomcges megbetegedeat okozó humanianany megelőzése. 

illene következményeinek ellairitása. a  silken!  allampolgának egeszségenek  es  életének 
mcgovása erdekehen elrendelt veszelyhelyzettel osszefuggd  skates  szabalyokat állapaja meg. 

Magyarortzág egesz területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrofavtaddemrd is a  bona  kapcsdödn etrtes rortenyek medoshasáról szölö  2011 
évi CXXVIII.  Pinto 46. 3 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapián veszélyhelyzetben a 

települesi onkormanyzat képGselőrtertulerenek feladat-  es  hatáskörét a polgermester 
gyakoristia 

A  képuseiö-ustieci WSW/9 a Mauyarorszag  hehl  onkormiuNzatairol szóló  2011. es) 
cuimoomv torvény  57 9)31  bekezdesén, valamint a KépviselöLestület és Szervei Szervezett 

es  Miikodesi Szabályzatárol  mole, Budapest  Főváros VIII kerület lózservárosi Onkormányzat 
KépviselöLestulet  36/2014 1X1 06.)  önkonnányzati rendelet  31 *11 1  bekezdésén alapul 
E rendelkezesek alapján a Jozservárosi Onkormanyzat Kepkseleistestuletének feladat- és 

hatáskörét arkkomlva Piko  Andras  pölgámlester ligy döntök. hogy: 
az Ns. -1  I gemäriniivet érintő,  Budapest  VIII. kerulet. Marra utca  9.  szám  Mkt 
2019  november  12.  napján iörtent káreseménnyel kapcsolatban eléterjesztett kárinenG a 

Signal  Binositő állásfoglalása alapján elismerem, és a biz  task,  által megállapitoll 
összegű önrész ktfizeteseröl tmezkedem 

Polgännester, 

JGK  Zn.. 
GazdálkOdási 
ÜgyosZtály. 

Pénzügyi 

Ügyosztály 

2020.  április 
23. 

2020.  InajuS 

15. 
.„  

Az onresz kifizetése megtörtént. 

 

2020. 
jimius 

25. 

 

N 

V 
163 2020 1V.30. 

Javaslat a 

Budapest  VIII., 

Üllő i üt  64.  szám 

alatt helyiség 

pályázati 

eljárásával 

kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

A  koronavirus elleni vedekezesröl sző lő  2020  evi XII torvény  3.  III lég  (3)  bekezdése 
értelmében, valamini a veszélyhelyzet kihirdetesertá  skit° 4042020  (III II ) számu 

kormányrendelet I 6  értelmében az élet- és vagyonbtztonsagot veszélyezteti tömeges 
megbetenedist  okay)  humánjánany következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok 

egeszségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki. 

A  Képmselőstestulet hatásköre a Magyarország  het))  önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. tönkny  59. 013)  bekezdésen, valamint az SZMSZ  31. 5 (1)  bekezdésen alapul. 

A  katatztrófavedelemrél is a hozzá kapcsolocki egyes törvények mádosításáról szóló  2011 Ms 
CXXV111. törvény  46. 5 14)  bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselödestalertnek feladat-  es  hatáskörét a polgermester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárost Onkormanyzat Képkselőrtestuletének feladat- és 

hatásköret gyakorolva  Pike, Andras  polgármester  fey  döntök, hogy 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Z
.11. 

vagyongazdalko 

dais  igazgatója  / 
.IGK  ZN. 

Határidő: 

I.) és  1) 
pontok 

esetében 
2020 .április 
30.. 5.)  pont 

esetében 

2020.  inájus 
30. 

     

1 

a  Budapest  VIII keralet. Ullöi  it 64. scam  alatti  36307701,6129  helyrajzi szánk  360 m2 
alapterületa. atmt is udvart bejaratis foldszinti  es  pmeeszimi. nem lakás céljára szolgáló 

helyiseg nyilvarks, egyfordulás pályázatot érvényesnek  es  eredményesnek 
nyilvánitom 

   

2020 

noveinb 

er  26. 

 

2. 

hozzajarok a  Budapest  V111.1,erulet.  Kam in 64.  szam  elan]  46307/0/AS29 helyrajzi 
száma  360 m2  keg tended),  aka, es  udvari bejáratú, foldszing M pinceszinti, nem lakás 
cehára sat:Agate helyiség bérbeadkához a Vodafone Magyarország  Zen.  (szekliely:  1096 

Budapest, Lochner  Ódón fasor  6.:  cégjegyzékszám:  01 10 044159,  adószám:  11695927-2- 
44, kiln-Nell-  Anmuids  Nelson  vezerigazgated  sesame  határozonM 'r°  a szerzodés 

aláirásától számított  10  évig. iroda céljára  890.000,-  Frthei  4  ÁFA  bested  dij + közüzemi 
As  k11I0ns7nIgá  1 tatási dijak iicsaagen 

 

A  szerződést a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

előkészítette. Ügyfél átalakulása 

miatt további határidőt kert a 

szerződés aláírására., amelyet 

végül a Tulajdonosi, 

Vagyoganzdálkodási és 

Közterület-hasznositási 

Bizottság a  251/2020. (V111.034 
sz. határozatával engedélyezett 

es  a szerzödés  2020.  augusztus 

8-án megkötésre került 

  

3. 

hozzájárulok a berlen szerzödés I  51.  pontjának foldszIntre torténo javitasehoz. valamint 
a szerzödésnek azon pontjainak Irtjavítáaához, amelyek  uses  helyiség börbeadásárol 

rendelkeznek. tekintettel arra. hogy a pályázat nyertese mar használja azt. 

   

4. 
nem järukk liozza a bérlet. szerzódds I I  1./7  pontjanak pályázó elkl megielohek  swum 

módosításához. 

    

felkerem a  Mfrs os  I Gazdálkodási Központ Znát a határozat  2.)  Pontja s le  í 
szerződés megkötésére, amelynek felterele. hogy az Onlsomiányzat rulajdonában  á135  nem lakai eeljára szolgálo hélyisegek 

berbeadasának fellételeről sző le,  3512013 (3,s1 20.) 
Ynk1691ánYdan rendelet  14  4 1 21  bekezdése  alai*. 3  ham  brutto  batch  dikak megfelelö 
nvada megfizetését, vitamin! a  17 0141  bekezdése afamki köztegyző  elan  egyoldalu 

kortlezeusegkellalki nyilatkozat alakisat vállalja a leendő  beta 

. 2020 08.08 

  

34 
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164 2020 IV.30. 

Javaslat a 

Budapest  VIII., 

Baross utca  21. 

szám alatt helyiség 

pályázati 

eljárásával 

kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

A  koronavírus ellém vedekezcsről  sink§ 2020  évf XII forvenv  3  § ( I )  es (3/  hekezdese 
enelinében, valannin a veszelyhelyzer kilurdetéseról szoló  4(62020  (III I I ) szarnu 

kormányrendelet  1 § enelmében az  Bo- es  vasynnbtztonságot veszelyezteto  !omegas 
megbetegedést okozó hurnanjarvany következményeinek elhátitasa. a magyar á/lampolgárok 

egészségenek és életének megóvása érdekébe" Magyarország Agész területére veszelyhelyzetet 
hirdetett ki. 

A  Képviselö-tesfulet haláskore a Magyarország helyi önkormányzatairól szólä  2011  évi 
el.ágg01. törvény  59.  §  (3)  bekezdésen, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésen alapul. 

A  katasztinfavedelemról és a hozza kapcsolódó egyes torvenyek modositásáról szóló  2011. en 
CXXV111.  Owen): 46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési onkormanyzat képnselonestülétének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefoárosi Onkormanyzat Képviselöhenuletének feladat- és 

hatisköret gyakorolva Pikó  Andras  polgámtester Úgy  amok.  hogy a  Budapest  VIII. kerület. 
Baross  Inca 21.  foldsom  1.  szám alam,  36758(01A/1  helyrajzi számú  56 m2  alapteruleto.  wen 

bejárata. földszinti nem lakás maljára szolgáló helyiség bérbeadására irányuló nyilvános. 
egyfordulós pályázati eljárási érvényesnek.  de  eredmémelennek nyilvánitam. 

Jtizsetvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zr]. 

vagyongazdálko 

dési igazgatója 

2020.  április 

30. 

 

A  döntés kifüggesztésre került 

 

2020. 
június 

25. 

 

N 

V 
165 2020 IV.30 

Javaslat a 

Budapest  VIII., 

Bérkocsis utca  23. 

szám alatt helyiség 

pályázati 

eljárásával 

kapcsolatos döntes 

meghozatalára 

 

A  koronavirus ellern védekezésról szóló  2020. en  XII torvény  3.  § (I)  on (3)  bekezdese 
ertelmében. valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40,72020. (Ill.  I I.) szamú 

kormányrendelet  1  § &mime/ten az  der- es  vagyonbiztonságol veszelyezteto tomeges 
megbetegedest okozó humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki. 

A  Képlasekhresiulet hatásköre a Magyarország helyi onkormányzatamol szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint  as  SZMSZ  31. §(1)  bekezdésén alapul 

A  katasztrófavedelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes torvények modositásáról szóló  2011. en 
CXXVIII. törvény  4€  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat kepfnehő-testületének feladat- és hatitskoret a polgartnester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkomaanyzal Képnselo-testületenek feladat- és 

hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester Úgy döntök, hogy 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zn. 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

      

I. 

a  Budapest mu.  kerület Bérkocsis utca  23.  szám alatti.  3487410(A/4  helyrajzi számn 
128 m2  alapteruletü, utcai bejáratú, foldszinti és pinceszmu nern lakás céljára szolgáló 

helyiség nyilvános. egyfordulós pályázaiot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánitom. 

I.)-4..) 

pontok 

esetében 

2020. Jinn  Ez 

30.. 

   

2020. 

június 

25. 

 

2. 

hozzájárulok a  Budapest  VIII. kenilet Bérkocsis utca  21  szám alatti,  34874,0:A:4 
helyrajzi szám/a  En m2  alapteroletü,  maw  bejáratn, foldszinti  es  pinceszuni nem lakas 

céljára szolgáló helyiség tterbeadásához a POTHWAR  CONSULTANTS  Kft. (szekhely: 
2040  Budaörs. Tmnplom  ter 19.;  cégjegyzélnzány M  09 186112:  adószám:  25900718-2- 
13:  képviseli lisman Khawar ugyvezent) részére határozon tdöre a szerzödés alairásától 

számiteit  10  evig. iroda  es  bemumtóterern céljára  120 000.4016 v  ÁFA bérleti  d6  + 
közüzemi  es  különszolgáltatási díjak összegen. 

únus 

Az ügyfél az óvadékot, valamint 

a két havi bérleti díj elő leget 
teljesítette, a szerződést a 

Józsetvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt. előkészítette. Az 

ügyfél a fizetési  

kötelezettségének  2020. mains 
28-án tett eleget 

 

2020. 

ji  

25. 

 

3. 
hozzájárulok a bérlen szerzodés  11 pontjában foglalt bédeti dij rmeEéselsó időpontjának 

pályázó  /Eel  mcgjelon  2021.  Januar  hönapra történő modositásához. 

  

2020. 

j únius 
25. 

 

4. 

hozzájárulok továbbá a POTHWAR  CONSULTANTS  Klaytel (székhely:  2040 
Budaörs. Templom  ter 19.:  cégjegyzékszárn:  13 09 186112:  adoszám:  25900718-2-13: 

v képvisel' Usnyan Khawar uloezeM) a  11  Pont szerinti hell/Meg 1911111OlébenlonlínSOE 
berbeszatnitási megállapodás megkötesehes a bérbeadöra tartozó felújnási munkák (gépészeti munkálatok  viz  szerel re. 

gáz lenezésre. gáz sae:Moore. kémény bélési 
munkálatokra.  hä-  es  aramlasiechnikai méretezesre. valammt kentenyseptin  du,  továbba 

CLAIN meröhely thabkinsa) koltségenck  ()Melt  döln itmena berbzamitásahoz  37 
Itimap alatt brtató  2 61 7 34 04 Ft (nett) 2.060.900.-Ft +556.443.-Ft ÁFÁ]  összegben.  A 

berbeszamt  as]  megallopodm  .17  honapra mnénő megkötésével havonta  55 700.- Ft  + AF.A 
összegben fiamolham el a  Mogan Wines.  igy a berlöt a bérheszássirás időtartama  slam] 

hay mud  M RM.-  Ft í  Al  A  osszegü berkh díjfizetés' kötelezenség terheli. 

  

2020 

" 
.

 . Junius 

25. 

 

35 
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felkerem a Józsefvárost Gazdalkodisi Központ Znat a határozat  3.1  pontta szerinti 
szerzades megkotesére amelynek feltétele. hogy az Onkormányzat tulairlonaban  alb  nem 

lab's  Celjara szolgaló helvisegek berbeadasanak fehtheleiral  soak° 352013  (VI  20) 

onkormányzatt rendelet II. §  (2)  bekezdese alapján  3  havi  brutto beriet)  dunak megfelelt 
óvadék meglizetéser valartunt a  17  §  (4)  bekezdése alapjait kozjenzo elött ebrvoldalu 
kotelezettségvállalást nyilatkozat alairosth vállalja a  bane  bérlő. Felkérem továbbá a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zeit  a határozat  4.1  Pontia ezerintt bérbeszámilasi 
megállapodás megkötésére 

 

2020  infijus 

30. 

   

2020. 
. . . 
J11111115 

25. 

 

N 
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166 2020 1V.30. 

Javaslat a 

Budapest  VIII»  II. 

János Pál papa tér 

12.  szäm alatt 

helyiség pályázati 

eljárásával 

kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

A  koronavirus ellent vedekezésröl  Nob 2020  évi XII  botany 3  § (  1 1  és  (3)  bekezdése 
ertelmében. valamint a veszölyhelyzet bhirdetéseräl szölo  40.2020  (III 11  ) számú 

kormányrendelet I § enelmében az  deb  és vagyonlhatonsagot veszélyeztető  :omegas 
megbetegedést okozó humánjarvány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelyhelyzetet 
hirdetett ki. 

A  Képbsekidestület hataskore a Magyarország  belt/  onkonnányzamtról szóló  2011.  éri 
CLXXXIX.  torrent. 59.  §  (3)  bekezdésén. valamint a. SZMSZ  31.  a  (1)  bekezdésón alapul. 

A  kataszatfavédelemról  es  a  bona  kapcsolódó egyes torvények módosításáról szolo  2011  NI 
CXXV111,  °loony 46,  e (4) bekezdésének felhataknazása alapján veszélyhebzetben a 
telepubst onkormányzat képoselo-testitletének feladat-  es  hataskoret a polgännester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alaban a Józsefvárosi Onkormanyzat Képviseliötestuletinek feladat-  es 

hatásköret gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester úgy döntök,  bogy  a  Budapest  VIII. kerület. 
II  Janos  Pál papa  ter 12.  szám alant.  3476810/A/2  helybizt számu  147 m2  alapterüldb, utcai 

bejáratú. földszinti  P5  pinceszrnti elhelyezkedésű nem lakás céljára szolgalo helyiség 
bárbeadására irányuló njilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek.  de 

eredménytelennek nyilvánitom. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zn. 

vagyongazdátko 

däsi igazgatója 

2020.április 

30. 

 

A  döntés kifiiggesztésre került 

 

2020. 

janius 

25. 

 

N 

Y 
167 2020 IV.30. 

‚Javaslat a 

Napraforgó 

Egyesített elvoda 

intézményvezetöi 

pályázat 

elbírálásának 

meghosszabbításá 

ra  es  szakmai 

előkészítő 

bizottság 

 

A  koronanne  earn  vedekezestol szolo  2020.  eb MI torveny  3 6)1) es 1/3  betezdese 
ertelmében, valammt a veszölyhelyzet kilurdetésérál szóló  40/2020.1111  I I.) számú 

kormányrendelet I. § értelmében az  élan- es  vagyonbbronságot veszélyezteto tömeges 
megbctegedest okozó humánjantány következményeinek elháribsa, a magyar  állampolgárok 

egészségének és életenek megóvása érdekében Magyorotazág ensa lerületére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasnrófavedelembl  es  a hozza kapcsolódó egyes bavények módositásárol szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  40.)  (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

bib:titles] önkomJányzat képviselö-testulebnek feladat-es  hatáskörét a polgannester 

gyakorolja. 
Pikó  Andras  poleannester úgy döntok,  bogy: 

Humánszolgáltat 

äsi  Ügyosztály 

Humänkapcsolat 

i  Iroda. 

Költségvetési 

Ügyosztäly 

Felelos,  4,2., 3., 

5.-7.  pont 

esetében: 

poleinnester 

      

I. 

a  Budapest  Föváros VIII keridet lózsebtirosi Onkorrnányzat által a Napraforgó 
Egyesitett Óvoda  (1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9.1  intézményben a  3020. 

augusztus I -  2025.  augusztus  31.  közöttlidőszakra szóló intézményvezelb feladatok 
ellátására kilo pályázat elbírálási határidejét  30  nappal meghosazabbitoin.  2020.  május 

30,  napjáig. 

2020.  április 

30. 

   

2020. 
.. . 
JUMUS 

25. 

 

2. 

a  Budapest  Föváros VIII kerulet Józsavitrost önkormányzat által a Napraforgo 

Egyesitett Óvoda  11094 Budapest.  Tolnai  Lajas  utca  7-9.1  intézményben a  2020, 
augusztus I, -  2025  augusztus  31  kozotti idöszakra szóló intézméntzezelb feladatok 
ellátására  bin  pályázatra - mely a KOZIGÁLLÁS honlapján  2020.  február 7-en  kerb, 

közzétételre - benyújtoll pályázatok véleményezést feladatának elvégzése céljából a 
Kii  20/A (<6)  bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkezö btzonsän taNamak 

megválasztom 
1  Lendvai Lászlóné - Koznevebst szakeriö ovodapedagóruat szakterulett 

3  Szabadi  Edo  - Ovodapedagogus. koznevelést szakérb, 
3.  Balogh István Lajos - Kulturális. Civil. Oktatási. Nernzetiségi.  Sport es 

Esélyegyenloségi Bizottság elnoke. 
4. dr Eröss  Gabor  - Kulturalis.  Coil,  Oktatást. Nemzetiségt.  Sport  és 

Ebb,  egyenlöség: ugyekert felelás alpolgarmester, 
5  Pokonoti Viktória - Humankapcsolan Iroda trodavezeto tagokat 

2020.  május 

21. 

A  szakértelemmel rendelkezö 

bizottság meghallgatta a 

pályiókat, és kialakította 
véleményét a pályázatokról. 

» S
 

2020, 
.. . 

HMI 

25. 

 

3. 

a határozat  2.1  ponlia szerinti  pals-anti kiinisra benyiet1 pálybabk szakmai 

jeleménYezése céljából Lendvai Lászlóne  es  Szabadi Edit bizonsagi tagokkal 
MegbiZäSi szerzödési kotok.  melba 371,0  ezer Ft-ot bbosítok az általános miikodést 

tartalék terhére. 

2020.  május 

14, 

Lendvai Laszlóné  Cs  Szabadi 

Edit köznevelési szakértökkel a 

megbízási szerződés megkötésre 

került. 

 

2020. 

június 

25. 
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- 

tagjainak 

megválasztására 

4. 

felkerem a  "eye. hogs-  gondoskodron a hatarozat I I pontja szefino Pala-man 

felbwas meglelemetéseről 
Jegyzó' 

döntial 

követö 

munkanap 

2020.  ma  

04. 

A  határozat I.) pontja szerinti 

palyázati felhívás Józsefváros 
honlapján a döntést követö 

munkanapon közzétételre 

került. 

 

2020. 

"június 

25. 

 

5. a határozat  2.)  pontja szertnti megbízási szerződéseket aláirom 

Humánszolgáltat 

ási ficosztály 

Humänkapcsolat 

i lt  oda. 
Költségvetési  

ügyosztály 

Felelös ..2.,  3.. :1.  

5. 7.  pont 

esetében: 

polgánnester 

2020. 
tnájus  5. 

 

A  megbízási szerezödések 

polgármesteri aláírása 

megtörtént. 

 

2020. 
jún i  us 

25. 

 

6. 

a határozat  3,  pontjában foglaltak miatt a. Onkormaneat  testis  ..I  1107-01  Miikodést 
cél és általanos tanalek"  elm  - kotelezo feladat - ezen helml az általános tartalék 
előiranyzeát  373.6  ezer Ft-la) csokkentem. ezzel egyidejűleg a kiadás  J1706-02 

Onkormányzatt egyéb feladatok"  elm  személyi juttatisok előirányzeit  150.0  ezer  Oral, 
a munkaadot terhelő járulékok  es metes  hezzájárulart adó előirányzatät  24,0 

ezer Futal. a dologi kiadások  cite-aerate, 200,0  ezer Ft-tat megemelem 

2020  április 
30. 

2020. 
júi nus  25 

a határozat  6.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésröl szóló  8/2020. 

(11.28.)nkormányzati rendelet ö 

soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

i

2

ci

O

n

2

i  ti

e  .

s

 

25. 

 

7. 
a határozatban foglaltakat a költségetési rendelet kővetkező módositásánál 

figyelembe kell venni. 

a 

költségvetés 

i  rendelet 

következö 

módosítása. 

 

a következö költségvetés 
módosításánál beépítésre kerül 

   

Z 168 2020 V.07 

Javaslat a 

Budapest  VIII 

kerület,  Bauer  S. 

u. számú 

Társasház 

osztatlan közös 

tulajdonát 

képezii közös 

tulajdonú 

helyiségek 

értékesítésével és a 

társasház 

tulajdont alapító 
okirat 

módosításával 

kapcsolatos döntés 

meghozatalára. 

 

A  koronartrus elleni védekezése sztaló  2020  évi XII. Eireny  3  a (I ) és  KB  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet lalurdetesee szoló  4072020. (Ill  I I )Korm. rendelet 
I. a értelmében az elet-  es  vateonbtatonsegot veszélyeztetö törneges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területere veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselórtestület hatekore a Magyarország helyi onkormányzatatel szóló  20)1.  évi 

CLXXXIX.  Kenny 59. 5(3)  bekezdésen, valamint az SXMSZ  31.  a  (1  )  bekezdene alapul. 
A  katasztráfavedelentről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények rnódositásárol szólo  2011 évi 

CXXVIII. Onony  46. 5(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települést onkomrtnyzat képviseleestuletenek feladat- is hataskorét a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapját a Józsefirtrosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva  ..........0.  (V.  07.)  számn határozatot hozom, 
Pike, Andras  polgárrnester ágy  done. bogy: 

JGK  Zn. 

      

1 

liczzóiániu a  Budapest  VIII.  kettle,. Bauer  S.  u. 7.  szám alatti Társasház alapitó 
ale-Behan  osztatlan kozos tulajdonat kepező,  IV  enteleti. énienyes AlapiO Okirat szerint 
XLIX sorszámmal jelolt  9,71 m2  alapterulefit (énékbecsles során terteno felmérés alapran 

9,99 m2-re pontosí  ton)  kozIekediaból  443 m2, en  az L. sonzámmalrele  22,03 m2 
alapterületű (énékbecsles  sore twee  felmérés atropin  27.29 m2-re pontositott) 

mosökonyha, összesen  32,12  tn2  Beet  közös tulajdon megszüntetésével es 

1 hrsz.  elan  milentanott, tenneszetben a  Budapest  VIII. 
kerule  Bauer  S . ajtószám alathImagántulajdonosok részére  Ostend 

értékesitésehez .-  Ft Meter!  Felkerem az önkormanyzat képoselötőt a 
megtsmétlendo kozeülesen  vela  jognyilatkozat megeeléo 

2020. 
május  07. 

   

2020. 
eze  Iota 

bar 24. 

 

2 ' 

hozzájárulok. a  Budapest  VIII. kerület.  Bauers,  u. 7.  szám alatti Társasház  es és 1 hrsz.  ale 
neentarton. tenneszethen a  Budapest 

VIII. kerület.  Bauers. . ajtószám  elate  magantulajdonosok között az XLIX. 
snreammal jelolt  9.71 m2  alapterüleddertekbecslés  sore  tortée felméres alapján  9.99 m 2- 

Pikó  Andre 

olgármerter 
re pontositott) kaaleludöhöl  4,83 m2 es  azt. sorszammaltele  22.03 m2  alapreruletti 

erekbesies  sore toner,  felmérés alapján  27.29 m2-re pontositotit inasókonyha tngatlan 
vonatkozásaban megkotendö adásvételt szerződés. az ingaele-nolvantartasba toreti 

bejegyz.eshez szükséges modosion alapitó okirat és a kapcsolódó dokumenenok okitót és 
a kancsolodr, dokumentumok aláirásához. 

az iratok 
veva által 

törldnii 

benyújtását 

kovetö  5 

munkanap 

 

A  döntésrál az érintett ügyfél 

kiértesítése megtörtent  2020. 
május  8.  napján.  A  kérelmező 

részérő l várjuk az aláírandó 

dokumentumokat,.  A  közgyülés 

időpontja  2020.11.18. 

Közgyillés a 

pandómiás 

helyzet miatt 

halasztásra 

került. 

2020. 

novemb 

er  26. 
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felkórem a Józsefifirosi Gazdálkodási Központ Zin.4 a határozat  24  Panna szerinti 
aelasveteli elöszerzödes. adasvételi előszerzodest kiegesziro vällalkozasi szerzórks,  es  az 

ingatlamnydrantartósba rortenni lmegyzésbez szukséces módosiron alapito  Mona  és a 
kapcsolódó dokumeniumok alairasára a  Budapest  Főváros  V111  kerulet rinnefvarosi 

Onkonnanynat tulajdonos nevében és képviseletében eljárva. 

    

A  további 

ügyintézes a 

közgytiles 

után várható. 

2020. 

novelist) 

er  26. 

 

Z 169 2020 V.07. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Nlätyás 

tér  13.  szám alatti, 

földszinti, 

35147/0ot/42 

helyrajzi számú 

raktárhelyiség 

elidegenitésével 

kapcsolatos 

vételár és eladási 

ajánlat 

jgováhagyására 

 

A  koronavuus  diem  védekezés ről szóló  2020.  éri  X11  torvény  3 0 (1) es (3)  bekezdése énelmében. 
valamint a veszélyhelyzet lahirdeteséról szóló  40/2020 Mt I I )  Korn.  rendelet I. §-a értelmében az 

Met-  és vagyonbiztonságot veszélyeztető tonteges megbetegedés' okozó humantarvany 
következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és életének IlletROEvása érdekében 

Magy„,,,kg egész tar-mom,  veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselő-testulet hataskore a Magyarország helyi onkormányzatairól száló  2011.  évi CLXXXIX 

lötötly  50.  §  (3)  bekezdesen. valammt az SZMSZ  31. 0(1)  bekezdésén alapul 
A  kamsztrofavedelemről és a hozza kapcsolódo egyes torvények módositásarol szolo  2011 e0 
OVVvin, törvény  46. 0(41  hekezdősének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkomitányzat képviselönestMeténe) feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja 
E rendelkezesek alapján a Józsefvárosi ünkormanyzat Képviselö-testuletének feladat-én hatMkoret 

gyakorolva )2020.  (V. 07.)számú határozatot hozom-

 

Pike! Andras  polgärmester ügy döntök,  bogy: Polgán nester. 

JGK Zst, 

      

I 

felmentest adok az ingagan-nyilvántartásban a 35147E1A:142 belnkizi számon nyávámartett. 
természetben a  Budapest  VIII kerület, Mátyás  ter 13  szám  abut,  földszinti.  36 m2  alapterületü. 

nem lakáscélú belyiségre fennallia  1)010  szerződés határozott idötanamára vonatkozó 
elidegenitMt kizáró ok alól. 

2020.  tmájus 

07. 

 

Az adásviteli szerződés 

megkötésre került  2020.  május 

26-án. 

 

2020. 

júnitiS 

25. 

 

2. 

hozzájárulok no elarläsi ajánlat bérlő. Faddi Zsu részére tönértó kgrüldésehez no ingatlannyilvantartásban 
a 35147B/A242 helyrajzi számon rOEBBifianalli terlrlietbg. a 13114aPest vm- 

kerület. Mátyás  ter 13  szifin alam, foldszinti,  36 m2  alapteruletü, nem lakát céljára szolgaló 
helyiség vonatkozásában a forgalmi érlekbecslésben meghatározott  10 840 000 Ft  önszegő vételár 

közlése  mallet 

  

2020. 

június 

25. 

 

3. 
felkérem a Józseft rosi Gazdálkodási Központ Zrtnt a határozat 1.1-2.) Pontja szerintl eladási  at 

lukuldisere és az adásvételi szerződés meg,kötésére. 
2020.  június 

30. 

  

2020. 

 jü lius 

16. 

 

Z 170 2020 V.07. 

Javaslat 

közszolgálati  eat', 

lakással 

kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

A  koronavir ni vedekezésreil szóló  2020 60  XII  Tints,  3  ( ( I)  cola)  bekezdése 
értelmében. valanum a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40(2020 (1E1  I ) Korm. rendelet I (-a 

értelmében az élet- és vagyonbiztonságot venelyertetö tömeges megbetegedést okozó 
liumantarvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének 

megóvása érdekében Magyarország egész lel-életére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselö-testulet hatáskore a Magyarország helyi onkorrnanyzatairól szóló  2011.  evi 

CLXXX  IX.  törvény  59 0)31  bekezdésen, valamint no SZMSZ  31. 0  ( I ) bekezdésen alapul. 
A  kamsztrófavedelemkil  es  a hozzá kapcsolódó mnes törvények rnódositásárol  span, 2011. en 

GXXVIII, tömény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
onkormanyzat képyrselő-testriletének feladat- M hatáskoret a polgármester gyakorolta. 

Pikó  Andras  polgännester  (my  döntök. hagy: 

.16K Zit 

       

a tirsz, alatt tt  Budapest  VIII. kerület. Korárm Sándor a. ‚szám alatti épületben 
ialiillinni emelet szám fiat]  25.32 m2  alapterületü, egy szobas. komfortos komfonfokozatil 

lakás kozszolgálati céhá kijekléset megszüntetem 
2020.  május 

07. 

 

A  bérleti szerződés aláírása 

2020.  június 9-én megtörtent. 

 

2020. 

júnitia 

25. 

 

2. 

a linsz. alatt felvett  Budapest  VIII. kerület. Koranyi S ndor a. emelet . 
szám alant  25.32 m2  alapterulero,  any  szobás, komfortos komfortfokozatu lakást részére  20)9  no b 0 

napjától, hatarozatlan időre szókaan bérbe adom, a lakbér 
alapját képezö  novels  és esákkeniö tényezöker  IS  figyelembe vet( - koltsége1011 komfonos 

bérjeti díjjal. 

 

2020.
 

június 

25. 

  

jenzérein a Itizsenárosi Gazdálkodást Központ Zrtni a határozat  2.1  pontja szerinti bérlett 
szernidés megkotesere 

2020.  június 

IS. 

  

2020. 
.. . 
Junius 

25. 
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Z 171 2020 V.07. 

Javaslat a 
Budapest  VIII 

kerület,  Horvath 
Mihaly  tér szám 

alatti helyiség 
korábbi 

bérlöjének 

tartozásával 
kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

I 

A  koronaHrus ellent vedekezésel  see 2020  évi 'II  lonely 3 0 It  )  es (3)  bekezdene 
earl méhen. it:damn( a veszélyhelyzet kerdereseról  mob 400020  illl 11 )Korn'  rendelet 
I é  ertelitieben  an elm  és ragyonbiztonsagot veszetyczteto tomeges megbetegedest okozó 

Immanent*,  következményeinek ellintisa. a magyar állampolgárok egészségenek és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész  erecter°  veszélyhelyzetet hirdetet ki. 
A  Képviselődestulet hataskore a Magyarorszet  helm  önkormanyzatamol szóló  7011  éri 

CI-XXXIX. törvény  59.: (3)  bekezdésén.  ‚ahndet  an  SZNISZ  31. Z  II) bekezdésén alapul. 
A  katasztcáfavédelemröl  as  a hozzá kapcsolódó egyes tan-ennek modositásáról szolo  2011 Cu 

CXXVIII. törvény  46. 0 (4)  bekezdésének felhataltnazása alapján veszélyhelyzetben a 
települést onkorniányzat keposelörestoleienek feladat - es  hatáskörét a polgarnrester 

gyakorolta. 
E rendelkezések alapján a lózsefyárost Onkormányzai Képviseki-testületének feladat-  On 

batistes&  gyakorolya .2020.  (V.  07.)  szemú határozatot  bozo.); 
Pile  András polgemesier úgy döntök. hogy: nem járulok hozzá (lakik: .; születetr 

anyja neve:)  Budapest  VIII..  Horvath  M.  ter . szám alatti. hrsze 
helyiség ekintetében felhalmozott hétralekra eső 4 Ft  késedelmi kamat elengedesehez 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

vagyongazdálko 
däsi igazoatoja 

Közpoot Zr!. Központ 
2020. mot us 

07. 

 

Az ügyfelet a döntésról a 
Józsefvárosi Gazdálkodási 

Zrt. kiértesítette  2020. 
május 11-én. További 

intézkedest nem  igényel. 

 

2020. 

pilaus 
25. 

 

N 
Y 

172 2020 V.07. 

Javaslat a 
Budapest  VIII. 

kerület, Nap  u. 3, 
számú Társasház 
osztatlan közös 

tulajdonit 
képezé pincerész 
eirtékesítésével, és I. 

a társasház 
tulajdont alapító 

okirat 
módosításával 

kapcsolatos  (Minis 
meghozatalára. 

 

A  koronavinik elleni védekezésel  sealer 2020.  ért XII torvény  3.  Ott)  es (3)  bekezdése 
értelmében, yalamint a veszélyhelyze kihndetésereil szóló  40(2020 (I11  I I.) számú 

kormányrendelet I. ( értelmében  an elm es  vagyanbizionságot veszélyeztetö betegen 
megbetegedest okozó huirenjamány következményeinek elháritea. a magyar állampolgárok 

egeszségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére yeszélyhelyzeter 
hirdetett ki. 

A  Képviselikestulet hateköre a Magyarország helyi onkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLX)OCIX. törvény  59. >(3>  bekezdeen. valamint  an  SZMSZ  31 0  (1)bekeedesin alapul. 

A  katasztrofmédelemről  es  a hozza kapcsoledia egyes törvények módosiesáról moló  201  I  et 
CXXVIII. törvény  46. 0 (4)  bekezdesenek felhatalmazása alapján veszelybelyzetben a 
települési ankormányzat keettselödestületenek feladat-én hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Jöreefiraresi önkormányeat Képvlsetörteserletreek feladat-én 

hatáskörét gyakorolva  Pile Andre  polgánneter Agy dontök.  bogy: 

.IGK Zrt' 

       

hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület. Nap',  3  szám alatti lesasItán  (35652  brsz.) osztatlan 
knee  tulajdonat képezia.  an  alapie okirat szerint III. számmal jelolt  104,54m2  közlekedö 

 és  It  számmalrelölt  69,44 m2  rekeszek. kerekitve. I  24  nOE2 alapterülee pinceresz 
didegenitéséhez az  Deem  Elit Kit beruházó részére.  6.000.000.- Ft veletas  ellenében. 

amelynek megfizetésére természetbeni (munkavégzés) megváltás utján kerül sor. 

2020.  május 
07. 

 

A  Társasház alapító okirat 
módosításának aláírása 

megtörtént  2020.10.27.  napján. 

 

2020. 

milvemb 

er  26. 

 

2. 

hozzájárul a VIII. kerület,  Nape. 3.  szám alatti Társasház  135652  la-az.> tulajdonosai és az 
Eleceo Elit Kft.ezékhely;  1039 Budapest,  Árpád  u.  101..adószámt  14250301-2-41., 

kepi/sell Jerk6 Attila)  Welt  a  174  rn2 alapterületü pincerész voriatkozasaban megkotendö 
adásvételi elöszereides, adásvételi elöszerzödést ktegészilö vállalkozási szemödes, és m 

ingailan-nyileintartasba toőéna bejegyzeshez szükseges modositott alapito  °brat es  a 
kapcsolódó dokumentumok aláirásához. 

az iratok 

vevö által 

tonenö 

benyújtását 

követö  5 

munkanap. 

  

2020. 

novelist, 

er  26. 

 

3, 

felkért a Jesefvárosi Gazdálkorlast Kozpont Zrt-t  02-1 pot!!  szerinn adásvételi elöszerzódes. 
adásvételi előszerzedest kiegészítö vállalkoz.ei szereden.  es an  ingallan-nytlentareaba 

isnuaa beiegyzéshez szukséges módoshott alapito ok  teal es  a kapcsolódo dokumentumok 
alatreara a  Budapest  Föváros VIII kerulet lonefvárost önkormanyzat tulajdonos 

nevelken és képviseletében ellan.a. 

2020.10.27 

 

2020. 

novemb 

er  26. 
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Javaslata 
Budapest- 

Józsefváros 
Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális 

Városrehabilitáció 
s Programhoz 
kapesolódóan 

téri 
gyalogosburkolat 

(K P5r 

tárgyú 
közbeszerzési 

eljárásban köztes 
döntés 

meghozatalára 

 

A  kororasiras ellen, vsdekezesröEézóló  2020 err  ‚II  tonen'  r 1]) es (3)  bekezdese 
etelmebenealarne a veszélyhelyzet blurdetescrol azolo  Br. 2020 WI I I ) Korm rendeler 
I §-a értelmében az élet-  es  vagyonezionsage verzeh ere) romege megbetegedest okozó 

hurnáltárvány köverkezmenyeinek elhamisa, a magyar allampolgárok egeszségének  es 
életének megovása erdekében Magyarország eOE2eSZ területére veszölybelyzeret hirdetett ki. 
A  kataseerfavedelemröl és a  hen  kapcsolódó egyes  Eon en nedosításarol szóló  2011. 
évi CXXVIII.  teeny 46. 0(4)  bekezdésesek felharalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési önkormányzat képviseletestületenek feladat-  es  hatekore a polgármester 
gyakorolja. 

Pie Andras  polgármester ügy  donee bogy: 
Budapest-Józseheos, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabi/itációs Program 

emir  projekthez kapcsolocloan a „Kalerra  ten  gyalogosburkolat (KP51"  eye 
közbeszerzési eljárásban elrendelem bey történjen meg az értékelési szempontokra 
figyelernmel legkedvezöbbnek tekinthee ajánlatlevő. a  ZOFE  Zoldterulet-fenntartó e 
Fejleszto Kerligoll Feleli' regi Társaság. megfelelő hatarido tüzésével való felhivása a 

kizáro okok, az alkalmassági kovetelmenyek. valamint - adon eselben - a közbeszerzésekräl 
szól)  2015.  evi CLXIII. tóvény  52.))))  bekezdése  sacred  objektiv  kriteriumok 
telöntetében a közbeszerzési dokumentunekban elert igazolások benejtására. 

Rést Zr!..  WIT 
Zr!. 

2020.  május 

07, 

 

Az eljárás lefolytatása 
eredményesen  lezárult  05.27. 

júniti9
 

2020. 

25. 
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Javaslat a „Helyi 
klimastratégia 
kidolgozása, 
valamint a 

klimatudatosságot 
erősítő 

szemléletformálás 
Józsefvárosban" 
Mind, KEHOP- 
1.2.1-18-2018- 

azonosítőszámú 
projekttel 

kapcsolatos 
döntések 

meghozatalára 

 

A  koronavirus elleni vedekezesról szóló  2020  évi XII, örvény  3  § II) is  (3)  bekezdése értelmében, 
valamint a veszélyhelyzet kilurdeteseról szóló  40/2020 WI  I I >számú kormányrendelet I. § 

énelmében az éle- és vaeonleztonságot veszélyezteto tömeges megbetegedést okozó humánjärvány 
következményeinek elháritása. a magyar állampoluárok egészségének is életének megóvása 

érdekében Magyarország egesz területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviseletestület hatásköre a Maearország helyi önkormányzatere szóló  2011.  évi CLXXXIX 

10ivény  59. 0)3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  ö(E) bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavedelemel és a  bona  kapcsolódo egyes törvények nedosiesáról szóló  2011.  évi 

CXXV/11. töeény  46. 0(4)  bekezdésinek felhatalmazása alapján veszélylrelyzetben a települési 
önkonnányze képeseletestületének feladat- is hatáskorét a polgármester gyakorolja. 

Pikó András polgármester úgy  sleek, bogy: 

Polgármester, 

Rév8 Zr!. 

       

00011 25. 

élek a "Helyi klirnastratégia kidolgozása, valamint a klimatudarosságot erosito 
szemléletformálás lesefvärosbe" ere. KEHOP-I  2 1.18-2018-0001  I azonosieszármi 

projekt I mérfoldkó határidejének rneghosszabbitáseal  2020. Julius  30-ára,  es  a tarnogatási 
°brat  véglialáridejenek meghosszabbitásával  2021.  július II-érc történő meghosszabbilásának 

leheröségivel 2020.  május 

07. 

   

2020. 

június 

 

2. 

a „Helyi klimasiratégia kidolgozása, valamint a klimaiudatosságot errasito szemléletformálás 
tőzienómiban" ere, KEHOP- I  2 I-18-2018-00011  azonosiesene projekt keretében 

Józsefeáros Klimastratégiájának kidolgozására, elkészítésére. valamint a klirnatudatosságot 
erosie szemléletformálo tevékenysegekhez kapcsolódó feladatok ellátására" tárgy) vállalkozási 

szerzödés modositástaz elliterjeseis  2.  sz melléklete  serer  tartalommal jóváhagyom. 

   

2020. 

június 

25. 

 

3. a határozai  2.  pontja alapján a vállalkozási szerzödés módos alairom 2020.  május 

V.I. 
2020.05.14 Szerződés aláírása megtö  rink 

 

2020. 

június 

25. 

     

Javaslat a 
Budapest- 

Józsefváros 
Magdolna-Orczy 
Negyed Szociälis 

Városrehabilitáció 
s Programhoz 
kapcsolódóan 

,,SIWP iália 

 

A  koro elleni vedekezésritil szóló  2020  évr XII törvény  3  §  0 1 es (3)  bekezdése 
értehtlben, valamint a veszélyhelyzet kerdeeseról szóló  40/2020  (III II) Korm rendelet 
I. §-a értelmeben az élet-  es  vaponbizionságot veszélyeztető tomeges megbetegedést ere!), 

humánjárvány következményeinek elhántása, a magyar ällampolgárok egészségének is 
életenek megóvása érdekében Magyarország egész teeletere veszelyheleetet hirdemo ki. 
A  katasztrófavidelemról és a hozza kapcsolódó egyes ervények redositasaról szóló  2011 
évi CXXVIIL  teeny 46. 0)4 )  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelectben a 

teepee,  onkormanyzat képeseletestuletének feladat-es  hatekorét a polgármester 
gyakoto.i E a 

Pikó András polgamester úgy  ewe, bogy: 

Rés.8 Zrt..  WIT 

       

I. Budapest-leseferes. Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városithabilitácios 

Program  cue  projekthez kapcsolódóan a  .Specials  lakharásr projektek (LP71" targyű.  2 
rész  ..4  db  lake  felőtitea  Bp.  VIII ker egye helyek" nevű szerzödés nedoetast 

jóvábagyorn azzal a feltételtél. hogy azt a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Fdesztalya is jövaegyja Az elfogadott  or  neno ajánlao ar  35 742.769 Fr,  azaz bruttä 

45.393.316 Ft.  azaz negyenemillieleromszekdencvenharomezereáromszáztraenhat 
forint. 

2020.  OEmájus 

07. 

 

A  Nliniszterelnökség a 
szerződés módosítását 

jóváhagyta. 

 

2020, 

június 

25. 

 

40 
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projektek  ( 4137)" 

tárgyú 

eljárásban kötött 

2.  rész  „4  db lakás 

felújítása  Bp. 

VIII. ker. egyéb 

helyek l  nevü 

szerztides 

módosítására 

 

2.  a határozat I  Ponta  alapán a szemalesmodositás tervecetet. dlen kä od o 
dokun,enturnok benpitorn a Miniszterelnökség  sincere. 

Zit  

    

i

d

(iBi

l

i u

0

s

. 

54 

 

3, 

3.  a határozat  1-2 gonna  alapján ' ozb fetchnsn,szner, eljárásra 
vonatkozó, thogato vagy feltétellel met:5mM tartalmú árta lsnusitväatva esetén ás , 

egyezeien a tannsitványban foglaltakkal --a ..Speciális lakhatás, projektek  (L1,7"  tárgyú  2 
rész  ,.4  db Lakos  Khans,' Bp  VIII ker. egyéb helyek'  nevi"  sállal kazánt szerzödes támogato 

módositast alarm* 

Min isHefelll 

ökseg —  as 

eljárant 

lämogatö 

vagy 

feltétellel 

--  

záró 

lanúsilgányä 

nak kiadását 

követően 

 

Szerződés aláírásra  kern It. 

 

2020. 

június 

25. 
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.1avaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

kerület,  Horvath 

Mihály  ter 

17.  szám alatti 

Ingatlan csatorna 

bekötésének 

kiépítéséhez 

 

A  koronavirus  den,  vedekezésrol szolo  2020  évi XII tomény  3. §(1) es (3)  bekezdése értelmében, 
valarnmt a veszélyhelyzet kairdetéseröl szóló  4012020. (Ilk  I I.) Korm rendelet I. §-a értelmében 

az etet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozo humánjárvány 
következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet Iiirdeten ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódo egyes törvények modositásáról szóló  2011 en 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

onkonnányzat képviselebtestuletSek feladat-  es  hataskurét a polgármester gyakorolja 
A  Képviselatestület hataskore a Magyarország helyi onkorményzataired  snarl, 2011.  éo CLXXX1X 
torah 594 (3)  bekezdősén, valamint a  Budapest Roams  VIII kerület Józsefvárosi Onkormányzat 
Keposelhestaletinek a Kepviselöhtestület  es  Szervei Szervezet,  es  Működés, Szabályzataról szóló 

36,2014.  (X/.06.) önkormányzati rendelet  31, é 1  I ) bekezdésén alapul. 
POP  Andras  polgármeamr úgy  Swint. bogy: 

tulajdonosi hozzájárulást adok a  Memos KR.  pegjegyzasszám:  01 09 667804;  székhely.  1125 
Budapest.  Városkidi (a  14.) aka '<Garet ten  Beryszám:1978212) szerint  as  EVIAPONTHU. Kft. 

kerelmére a  Budapest  VIII. koala  Horvath Mihaly ter 17.  szám alatti  AB  rész  (Horvath Mihaly  ló  
—  Hemet  utca sarok) ingatlanra terv-ezen. a  Tama  terv részét képező  10  lakáson társasház csatorna 

bekötes, átépion közterületi munkáihoz. az alábbi feltételekkel G kikötésekket 
a)  jean  tulajdonos, hozzájárulás a berullSót Ppittetöthem menlesin  a8  éPtésho8 480,558es 

egyet, szakhatósági  es  hatósági engedélyek beszerzése  ale]. 

M a tolaidonosi hozzájárulás a  Kerner  utca  brie.: 352103)  munkálatokkal érintett területére 

cried  M. 
c)  a beruházónak ppinetönek) a kozótkezelaii  es  munkakezdesi (burkolatbontam) hozzájámlást 

a vonatkozó rendelet  (19,1994. (V.31.)  ICHVM rendelet) szenti mellékletek csatolásával a 

Budapest  Föváros VIII kerület Polgármester,  Hivatal Gazdálkodási Uhosztély 
Kerulogazdálkodis, Irodájától elözetesen meg  hell  kémi,  es  az abban foglaltakat 

maradéktalanul be kell tanani. 

d)  a megszuntetett (levagott) esövezetékeket el kell távolimm. 

el kötelez, a beruhhouldvitelezor a bontás, helyek megfelelo helyreállitásära. melyre a 
beruhazakivitelezö  5  év garancot SIR§ a bontással erinten útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel  hell  helyreállitani, 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlagolással: 
4 cm op AC  I I jelű hengerelt aszfaltbeton koporéter ( útpálya teljes 

szelességében) 
7 cm  og  AC 11  jelű hengerelt aszfaltboon kötöreter 

20 cm sus_ C5'.10-32 IF  stabilizált útalap 
20 cm  £m. fagyálló homokos kavics ágyazat  1  rq  95%  Imás anyaggal nem 

helyettesithet6) 
• a bontással érimett járda burkolata az alább, rétegrenddel  hell  heheállnan, 

szerkezezi retegenként  20-20 cm  átlapolással: 
3 em h. MA-4  adesbett  ems  aszfalt koporeteg 

15  cln vtg.  Cal 0-32T  stabilizált útalap 
15 on  og, fagyálló homokos kavics ágyazat  Tot 9558 ha  anyaggal nem 

helyettesithered 
az engedélyes koieles a munkák  1 helyreálluas) elkeszultera a kozternlet tulajdonosát irGban 

enemies 
Mien  tulahnos, hozzaärulas csak az engedayezömervek, szakhatoságok elleasamak 

maradéktalan  Smash.  a döntés napjától  shags 1  nig  en  ényes. 

Polgármester. 

Gazdálkodási 
a 
ügyosztály 

2020.  május 

07.
 

2020.  május 

08. 

Az érintett értesitése 

megtörtént.  A  tulajdonosi  es 

közútkezelő i hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

június 

25. 
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J avaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIIL 

kerület, Hungária 

körút  30. 

B.  épület 

villamosenergia- 

ellátás 

kiápítésehez 

 

A  korona') sas  glen,  vedekezesrol  ogle 202o in:  NIE  towns 3  ) II)  es (3)  bekezdese ertelmeben. 
valanuni a veszelyhelyzet kirsidelaseról  soli) Jo 2112c, ill( I E  /Korn/  rendelel L S-ii  enelmalen 

in do- es  vagyenbirsonsagot veszelyezzeto rsmeges. megbelegedest  °bozo  hellUalérvani 
követk ontényeinek elliáritása. a mam ar ällampolgárok egeszségének  es  életének megovása 

érdekében Magyarország egéa tePiletére vesző '  Gloom  birdeint ki. 
A  katasztrefavedelemről  es  a hozzá kapcsolod6  ewes  törvények módositesared szölö  2011  evi 
CXXVIII.  Omen> 46.  e  (4)  hekezdésenek felhatalmazása alapján s eszelyhelonetben a települési 

önkornianyzat képviselölestüleRnek feladat-  es  hatáskora a polgármester gyakorolja. 
A  KépviselöTesuilel hatáskore a Magyarorszag  hobs  nnkormerwzaturól szólo  2011 en  CI.XXXDC 

lobóllY  59  k (3)  bekezdésén. valamini a  Budapest Foams  VIII kerülel Ansefoárosi Onkormányzat 
Képviselö-testuletének a KépviseliTiestulet  es  Szervei Szervezeti  es  Mükodesi Szahelyzatárol szolo 

362014 (X1.0-6.)  önkonnányzan rendelet  31.  : G1bekezdesén alapul 
Elko Andras  Pc11.1éloester  43  d'inlat  hotly' 

tuludonosi hozzájárulok a  GTE  Tervezel is FAyállalkozó Kft. (cegiemrsCkszám  OE 09 692800, 
székbely,  1131 Budapest,  Rokolya utca  1-13.)  kérelmére  as  Arab keszitett  ten,  (Munkaszám: 

218220)  szerint a  Bp  VIII. Hungána ko  30  sz. ingatlanra  dpa  Ed ABC  irodaház  B  epület  1358742 
hrsz.) villamos földkábel bekötés közierületi rnunkäihoz.  as  alábbi feltételekkel  es  kikötO

ekkeli 
al/Su tulajdonosi hozzájáruläs a beruházót Opittetöl) nem went mill az epitesl,es szukseges 

egyéb szakhatósági és hatósági eneedelyek beszerzese  AK 
1))  a tulajdonosihozzatárulas a  HO  utca  (38873)  munkálatokkal  &inlet  területére  laded  ki. 

c)  a beruházónak ( épinetének) a kozotkezelik  es  munkakezdési (burkolatboniMil hozzájárulást 
a vonatkozó rendelet  (1911994. (V.31.1  KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Polgármesten  Niguel  Gazdálkodän Ugyosztály 
Kerületgazdálkodási  Undulate'  elezetesen meg kell  Terry  és  as  abban Foglaltakat 

maradékolanul be kell tartani, 
el) kételers a beruházátAintelersit a barnás' helyek megfelele helyreallitäsárs, mehire a 

beruházolinntelezö  5  ev garanciát vällal. 

• a bontással erinten járda burko/atot  as  alábbi rétegrenddel kell helyreállitam 
szerkezeti retegenként  20-20 em  átlapolással: 

-  3 cm  ‚'tg.  MA-4  érdesiteu öntött aszfalt kopórereg 
-  15 on mg.  C8i10-32.F stabilizalt tlialap 

.15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 9550 (mM anyaggal nem 
lielyenesithetö)e)az engedélye, köteles a munkák thelyreállitás) elkészüliergl a kozterület tulajdonosat irásban 

ertesiteni, 
jelen tulajdonon hozaájáruhis csak  as  engedélyezil szervek, szakhatóságok ekliOsainak 

maradéktalan betanásával. a döntés napjátol számitou I évig érsonyes. 

Polgánnester. 
. . 

Gazdálkodasi 

Ügyosztály 

2020.  május 

07. 

. 
2020.  márus 

07. 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi  es 

közútkezelői hozzájárulás a 

kérelmezii részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

Junius 

25. 
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178 2020 V.07. 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

kerület, Bli thy 

Otto 

utca  IS.  számú 

ingatlan  viz- 

csatorna bekötés 

kiépítéséhez 

 

A /prone,  irus ellem vedekezesről szolo  2920  evi XII tors eny  3 .11) es (3)  bekezdese 
ertelmében. valamint a veszelyhelyzei isthirdeléserrn szólo  402020  (III II  ‚Korns 

rendelet I.  Ga  értelmében  an Bet- es  vagyonbiztonsegor veszélyezreto  tome-es 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elháritása. a marmar állampolgárok 

egészsigenek  es  életének megóvása érdekében Magyarország etOEé52 lenáletere 
veszélylselyzetet hirdeteu G. 

A  katasztráfavédelenirol és a hozzá kapcsolodo egyes törvenyek modosurnaról Szóló  201  L 
CM  CXXVIII tonány  46-0(4)  bekezdésének felhatalinazása alapján yeszélyhelyzetben a 

telepulési onkormányzai képviselozesruletenek feladat-  es  haräskoret a polgármester 
gyakorolja. 

A  Képviseld-testglet hatásköre a Massyarország helyi onkormányzatairol szóló  2011  evi 
CLXXX1X. törvény  59  *  (3)  bekezdésen. valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefoárosi Önkormányzat Képviselő-testuletenek a Képvlselo-testulet  es  Szervet 

Szervezeti és Mükodesi Szabályzatártól szóló  3672014  (XL06 ) ónkormányzati rendelet  31 § 

(11  bekezdésén alapul. 
Pikó  Andras  polgännester  (my  döntök.  bogy: 

tulajdonosi hozzájarulást adok a Tanács Közmiikonzultácios  101  (cégiegyzekszám-  01 09 
702749,  székliely:  1132 Budapest. Victor Hugo u. 33.)  által tervezett (Mankaszám.  4729), 

Budapest  VIII. kerület Bláthy Ottó utca  15.  szám alatti ingatlan  viz-  és csalorna vezeték 
bekötések kidpiesének közterületi munkáihoz. az alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel: 

a jelen tulajdonost hozzájárulás a beruháze4 (épitietöt) nem mentesi"  an  építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági  es  hatósági engedélyek beszerzese alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás  an  Önkormányzat tulajdonában álló Bláthy  Otto race 
(Iirsz.:  3(598)  munkálatokkal  Clime"  területére terjed ki. 

c. a beruházónak (epittelönek) a kozútkezeliii is munkakezdést (burkolathomási) 
hozzájárulist a vonatkozá rendelet  (19,1994.  (V.3 ICLIVM l 1.) rendelet) szedmi 

mellékletek csatolaseval a  Budapest  Főváros VIII kerület JózseMárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Ugyosztály Kerületgazdálkodást Irodájától előzetesen meg kell 

kériii,  es an  abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartam,d kötelezi a kivitelezőt  an comet  terület megfelelő minőségben 
történő 

belyreállhasára. melyre a beruházódaystelmo közosen  5 or  garanciát  vaned 
• a bontással érintett útpálya burkolatot  an  aláhbi retegrenddel kell 

helyreállitani. szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
—  4 cm mg AC-11  hengerelt aszfabbeton koporeteg (a járda 

szélességével megegyező hosszüsagban) 
7 cm mg. AC-I/ hengerelt aszfalibeion  !Mercies 

20 cm  rm.  C8/10-32T  stabilizáll utalap 
-  20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat  Teo 95%  (más anyaggal 

nem helyertesithetö) 
• a bontással enntettjárda burkolatot  an  alábbi rétegrenddel kell helyreállítani. 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
—  3 cm Mg MA-1  érdestien ontott sétányaszfalt (a járda szélessegével 

megegyező hosszúságban) 
-  15 cm  vtg.  C8/10-32+  stabilizált útalap 

15 cm  vtg, fagyálló homokos kayics ágyazat  To/ 95%  (mis anyaggal 
nem helyenesithetö) 

• a bontassal érintett milcherulet helyreállitasakor a auldterület részét  trapeze,. 
kürosoclan (kitermelt. saennyeartelon  Mena  elszállitort) termőtalaj poilásat -  1 

osztályú terniefold visszatoltésésel — kell elvegezni legalább  20 cm 
vastagságban, a filvesites meginditásával. 

e jelen mlajdonosi hozzájárulás csak az engedelyern szervek, szakhatosagok 
elöirásainak maractikmkur betartásával, a  dories  napjatól számított I émg érvenyes. 

Polgánnezter. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  május 

07. 

2020.05.08 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 
könitkezelöi hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

június 

25. 

    

2020. 

június 

25. 
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179 2020 V.07 . 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

k erület,  

Palotanegyed 

területin Frm 

optikai hálózat 

alépítményének 

építés hez 

 

A  koronavuus  Men'  vedekezésr61  soots 2020  ess XII tors'et°  3  a III  es 13)  bekezdese értelmeben, 
valamint a veszelyhelyzer kilurdeteseröl  scold 40-2020 (Ill I I  }Korn  rendelet 

I §-a el-Dineen  az éle!-  es  vagyonbiztonságot veszélyezteto lomeges megbetegedést okozo 
humániarvany következményeinek ellientása. a magyar állampolgarok egészségének és életének 

megóvása erddMbot Magyarmszag egész teMletere veszdylielyzetet  Birdmen  rt. 
A  katasztrófavédelenmal és a hozza kapcsolodo  coves  törvények modositäsaról szölo  2011 
évi CXXVIII. Mrs:My- 46. a  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

teleputési önkormányzat képsnselotestoletenek feladat-  es  hatáskorét a polgármester gyakorolja. 
A  Keposelotestulet hatásköre a Magyarorszag helyi onkormányzatairól szóló  3011. es,' 

CDOOGX torvény  59  *  (3)  bekezdesén,  vat  anum  a  Budapest  Főváros  3111  kerület tozsefiárosi 
önkormányzat Képviselötesolletenek a Képoselötestület  es  Szervei Szervezeti  es 

Mükodesi Szabályzatáról szóló  36/2014.  IM.06 ) istikormányzali rendelet  31 *  (1)  bekezdésen 

about 
E rendelkezések alapján a Józsefvárost önkormányzat Képtiselötestületenek feladal-  es 

hatáskörét gyakonalm a  1792020: 0 1,07.  / számú határozatot hozOnt 
Piká  Andras  polgánnester úgy döntök. hogy tulajdonosi hozzájánilást adok a GENERÁLTELEKOM 

Ka  (cégtegyzékszám  0109971750,  székhely  1183 Budapest.  Gyorrirrii út 
154.1 ghat  tervezett  (Rut  GT-0420191, a  Budapest  krIll. kerület. Palotanegyed. Trefon  2 
Drillet.  Magyar  Telekom Nyit FTTP fejlesztéséhez tartozó alepitmények kiepítéséhez, az 

alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel: 
a jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (epinetot) nem mentesiti az epitéshez 

szükséges egyeb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól. 
b.  a tulajdonosi hozzájárulás az alábbi közterületek munkálatokkal érintett szakaszára 

terjed ki 
• Szentkirályi  nice  (hrsr  365221 

• Mária utca (hrsz:  36709) 
• Cseprety  pica  (hrsz.  36784) 

• Maria  utca  (Nam 36772)c  a beruházónak Opinetönek) a közútkezelä és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást 
•

é a vonalkozó rendelet  09/1994. (V.31.)  ICHVM rendelet) szenei mellékletek 
mated/data! a  Budapest  Főváros VIII kerület JÓZServältlSi Polgármesteri Hivatal 

Gazdálkodási Ugyosztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell kemi, 
és  as  abban foglaltakat maradéktalanul be kell rartani. 

d  kötelan a beruházóittsstelezot a bontási helyek megfelelő helyreallnására, melyre a 
beruhMedkiviteleül Sáv garanciát vállal: 

• a bontással érinten járda burkolatot az  Malt  rDegrenddel kell helymállismi, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

3 on  vtg.  MA-4  érdesitett  Dealt  sétányaszfalt (a járda teljes szélességében) 
15 cm via.  C8I10-32.F stabilizált útalap 

15 cm  vtjz fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyetresithetö) 

e  as  engedélyes köteles a munkák (helyreállitás) elkészulténil a közterület tulajdonosat 
irásban ertesiteni, 

f  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak m engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartását-al.  a döntés napjától számitott I évig érvenyes. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  május 

07. 

2020.  május 

08. 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

júnitiS 

25. 

  

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 

közútkezelői hozeijärulás a 

kérelmező részére megküldésre 

került. 

 

2020. 

június 

25. 

       

A  koronaDrus elleni r'idekezésröt szélo  2020 en  XII töneny  3 *01  és  131  bekezdese 
eneImében valamint a veszélyhelyzet kilardetéseröl szold  40/2020  (II/. I I I Korm 

rendelet I. Ma értelmében  as clot-  és vagyonbiztonságot veszelyezletö tornegm 
megbetegedést okozó humanialtány következményeinek elliárilása, a magyar állampolgarok 

egészsézének és életének megóvása érdekében Magyarország egészterületére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavedelemffil  es  a hozzá kapcsolódó  tees  ton'ények módosításárol szóló  201). 
évi CXXVIII. Drvenj  -lb. :141  hekezdesenek felliatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telemilési onkormarts zat  kegs  iselödesitiletenek  (Marini- es  hatáskörét a polgarmeser 
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gyako(  aka. 
A Keens  le-tektitet hataskore a Maiyarország  betas őnkormanyzatagol szóló  2011  evi 

CI.XX XIX  ton-cry 59 11131  bekezdésén, valamint a  Budapest  Főváros VIII kerület 
Jozsefvarosi tankormanyzai Képviselődenuletének a Keposelő-reseulei  es  Szervei 

Szervezeti és Müköden Szabályzalárol szóló  36/2014  ( XL06  1  onkormanyzan rendelet  31 
lit  bekezdésén alapul. 

Pikó András polgármester úgy dlintök.  Maly: 
tulajdonosi hozzájárulása adok a PELIKÁN Bt. Négjemzekszám:  01 06 310861,  székbely: 

1164 Bp.  Cinke g  21:a.)  kérelmére az általa keszitett  ten-  CI:crvszám  2983)  szerint a 
Budapest  VIII. kerulet. Diószem  Samuel  utca  30  sz  (35997  hrsz.)Ingatlanra  pa  ló 

dialeszallo csatorna bekötés közterületi munkäihoz, az alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel: 
a) der  lulajdonosi hozzájárulas a beruhazót (épinetiot) nem rnentesilt az epitéshez 

szükseces egyéb azakharosaci  es  hatósági engedélyek beszerzése alól. 
b) a tulajdonosi hozzáiämlás a Sárkány utca  Una.: 35998)  munkálatokkal érintett 

területére  tided  D. 
c) a beruházónak (épittetonek) a koztakezelör dv munkakezdési (burkolatbontasd 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (10.1994.  (V.31.)KHVM rendelet) szerinti 
melléklerek csatolásaval a  Budapest  Főváros VIII kerulet Polgármesteri Hivatal 

Gazdalkodesi Umösztály Kerületgazdálkodási Irodájától előzetesen meg kell kérni, 
és  an  abban foglaltakat maradéktalanpl be kell tartani, 

d In  megszüntetett (Ievágott) csővezetékeket eI kell távolitam 
e) kötelen a beruházötfluktelezöt a  boniest  helyek megfelelő helyreallitasera. melyre a 

beruházóknitelezö  5  ev garanciát  yak'  • a bontással  ingot  útpálya burkolatot az alabb rétegrenddel kell belyreallitani. 
szerkezeti rétegenként  20-20 on  átlapolással: 

4 cm arm AC  I I jelő bengerelt aszfaltbeton kopöréteg Oatpálya  Dims 
szélességében) 

7 cm sag  ACII jelő hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
20 cm  vtg.  C8:10-3 2:F  stabilizált útalap 

-20 ern sag.  fagyálló homokos kavics  *aka, 499 95% Inks  anyaggal non 
helyettessithetM 

• a bontással énntett járda burkolatot  na  alábbi rétegrenddel kell helyreállitani 
szerkezeti rétegenként  20-20  mn átlapolással: 

-  3  crn  mg. MA-4  erditett öntött aszfalt kopóréteg 
-  15 cm  s-tg.  Cal 0-327F  stabilizált útalap 

-  IS cm  vig fagyálló homokos kas-les ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
belyettesithető) 

• a bontással étintett parkolósav burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 
helyneállitani. szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

- nagykockakő burkolat 
ágyazó zimalék 

20 cm CS/10-321F stabilizált útalap 
-  20 cm  vtg. fagyálló Immokos kavics egyazat Trq  95%  Onás anyaggal nem 

helyettesithelö) 
t) az engeclelyes kateles a  monk ák (ltd  yreállitás) dkeszülterol a kozterfilet tulajdonosát 

irás  ban  enesiteni. 
jeteots hozzajárulás csukni, engedélyező szemek, szakhatóságok 

elöirásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított I  Mks  éményes 

180 2020 V.07. 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

kerület, Diószegi 

Samuel  utca  30. 

szám alatti 

ingatlan csatorna 

bekötésének 

kiépítéséhez 

2020.  május 2020knájus 

07. 08. 

Polgánnester. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 

közútkezelő i hozzájárulása 

kérelmező részére megküldésre 

került. 

A  koronavirus  client  vedekezesról szóló  2020. en  XII  ton-my 3 1)11 es (31  bekezdene 
énelmében. valamint a veszelyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020  (III  IL  SZáll1ü 

kormanyrendelet I. )) emlmeben  an den  és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjánkny követkizményeinek elhántása. a magyar ällampolgerok 

egészségének ás életének megóvása érdekében Magyarerszág egöss terüleére 
veszélybelyzetet hirdetert ki. 

A  katasztrófavédelemről Is a  bona  kagesolodo egyes torvenyek mgdosiiMÁrol szolo  2011 
evi CXXVItL törvény  46. *(4)  bekezdesenek. felhatahnazása alapján  vessel,  helszetben a 

telepulek önkormanszat képviselésieskiletenek tkladat- és hataskoret a polgámiener 
gyakorolja. 

A  Képviselő-testülel  toots  kora  a Magyarerszau helyi onkormányzatairol szolo •  2011  ma 
CLXX XIX terven' bekeedisén, valamint a Képviselgiestulel és Szervei 

Szervezett' Mukoden  timbal, salami  szolé  Budapest  Fővaros VIII kerulet lorsefvárok 
Onkormányzat Keposelgtestillo  3672014  (X I  06  ) onkonnanyzan rendelet 34((II 

bekezdésén kaput. 
Pikó  Andres  polgánneker  (my  döntök. hogy: 

az Egészséges  Budapest  Program keretében  oven  namovatasi összeg felhaszmilása 
Digitalis :Mogen  berendezések beszerzése tárgyú nyik.  Judos  közbeszersési eláráns 
meginditorn az elküspesztes n'elleklene  kip.°  alanlattelel) as  kozlsevzsrrzas 

dokumentranok szedeti tanalommal. 

181 2020 

Javaslat az 

Egészséges 

Budapest 

Program 

keretében 

meginditandó 

közbeszerzési 

eljárisra 

Polgármester. 

Gazdálkodási 

Ügrsztály 

Közbeszerzési 

Iroda 

2020.  május 

07. 
2020.05.19 

Az eljárás meginditisra került. 

Az eljarás eredményesen  knit-4 

A  szerződés megkötésre került 

2020.08.04-én a nyertes 

ajánlattevövel. 

2020. 

szeptem 

her 24. 

2020.  június 

25. 

45 

45 
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182 2020 V.07. 

Javaslat az 

önkormányzat 

2019-2024.  évekre 

szóló gazdasági 

programjának 

elfogadására 

 

A  kormavirua  cue's,  rede zolo  2020 en  XII  torten' 3  § (I)  es  tn bekezdése 
enelmeben, salanum a vészélybelyzet kihirdezeserial szole  40/2020 (111 11 l  Komi rendelet 
I §-a ertelmeben az élet-  es  vakmunbizionsang  semen-eat«,  tomeges meghtategedest  ohms 

humánjamens következményeinek elháritása. a magyar allampolgerok egészségének  es 
életének megóvása érdekében Magsarorszeg egész tertiletere veszélyhelyzelel hirdetett ki. 
A  katasztrófavede/ensről és a hozza kapcsolodó e,eyes törvenyek módositásáról szolo  2011 
évi CXXVIII.  Minty 46. 3 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapjan veszélyhelyzetben a 

települési ankormanyzat képyiselöstesruletenek feladat-  es  hatáskordi a polgármester 

gyakorolja. 
Pikó  Andres  polgárnmster  Um  domök, hoLós elfogadom az eliaterjesztes I mellékletet képező 
Budapest  Fövaros VIII kerelat Józsefvárosi önkomsanyzatanak  .2010-2024.  évekre szóló - 

Gazdasági Programját 

PolgänneSteti. 

GanItillsouleigi 

ÜgyoSztály 

2020.  május 

07. 
2020.06.08 

A  gazdasági program a hivatali 

szervezeti egységek, valamint a 

gazdasági társaságok részére 
— 
továbbításra került az abban 

foglaltak foanatosítása g 
érdekében. 

 

2020, 

(ennui 

25. 

 

N  

y  
183 2020 V.13. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Baross 

utca  125.  szám 

alatti nem lakás 
céljára szolgáló 

helyiség 

bérbeadására 

 

A  koronanrus  Glen,  védekezesrol szóló  2020 en  XII toniny  3.  (Illés  (3]  bekezdese 
értelmeben, valammt a veszélyhelyzet kihirdetésérit  skid, 40/2020 (11/.  I I )Korni rendelet 
I. §-a énelmehen az  AL  és vagyenbOEMonságot veszélyeztetö lomeges megbetegedést okozó 

humánjámány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész terillmére seszélyhelyzemt hirdetett ki. 
A  Képviselostestüle hatásköre a Magyarország helyi tunkormányzamoól  snub, 20 l  I.  en 

CLXXX1X. tömény  50 013)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31. 2 01 bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavédelemrial és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásánal  sank' 2011 
eef CXXVIII. törvény  46.  e  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormanyzat képviselönentiletének feladal- és hatáskorét a polgármester 
gyakorolia. 

Pikó  Andras  polgánnester iim döntök. hogy: 

Polgármester, 

JÓZServorosi 

Gazdálkodási 

Központ Zrt. 

      

I 

hozzajerulók a  Budapest  VIII. kerület Baross  awe 125.  szám alatti  359186-A/4 Man-

 

ii,  twasdoni lapon,  23 m2  alapierületii,  tires,  utcat bejáratú, foldszinti nem lakás céljara 
szolgáló heliiség berbeadásához Kiss Aniko egyeni vällalkozo (székhely  1089 

Budapest.  Villám utca  19.:  mi(vántartási  seem. 54626890:  adószám:  55884765-1-42) 
veszem határozatlan  Mere. 30  napos felmondási kleel  'de  loosve vegyes kiskereskedelem 

(szeszesital árusitása nélkill) céljára 60.000.-Filió a ÁFA bérleti díj  k 'Manz emi  es 
kümeszotgülmiesi ditak összenen. 

2020.május 

13, 

 

25 . 

 

202 O. 

június 

 

2. 

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Közpora Zrbt a határozat I.) pontja szerinti bérleti 
szerződés megkotésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában  alto  nem 

lakás céljära szolgaló belyntagek bérbeadásának fehételeirol szóló  35/2013.  (VI.  20) 
önkormánnati rendelet  14 8121  bekezdése alapján  3  hasi  brute  bérleti dijnak megfelelö 

óvadék megDzetését, valamin a  17.8 (4/  bekezdese alamén kozjegyző  don  etzyddalir 
kotelezenségvállalesi nyilatkozat alítireset vállalja a leendö bérlö. 

2020.  június 

30. 
2020.06.29 

A  szerződést az ügyfél 

megkötötte 

Az ügyfél 
késedelmes 

óvadék 

fizetése miatt 

nem neeint
 

időben 

megkötésre a 

szerződés. 

2020' 

szeptem 

her 24, 

     

Javaslat a 

 

A  koronavires elleni yedekezésräl szóló  2020  óvi XII toneny  3 0(1)  és  (3)  hekezdese 
ertelmeben, valamlni a veszélyhelyzet kihirdetésérbe szóló  40,2020  lIII. I I ) 

Kormányrendelet I 9-2  errelmeben az élet-  es  vagyoninzionsegot veszélyezteco lomeges 
megbetegedést okozó humänjärvärly következményeinek elhahnisa. a inagyar állampolgärok 

egészségének M életének megóvása érdekében Magyarotazág egész területem 
veszélthelszetet  birdmen  D. 

A  Képsiselä-tesiulet hateskore a Maimarorszag lielyi önkormányzamiról szóló  20)1 en 
C000C1X. tönery59. t CY bekezdesön. valamin] az SZMSZ  31.  § (I < bekezdésen alapul. 
A  Latasztrofatedelernröl ás a hozza kapcsolódó egyes rörvenyek módosititsaról szele'  2011 
évi CXXV111. toneny  46.) (41 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzethen a 

telepulen onkormanyzat képvisekinestuletenek felaclab és hatáskorét a polgannester 
gsokorolja. 

Pikó András polgánnester  tags-  döntök. hogy 
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2020. 

Szeptem 

ber 24 

2020. 

június 

25. 
3-4  pont: 

2020.  május 

30. 

A  bérbeszámítási megállapodás 

megkötésre került. 

47 

 

hozzájárulok a.  Budapest  VIII. kerület.  Prater  utca  67.  szám alatti  36118 0 A-35  hrtze 
tulaidoni  boon 28 m2  alapterülem, ures pinceszrna nem  lake  céljára  senate,  helsiseg 
hétbeadásához  Toth Andras  egyéni vállalkozo (szókhely:  1083 Budapest.  VI/1, kerület. 
j azj„j j, jsia Is  j B  mt. 79ii nyjiyámanás j sakeis  1150944i  adószám:  68058364-1-421 

részere hatareadan  dire. 30 nape  felmondási  ‚do  kikorésevel minerem céttara 
25.000,-Ft 14  t ÁFA bérleti díj  -1  közüzemi e külömzolgáltatási díjak összegen, a  3  havi 

Irtuno bérlet' díjnak megfelelő övadek megfizetesének  es  az egyoldalú 
kötelezensignillalan nyilatkozat leendő bérlő általi elkeszitesenek kotelezenseee mellett 

2. 

hezájaruiok a  Budapest  VIII. keriller.  Prater  utca  67  szánt alatti  36118:0  Á  35  litsz.e. 
tulajdoni lapon  28 in'  alapteruletii,  tires.  pinceszinti  net leas  céljára szolgálo helyiség 

nem  lakes cease  szolgalo helyiség bérlő áltah  fete  tásához 

3. 

felkérem a Józsefinrosi Gazdálkodási Központ Zrtür a határozat  IL  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek fehetele, hogy az Önkormányzat tulardonaban  alto  nem 

lakes  eeljära szolgálo helyisenek berbeadasanak feltételete szóló  35/2013  (VI  20) 
önkormanyzati rendelet  14. 0121  bekezdése alapjan  3 hart  bruttó bérleti dijnak megfelelö 

óvadék menfizetésél, elantint a  17 3(4)  bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldali, 
kotelezenségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leene  beer. 

4. 

hozzájárulok  Toth Andras  egyéni ellalkozóval a  2.) pant  szerinti helyiség tekintetében 
wee  hérbeszámitärt megállapodás megkötéséhez  es  a bérbeadára tartozó  retinas, 

munkák koltségenek  been  dijba todenti hérbeszamitásához  48  hónap alatt  448 S00,- Ft 4 
121 176,- Ft  ÁFA osszeghen.  A  berbeszámirási megállapodás  48  hónapra tortenti 

megkötésével havonta  9_350.- Ft 4  ÁFA összegben számolható el a felújítási  When,  igy 
a bérlőt a berbeszámitás idötartama  alert  havonta  15.6500 Ft  -, ÁFA összegú bérleti 

4110zetes1 kötetezettség terheli. 

 

A  koronavírus ellem védekezése szóló  2020  ért XII  (teeny 3  (illés  (3)  bekezdése 
értelmében. valamint a veszdyhelyzet kihirdetéséről szóló  40(2020  (III 1 1 /Norm.  rendelet 
1.  §-a ertelmében az élet-  es  vaeonbiztonsagor veszélyeztető tomeges megberegedest okozó 

humánjánány következményeinek elháritása, a magyarállampolgárok egészségének  es 
életének megóvása érdekében Magyarország egész tertiletere veszélybelyzetet hirdetett ki 
A  Kenseletestulet hatäskóre a Magyarország helyt onkormanyzatairól szóló  2011. Me 

CTXXXIX.  Mixed  SY  5 (3)  bekezdésén. valamint a. SZMSZ  31.  § ( I ) bekezdien alapul. 
A  katasztrófavédelemről ósa hozzá kapcsolódó egyes toneyek módosításáról szoló  2011. 
évi CXXVIII. torvény  46. 014)  bekezeseek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települést önkormányzat kenseletestaletenek feladat- és hatáskorét a polgármester 
gyakorolja. 

Piker Andes  polgármester úgy  deer, hog), 
nem járulok hozzá az ingatlannyilvámartásban a  Budapest  VIII. kerület. Medi utca . 

(Kun utca .) emelet . szám alatti, helyrajzi számon nGlvántarton,  45  te 
alapteruletn  2  szobás, komfort  Mike  komfortfokozatú, a kozos tulajdonból haze/nee 

337/10.000  tulajdoni hanyaddal rendelkező lakás értékesitesehez a bérlő részére, az elkészült 
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték  120.020.000»  FO 2034-ának alapul 

vételével, azaz  4.004.000.- Ft  vetelar közlésével. 

 

A  koronavirus ellent vedekezésreil szoló  2020.  évi XII. torveny  3  <  (1)4 (3)  bekezdése értelmében, 
valamint a veszélyhelyzet krtirdereserül szóló  4052020  (III 11.1 Kenn.  rendelet I §-a értelmében az 

élet- és vaeonbiztonsägot veszélyeztető tönnees megbetegedést okozó humanjárvany 
következményeinek elhádtása, a magyar ällampolgárok egészséginek  es  életének megóvása 

érdekében Maeyareszág egész teroletere veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviseki-testuler hatáskore a Magyarorszag helyi onkormányzatairol szálé  2011  evi CLXXXIX 

eke»  59.0131  bekezdésén, t alamint az SZMSZ  31. Si 11)  bekezdésén alapul 
A  katasztrófavédelemről  ens  hozzá kapcsolódó  eyes  tonányek modositásarol szóló  2011  évi 

CXXV111. tonieny  46. 014)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyheleethen a települési 
onkormányzat keeselö-testületének feladat-  en  haraskoret a polgármester gyakorolja 

Ftle  Andras  polgánnese úgy  darner. bogy: 

I 

hozzaintrulok a  Budapest  VII1 ke urea 8  szam  elan  található. ptnceszinti. 
35171 04,1  helyrajzi  seam 80  ns1 alalatentslolási kozos tolajdonból  goo 000  tulajdoni 

hányaddal rendelkezo rakehelyeseg ertekesi tévehe tulajdonostárs reszere  A 
haryiség  seem 1877 300.-  I 1  nseseevese niene 
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Budapest  VIII. 

kerület,  Prater 

utca  67.  szám 

alatti üres, nem 

lakás céljára 

szolgáló helyiség 

bérbeadására, 

valamint 

bérbeszámítási 

megállapodás 

megkötésére 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Alföldi 

utca (Kun utca) 

emelet szám 

alatti lakás 

elidegenitésével 

kapcsolatos 

vételár  es  eladási 

ajánlat 

jóváhagyására 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, 

Tavaszmező utca 

8.  szám alatti 

raktárhelyiség 

elidegenitésével 

kapcsolatos 

vételár és eladási 

184 2020 V.I3. 

185 2020 V.I3. 

186 2020 V.13 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zn. 
vagyongazdálko 

däsi igazgatója 

1-2  pont: 

2020.  május 

13. 

2020. 

június 

25. 

A  szerződés  2020.  május  27 en 

a felek megkötötték. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zit. 

vagyongazdálko 

dási igazgató 

2020. 

június 

25. 

Józsefvárosi 

Cazdálkodási 

Központ  Zn. 
:agyongazdálko 

dasi igazgatója 

202K  május 

13. 

2020. 

június 

25. 

2020.május 

13. 

2020.  május 

13. 

A birth  kiértesítése megtörtént 

2020.  május  I3-án. 
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ajánlat 

jóváhagyására 

2. 

ri e (tazdálbodast  K ozat  14 PG 13  seeditit eladás," 
kr aldesere n kot 
szerracusher wrzt bogy  yeio a os  an  kot á az 

közos vezetekek és shazt fin izmérei  1  i vii 
kentelearllsége 

 

2020. juntas 

30. 

 

Az adásvételi szerződés 

megkötésre került  2020.  május 

26-än. 

 

2020. 
júls  

16. 

  

amennyiben  Toth  Csaba  Beta  nem cl  at  eladast ajtinlatban foglalt hatürtdénn betét a  veld 
tehetosegével. inn a helyiséget a hatalyos rendelkezesek szerint nyilt arver ball  cliziege011enl 

2020. 

szeptember 

30. 

  

2020. 

Széplem 

her 24 

 

Z 187 2020 V.I3. 

Javaslat 

hátralékkezelési 

támogatás Iranti  

kérelem 

elbirálására 

 

A  koronavirus  client  védekezésról szoló  2020  e, XII  lonely 3  § (II  es (3)  bekezdése 
értelmében. valatnint a veszélyhelyzet lohndeiesereil szölö  402020. till t  r  i  szamu 

kormányrendelet  1  * értelmében az  etc- es  vagyonbiztonságol veszelYeztető Inmeges 
megbetegedést okozó humánjánsiny követkcizményeinek elhárilása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekeben Magyarország egész területére 
veszélyhebeetet hirdetett ki. 

A  katasztrofavedelemni5 és a hozzá kapcsolódó egyes torvények modositásaról szóló  201 1 
eyi CXXVIII. torvény  46. 9 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzethen a 

telepulest onkormanyzat képvlselő-testütetének feladat, ás hatáskörét a polgármester 
gyakorolja 

A  Képsiselödestir  let  hatáskóre a Magyarország helyt onkormanyzatairól szóló  20  ( I évi 
CLXXXIX törvény  59 8 (3)  bekezdésen, valanent a Képviselebtestület  es  Szenet 

Szervezeti és Mükodire Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi 
Onkormányzat Képviselő-testület  3672014  (X I.  06.)  onkormányzati rendelet  31. 6(1) 

bekezdésen dapra 
E rendelkezések alapján a Józsefoirost önkormányzat Képviselő-testületetek feladat-  es 
hatáskora Aekórolva Ptket  Andras  polgármester úgy  (Iambi:,  hogy .  1086 

Humánszoledhat 

ád Ügyoszlály 

Családtámogatás 

i  trade. 

2020.  május 

13. 

2020.  május 

13. 

A  határozat megszületett, az 

érintett értesítése megtörtént. 

 

2020. 
. , . 
JIMIUS 

25. 

 

Budapest.  Lujza  u. szám alatti  lakes  részére a . számú 
ügyiratban hátralékkezelési támogatást állapnok meg ,-  Ft  összegben  as  dőteriesztés 

I. számú mellékletében foglalt tanalarnmal. 

      

A  korona,ros  client  videkezésrol szóló  2020 é, X11  törvény  3.  § (II és  (3)  bekezdése értelmében. 
valamtnt a veszélyhelyzet kihirdeteséral szóló  40/2020 011 1  i  )  Korns  rendelet 

I. §-a értelmében  as  élet-  es  vaytonleztonságot veszélyeztetó tömeges meghelegedésr okozó 
hiemänjániány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének is életének 
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2020.  május 

4 
188 2020 V.I3. 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

kerület, Orezy  Or 

felújítása kapcsán 

a  BKV  alépítmény 

hálózat 

létesítéséhez is 

trolibusz megállók 

energiaellátásinak 

kiépítéséhez 

49 

megénzisa erdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdeteti  Id. 
A  kantsznófavedelesnról  es  a hozzá kapcsolódó egyes torverwek módositasárol szőlő  2511. 
évi CXXV111  tenon>. 46. *141 bekezdésének felhatalmanisa alapján venelohelyzelben a 

relepulésr onkormányzat kepviseló-tesielettinek feladat-  es  hataskoret a polgánnester imakorolja. 
A  KepowelEtestuln liataskom a Magyarország  helm  onkormanyzatainil  souks 2011  evi 

CTXXXIN  innerly 59  §  (3)  hekezdesen. valamint a  Budapest  hivaros VIII Imruln lozsertarsts, 
önkormányzar Kepviselögesinetenek a Képviseknestidet  es  Szervet Szervezet; 

Működést Szabályzataról szóló  36E014 01 I  06.)  onkormanyzaii rendelet  31. (U)  bekezdesen 
alapul. 

E rendelkezések alapián a Józsefvárou Onkormanyzat Kepviselo-lesuiletének feladat- és hatáskorét 
gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester úgy dontök,  buff: 

hilajdonosi hozzájárulást adok a Tenn-Com KIT (céujec§zekszásn:  01 09 468479, 1(183 Budapest, 
Prater  utca  29a. 3.  ma.  5.)  által készitett. a  Budapest  VIII. kerület. Orczy  er  felMitásához 
kapcsolódó  BKV  alepaniény hálózat Etesitésének  es  trolibusz tnegállók energiaellátásának 

egyesített engedélyezési  es  kiviteli tervéhez  ;Tennant-  LC-913E2-2018T  az alábbi 
feltételekkel és kikötésekkel: 

a ezen hozzájárulás a be/Unapt  Marano°  nem mentesiti  as  épiteshez szükseges egyéb 
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alol. 

ha  hozzájárulás a  Keins  utca (hrs.  35961)  munkálatokkal érenten szakaszára terjed ki, 
c.  a beruházónak lepittetonek) a munkakezdesi (burkolatbontási) hozzájárulast a vonatkozó 

rendelet  11911994. (V.31.)  KI/VM rendeler) szerinti mellékletek csatolásával 
előzetesen meg kell  kern,, es  az abban foglaltakat maradéktalanul he kell  legend  kötelezt a beruházöttkintelenn a bontási 

helyek megfelelö helyreallitására, nielyre a 
heruházóTentelező Sáv  &faunal  vállal' 

• a helyreállitás az Orczy  ter  nifelejitirt teneben jóvahagyon muenkt eleirások 
szerint történjen 

e. az engedélyes koleles a munkák (heloreállitás)elkészültértil a köztenilet tulajdonosn 
ether,  értesiteni. 

f  ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok eloirásamak maradéktalan 
betartásiz  al.  a döntés napjától számitrat I  eng  érvényes 

Polgármester. 

Gazdálkodási 

ügyosztály 

2020.máju 

13. 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi is 

közútkezelöi hozzájárulás a 

kerelmezii részére megküldésre 

került. 

2020. 

Június 

25. 

Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására 

Budapest  VIII. 

Horváth Mihülv 

A  koronavirus elleni védekezésről szála  2020 en  XII törvény  3  ((I)  es (3)  bekezdése 
ertelmeben. valameu a veszélyhelyzet lehirdetésérol szóló  40/2020  (III II)  Korn  rendelet 
I értelmében az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyezteto tomeges megberegedésl okozó 

humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekeben Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemröl  es  a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosnaseról szóló  2011. 
évi CXXVI1L törvény  46. (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési onkomsanyzat képviselö-testületének feladat-  es  hatáskorét a polgarrnester 

gyakorolja.. 
A  Képviselortestület hatásköre a Magyarország onkormányzatairól szdó  2011  ért 

CLXXX1N. torvény  59.1(3)  hekezdésén, valamint a  Budapest  Fővásos VIII kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képnselärtestialetének a KépviselElestülei is Szemet Szervezeti 

és Műkodési Szabályzatárál szóló  3E2014. (X1,06.)  önkormányzaer rendelet  31 Ill) 
bekezdésen 

E rendelkezések sdapjän a hizsefoarosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és 
hateskorét gyakorolva  Pike Andras  polgármester ego dontök, hogy-

 

tulajdonosi hozzájárulást adok a Kábel  Team  Kft. (cégjegyzékszám:  01 09365974:  székhely 
1148 Budapest.  Lengyel a.  15.1  állal készitett terv (Menkaszám:  022 20)  szerint a  Budapest 

VIII.  Horvath Mihaly ter IS.  (hrszz  35192)  villamos energia ellátása. földkäbel bekörés 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 

került. 

Polgármester. 
2070  május 2020 mains 2020. 
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ter 

IS.  (hrsz.:  35192) 

villamos energia 

ellátása, földkábel 

bekötés 

kiépítéséhez 

 

közterületi munkáihoz.a? atahhi feltételekkel is kiketésekkel, 

a) ezen hozzajarulas a hernházot lepittztotl ne  es  mentesepieeshez szukseges 
egyéb szakhatósági  es  hatesági engedélyek beszerzese  061. 

hi  a Irtizzájantlás a Benőtt,  Mihaly  Sir  (35283 31  munkilatokkal érintett 

területire  mired  ki. 

via  beruhazónak hipmetönek) a munkakezdesi (hurkolatbontárt) hozzartirulart a 
vonatkozni rendelet  019'1994 IV)'.)  ICHVM rendelet) szedeti mellékletek 

matolásával előzetesen mez kell kérni, is az  Mbar)  foglaltakat maradéktalanul 

he kell tanant.d) kotelert a berithazotbovitelezöt a bontási helyek megOlelo helyreallitására, 

mere  a heruházólovitelerti,  5  ev garanciát vällal, 

• a bontással contentjárda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell Ohmage:in 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  állapolással: 

3 cm Ig.  MA-4  érdesitett  onion  asz  fall  kopóréteg 

I.5 can  veg.  C8/10-321° stabilize!)  étalap 

—  15 cm mg.  fagyálló homokos kavtcs ágyazat  TM 95%  ( más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

az engedélyes köteles a munkák (helyreallitás) elkészülteröi a közterület tulajdonosat 

irásban értesiteni, 

e/ ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok eltiirásainak 

maradéktalan herartásával, a döntés napjától számított I évig érvényes. 

Gazdálkodási 

3.i.)..ryesztály 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 

I  4. 

Az érintett értesítése 

közútkezelő i hozzájárulás a 

kérelmező részére megkiiklésre 

került. 

június 

 

25. 

 

N 

Y 
190 2020 V.I3. 

Javaslat a  Czech- 

Hungarian 

Trading  Kft 
. 
 

kérelmere, a  1088 

Budapest,  Rákóczi 

Út  13.  szám alatt 

üzemeltetett 

„Hetetlik Lépcsö" 

elnevezés" 

vendeglátó üzlet 

éjszakai 

nyitvatartási 

engedélyezési 

eljárásának 

szii neteltetéséről 

 

A  koronmjrus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törveny  3.  § illés  (3)  bekezdése 

éndmeben, valammt a veszélyhelyzei kiturdetésérül szolö  40/2020 (HI 11  .) szamir 

kormányrendelet  1 0  értelmében  as Met- es  vagyonbiztonságot veszélyeztető temeges 
megbetegedMV okozó humánjervány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhely-zetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatáskore a Magyarország  helm  onkormányzatairel szóló  2011 en 
CI-XXXIX tömény  59  *  (3)  bekezdésén. valarnint a Képviselő-testület is Szervet Szervezeti 

is Müködési Szahályzatärel szóló Budapm1 Főváros  vim  keruizt Józsefvárosi Onkormányzat 

Kemzselővlestület  36/2014  (XL-06.)önkormanyzati rendelet  31, 0111  bekezdésen alapul 
A  katasztrófavédelemről is a hozza kapcsolódó egyes örvények m ódositásáról szóló  2011 
éri CXXV111. törvény  O.  §  (4)  bekezdMének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulesi ónkormányzat képviselemmulleiének feladat-  es  hatáskorét a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkornianyzat Képoselövestutetenek feladat- is 

hatásköret gyakoroli a határozatot hozok. 

HATÁROZAT 

A  Czech-Hungartan  Trading KR.  által kezdeményezett.  a1)88 Budapest,  Rákóczi Út  13.  szám 

alatt uzemerteten „Hetedik Lépcső' elnevezésu  tastet  Mszakm nyitva tanásaml engedelyezést 

ügyben folytatott eljárást szuneteltetem. 

HaMsági 

Ügyosálály . 

Igazgatási Iroda 

2020.  május 

13. 

2020.  május 

13. 

A  végrehajtás megtörtént.  A 
Hatósági ügyosztály részéről 

további intézkedést nem 

igényel. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 191 2020 V.13 . 

Javaslat a Bláthy 

park felújítása 

keretében 

elkészült 

közmüvek 

üzemeltetési 

joganak 

átadásáról 

 

A  koronartrus ellem vedekezéstäl szóló  2020 Mt  XII tömény  3  § ( I) és  (3)  bekezdése enelmében, 

valanum a mszélyhelyzet kihirdeteseröl  smile' 40/2020  (III 11.1 Koran  rendelet  1 §-a ertelmöben az 

Het- es  vagyonbiztonságot veszélyeztet6 tomenes megbetegedést okozo hurnánjarvany 

Mir  etkezmenyeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének M életének megóvása 

érdekében Magyarország egész teMleMre veszelyheletet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyt önkormányzati  ml  sMlo  2011. Mt  CDOOCEX 

törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint  as  SZMSZ  31.  *II) bekezdésen alapul 

A  katmztrófavédelemrtil és a hozza kapcsolódó egyes torvények mádositaserol szó tó  2011. Mt 

CXX VIII. törvény  46 5)11  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

onkormanyzat kepviselövestuletenek !Hadar-  es  hatasköret a (tolgannester gyakorolja 

E rendelkezések alapjan a Józsefvárosi önkormányzat Képviseli-lestuletenek feladat- és hatmköret 

gyakorolva  Pile Andras  polgármester égy  &reek.  Imgy 

PolOrmester. 

Réva  Zn. 

2020.  mijus 

13. 

   

2020. 
‚‚ ' Junius 

25. 

 

I 

as Bp. yin  Blath)  Park  felutitása keretében lósult  úi  kömilágzáshalózat üzent 

tentesmentesen aradom a  Budapest'  Disz-  es Roast  tázttas Kft -nek. ét  oz  előterjesztés I szama követően 
mepekietet képezoMiiszakt atad II tegyMkonyvm  aliment 

 

A  jeuzökönyv polgármester Úr 

által aláírásra került, ezt 

a jegyzőkönyv 

beküldésre került az  BUR  Kft.- 

nek. 

 

2020. 

júnisis 

25. 
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2. 
a  Bp.  VIII. Bláthy  Park  feliditása keretében megvalósult  C8  csatorna bekötések üzemeltetési jogál 

teritemenican áradom a Fövarmi Csatomeasi Mával'  7 1  -nek.  es  az elöteraeszies  2. sumo 
mellekleei kepezö kozcsatomák müszaki vizsgalau prizyzókonswat aleirom 

   

A  jegyzőkönyv polgármester úr 

által aláírásra került  2020. 

május 25-én, ezt követően a 

jegyzőkönyv beküldésre került 

as  FCSM Zrt.-nek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
192 2020 V.13. 

Javaslat 

acCsarnok negyed 

fouteája - DériN1 

Projekt" 

pályázathoz 

kapesolódóan 

támogatás 

nyújtása 

társasházak 

részére tárgyú 

támogatási 

szerződések 
módosítására 

 

A  koronaviru ellem vedekezésail szolo  2020 ea  AH  torveny  3  * (  1 )  es (3)  bekezdése enelmeben, 
valamint a vesselyhelyzet kihirdeteséről  sail?, 4012020. WI I 1.)Korm rendelet  1 (-a értelmében az 

élet- és vagyonbiztonságot veszelyezretó tömeges megbetegedést okozo humane's-any 
következményeinek elleritása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének megóvása 

érdekében Magyarország egesz területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselatestulet hatekore a Magyarország helyt onkormányzatairál szóló  2011,  évi CLX XXIX 

Mixers" 59.  §  (3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  ( (I )bekezdesen alapul. 
A  katasrsrófavédelenirol  es  a hozzá kapcsolodó egyes torvények módositásáról szölö  2011 as 

COEOWHI.  tamely 46.  *  (4)  bekezdésének felhataltnazása alapján veszelyhelyzetben a települési 

Onkormányzat képaselöwestuletének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Képeselodestuletinek feladat-és hataskorit 

gyakorolva Pikó  Andras  polgármester ügy &mars,  bogy, 

PolgánnestenRé 

v8  Zn. 

    

2020. 

június 

25. 

 

I 
a uCsarnok negyed  fiancee  -DériM Projeld" pályázathoz kapcsolódóan támogat s nyújtása 
társasházak részére tárgyú támogatei szersödés-mádositásokat a. elotegesztés  2  melléklet 

szerinti tattalommal jóválagyom. 

2020.  május 

13. 

2020.  május 

25. 

A  szerződés-módosítások 

mindkét fél által aláírásra 

kerültek  2020.  május 25-én. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. a  hate-ant  I. pontja alapján a  erne> i PM ód ro 
2020.  május 

21. 

2020.május 

25. 

A  szerzódés-módositások 

mindkét fél által aláírásra 

kerültek  2020.  május 25-én. 

 

2020. 

június 

25. 

       

A  koronavirus ellem védekezesról szóló  2020.  évi XII torvény  3.  § (( }is  (3)  bekezdese 
értelmében. valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szölo  40/2020 (Ilk  II.) számú 

kormányrendelet I.  Si  érrelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tomeges 

mersetegedést  Ana,  humánja -any  következményeinek elbáriten. a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország  agar  területére 

veszelyhelyzetet hirdetett ki 
A  katasztrófavédelemräl is a hozzá kapcsolódó egyes törvények riedositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. örvény  46.  *  (4)  bekezdasenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képaselöLestúlétének feladat-és hatáskorét a polgármester 

gyakorolja, 
Piker Andras  polgámester ágy döntök,  bogy: 

HumanszolgaItat 

ási Ügyosztály 

Humánkapcsolat 

i  Iroda, 

Költségvetési 

Ügyosztály. 

Józsefvárosi 

Szociális 

Szolgáltató  es 

Gyennekjóléti 

Központ. 

Józsefvárosi 

Egyesített 

Istni "LW -

  

2020.05.15 

A  szerződést megkötöttük a 

JEB-el.  A  megrendelt meleg 

ételek megrendelésre pontosan 

leszállítva megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

I 

a Józsersárosi Szociális Szolgállaró és Gyemiekiálal lidirPom telePhellaként működő 
Nepkonyha adagszámát  2020  május  la  napjától  30  nap időtartamra nam  350 

adauszámról maximum napi  1200  adauszámra emelem. 

Po nnester 

2020.  május 

13, 

     

2. 
az emelt adagszámra kiegMziteskent  3.595  ezer Ft-ot biztositok a  11702  cimen 

elkülönnett  45.000  ezer  Pt  terhére céljelleggel. 
2020.  június 

25. 

a határozat  2.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésről szóló  8/2020. 

01.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 
.. . 
Junius 

25. 

 

3. 

az  41  tipusú korona  virus  terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzete 

tekiniencl  30  munkanap 1dr-banana-a a napi  350 saw.  egy tál meleg étel feleth maximum 
rape 850  adag egy  la) 'nee/.  etel bizesitasa a Jorsefsarosi Emesiten Bolcsalek sajat 

frizókonyhaiban kora) elisallitasra, 

Józsefvárosi 

Egyesített 

Bölcsödék 

intézmeny \ ezeto 

je 

 

A  feladatellátás a 

szezrődéskötés napjától 

folyamatosan zajlik. 

 

2020. 

1 Mrs  trs 

25. 
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Javaslat 

Népkonyha 

adagszámának 

emelésérő l 

 

tálkerem a  Meseta-arm;  Szociális Szolgáltató ás  Oa  ermekiöled Központ 
intézmenyvezertakelyetieser,  bogy  a napi maximum  350  adag meleg étel 

megrendelesére vonatkozórm loasson szerződért a  kirsch-eras]  Egyesiten Bolcsödék 
intézmenny el. 

Józsefvárosi 

Szociális 
Szolgállaté rtS 

Gyennekjóláti 

Központ 

intézményvezetö 

helyettese 

2020.  május 
15. 

2020.05.15 

A  szerződést megkötöttük a 
.1E13-el.  A  megrendelt meleg 

ételek megrendelésre pontosan
 

leszállítva megtörtént. 

 

2020
 . június 

25. 

 

5. 

a)a hatarozat  2  pontjában foglaltak  mien  az nkormányzat kiadás  _11702  Védelmi 
feladatok" cim -onként vállalt feladat - dolog' kiadások elófianyzateral  3595,0  ezer Ffin 

atcsoporrositok a  11108-02  .,Koltségvetesi támogatások intézményfinanszirozmUim - önként vallalt feladat - 
fin la anszirozási mükodési kradasorközponti, iranyi to 

szervi támogatás folyósitása eloirányzatára. 
b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekkfiéti Központ 40104-015z1ociá1is 

hkeztetés cim - onkOnt vállalt (dada; - finanszirozásr müködésr beverelekkozpong 
trányítászervi támogatás eloirimyzatin öv a dolog' kiadasok eiömányzatat 

3.595.0  ezer Ft-tal megemelem, 
el a Józsefvárosi Egyesiten Bolcsödék  40700  - onkeni vállalt feladat - 

bevételekimakodem bevételek eligranyzatár  es  a dologi kradások eloganyzatát 

3.595,0  ezer Ft-tat megemelem napi  850  adag  eel  efirdszitése érdekében. 

Polgármester 

2020.  május 

13. 

2020.  június 

25. 

a határozat  5,  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésról  sulk) 8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módosításánál 
átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

6. 
a Józsefoarosi Egyesiten Bolcsödék  40200-  önként vállalt feladat bevétele ködisi 

bevételek elömänymatát és a dolog' kiadások eloirányzatát  16 710,0  ezer  Ft 
megemelem napi  850  adag étel elkészitése érdekében, 

2020.  június 

25. 

a határozat  6.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésröl szölő  8/2020. 
(11.28.)  önkormányzati rendelet 
soron következ6 módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

7. 
a határozatban foglaltakat a koltségverási rendelet következö modositásánal figyelembe 

9657607 

a 

költsegvetés 

i  rendelet 

kovetkezö 

módosítása. 

2020.  június 

25. 

A  határozatban foglaltak a 

költségvetési rendelet következő 
módosításánál figyelembe 

vételre kerülnek. 

 

2020, 

június 

25. 

      

A  koronavirus ellent vedekezésról szóló  2020  évi  %Monty 3  § Illés  (1)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésérál szóló  90/2020 (Ill IL)  szemn 

kormányrendelet I (értelmében az élet- és vagyonbizionságot veszélyezteto tomeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek eararítása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egesz területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katesztrófavidelenarol ás a hozzá kapcsolódó egyes törvények modositásáról szóló  2011 
övi CXXV1E törveny  46 2 (4)  bekezdésének felliatalmazása alapján veszelyhelyzetben a 

telepulesi önkormanyzar képviselodestuletenek feladat- és hatáskorét a polgarmester 
gyakorolja. 

E rendelkezések elapran a Józservarosi Onkon-nanyzat Képmselithestuletenek feladat-  Cs 
hatásköret gyakorolt a  Elko Andres  porgánnester úgy döntök.  bogy: 

       

I 

I az Onkormanyzat  k .11602  Jözsehirosi Gazdálkodass Kozpont  Zit tried 
vaáyonnal kapcsolatos feladatat"  tim  - onkint  varlet:  feladat-- dologi 

kWirrklankormm,Yzat. tulaidonu ingallanols lake sok. helmségek müszekr felmérese, 
bériemOny ellenomese előiranyzatal  550011»  ezer Emal csökkenteni.  es  ezzel egymhjüleg a 

kiadas  „11107-01  Niiikodem  eel  és almlános tartalék"  Mtn  - kötelező feladat --- ezen belül az 
abate:nos tartalék elarränyzatát - korelezö felarlar -  55 000.0  ezer Ethal megemeleni 

2020.  I UnluC 
25. 

a határozat  1.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésröl szó ló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módosításánál 

itvezetésre kerülnek. 

június
 

2020. 

25. 
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2 

az Onkorman. adté  _11705  TalSaSh feloptist tamogagisa. kolcsone7 cim  --

 

oaken, ‚Ala"  feladat - felhalmozás'  male  visszaterítendő  tam  . kolcson nyüttása. emlesziese 
elutranyzatai csokkentem  6 250,0  ezer Ft-tal, az egyéb felhalmozás'  eel"  tamocarasok 

állatnhaztartason kivulre alibi-al-157mM esiakkentem  6 250,0  ezer  Foal  is ezzel egyrdetüleg  ß 
loadas  a ll 107.01  Mükodési  eel es  altalános ranalel." cím-kötelező feladat - ezen behil az 

attalanos tartaleL elgárányzatat ..- kotelezd feladat -  12 500.0  ezer Ft-tal megemelem 

 

as  Önkormányzat kiadás  ..11602  Józsefvárosi Gazdalkodási Központ  Zn  uzleh 
vagyonnal kapcsolatos feladatai" cím - onkent vállalt feladat - egyéb felhalmozasi  eel" 

támogatások állansháztartáson kivülreSkizsefitárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer 
eseréje elotränyzatái  a255.0  ezer  Foal  esökkentein és ezzel egyKlettilee a loadás  „11107-01 
Miikodesi  eel  és általanos tartalék.' cím - Lotelező feladat - ezen  belt!  az általános tartalék 

elöwanyzatat - kötelező feladat -  8 255,0  ezer Ft-tal megemelem 

4 

az Önkormányzat bevétel  211702  Védelmi feladatok cím - onként vállalt feladat - 
egyéb mukodesi  eel('  átvett pénzeszkozok államháztartáson kivülről elihrányzatát  es  a dolog' 

kiadások elibrányzatát  30 073.0  ezer Ft-ml megemelem adományozás  amen.  melyet a 
vészhelyzettel kapesolatos kiadásokra kell fordítani. 

5 

az önkormanyzat kiadás „I  1101  Tisztsertselok, bizottságok"  cam  - unként  canal, 
feladat - személyt pmatások eliiirányzatat I  425,0  ezer Ft-tat, a munkaadót terhelötärulikok 
es  szomälishozzatámlási  ado  elégünyzatát  224.0  ezerFt-tal, a ddogi kiadások dötránytzatál 
300.0  ezer  Ft-mal,  a  .11706-02  önkorrnányzau egyéb feladatok"  elm  - onkent vállalt feladat 

- memélylturtarások előirányzatát  900,0  ezer Ft-tal, a munkaadót terhelötárulékok és 
szociális hozzajárulást adó előirányzatát  142,0  ezer Ft-tat csokkentem, ezzel egyidetüleg a 

kiadás  _11702  Védelmi feladatok'  am  - önként vállalt feladat - dologi ktadisok 
elotranyzatát  2 991,0  ezer Ft-tal megemelem a megbizásiLogviszonyban lévő tanácsadók 

megbizási dijuk lemondás" miatt a vészhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezete érdekében. 

6 

az Onkormänyzat kiadás  211107-02  Felhalmozási kel elm  - önként vállalt 
feladat - haziorvosi pályázat' tárnomatás elibrányzaiat  13.000,0  ezer Ft-tat csökkentem és 

ezzel egyideMleg a kiadás  211702  Védelmi feladatok" Cím --önként vállalt feladat- dolog' 
kiadások eloganyzatat ugyan ezen összeggel megemelem a veszhelyzertel kapcsolatos 

kiadások fedezete érdekében. 

7 

as  Önkormányzat kiadások  _11702  Védelmi feladatok"  am--  onkent vállalt feladat -  
dologi előiranyzatarol  40 000.0  ezer Ft-ot atcsopolosnok a  _11303  Települési Onminiasok" 

am  kiadási -- onkent vall"!! feladat - eltátottak pénzbeli junatása elotranyzatára 

8 

as  Onkormanyzat kiadás  _11602  loasebtarosi Gazdalkodasi Kozponn  Zn  uzlen 
vagynnnal kapcsolatos feladata' cim -  (absent  vállalt feladat - dolog' 

kodasobbnkormanyzart tulatdonu inuatlanok. lakasok. helybegek müszaki felmerese, 
berlemenv ellenőrzés elötömyzatát  25 000,0  ezer Ft-tal. a dolog' kiadásolcénkormanyzatt 

tulablonn helosötek müszaki felmerese (csak a frek  yenta', Imlay!' !MK  hasznostthato 
helöségek I eloiranyzatát  30 000,0  ezer  Foal  csokkemem és ezzel emidetüleß  "Ob.  ezen 
elm  - onkent  Lillian  feladat - dologi kiadasok lozsefyárosi Gazdálkodást Kozpont  Zn 

lakoházmilkodietes chianisa kozszolgahatas. szemOdes kereteben eltaganyzalat 
55.000,0  ezer Ist-zal tneeemelem 

2020. Kuhns 

25. 

a határozat  2.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetéstől szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módositásánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2020.  június 

25. 

a határozat  3.  pontjában 
foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésrő l szóló  8/2020. 
(11.28.)  önkormányzati rendelet 
soron következő mátlositásánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2020.  június 

25. 

a határozat  4.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módositásánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2020.  június 

25. 

a határozat  5.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésrő l szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módositásánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

jfinius 

25. 

 

2020.  június 

25. 

a határozat  6.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésről szóló  7/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 
soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

június
 

2020. 

25. 

 

2020.  június 

25. 

a határozat  6.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésrő l szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 
soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2020.  június 

25. 

a határozat  8.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésrő l szóló  8/2020. 

(11.28.)  iinkormányzati rendelet 

soron következő módositásánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

ni us 

25. 

 

Javaslat 

költségvetést 

érintő döntések 

meghozatalára 

194 2020 V.20. 
Költségvetési 

Ügyosztály. 

Polgárrnester 

I-10.  pont 

esetében 

2020.  máju 

20.. 



Javaslat a 

pénzbeli ,és 

természetbeni, 

valamint a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

szociális  A 

gyermekjidéti 

ellátások helyi 

szabályairól szóló 
10/2015. (111..01.) 

önkormányzati 

rendelet 

195 2020 V.20. 

2020.  május 

20., 

2020. 

június 

25. 

a határozat  9.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésrő l szóló  8/2020. 
(1128.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

2020. 

június 

25. 

a határozat  10.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésről szóló  8/2020. 
(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módosításánál 

áti,ezetésre kerülnek. 

2020. 

június 

25. 

I. pont 

esetében a 

költségvetés 

i rendelet 

következő 

módosítása 

a  2020.  évi költségvetési-öl szóló 
8/2020. (11.28.)  önkormányzati 

rendelet soron következö 

módosításánál átvezetésre 

kerülnek 

2020. 

június 

25. 

Józsefvárosi 

Egyesiten 

Bölcső dék 

nezményvezetö 

je 

A  szerződést megkötöttük a 

JEB-el.  A  megrendelt meleg 

ételek megrendelésre pontosan 

leszállítása megtörtént. 

2020. 

június 

25. 

Józsefvárosi 

Szocialis 

Szolgáltató  Cs 

Gyemmkjóleti 

Központ 

tézmenyvezeiö 

ie 

A  szerződést megkötöttük a 

JEB-el.  A  megrendelt meleg 

ételek megrendelésre pontosan 

leszállítása megtörtént. 

2020. 

június 

25. 

2020.  június 

25. 

2020.  június 

25. 

2020.  június 

25. 

2020, tnájus 

20.. 

2020.  május 

20.  

2020.  május 

23.. 

2020.május 

21.  
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9 kiadások 

a) a Józsefvarosi Kahitószer I/usenet°  Forum  taladaramak ellmasa érdekehen a 
Polgarmesten Hivatal euy  Mt  megbizasi to:ninon s  Km  foglalkortat menre I  286,0  ezer  Hot 

biztosit, ezer! az Onkormanyzat kiadas .. I I I  to Sin. ialis  'clad ant" UM  dolom 
elitiranyzataról I  286,0  ezer Ft-ot arsonist-nisi/el. a  ,.1 1108-02  Forvegvensi ininouatások, 

intezményfinanszírozas"  elm--  önkent  saint!  feladat - finansprozasi müketdesi 
o  non'', iránvitti  seen)  tamogatas folső sitása eloirtinyzatárai9 a Polgionsesten Hivatal  20201-03  klivatal egyéb 

feladata'  can  ---  oaken,  vállalt feladat - - 
finanszirozási müködési bevetenkiközpenti, irányitoszervi támogatás elöitányzatát  1 2890 
ezer Ft-tat megemelem, ezzel egyalejüleu ugyan ezcn  rim  szernelyi junatasok elóirányzatat 

1 124,0  ezer Frval  es  a munkaadót terhelő jarulekok  es  570CIAS hozzájárulasi  ado 
előirányzatár  162_0  ezer  Flan/  nieuemelem 

10 

 

Az Önkormányzat bevétel .. I  1 108-02  Költségvetesi támogatások, 
intézményfinanszirozás"  rim  -- tinkent vallah feladat - felhalmozási célú támogatások 

állarnhaztártáson belolről/felhalmozási céla onkormanyzan támogatások e!éttránvzatd t ér 
794  EgMzsétruttyi feladatok"  rim  - onkint vallalt feladat - beruhazásokieges gugyt 

eszkozok beszerzese eloiranyzatat  961950,0  ezer Ft-tal megemelem 

11 

 

a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet kovetkezö modosi tásán ál 

figyelembe ken venni 

  

A  koronavirus  client  védekezésról száló  2020.  évi XII torvény  3  ( ( I)  es (3)  bekezdése 
Melmében, valamint a veszelybelyzet kihirdetésérő!  sari 40/2020  (III  It)  számú 

kormányrendelet I  9  ertelmében  an  elet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztető tomeges 
megbetegedest okozó humánjárvány következményeinek elharitása, a magyar ällampolgárok 

egészségének  es  eletének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katásztrofavédelemröl  da  a hozzá kapesolod6 egyes torvények módositásáról szóló  201/ 
évi CXXV1/1. törvény  46.5 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési onkormányzat kepviselo-testuletének feladat- és hatáskorét a pnlgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a lázseharosi Önkormányzat Kenviselö-testuletének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva  Pik, Andras  polgármester  tiny  döntök. hogy: 

I• 

 

an  ni típusú korona  virus  terjedése következtében kialakult rendkivüli  Mitts  helyzetre 
tekintettel  2020  május  20  napjátol a veszelybelyzet idötartamara nap]  150  adag egy tál 
meleg ételi biztositok, mely a Jonefvärost Egyesitett Bolcsödék saját rózokonyhaiban 

kerul elriallitisra 

2. 

 

felkerem a Jorvervárosi Szociális Szolgáltató és Gyermektéléti Központ 

intézmenYvezetjant, hogy az  1 pontban inegliatározon  150  adag meleg étel 
megrendelesere vonatkozóan kosson szerződése a Jozsefvärosi Egyesiten Bolcsödék 

iritérzménns el 

I 

  

az I. pontban taeghatát-ozott adagozamra Itaronta t.734Ft-at  hubs] tok május és 
júastottánapakas a  117(12  citttcta etkát6sitztt  43.005  ezer  Ft  tertséra céljelleggel, 

54 



Polgännester 

Humánszolgáltat 

ási Ügyosztály 

Családtámogatás 

i Iroda. 

polgármester 

55 

4 

al  a határozat  3  pontjában foglaltak  min as  Onkormanyzat Madás .,  11702  Vedelmi 
feladarok/  C1113  — onkent  venal!  feladat - dobot kiadások elegranyzatáról 

3.505.0  ezer Ft-ot atcsoportontok a  (1105-02  ..Koltségveresr támogatasok. 
Mtézményfinanszirozás"  rim  -- ott kent vallást feladat — finanszirozasi ma/Men 

loadesolékozpono. trányiter szerss támogatás folyosirása elönanyzatára veszelyhelyzeti 
geennekétkeztetes érdekébenin a Józseivárosi Szocialis Szolgáliató  en  Gyermekjóléti Központ  40104-01  Szociális 

steneir/  um  — onkent  Jolla!!  feladat — finansznozási működést beveteleklkozponti. 
many/  tószervt támogatás clományzatal  es  a dologi kiadások denrányzatät 

3.508.0  ezer Ft-tat megemelem. 
c)  a Józsefifirosi Egyesiten Bolcsödek  40200—  onkenr vállalt feladat - 

beveteleklmökodesi beverelek elerirányzatár  es  a dologi kiadások eleeranyzatár 
3.505.0  ezer Ft-tat megemelem napi  (50  adag étel elkészitőse érdekeben. 

5 a  lieb  tséevetésbrendelet módositdsándl a határozatban foglaltakat fi b 

 

A  koronavirus Aem! sfidekezésrol szóló  2020. ex/  XII törvény  J.  § I I  1 es (3)  bekezdése 
énelmeben, vatammt a veszelybelyzet kilurdetésérol szóló  40/2020 (111.  I I.) szamu 

kormányrendelet I (értelmében  as  élet-  es  vagyonbrmonságor veszélyeztető tömeges 

meghetegedési okozó humánrárvány következményeinek elhántása. a magyar állampolgerok 
egeszségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki 
A  katasznerfavidelemuil  dos  hozzil kapcsolódó egyes torvények modositásáről  ‚Me> 2011 
évi CXXV111. törvény  46. ((4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselö-testületenek feladat- és hatáskorét a polgármester 
gyakorolja. 

A  KepMse16-testialet hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX törvény  59  §  (3)  bekezdésen. valamint a Képmselo-testulet és Szervet 

Szervezettet Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Föváros VIII kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testüle  36/2014 (XI  Ob.)  önkormányzati rendelet  31 (II) 

bekezdésen alapul. 
E rendelkezések alma', a Józsefigrosi enkormanyzat Kepviselö-testuletének feladat-át 

hatáskörét gyakorolva  Pike,  András polgármester  (my  döntök. bobOEY .  1056 
Budapest,  Magdolna  u. . szám alatti lakos részére a . számn 

ügyiratban hatralékkezelesi támogatást állapitok meg .-  Fr  osszegben az elöterresztés 
I. számú mellékletében foglalt tanalommal. 

 

A  koronavirus elleni védekezesröl  seiner 2020.  &a XII tonfiny  3  § III  es (3)  bekezdése értelmében. 
valamint a veszelyhelyzet kihtrdeteseról szoló  40/2020  (III  It) Kam(  rendelet I §-a önelmében  as 

élet-  es  vagyonbmionságot veszélyezieto tOeleeeS megbetegedést okozó humánjánány 
következményeinek elhárirása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett  kb 
A  katasztrófavédelemről  es  a hozza kapcsolódó egyes törvények mgdositasáról sz616  2011.  evr 
CXXVIE rösvény  46.  (  14/  bekezdesenek felhatalmazása alapján veszelyhelyzaben a települesi 

ankormányzar kepviselomestületének feladat- és Itatáskorét a polgármester gyakorolja 
E rendelkezések alapján a Józservarosi Onkonnényzat Kepmseló-resiuletének feladat- és hatiskoret 

gyakorolva  Pike, Andres  polgármester  irk"  dontök,  bogy. 

I 

a  Revs  Zn.  felulmzsgálata alapján a  13515K  Beruhazesi. Műszaki Flesztési, 
Sportulizemdtetesi is Kozbeszerzesi  Zn  -rel IBMSK)koiendó -a kapralanfuredi gyerniek- és 

utánpótlás tábor tbjlesztesdnek megvalösitása tárgyában - a belyi önkormargzat részére 
járulekos közbeszerzesi szolgallatások ellátasera vonatkozo megbízást szerzodest. valamrnf a 

helyi onkormanyzat részére tervellenört, berulnenislebonyolgor és építésr müszakr ellenön 
feladatok ellátására vonatkozo megbizasi szerzödest is ezen szerződésekhez kapcsoldrk 

általanos szerzödem feltereleket elfogadorn ös azokat a BEISKrovahagyasát követeen 
alfirom. 

2020.  május 

20.. 

2020.  június 

25. 

a határozat  4.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségsetésrő l szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron kösetkező módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

költségvetés 

i  rendelet 

következo 

módosítása 

2020.  június 

25. 

A  határozat  5.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésről szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

  

2020.  május 

20. 

A  határozat megszületett, az 

érintett értesitése megtörtént.  A 

támogatás folyósítása 

folyamatban van. 

 

2020. 

június 

25. 

       

I.  poll 

esetén a 

BMSK 

jóvábagyásá 

I követöen 

 

A  Polgármesteri Hivatal 

megbízta a Rév8 Zrt.-t a 

határozatban foglalt feladatok 

ellátása kapcsán.  A  megbízási 

szerződés aláirva. 

   

    

módosítására' 

 

196 2020 V.20. 

Javaslat 

hátralékkezelési 

támogatás iránti 

kérelem 

elbirátására 

 

197 2020 V.20. 

Javaslat a BMSK-

 

val kötendő 

szerződésekre, a 

WW1  Zrt.-vel 

kötött 

közszolgáltatási 

szerződés 

módosítására, 

valamint a 

66/2020. (X11.13.) 

önkormányzati 
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.,.., ..... 

módosítására 

2 
a Rev8  Zn  -, el  Solon  közszolgaltatrt,  sacral-ides,  írt. elöterjesztes  3  sz melleklete szerinti 

tartalommal rilotleShom  es  a közszolealiatart szerzödes  8  sz  mode''  szül alairorn 

 

2- P010 

esetén a 

módosítás 

aláírása 

2020. 

matte 25. 

 

A  közszolgáltatási szerződés 

módosítása aláírásra került. 

 

2020. 

nOveinb 

er  26, 

 

N 

Y 
198 2020 V.20. 

Javaslat a 

nemzetiségi 

önkormányzatok 

működésének 

támogatására 

 

A  korona elleni réeekezeoröl szóló  2020 en  XII. torveny  3.  § ( I)  es 0)  bekezdése 
énelmeben, valarnint a veszélybelyzet kihirdetesereil szolo  40,2020  <III ill  szánni 

kormányrendelet I j  énelmeben az  Get-  és vagyonbiztonságol veszélyeztelä tomeges 
megbetegedés, okozó humánjárvány következményeinek elhántása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet birdetett ki. 

A  katasztrofavédelemröl  des  hozza kapcsolódó egyes torvények módosilásárál szóló  2011 
im  °OWE).  törvény  46. SO)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélybelszetben a 

települesi iinkormanyzat képviselodertutertnek feladat- és hatáskorét a polgenneater 

Makeolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormmyzat Keprtselö-testuletének feladat- és 

Irttásköret gyakorolva Pikó  Andras  nolgármerter úgy döntök.  hen 

Jegyzói Kabinet, 

nemzetiségi 

referens. 

KöltSegyeteSt 

Ügyosztály, 

I  ,-4,  Pont 

esetében 

2020.  május 

20. 

     

I 

a  94/2020  III.  28).  számú éprtselödestületi határozat  2.  pontrti az alábbiak szerint 
módositom: 

....a Józsefváros' Nemzetiségi Onkormányzatok  2020.  évi vissza nem téritendő 
mőködesi támogatásának - önként vállalt feladat - osszegét  basemen 7.975 623,-  Ftban 

határozza meg,  es  felkéri a Polgármestert a temegatart szerzödések aláirására " 

   

2020. 

Junius 

25. 

 

2.  

, 

Budapest  Föváros VIII kerület Józsefváros önkormanyzata a nemzetisegt 
önkormányzatok támogatásának kiegészítésére  369,0  ezer Ft-ot biztosit a miikodesi 
általános tartalék terhére. ezen  as  Önkormányzat kiadás  .4 1107-01  Mükcidért cél és 

ältalános tartaléle  elm-  kötelező feladat- ezen belül az általanos tartalék 
elöirányzart,  369,0  ezer Ft-tat csokkenti  es  ezzel egytdejüleg a .,I  1105  Tagsági dijak 

és tanrtgatások"  Gm  - onkent vállalt feladat -egyéb müködési  odd  támogatások 
államháztartáson belülre elritrányzatát ugyan ezen osszeggel megemeli 

2020. 

június  25. 

a határozat  2.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetesal szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módositásánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 
., . 
plialtiS 

25. 

 

3. 

Budapest reveres  VIII. kerület Józsekáros Onkormányz.ata  2020  évben a Józsertáresi 
Bolgár önkormánirtat részére  200.000,- Ft,  a Józsefvárosi Görög önkonnányzat 

25. 

 

A  szerződés 

aláírásra 

került a 

Nemzetiségi 

Irodában az 

elnökök által 

és ezt 

követően I  

példány 

maradt a 

Nemzetiségi 

Irodában, I 

példány a 

Pénzügyi 

Osztályra a 

példány  pr. 

Kovács 

Gabriella  jogi 

refernshez, 

2020. 
Lün jus 

 

részére  302.3193 Ft.  a Józsefvárosi Lengyel Önkomiányzal részére  200.000.- Ft.  a 
Fizsertárosi Nérnet Önkormányeat részére  268.728.- Ft,  a Józsefvárosi Önneny 
Önkormányzat részére  474 473.- Ft.  a Idzsefvárosi Roma Önkormanyzat reszére 

5.369.000,. Ft,  a ltizsefirtrosi Rom m Romer  Önkortnyzat részére  361.103,-Ft,  a Józsefvárosi Ruszin Onkormansrtat részére 
200.000.- Ft.  a Józsefvárosi Szerb 

Önkottnányzat részére  200.0004 Ft.  a József-át-mi Szlovák Önkormányzat részére 
200 000,- Ft es  a Józsertárosi Ukrán Önkormányzat reszére  200 000.- Ft  osszegü 

rum  tom  teribtridd mükedési  relit  támogatást nyújt 

4. 

Budapest  Fiavaros VIII kerület Józsefvaros Önkormányzata elfogadja a hatarozat  2.- 
/ I szamii mellékletét képező, a lomefvárort Bolgár.  Gems,  Lengyel, Német. 

Onnenj.  Roman.  Szerb, Szlovák. Ruszin. és Ukrán Nemzetiségi Önkennanyzatokkal 
kotende  támogatás, szerzcideseket 

  

2020
' 

júi nus 

25, 

 

5. 
A  hatarozatban foglaltakat a köllségretési re"delet koretkezó dositesenal 

_ b ern 

a költségvetésről 

szóló rendelet 

következö 

módosítása 

 

többi  4 
2020. 
f 'Mitts 

25, 
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N 

Y 
199 2020 V.20. 

Javaslat az 

Egészséges 

Budapestért 

Program 

keretében 

lefolytatott 

„Videogasztroszkó 

rb-  

kolonoszkóp  k 

endoszkópmosó- 

fertötlenítő 

automata 

készülékek" 

tárgyú 

közbeszerzési 

eljárásban 

eredményt 

megállapító 

döntés 

meghozatalára 

 

A  kownavirus elleni vedekezesrol szolo  2020  évi XII törvény  3 ((Des (3)  bekezdese enelmében, 
valamint a veszely belyzet kihirdetésérol szóló  40 2020.  (III. I I ./ Komi. rendelet  1 s-a énelmeben az 

Bet- es  vagyönbotonsagot veszélyeztetó troneges megberegedest okom humámánány 
következmenyeinek elheritása. a magyar állampolgárok egészségének  to  életének megóvása 

érdekében Magyarország egész rerületére veszélyhelyzerot hirdetett  ILL 

A  Képoselodestulet hatásköre a Magyarorszag helyi onkormányzatorol szálo  2011  evi C000C1X 
törvény  59. /(3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31. 0  (I  1  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemre)  IS  a hozza kapcsolódó egyes torvények modositasáról szóló  2011 rot 
</XXVIII. törvény  46. ((41  bekezdésének felhatalmániga alapján veszélyhelyzetben a települési 

tinkormányzat képviselödestületenek feladat-és hatásköret a polgarmester gyakorolta 
E rendelkezisek alapján a Józsefyirosi ronkormanyzat Keposelödestületenek feladat- és hatáskórét 

gyakorolva Pikó  Andras  polgámoster ágy dönlök.  bogy: 
„Viderogasztroszkópd kolonoszkóp és endoszkopmesó-fentatleniro automata készulekek" tárgyó a 

Irozbeszerzésekreil szóló  2015.  évi CX1-111 törvény  81 01)0)  bekezdése szerinti közbeszerzési  rogues 
a  Shield  Etzonságnak az elöterjesztes I számú nollékletet kepezöwvaslata alapján eredménytelen 

Gazdálkodási 

ügyoszialy 

Közbeszerzési 

Iroda 

2020. mains 

20. 
2020.05.21 

Az összegezés megküldsére 

került, továbbá eredmény 

tájékoztató (eladásra került.  A 

hirdetmény az Európai Unió 

Hivatalos lapjában  (TED) 

megjelent  2020.06.08-án 2020/S 

109-264415  számon. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
200 2020 V.20. 

Javaslat az 

Egészséges 

Budapest 

Program 

keretében a  „7- 

 Rectoscop 

készülék" 

tárgyü 

közbeszerzési 

eljárásban 

eredmény 

megállapítására 

 

A  koronavirus elleni védekearoreil szóló  2020.  évi XII törvény 3.  0 (Us (3)  bekezdése értelmében, 
valamint a veszélyhelyzet kihodetéseroil szóló  40/2020.  (III I  Id  Korm rendelet  1)-a  értelmeben az 

diet- es  vagyonbiztonságot veszélyegietó lomeges megbetegedést okozo humánjárvány 
következményeinek elhárilása. a magyar állampolgárok egészségének  es  életének megóvása 

eniekeben Magyarország egész terreetére veszelyhelyzetet hird  nett  ki. 
A  Képviselögestület hatáskore a Magyarország  help  onkormányzatoról szóló  2011 Co  CLXXXIX. 

törvény  59. 013)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.0  (I) bekezdésén alapul. 
A  katasalrófavédelenzöl és a hozza kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló  2011  eo 
CXXVIII. törvény  46. 0)41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat keriviselödestuletenek feladat- is hatáskorét a polgármester gyakorolja 
E rendelkezések alapján a Józsefvárost Onkormányzat Képoselögesiuletének feladat-  es  hatásköret 

gyakorolva  Pike  András polgármester  Ú67  dóntók. bon' 

Gazdálkodási 

ügyoszlály 

Közbeszerzési 

Iroda 

2020.  május 

20. 

2020.05.2/ 

Az összegezés megküldsére 

került, továbbá eredmény 

tájékoztató (eladásra került.  A 

 hirdetmény az Európai Unió 

Hivatalos lapjában  (TED) 

megjelent  2020.06.02-án 2020/S 

105-253738 

 

2020. 

június 

25. 

 

I  

1.1  az Egeszséges  Budapest  Program keretében a ..7-Rectoseop készülék" tárgyú kozbeszerzest 
eljárásban a 72mi Med kereskedelnu is Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társasig  (1165 

Budapest Margo giro 114.)  ajánlanero ajárilata megfelelä, tekintettel arra,  bogy  az ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhivásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

hatályesiogszabitlyokban foglalt eroirásoknak 

  

2020. 

június 

25. 

 

2 
21  az Egeszséges  Budapest  Program keretében a „7-Rectoseop készülék" ,ozbeszerzes, 

eljárás eredmenyrolen a  KM. 75. 0)2)  bekezdés  b)  pont/a alapján. 

  

2020. 

június 

25. 
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A  koronavaus ellent védekezesoil  smile 2020 en  XII törvenv  3 § Ili és  (3)  bekezdese 
ertelmeben. valanunt a veszélyhelyzet kthirdeleserol szoló  901020 all I I ) Korm rendelet 

             

1  §-a enelmében az  der-  os  vagyonbiztonsagot veszélyeztető  'envies  megbetegedest  ulnas 

             

Ittanänjärvány kovetkezményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egeszségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhe/yzetet hirdetett ki. 

             

A  katasztrofavédelemröl  es  a  bona  kapcsolodó egyes sorvenyek modositásárol szóló  2011 
evi CX.XVIIII.  toast> 46. §141  bekez desdnek felhatalmazása alapjän veszélyhelyzetben a 

települési onkormányzat kepviselodestületének feladat-  es  hatáskoret a polgarmester 
gyakorolja. 

             

A  Képviselatestület haráskore a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011 évi 

             

CI-XXXIX ton'eny  59 *(3)  bekezdésén, valamint a  Budapest  Fövaros VIII kennel 

             

JózseMrosi önkormányzat Képviselödestuletenek a Képviselö-testület is Szervet Szervezeti 
es  Müködési Szabályzatáról  saki, 36/2014. (XI 06  ) ónkormányzati rendelet  31 *  EI  ) 

bekezdésén alapul. 

             

E rendelkezesek alapján a JózsaBirom önkormányzat Képviselodestúlmenek feladat- és 
hatáskörét gyakorolva  Pilo) Andras  polgánnester úgy döntök.  bogy 

tulajdonosi és konnikezekb hozzájárulását adok a Föväron Vizrnüvek  Zn  (cé2egyzekszám 

           

Javasl at  

 

01-10-042451i  székhely  1138 Budapest  Váci út  182.1  által készített. a  Budapest  VIII. kerület, 
Fecske utca (Népszinház  urea--  Fecske  area 36.  szóra kozotti szakasz) vizvezetek 
rekonstrukció kiviteli  ten'  iTcroszánt EV-32(2018) szerinti kiépitésének közterületi 

munkáihoz, az alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel: 

       

N 
201 2020 V.20. 

tulajdonosi ó 
közútkezelői 
hozzájárulás 

megadására a 

 

a. ezen hozzájárulás a beruhazot (epittetöt) nem mentesíti az épitéshez szükséges egyeb 
szakhatósági  Cs  hatósági engedélyek beszerzése  3161. 

b. a hozzájámlás a Fecske  area  (hrsz.:  39785  és hoz.:  34989).  valamint a Bérkocsis utca 
(hrsz.:  34864A) ten  szennti munkálatokkal Sietett területére  toted  ki, 

c  a beruházónak (épinetänek) a munkakezdést (hurkolathontási) hozzájárulást a Gazdálkodási 2020.  majus 

 

Az érintett értesítése 
megtörtént.  A  tulajdonosi is 

 

2020. 

 

Y 

   

Budapest  VIII. 
kerület, 

Fecske utcában 
vízvezeték 

rekonstrukció 

 

vonalkozo rendelet  (191 994.  (V.  31.)  KHVM rendelet) szennt) mellekletek 
csatolásával előzetesen meg kell  kind. es  az abban foglaltakat maradéktalanul be kell 

tanned.  kotelezi a kintelezöt a bontási helyek megfelelö minöségben törteno helyreállitására, 
melyre a heruházó/kivnelezö kozosen  5  év garanciát vállal' 

• a bontással énnten útpalya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállitani, 
szerkezeti retegenként  20-20 cm  átlapolással: 

ügyosztály 20. 
2020.05.21 kiizútkezeliii hozzájárulás a 

kérelmező részére megküldésre 
került. 

 

június 

25. 

     

elvégzésehez 

 

4 cm me AC El  jelű  hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (ennten forgaltm sáv 
teljes szelességében) 

             

7 cm mg AC  II jelültengerelt aszfaltbson kótöréteg 

             

20 cm mg. 08110-32T  stabilizált útalap 

             

20 cal mg,  fagyálló homokos  basics  ágyazat  'fro 95%  (más anyaggal nem 
helyenesithetö) 

             

• a bontissal érinten járda burkolatot az alábbt rétegrenddel ken helyreallitani, 
szerkezeti rétegenkern  20-20 cm  átlapolással, 

3 cm mg. MA-9  erdesitett (intäit aszfalt koperéteg (legalább a járda 
szélesseggel inegeinezó hossznsagban) 

             

IS cm  "Ig.  0810-32T  stabiazált  (listen 

             

IS cm mg,  fagyálló homokos  bevies  ágyazat Tra  95.5  Onás anyaggal nem 
helyettesithetól 

             

• alto]  a munkaárok szele a kiemelt szegélyttal  HO  cm-re, vatry annál kisebb 

             

(avolságra van. akkor az útpályát a luemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell 
eptieni 

e az enuedelyes  %metes  a nninkák Ortlyreallitas) elkészültértil a konerulet tulaidonosat 
frasban énesiteni, 

f  ezen hozaijárulas csak az engedélyező szervek, szakhatóságok elöirásainak 
maradéktalan betartásával. a döntés napjátol számitott I  grin  Madnyes. 
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N 
V 

202 2020 V.20. 

Javaslat a 
Józsefvárosi 

Egyesített 
Bölcsödék  2020. 

évi nyári 
nyitvatartási 

rendjének 
jó vákagyására 

 

A  koronaörus ellen' / edekezesreil szolo  2020 err  XII tOrVérIV  3  § I  0 es (3)  bekezdése 
eoelmehers valanum a veszélyhelyzei kilurcletesereil szolo  40.2020 011 I I  1  szamu 

korniányrendelet I § enelmében az élet-  es  vagyonbiztonsagoi veszélyezteto romeges 
rnegbetegerlest okozó humánjársany következményeinek elliaritása. a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területise 
veszelyhelysetet hirdetett ki. 

A  Kepöselo-testület hatasköre a Magyarorszag  Italy]  onkonnán/satairól szóló  2011  ért
CI  2000X.  tömény  59.  S  (3/  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31. 0  (I] bekezdésen alapul. 
A  katasztröfavedelemrol és a hozzá kapcsolódó egyes torvények modositasáról  molar 2011 
ávi COWIll. törvény  46. 0(4)  bekezdésének felhatalmazása  Map*  veszélyhelyzetben a 

ielepulesi önkormányzat képviselökestuletenek feladat-  es  hatáskorét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezesek alapján a )km0E/arcs' Önkormányzat KépvIselo-testädetének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva  Pik/ Andras  polgánnester ügy döntök. hogy: 

Huinanszolgáltat 

äsi ügyosztály 
Humánkapcsolat 

i  Iroda. 
Józsefvárosi 

Egyesített 
Bolcsödék 

2020.  május 

20. 

   

2020. 

junius 
25. 

 

1 

óahagyom a  Budapest  Józseatárok Önkormanyzat fenntartásában  IMP  Józsefvá jv rosi 
Emesiten Bblcsödék  2020  evi nyári n/0E/Mai-Iasi rendjét. tneK szerint a brácsedék 
nem tartanak nyári szünetet a  2020.  evben tekintettel arra. hogy a koronavims elleni 

védekezés érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet idején 
a Et/blase/Mk ugyeleri rendben működnek,  es  elvégzik a  2020  évi nyári szöneue 

tervezett felÚjítási, karbantartási. takaritási feladatokal 

2020.  május 

2 1. 

A  határozat megküldésre került 
a Józsefvárosi Egyesített 

Bölcsődék részére. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
visszavonom a Szociális.Egesége es  Lakásügyi Bizottság  3/2019. (XI. 19.) 

szamn ozata  2  )Pontját. 

 

A 3E13 2020.  évi nyári 
nyitvatartási rendjét a JEB 
honlapján közzé tettük és a 

szülőket tájékoztattuk 

 

2020- 

június 

25. 

 

N 

Y 
203 2020 V.20. 

Javaslat a 
Budapest  VIII. 

kerület, 
Népszínház  u. 42- 

44.  szám alatti 

Társasházban a 
felvonó létesítésére 

 

A  koronaváras ellem védekezésröl szóló  2020 mu  XII törvény  3  §  0  )  es (3)  bekezdése 
értelmében, valammt a veszélyhelyzet kibirderesirál szóló  40/2020  (III.  11  ) Korm. rendelet 
I.  Iii-a értelmében az  Met-  és vagyonbizionságot veszeKezreto  'omegas  megbetegedés' okozó 

humánjänöny következményeinek elhädtása. a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelzhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képmselö-testulet hatäskore a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011 évi 

CLXXXIX. törvény  59. 013)  bekezdésér, valamint az SZMSZ  31.0  (I) bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavedeleme  es  a  Ilona  kapcsolódó egyes törvények modositásaról  mole, 2011. 
évi CXXVIII. törvény  46. j(41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselökestületinek feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsehorosr Önkormányzat Képviselostestületének feladat- és 
hatáskeiér gyakorolva  Pike Andras  polgánnester tigy döntok. hogy 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zd. 

      

ll t 

I.)  ho lok a  Budapest  VIII. kerület, Nepszinház  u. 42-44.  szánt h 2019. 
december 0-ig tartott irásbeli szavazásán a felvonó telepítése tárgyában hozott I 

hatiroaatár 

2020.  május 

2a,  

 

A  döntésről az  ügyfél 
kiértesítése megtörtént 

2020.május  26.  napján.  A 

közgyűlés Vagy írásbeli 
szavazás időpontja még nincs 

kitűzve, a to‘Obbi felatlatellátás 

folyamatban van. 

 

2020. 

j únius 

25. 

 

2. 
felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.-t. hogy: a felvono telepítésének 

tárgyában tartandó ismételt kozgyülesen vagy irösbeli szavazáson igen szavazatával 
támogassa a lift telepitéséL valamint a hozzá kapcsolódó társasház tulajdont alapitó okirat 

maoosaáság 

a közgyűlés 

idépontja 

  

2020. 

SZeSteln 

b or  24. 

 

3. 

felkarem a lozservárosi Gazdálkodási Központ 2rtst. a  Budapest  Józsefvárosi 
onkormanynt  es  a Józsefvárost Gazdalkodasi Központ  Zn  kozott hatályban lever 

közszolgáltatásr szerzikies alapján a  Budapest  VIII kerulet. Népszinhaz  u. 42-44  szarn 
alatti társasház lift relepiteséhez kapcsolódo társashaz tulajdont alapító okirat madositas 

aláts)sárz a  Budapest  Józsefvárosi ÖnkonnányzaLinint tulajdonos képviseletében  es 
megharalmazázábol etjárva. 

az iratok 

tulajdonoso 

k  yarn/ 
mestbízottju 

k  által 
történet 

benyújtásat 
követet  5 

inunkanap 

 

A  Társaaház 

anvagi 
kérdése miatt 

még nem 

tüzlék ki  at 
idögontot. 
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Z 204 2020 V.20. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Kőris  u. 

. szám alatti lakás 

cserelakásként 

törtinii 
berbeadására 

lakásgazdálkodási 
feladatok 

teljesítése körében 

 

A  koronavaus ellent vedekezesról szolo  2020  ma XII lortest  3  öll I  2513)  bekezdése 
ertehneben, valanum a veszelyhelyzet Eardeteserol szolo  4142020  III! I I I  Korn'  rendelet 
I . §-a értelmében az élet-  es  vagyonbiztonsagot veszelyeztet6 mmeges megbetegeriesi  cacao 

hurnanjárvany kovetkezmensiinek elbáritása. a magyar állaanpolgárok egészsegének  es 
delének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Kepviselo-testülea hataskore a Magyarorsaig hels onkormanyzataarol szolo  2011  évi 

CI.XXX4,X. törvény  59.) (3)  bekezdésen. valamint az SZMSZ  31.  a(  11/  bekezdésén alapul. 
A  kataszgófavedelemröl  es  a hozzá kapcsolodo egyes torvenyek módomásarel szol!  2011 

ár! COECXVIII.  Vasty 46. *14)  bekezdésének felhatalmazása alapján a eszelyhelyzelben a 
telepults ünkormányzal képviselodestremének feladat-  es  hatáskörét a polgárniester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefoáros Önkormányzat Képvaselönestületének feladat-  es 

hatáskoret gyakorolva  Pik! Andras  polgármester ugy döntök. hogy 

Józsefvárosi 

Gazdálkodäsi 

Központ Zrt. 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

      

i  

hozzájárulok a lase.  alatt felvett épületben. a  Budapest  VIII. kerület. Magdolna  u. 
seam  alatta I szobás. komfort nélküli kornfortfokozatii  25  ni2 alapteruletü 

lakes  sanatkozásában hérlövel fennálló  beds'  jogsszony közos 
megegyezéssel torteno megszuntessével egyidejűleg. részére a hmz -a) 

Budapest vat  kerulet.  Budapest  VIII kerület.  Keats u szám  alert!? 
szobás, komfonos komfortfokozató  44  ma alapterdletű lakás megtekinten állapotban 
Ones!.  határozadan  adore  szóló bérbeadásához — a lakbér alapját képezei  novel!. es 

csökkent! tényezoket  as  Ilkgelernbe vére —jelenleg  12 170,- EOM  koltsegelyü komfortos 
berleti díjjal  es  az alábbi feltételekkel: 

a )  bed!  a leadásra kerülö bérlerrainyt kaarten állapotban adja át a es/Isiah! 
birtokbavételét kivet!, maximum  90  napon beltal. 

b.)  a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos müszaki helyreä/litas — aaját költségén — a 
bérlő feladata, amelyet beruházási megállapodásban koteles vállalm.  A  beruházása 
megállapodásban 'pite! felújitási munkäk elkészültet. a bérbeadó szervezel a S 

megállapodásban rogzitett időpontig ellenorm.  jay  kulemosen 
bal az elektromos fogyaszten hálázat szabványositását. szabvanyos méröhely 

kialakítását ELME ügyintézéssel.  bb)  amennyiben a lakásban  ran  gázimemii készulék, akkor gáz fogyasztó lóz 
szabványositását. gáztennal.gázmeótal. FOGAZ ügyintézéssel. 

be/ amennyiben  ä  lakásban van kéményhez kötött készülék, akkor a kémény 

szabványositását (kéménybélelés.  4  tisztitoidomok) FOKETOSZ ügy(ntézéssel. 

2090.  május 

20- 

 

Bérleti szerződés  2020. 

augusztus  12.  napján aláírásra 
került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2 . 
felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodás! Központ Zntt a határozat I .) pontja ezeonti 

megällapodas és  Nailer]  szerződés megkötésére. 
2020.  július 

15 .. 

  

2020. 

 szeptem 

her! 24. 

 

3. 
kotelezem , laogy az I )pontban rnegjeloh lakás birtokbavételit kovetri 

legfeljebb  90  napon belül. az ältala jelenleg  %lawn,* Budapest  VIII. kerület, Magdolna 
.. szám Matti lakást ingóságaitól kiüritee. üresen, tisztán adja le. 

a  Budapest 

VIII. 

kerület. 

Koris  U. 

szám alatti 

lakás 

birtokbavete 

ldl követő 

90.  nap. 

        

Javaslat 

közszolgálati célú 

önkormanyzati 

lakas 

 

A  koronavirus  Olen,  videkezestöl szóló  2020  éVI XII dimény  3 *0 1 e bekezdese 
értelmében. valamint a veszélyhelyzet kiardeteserril szol!  462020 1111 !l!Karm rendelet 
I. §-a ertelmehen az etet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztet!tomeges megbetegedést okozo 

humanianan, ktivetkezményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egészségének  es 

életének megóváza érdekében Magyarmszág egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselo-testulet hataskore a Nlagyarorszag hely' onkormányzatairol szolo  2011 eta 
Cl..XXX/X. tömém  59. *131 bekezdésen. valanaim az SZMSZ  31 (II) bekezdésen alapul. 
A  katasztrofavedelemrol éti hozza kapcsolodo egyes tonenyek módosciásarol szét!  201] 
evi ('XXVIII  torten) I6.* (4)  bekezdésének felhatalmazása ataphin xeszetyhebtetben a 

telepules onkormanyzaa kepviselobestraletének feladat' és hatásköret a polgarmeser 

goakomna 
E rendelkezesek alapan a lonefonros Onkormanyzat Kepsselatestuletarnek felEarlat-  es 

haijsktne1 tnakut  °Iva Pia) Andras  polgännesm  up  drimblr.  bogy 
Józsefv árosi 

Gazda I kodási 
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a  Budapest  lőzsetbárosi önkonnam  ear  rulardonaban  BP  lakamik bérbeadásának 
feltetelerrők valamno a lakbér mértékerel  anal°  M  2010 WI OS  I onkormanyzan rendelet 

14.  §-a alapján hozzájárulok a loan-. B ode pest  VIII. kerület. Nagy FUValOS II. 
. emel ei seam elan' 31E0  or2 alapterületű est- szobás. komfortos 

komfortfokozaté közszolgálati lakás berbeadasaleir a BREK VIII. kerületi 

I Rendörkamtánysag dolgozína, részese — a lakber alapját kepezii 
névelő és csokkentri tényezőket no ficelembe  arrive  —jelenleg .- Friür koltsécelvil 

bérlet'  di)  fizetett ketelezenseggel. határozott tdöre, a khelolt bértőnek a BRFK  yin 
kennet'  RendörkapiránysaenaI fennálló foelalkoziaräsi rogviszonvanak végérg. valanant a 
lakbér — csökkentő  es  noveler tényező nelkuli — kétszeresének megfelelii Ovadekozetésr 

kötelezettséggel. 

2. 
felkérem a Józsefirárosi Gazdálkodási Központ  Ea,' I rozat I.) pontja szenti bérleti 

szerarides megkotésérg 

 

A  koronavinis elleni vedekezesröl szóló  2020  dő  XII törvény  3 §11) es 0)  bekezdése 
értelmében, valammi a veszelyhelyzei blardetezédil szoló  40/2020  (III Ill  Kom. rendelet 

 

L §-a értelmében az  der- es  vanyonbrztonsagot veszelyezterö  tonnes  megbetegedest okozó 
humáójámány következmenyeinek elhádtása. a magyar állampolgárok egészségének  es 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A  KépviselMiestulet hatásköre a Magyarország  beryl  onkonnányzatarról  mole' 2011-  évi 

 

CLXXXIX. törveny  59.  §  (3)  bekezdősén. valamint az SEMSZ  31.  §  Ill  bekezelésén alapul. 

 

A  kataszaPfavedelemről  es  a 'pizza kapcsolódo egyes törvények modosításáról szóló  2011 
évi CXXVII/. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelybelyzetben a 

reIepülési önkormányzat képviselörtestoletének feladat- és hatáskorér a polgámrester 
gyakorolja. 

 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselekresrületenek feladat,  es 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgánnesrer úgy döntök,  bogy: 

..... ....... 

BREK VIII. 
kerületi 

Renck  rkapiténysá 

g dolgozója 

részére 

205 2020 Központ Zrt. 

vagyongazdálko 

dasi igazgatója 

2020.  május 

20 

Bérbeadói nyilatkozat és a 
bérleti szerződés elökeszitesét 
követően a bérleti szerződés 

megkötésre került. Az ingatlan 
birtokba adása  2020.06.10-en 

megtörtént. 

2020. 

június 

25. 

2020.  június 

30. 

2020. 

.július 

1(z 



a Szerencsejatele Zrt..(101,  Budapest  Csalogany  pea 3(i-32.; nun, (141625. 
adészárm  10580204-2-44. kepi. melt Muller Peter  Tamás  es Gut-mime  Erde' Lokal 

Budapest  VIII. kerület.  Ra  korai irt  27.A.  száin alatti  364 3  2 A  S  ‘647 2 AP.  a 
364772 A? es  a  364377 A 8 hits •to.  tulajdoni lapon  47  in2 -  26  in2  -20 m2  a 3d m? 
alaptersilen hasznositon. utcai bejaratú foldszinti nem latás céljára szolgaló helyiségek 
Szerenesejáték  Zn  alial. Saját kolmegen  torten  átalakitasahoz hozzajärulok az alábbiak 

szennt 
a Epilési muntálatok kozul a belsó munkálatok  bantam  munkálataihoz. azon balul 
a be/pine]!  Minot  bontásához. vagyonvédelmi eszközök bontásához. válaszfalak 

bontásához Iregla anyage  vä  laszfalak, uveütégla. gipszkarton vonatkozásában), belső 
burkolatok bontásahoz (falhurkolarok, padleburkolatok eonatkozásábant belső 

nyitászárók bontásához (ajtók vonatkozásában). fa dobon bontásához. äl mennyezet 
bantásához. éj nyitások helyének kibomásához. 

Építési munkalatok kőzet a belső munkálatok épitési munkálataihoz. azon belet 
aljzatot készítéséhez,  baton  dobogó készinéhez. gipszkarion válaszfalak és 

elinsfalak keszitéséhez. falak  es  mennyezet felületkezeléséhez és festésehez belső 
burkolatok elkészitéséhez (padlóburkolatok, falburkolatok vonatkozasábant  Incise  nyitászárak elhelyezéséhez. átmennvezet 

készitésébez. fal-  es  mennyezennatricák 
elhelyezésébez,  Keenan  bútorok elhelyezéséhez, berendezési tárgyak elhelyezéséhez. 

c  Epitést munkálatok kazal a külső munkálatok  ens,  munkálataihoz. azon  bole]  a 
meglen reklámelemek elbontásához, vakolatok javitesához, küi homlokzatburkolat 

rnegtisztitásához, kijelölt nyjlászárók bontásához. 
d.  Épitesi munkáltatok kozül a  Mini  munkálatok /pin/st munkálataihoz, azon bent 

a meglévő, megmaradó nyitószarók átfestéséhez arctilatos zöld szinre. meglevö. 
megmaradó keretek és szenözörácsok átfesteséhez arculams szürke szinre, meglévő, 

megmaradó ponálablakok ezyszeres tivegezésének felrnitásához (höszigetelei 
őregezés kenitése),  ei  nyilászárók beépitéséhez. Új arculatos homlokzati 

reklámelemek elhelyezéséhez. utólagos homlokzati javitásokhoz 
a  A  gép/szeri munkálatok bontási munkálataihoz, azon balul megléve radiátorok 

elbantásnoz. meglévő multi  split  klimák leszerelésehez,  viz-  és csatorna 
csöhálózatanak bontásához. 

f A  genszeti munkálatok építési munkaahoz. azon belül az Sik  failed  rendszer 
kiépitésehez, a meglevóhoe csatlakoztanu, kalonkus  es  cseppvinsövezés 

kialakitásához. meglévő multi  split  klimák Nisszahelyezéséhez. telies  viz-  és 
csatornahálózat felikkitásához, gépi szellinärendszerek elhelyezéséhez 
Az elektromos munkálatok bontási munkáihoz, azon balul a meglévő 

villamosherendezesek visszabontásához. 
h.  Az elektromos munkálatok építési munkáihoz. azon belül a eillamos vezetékhálózat 
felújttásához, bérleményelosztó kialatitásához.  LED-es  világítótestek elhelyezesehez. 

örvilágitás elhelyezésehez. kultén vilagitiberendezések elhelyezéséhez 

felkérern a Józsefiarosi Gazdálkodási Központ Zrtm a határozat I.)  pa 
hozzájárulás kiállítására az I.) számé melléklet alapján. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zn?. 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

2020.  május 

20.. 

    

2020. 

június 

25. 

  

    

Az ügyfélnek a hozzájárulás 
2020.  május  2I-en  megküldésre 

került. 

 

2020. 

úniu 

25. 

  

 

2020.  június 

30. 

   

2020. 

július 

16. 

  

         

62 

Javaslat a 
Budapest  VHI. 

kerület, Rákóczi 
fit 27/A,  szám 

alatti, hasznositott 

nem lakás 

céljára szolgáló 

helyiség 
felújítására 

vonatkozó 

tulajdonosi 
hozzájárulás 

megadására 

206 2020 V.20 
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Z 207 2020 V.20. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület Mária  u. 

szám alatti 

ingatlanokra 

vonatkozó 

elöväsä rläsi jog 

g  yakorlásával 

kapcsolatos 

nyilatkozat 

megtételére 

 

A  koromsviruve las  vedekezésräl szólo  2020 ens  XII torigny  3  §  (l 1 es (3)  bekezdese érteltnehen. 
valammt a veszelyhelyzet krhirderéseról szóló  40 2020 11  ) Komi rendelet I §-a erielmében az 

deb es  vagyonbiztonsago  v  rszély  eaten,  lomeges megbetegedest okozó humanjarvany 
kriversezmeigeinek elháritása, a mag§ar állampolzarok egészségesek és életének mezővása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett lei. 
A  katasztrofavédelermrs és a hozzá kapcsolódo egyes torvenyek modositasaról szölö  2011 ens 

5CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelszetben a települési 
Onkormanyzat kepyrselő-testuletének feladat-és hataskorét a polgármester gyakorolja 

A  KépviselAtestület hatáskore a Magyarország  help  onkormanyzatacrol szóló  2011. exit  CDOOCIX 

tömény  41 .  §111431bekezdésen alapul. 
E rendelkezések alapján a ihkrsersäggi Onkormanyzat Képviselo-testuletenek feladat-  es  hatekorm 

gyakorolva  Pike, Andras  polgárinester ügy döntök, hogy. 
hrsz. alatt felvett. természetben a  1085 Budapest  Mária utca szäm alatt 

találhat"  40 m2  alapterulers lakás  es  a hrsz alan felven egyéb helyiség megnevezési 
ingatlan  43:1000  tulajdonhányadának tekimetében,  a3020.  április  28-än -Ft.  azaz 

formt  vére áron tétrejott achissételi szerzeidishez kapcsolódó elrstárlast 

,ioggal nem kivänok élni. 

Gazdálkodási 

ügyOnZlály 

2020.  május 

20. 
2020.05.21 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

Bin inn 

25. 

 

Z 208 2020 V.20. 

Kälyukárral 

kapcsolatos 

kártéritési igény 
elbírálása 

 

A  koronaórus ellem vedekezésräl szóló  2020  evr XII törvény  3.  §  (1  )  es (3)  bekezdese 
értelmében. valets/air a veszélyhelyzet kihrrdetéséról szóló  40/2020  (III II) Komi. rendelet 
I  0-a  enelmében az  net- es  vagyonbirsonsanot veszelyeztető tomeges megbetegedest okozó 

humánjámány következményeinek elháritasa. a magyar ällarnpolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarorszáz egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztridavédelemrs1  es  a  hears  kapcsolódó egyes torvények  módosilásáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. tömény  46. §(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormanyzat képviselrsiestületenek feladat- és hatáskorst a polgármester 
gyakorolja. 

A  Képóseliblestidet hatáskore a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  201l -évi 

CL)000X. törvény  5. §13)  bekezdésér. valamint a Képvisehikeszület és Szervei Szervezeti 
is Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Rivaros VIII. kerulet lonervárosi Onkormányzat 

Képyiselö-testulet  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet  31 ( ( I ) bekezdésén alapul 
E rendelkezések alapján a Józsersárost önkormányzat Képviselö-testületenek feladat-  es 

Itatáskórét gyakorolva  Pike Andras  polgánnester  (ley  döntök,  bogy  az frszgú 
00*min-et &ion  Budapest  VIII, kendebKorányi Sándor utcában  2020  február  21  napján 
tönent karesemennyel kapcsolatban előterjesztett kárigényt a  Signal  Biztosirs állásfoglalása 
alapján ellsmerem,  es  a biztosito által megállaption ,-  Ft  összegű önrész kifizetéséröl 

intézkedem. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zrt.. 

G azdálkodás i 

Ü gyosztály. 

Pénzügyi 

Ügyosztály 

2020 inájus . 

20, 
2020.06.02 

Az önrész kifizetése megtörtént. 
A  biztosító és az ügyfél éretsítve 

a döntésről. 

 

2020. 

június 

25. 

  

209 2020 V.20. 

Kátyükárral 

kapcsolatos 

kärterítési igény 

elbírálása 

 

A  koronavirus ellent yedekezésrölszóló  2020  évi XII torvény  3  § Illés  131  bekezdése 
értelmében, yalamint a veszélybelyzet kihndetéséről szóló  40/2020.  (III. I I.) Korm. rendelet 
I. §-a értelmében az  Bet- es  vagyonbizionsagot veszélyerseto lomeges megbetegedési okozó 

hurnánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének  es 
életének megóvása érdekében Magyarország egész terülersre veszélyhelyzetet hirdetett  hi. 

A  katasztrófavedelentrál  es  a  boars  kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló  2011. 
evi cxxvig örvény  46 814)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telersilési onkormányzat kepóselö-testéletenek Hadar- és hatáskörét a polgármester 
nyakorolja. 

A  Képviselő-testület hatáskare a Magyarország helyi ankormanyzatagól szóló  2011 en 
CLXXXIX  torvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint a KépviselfiLestület és Szervei Szervezeti 
és Miikodesi Szabályzatáról szole  Budapest  Hiatt's VIII. kerulet lezservárost Önkormányzat 

Képvisele-testúler  36/2014  (XL.06 I onkormányzati rendelet  31. It 1  t bekezdesen alapul 
E rendelkezések alapján a lozsefvárosi Onkormányzat Képviselőbtestuletének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva  Pike, Andras  polgármester ágy döntök.  hem  az frszkei 
gépjármüset érintő,  Budapest  VIII kerulet. Korányi  Sander  utcában  2020  február  14  napján 
tonént káresemnyel kapcsolatban elötertesztett kanzényt a  Siena)  Biztositő állásfoglalása 

alapjan elismerem.  es  a biztositó által megallapiton .-  Et  osszenti onresz kifizetéserel 
intézkedem. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zn.. 

Gazdálkodási 

Ügyosztály.
 

Pénzügyi 

Ügyosztály 

. 2020 'status 

20. 
2020.06.02 Az önrész kifizetése megtörtént. 

 

2020. 

Junius 

25. 
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Z 210 2020 V.20. 

Kätyúkárral 

kapcsolatos 

kärtérítési igeny 

elbírálása 

 

A  koronaving ellem ',Bk.:zonal  'solo 2020  e, XII  'moo 3  § (I )  es 13(  bekezdése 
enelmeben.  y  alammt a veszenhelyzet Lihirdeieseral szolo  4012020  (III 11  t Korm rendelet 
I 11-a  ertelnyeben  an Bet- es  yagtonbiztonsagor veszelyezreto tomeges megheregede, okoze 

huittinjá,ány következménoinek elháritása. a magyar állampolgárok egeseségenek és 
eletének megóvása erdekebeii Magyarország egész területére veszélyhelyzet, hirdetet' ki. 
A  katasztrófavedelemrol  es  a hozzá kapcsolodo egyes torvények módositanaról  snit() 2011 
MS  CXXVIII. tilnenv  46. ((4)  bekezdésének fdhargmazáza alapján veszdyliebEcitien a 

település'onkonnányzat képviselödestaletének feladat-es  hataskoret a polgármester 
gyakorolja. 

A  Kepviselonenuler hataskore a Magyarország helyi onkormanyzatainil szóló  2011.  evi 
CLX XXIX torvényt  59 *(3)  bekezdésen.  v slam,'  a Kip,seltinestulet és Szervei Szervezeu 
es  Ntúkoclesi Szabalyzaráról szóló  Budapest Roams  VIII kertilet Jozservárosi Onkormanyzat 

Kep,selö-testtilet  3R2014 1111.064  onkorrnrulyzati rendelet  3! §(1)  bekezdése" alapul 
E rendelkezések alapján a Iózseftierosi Onkormanyzat Kepviselänestülerenek feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester  RR  &Mink.  hag'.  az fraz4) 

gépjárművel enntö,  Budapest  VIII kerület, Reguly Antal arában  2020  február  24  napján 
torrent  káreseménnyel kapcsolatban elöterosztett kárigényt a  Signal  Biztosira allásfogIalása 

alapján elismerem,  é5  a btztostló által megállapiton ,-  Fr  osszegil önrész kinzetéseről 
intézkedem. 

Józsefvárosi 

Gazdalkodási 

Közpoin Zit, 

Gazdálkodási 

Ügyosztály. 

Pénzügyi 

Ügy, osztály 

2020. május 

20.
 

2020.06.02 

Az önrész kifizetése megtörtént. 

A  biztosító és az ügyfél éretsítve 

a döntésröl. 

 

2020. 

június 

25. 

 

Z 211 2020 V.20. 

Fakárral 

kapcsolatos 

kártérítési igeny 

elbírálisa 

 

A  koronavirus ellem védekezesról  Dino 2020 err  XII törvény  3  § (I) is  (3)  bekezdése 
énelmében. valammr a veszélyhelyzet kihirderéserill szoló  4012020 (Ill II ) számú 

kormrmyrendelet I. § érlel „‚eben  az éle!-  es  vagyonbiztonságot veszelyezteto romeges 
meghetegedést okozó humánjárvány köverkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének  6  életének megóvása érdekében Magyamozág  egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemról  es  a  [Iona  kapcsolódó egyes törvények módosizásáról szóló  2011 
évi CXXVIII.  Moony 46.) (41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormanyzat képviselödestalegnek feladat- és hatáskorét a polgármester 

kaakurvba, 
A  Képviselö-lestüler hataskóre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. 66 

CLXXXDC törvény  59 1(31  bekezdésén, valamint a Képvlselänestülcl  es  Szervei Szerreze!' 
is Működési SzabáKzararol szóló  Budapest  Föväros VIII kentlet Józsefvárosi olikormänyzat 

Képviseliotestület  36/2014. (XI 06.1  önkormányzati rendelet  31 (1  I ) bekezdésén alapul. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselo-lestüleDnek feladat-  es 

hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester  in,  dönrok.  hogs  az fasz-ó 
geptarmiivet erimö,  Budapest  VIII kerület, Reguly Antal utcában  2020  február  24  naP1411 
torten,  káreseménnyel kapcsolatban elineoeszten karigérvi a  Signal  Biztosito állásfoglalasa 
alapján elismerem,  es  a biztositó által megállapiton 6 Ft  osszegii  °mesa  kifizeteseről 

intézkedem. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zit 
. . 

Gazdálkodasi 

ügyosztály. 

Pénzügyi 

Ügyosztály 

2020.  május 

20. 
2020.06.02 Az önresz kifizetése megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

Z, 212 2020 V.20 

Fakárral 

,
kapcsolatos 

kartérítési igény 

elbírálása 

 

A  koronavírus elleni védekezésrol szóló  2020  e, XII  Donny 3. (U) es (3)  bekezdése 
enelmében, valaminr a veszelyhelyzet Rhirdeteserfil  orate,  40(2020.  (III lt.)  szarnii 

kormanyrendelet  1  § énelmében  an  élet-  es  vagyonbizionságot veszelyezteto  torneues 
megbetegedési okozó humánjániány következményeinek elhadrása, a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyanymzag egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemöll és a hozzá kapcsolódó egyes torvények modositasáról szóló  2011. 
évi CXXVIII.  'Overly 46.  * (4)bekezdésének felhatalmazása  also*  veszélyhelyzetben a 

telepulesi onkormanyzar képviaeldnestuletenek feladat- és hataskoret a polgármester 
gyakorolja. 

A  Képvnelektestület hatáskore a Magyarorszig helyi rinkormányzatairol szab o 2011  évi 
CLXXXIX toneny  59 ((3)  bekezdésén, valamint a Képviselänestulet  es  Szervei Szervezeti 
és Müködési Szabályznárol szóló  Budapest Roams  VIII. kerület Józsefvárosi Onkormányzar 

Kép,seloolestul,  36/2014 (X1 06)  önkormányzati rendelet  31 § (  1  ) bekezdésé. alapul 
F  rendelkezések alapján a Józseforosí Onkomianyizat Kep,selri-testúloenek feladat- és 

hataskóret gyakorolva  NO Andras  polgármester  (DS &man,.  hogy a  Budapest Ryan,  VIII 
kern',  Józsefvárosi ónkormányzat KépviseRiestülete ugy  dent. bogy  a frsz  .41 

gépjármüv, érintő.  Budapest  VIII kerulek Kcsfaludy UlCaball  2020  februar  28  napján  tone.' 
kareseménnyel kapcsolatban elöterjesztert kangenyt a  Signal  Bizrositú allasfonalása alapjan 

elutastua. 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zrt.. 
, 

i  Gazdálkodas 

Ügyosztály. 

Pénzügyi 
Ü gyosztály  

2020. mains 

20. 

 

Elutasítva, a biztosító 

kiértesítve.  A  Pénzügyi 

Cleosztály részérel külön 

intézkedést nem igényel.  A  JGK 

Zrt. részéről további 

intézkedést nem igénycl. 

 

2020. 

június 

25. 
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N  

y  
213 2020 V.20. 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Nagy 

Fuvaros utca  2/B. 

szám alatti  uns, 

nem 

lakás céljára 

szolgáló helyiség 

bérbeadására 

 

A  koronavinis elleni védekezesról  mole, 2020  évi XII  unto 3  S I  11  és  131  bekezdése 
ertdmehen, valamint a teszehbelyzei kihirdeteséral  mole 1020211  (III 11j Norm  rendelet 
I §-a Me:Inchon az Eet-  es  vagyonhtzionsägm veszélyeztetö tomeges megbetegedest  °Eno 

humaniárvánj következményeinek elhántása. a magyar állampolgárok egészségének M 
életének megóvása érdekében Magyaronzag egész terüleiere veszélyheltmetet  birdmen  ki. 
A  Kepviselribestulet hataskom a Magyarország helyi onkormanyzataint I  mole 2011  evi 

CLXXXIX. tőrvény  59.  0I31bekezdMén. valamint az  57K452 31.  § I  1 1  bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavedelemrel  es  a hozzá kapcsolódó egyes torvények rniidositasäról szóló  20)1. 
évi CXXVIII. ön-én)  46.0)4)  bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulen onkormantgat képviseko-testületenek feladat-  es  hatáskorén a polgármester 

gyakorolja. 
E renddkezések alapján a Jörssefvärosi Onkormanyzat Kermsdötteshiletenek feladats  es 

hataskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester úgy döntök. hogy: 

Józservarosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zit 

vagyongazdá lko 

dási igazgattija/ 

JGK Zr 

      

I 

hozzájárulok a  Budapest  VIII kerület Nagy Fuvaros utca  2 B.  szám  aim} 
35057/0/AM hrsz  sit.  tulajdoni  !anon 13  m  2  alaptertiletii.  tires,  utcai bejárató foldszinti 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a  Szabo  M Meidli Bt. (székhely:1 073 
Budapest,  Akácfa  u. 65.:  cégiegyzékszám:  01 06 213540.  adószám:  28345479-2-42 

kértmsel01e.  Szabo  Inzsef  Bela  tigyvezetö) részére határozatlan időre,  30  napos 
felmondási idő kikötésével irodai tevékenysegre,25.000.-FtIM -I ÁFA tiMI  en do  + 

közüzemi és különszolgáltatási  cloak  megfizetésével 

az I.) 

esetében 

2020.  máj us 

20., 

 

Az ügyfél az óvadékot  2020. 

május 28-án megfizette,  es 
júliusban a szenödest aláírta. 

 

2020. 
, . 

J un 1 tin 

25. 

 

2. 

felkérem a Józsenárosi Gazdálkodási Központ Znot a határozat I.)  gonna  szerinti 
bérleti szernides megkótésére, amelynek feltitele, hogy az önkormányzat tulajdonában 

Mkt  nem lakos celjära szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szálo  35/2013 
WI. 20.)  önkormányzati rendelet  14.  §  (21  bekezdése alapján  3  havi bnotó bérleti Mink 
megfelelő  Martel:  megfizetését, valamint a  17  §  (4)  bekezdése alapján koztegyzo előtt 

egyoldalú kötelezenségvállalási nyilatkozat aIitirását vallatja a leendő berki 

2.)  pont 

esetében 

2020.  június 

30. 

 

2020. 

július 

16, 

 

N 

Y 
214 2020 V.20. 

Javaslat a Fiumei 

Virág Zrt. 

kérelmére a  1087 

Budapest,  Fiumei 

Út  5.  szám 

alatti ingatlanon 

levő  12  db fa 

kivágásának 

engedélyezésére 

indult eljárás 

megszüntetésére. 

 

A  korona"  ras  elleni vedekezésiel szóló  2020.  évi XII torvény  3  §  §1)  M  (3)  bek 
valamint a veszélyhelyzet kihudeléséről  snit,' 40/2020.  <III II.) számú kormányrendelet I 

§ értelmében a.  Bet-  is vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges megbetegedést okozó 
humánjánany következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzet került 
kihirdenare. 

A  Képvcseliktestitlet hatásköre a Magyarorszag  helm  önkormanyzatairúl  mole, 201  I evi 
CLXX XIX.  torten)/ Mt.§ (3)  bekezdésén, valamint a Keptnelnlestület és  Enron 

sae:vent, és Müködési Szabalyzatarel  mole Budapest  Föváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Unkormanyzat Képviselöstestület  36/2014 (X/.064  onkormanyzati rendelet  31.  § ( I  j 

bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavidelemnil ősi hozzá kapcsolodó emes torvények módositásáról  meld 2011 
évi CXXVIII. törveny  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormányzat képviselőbestületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a litesefvarosi önkormányzat Keptiselö-testoletének feladat- és 
hataskera gyakorolva  Pilot  András polgármester az alábbi  dames' Fromm: 

a  rimer  Virág  En  kérelmére a  1087 Budapest, Guinn  ei)  seam  alatti ingatlanon  IMO 
12  db fa kivágásának engedelyezesere induli eljárást megszüntetem. 

Hatósági 

Ügyosztály, 

Igazgatási Iroda 

2020.  május 

20. 

2020.  május 

2  I. 

A  végrehajtás megtörtént.  A 
Hatósági Ügyosztály részérő l 

további intézkedést nem 

igenyel. 

 

ano. 
jgnius 

25. 
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N 

Y 
215 2020 V.20. 

Javaslat a 

Semmelweis XXI. 

Fejlesztési 

projektben 
érintett 

Önkormányzati 

ingatlanokat 

erintii döntésekTe 

 

A  koronavrrus ellent vedekezesról szolo  20211 1't NU  törvenv  3 § (I)  es (3)  bekezdese 
ertelmeben. kalantint a veszelybelyzet kiliirdeteseról  wok( 40.2020 WI I I ) Koros rendelet 
1  §-a enelmeben  an elm- es  vagyonbutonsagot veszélyeztur  :Drumm  megbetegedest okozó 

hománjánons következményeinek erháritisa. a magaar allampolgárok egészségének Is 
eleenek megiväsa erdekeben Magyarország egese területére veszélybelyzetet hirdetett ki. 
A  Kepuselehtestület hataskore a Magyarorszag helyt onkormányzaturtil szolo  2011. en 

CLXXXIX.  tönen):  59.  §  (3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  a  (1)  bekezdésen alapul. 
A  katasztrófavedelemrol  es  a hozza kapcsolódo egy-es  torvények módositasaról szóló  201k 
evi Cxxvitt. tön-ény  46. 0(41  bekezdésének felhatalmazása alapjai" veszélyhelyzetben a 

teleoulee önkormányzat kepwselo-testuletének feladat- Is hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapjan a Józsefiárosi Onkormanyre Kepuselö-testuletenek feladat -  es 
hatáskörét makorolva Pikó  Andros  polgemlester úgy  donee,  hogy: 

EMS  Zn. 

    

2020. 

június 

25. 

 

1 

1.  a Sunmelweis XXI. Fejlesztési projekt megvalositásához kapcsolódóan 
a) elfogadom.  bogy  a józsefvárosi  145-ős  tomb  fejlesztésére vonatkozó ardlami 
tam/maths megszerzéséhez a Semmelweis Egyetem  an  alábbi ingatlan forgalmi 

értékeket vegye figyelembe: 
rim  helyrajzi szám Forgalmi  en&  (eFt) 

Köris  „.7. 36073 361.300 
(Loris u H 36071 334.500 

Kálváda  u. IS. 36066 290.600 
Kálvária  u. 26 36065 286.900 
Kálvária  u 22. 36064 287.200 

Dugonics  u. 14. 36057 671.400 
Dugonics  u. 16. 36056 331.500 összesenj  2.563.400 

b) elfogadom,  bogy  ajózsefierosi  l26-as tomb  fejlesztésére vonatkozó állami 
támogatás megszerzéséhez a Semmelweis Egyetem  an  alábbi ingatlan forgalmi 

értékeket vegye figyelembe: 
rim  helyrajzi szám Forgalmi érték  (eft) 

Szigony  u. 37.  (kiszabályozott terület)  36205 75.024 
Tömd  u. 21.  (kezabályozott terulet)  36206 83.322 

Szigony  it 39. 36204 340.500 
Torno  u 17 36208 419 310 

összesen  918.156 

I. és  2.  pont 

esetében 

2020.  május 

20-3.  pont 

esetében a 

fejlesztésekr 

e vonatkozó 

ältami 

támogatás 
megszerzés 

ót követő  90 

nap. 

 

Nyilatkozat a Semmelwis 

Egyetem részére átadásra 

került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
a Semmelweis XXI. Fejlesztesi projekt megvalósításához kapcsolódó kormányzati 

döntést koveMen  an  elöterjesees tárgyát karma& 126-os Is  I45-ős tombok fejlesztésére 
vonatkozó egyezteeseket lefolytatom  Ina  kepviselö-testulet elé terjesztem. 

 

Még nem született kormányzati 

döntés a Semmelweis XXI. 

Fejlesztési projekt kapcsán. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
216 2020 V.25. 

Javaslat a 

Józsefvárosi 

Kábítószerügyi 

Egyeztető  Forum 

szervezetének 

felülvizsgálatára 

 

A  koronaurus elleni vedekezésról  wok, 2020  évi  X11  torvény  3.  (Illés  (3)  bekezdése 
enelmeben, valamint a veszélyhelyzet kiliodeteséről szóló  40/2020.  (III.  It)  számú 

kormányrendelet  1  * értelmében az  Het-  Is vagyonbizionságol veszelyeetnó tömeges 
megbetegedést okozta humánjarvány következményeinek elharitása. a magyarállampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszalybetw.etet hirdetett ki 

A  Kepwaelönesallet hataskore a Magyarommg belyi onkormányzatairól szóló  Zoll  évi 
CLXX..XIX.  tonne 59. *01  bekezdes. valamint az SZMSY  31.  a ( I) bekezdésén alapul 
A  katasztrófavidelemrol és a hozza kapuoládo egyes torvények modselesáról szolo  2011 

évi COWIE töneny  46. 914)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélybelkzetben a 
telepulee önkormányzat kerwaelöhestülelenek feladat-  es  hatáskorét a polgármester 

8581(greka. 
E rendelkezesek alapján a Jrazsefoárost Onkormanyzat Kiraveelő-testuletének feladat- Is 

hatáskörét gyakorolva  Pile Andras  polgármester  Croy donee, bogy  a Joaservárosi 
Káblurszernge Egyeztee Forumba  an  Onkormanyzat  rescind  a következo szeme  In 

delegálom, 
- Konczol  Hand  onkermanyzati ke1pie:10 

Humánszolgáltat 

äsi ügyosztály 

liumánkapcsolat 

i  Iroda 

2020.  május 

25. 

2020.  május 

25. 

A  Józsefvárosi Kábítószerügyi 

Egyeztető  Fó  rum  2020.05.28. 

napján megtartotta alakuló 

ülését. 

 

2020. 

Junius 

25. 
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217 2020 V.25. 

Javaslat a 

közétkeztetési 

szerzödéssel 

kapcsolatos 
döntések 

meghozatalára 

 

A  koronavirus ellem vedekettisrel szóló  2020  ev,  >d] tone.,  I s {  1 < cOEs 13)  hekezdese 
enelmehett valammi a veszelyhelyzet lalurdezescról  seal° 452020 In I  i  I szaniú 

korm,myrendelei  i  s enelmehen az  elm-  és vagsonbiztonsaztt veszebázteto tomeges 
megbelettedést okozó huménjacvány következményonek elháritása a  an  agyar állampolgarok 

egészségének és eletenok megóvása érdekiben Magyammság egész ierületRe 
veszélybelysetet hirdetett ki. 

A  Képvirelő-testület hataskore a Magyarország helyt onkormanyznanol szoló  2011 Oa 
CI.XXXIX. törvény  59,  e  CI)  hekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 
A  kaiaszünfavédelemról is a hozza kapcsolódó egyes torvények modositasáról szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46. 5 <4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormanyzat képviselátestuletenek feladat-  es  hatáskorét a polgámlester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosz önkormányzat Képttsettoestüleienek feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester úgy dönteik. hogy: 

I a Klassz Menza Kttvel Rogelöd. PENSIO Minőség' Kozetkezteles  KS)  a  2015. 
nunusztus  3.  napján a közélkeztetési feladatok ellátására koton Vállalkozási Szerződést 

2020.  május  25.  napjával érvénytelonnek nOlvánitom. 

Polganneste 
2020. 

Majus  25. 

2020.  május 

25. 

A  Polgármesteri Hivatal 
érvénytelenné nyilvánította a 

szerződést. 

 

2020. 
június 

25. 

 

N 
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218 2020 V.25. 

Javaslat a 

közétkeztetési 

szerződéssel 

kapcsolatos 

döntések 

meghozatalára 

I 

felkerem a Józsefvárosi Egyesuett Boleződek intézményvezelölél.bobOE a kazéllisztelfio 
feladatok ellátását biztositta hatarozon  2020.  május  26.  napjától  2020.  június  01.  napjáig 

terjedő időszakban. 

polgárm ester. 
2020. május 

25 

2020.  május 

26.  és május 
25. 

Polgármester Úr aláírta az 

Eurest Etteremlizemeltetó Kft. 
szolgáltatási szerződést aláírta 

is felkérte a Közbeszerzési 

Iroda vezetőjét,  hoe  a 

közbeszerzési hatóságot 

haladéktalanul értesítse. 

 

2020. 

június 
25 

 

2. 

a) a határozat  2  pontjában foglaltak  /matt  a Józsefvárosi Egyesnett Bölcsödék  40200- 
önkent s-állak feladai - bevételekrműködés, bevételek elöttanyzatát  as  a dologi kiadások 

elönán m an yzatin  2 184.0  ezer Fi-la) megeelem.b) a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet kovetkezii módositásánál 
figyelembe 

veszem. 

 

2020. 

június 
25, 

 

3  . 

a Közetkeztetesi feladatok  2020. Moms 02.  napjától tönénö a kozbeszerzási eljárás 
eredmenyenek megállapításalg tarka időszakra vonatkozoan az elöteneszte 

Forest  Eneremüzemeltetö  KR  szolgáltatási szerződést aleirom, és d ul 
tájékoztatom a közbeszerzesi hatóságot. 

 

2020. 

uni júnus us 

25. 

 

4.  

felkerem a Józsefvárosi Szttepahs Szolgáltató  es  Gyemiekjed . eti Kozpont  in menyvezetöhelyetteset. 
hogy az Rmenet, időszakra vonatkozóan a kozétkeztetés borositasa érdekében 

kosson szerzödest a JózseNarosi Egyesiten Bolcsödék intézmérziyel 

Józsefvárosi 
Szociális 

Szolgaitató és 

Gyermekjóléti 

Központ 
intezményyezetö. 

helyettese. 

2020.  május 
26.. 

2020.05.26 

A  szerződést megkötöttlik a 

JEB-el.  A  megrendelt meleg 

ételek megrendelésre pontosan 
leszállítása megtörtént. 

 

2020. 
június 

25. 

 

5. 

felkérem a Költségvetési  es  Eé^41621113i2ottságot. hogy a nevelési-oktatási 

intezményekben iávoda, általános  es  középiskolal a. lotézményi  es  a zzünidei 
gyemieketkeztetés, a gyermekek atmenen onhonában, a nepkönyhan,  as  idősek. a 

fogyatékkal élők  es  a szenvedélybeteg személyek nappal, mlézményeiben  an  etkeztetés. 
valamire a szovális étkeztetes feladatainak vasárolt szolgáltatással tonenji ellatisa 

érdekében keszitte elö a  kó  beszerzesi eljáräsi a közetkettztési feladat zokkenömentes 
bíztositása  es  új kozetkeztetési szerzädes megkötése etéljabál. határozon  2  eves 

ickhanamra szölörm 

Közbeszerzési 

Iroda. 

klumánkapcsolat 

i  lroda, Jegyzöi 

Kabinet  Jogi 

Iroda, 

.16zservárosi 

Egyesített 

Bölcsödék. 

.. . 
2020.  június 

 

A  határozat végrehajtása a 

Humánkapcsolati Iroda és a 

Jogi  Iroda részérő l további 

intézkedést nem igényel. Az 

étkeztetés szerződésszerűen 

lezajlott, a szerződés lejártának 
napjáig, június  30.íg. A  KPB 

2020.07.02-ei  rendkívüli ülésén 
keriüt jóvábagyásra a 

"Közétkeztetés" nyílt. gyorított 

közbeszerzési eljárás 

megindítása. 

 

2020. 

jälius 

16. 
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Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Gyulai 

Pál utca  8.  szám 

alatti helyiségek 

bérleti 

szerzödésének 

módosítására 

 

A  kormanrus  oiler*  vedekezéarol szólo  2020 en  XII  torten) 3  (Illés  (It  bekezdése 
crielmébea. valamint a veszelybelyzet kihirdeieserol szab o 40'2020  (III I I ) Komi rendelei 
I §-a ertelmeben az  elm- es  vagyonhmtonsagot teszélyemeto tonteges nembetegedest okozo 

hunitionnány kiit ezkezinemeinek elharitasa. a magyar állampolgárok egészségének  ea 
eletének I-moot:Ma érdekében Magyarország egész ter:Weer° teszelyhel)zetet  birdmen  ki 
A  Keptiselő-testület halaskere a Magyarorszaa helyi onkormányzatairol szolo  2011  évi 

CLICXXIX. törvány  .59 0 (31  bekezdésen, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavédelernről és a hozzá kapcsolódó  eaves  tonenyek módositasarol szóló  2011 
évi CXXVI/L törvény  46. 0(4)  bekenclinenek felhata)tnazása alapján veszélyhelszetben a 

települesi önkormányzal képviselöhestuletenek feladat-és hatasköret a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezesek alapján a Józsenárom Onkormanyzat Képneelchtestulerének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgámiester úgy  dented/.  hogy: 

     

2020. 

júniuS 

25. 

  

a Talaidonosi, Vagyongazdálkodási és Kozterülehhamnositási Bizottság  110,2019. 
(XII.  054  számi határozarát visszavanom 

Józsefvárosi 

ái Gazdlkodás 

Központ 

Zn. 

2020.  május 
28 

   

2020. 

JútliuS 

25. 

 

2. 

hozzajarulok a Színház  es  Filmmuveszeti Egyetem iszekbely  1088 Budapest.  Vas 

utca  20:  statisztikai számich  15308964-5542-321-01:  adószám:  15308964-2-42: 
képviseli: dr. Vonderviszt  halos  kancellár)  elm)  bérelt  Budapest  VIII. kerület. Gyulai 
Pál utca  8.  szám abm.  3h453 0 14 A 4  ás  3645 (.A '5  hrszök, mindösszesen  381 m2 
alapterületii, onkormanyzats tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportra 

szója bérleti szerződés módositasahoz akkent,  bogy  a bérlett jogviszonyt a felek  2020 
február  5  napjával a  36403  0 A 4  hisz-ri helyiség tekintetében megszüntetik. a 

36453,01A '5  hrszcú helyiscg tekintetében fenntartják, ügy hogy ez utóbbi helyiségre 
a bérlő bérlep  di(  előírása  152 500:  Ft/hó + ÁFA + konizemi és kölönszolgáltatási 

cloak.  ‚agy döniók,  hog  a szerzödes  !Mammoth  okiratba történő fogIalásátol eltekentek. 

határozatot.  A Az ügyfelet a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

2020. Sohn  2-án kiértesitette, 

a szerződés megkötésre még 

nem került sor, 

A 34A312112(1 

(IX.24.) számú 

KT 

határozata 

módsította az 
eredeti 

végrehajtás 

időpontja 

2020.09.24. A 

kártérítés 

igény nem 

került 
rendezésre, 

mert nem 

bizonyitható, 
hen as  hArld 

2020 . 
 SZeptem 

bor  24. 

 

3 . 

felkérem a lorsehMrosi Gazdálkodási Központ Znnt a határozat  2.<  pontja szerind ted ell 
szerződés módositására vonatkozo megállapodás alairasära  A  berlet szerződés 

megkötésének feltétele, hogy a bérlő  3512013. WI 20  ) szamú Onkormányzati rendelet 

14. ((2<  bekezdése alapján az óvadékfeltöltást meglizesse. 

2020.  június 

30. 

 

2020 . 

szePtem 
brr  24. 

  

220 2020 V.28 . 

Javaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Baross  u. 

szám alatti lakás 

pályázaton 

cseréjével 

kapcsolatban 

 

kívüli minőségi .1 

A  koronanrus  °Hem  védekezésről szóló  2020.  évi XII torvény  3  (Illés  (3)  bekezdése 
énelmében, valamint a veszelyhelyzet lohirdetésérée szólo  4012020  (III I I I  Korn  rendelet I (-

 

a értelmében az élet- és vagyonbtzionságiu veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány kävetkezmenyeinek elhántása, a magyar állampolgárok egészségesek M életének 

megóvása érdekében Magyarország egész tertiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselő-testület hatáskóre a Magyarország helyi onkormimyzatairel szóló  2011. Mt 

04XXXIX.  (Moen),  59. ((31  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31. 0  (I) bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavedelemtöl és a hozzá kapcsolódó egyes tömények módosilásáról szóló  2011. en 
CXXVIII. törvény  46 0(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

onkormanyzat képvlselö-testulciének feladat-és hatáskoret a polgármester gyakorolja 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi (únkormányzat Képviselő-testüksének feladat-és 
hatáskóret gyakorolva  Pike, Andras  polgánnerter  rigs  döntók. hogy nem járulok hozzá a 

braze(' Budapest  VIII kenilet, Barom  u szánt alatt,- bérleti 
szerződés szerint - I szobás, komfortos komfortfokozatú.  30.40 m2  alapteruletii lakásra bérlövet fennálló 

bérleti jognszonyának közös megegyezéssel tonéno megszuntetesével 
emiclejúleg, a busz-u Budapest  VIII kerület, Karácsony Sándor  u. 

szám alatt I - felszobM, félkornfortos komfortfokozatú.  36.38 m2  alapterülmii  lakes  megtekinten 
allapotaban tonenti berbeadasahoz reSZélt, 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zit 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

JGK Zrt. 

2020. 

Maius  28. 

 

A  bérlő kiértesítése megtörtént 
2020.jimius II napján 

 

2020. 

 szeptem 

her 24. 
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Javaslat a 

Budapest  VIII . 

kerület, Víg utca 

20.  szám alatti 

nem lakás céljára 

szolgáló helyiség 

bérleti 

szerzödesenek és 

bérbeszámítási 

megállapodásának 

utolagos 

joyahagyasára 

 

A  koronahrus ellent vedekezésról  sack, 2020  evi XII törveny  3 0  I I)  es (3) lick  ezdese 
enelmeben. valanunt a veszélyhelyzet kthirdeteseröl szol 402020  (Ilk 1 1. l  Korm rendelet 
I § erielmebett az  clot-es  vagyonbiztonsagot veszelyeztetö  tomcats  megbetegedest okozó 

humánján-any  következménycinek elharitasa. a magyar állampolgárok egészségének  es 
eletenek megóvása érdekében Magyarország egesz területére veszélyhelyzetm  birdmen h. 
A  Kepvtselibtestulet hatáskore a Magyarország  helm  onkormanyzatainal szolo  2011  tim 

CLXXXIX. tomeny  59. 0 130  bektmlésén. valamint az SZMSZ.  31. 0 (11  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemról és a hozza kapcsolódó egyes törvények modositaseról szol'  70!!. 
evi CXXVIII. törveny  46. 514)  bekezdesének felhatalmazása alapján veszélyhelszetben a 

települesi önkornianyzat kepviselodestuletének feladat- és hataskorét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a lomervárost Onkorrnanyzat Képhseló-mstuletének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva  Pilo) Andras  polgármester  (my  döntök. hogy: 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zrt. 

2020.  május 

28. 

e készítette 

   

2020. 

Június 

25. 

 

I 
a Vámsgazdálkodási és Pérma 1 g Hizottsag  12872018.  (XII.  17./  szám rozatát 

so  

 

Az ügyfél  2020.  június 4-én 

kiértesítésre került, a kiadási 

utalványrendeletet a 

Jonetvarosi Gazdalkodási 

Központ Zrt.  2020.  augusztus 

28-án kapta meg, amely 

alapján az elszámolást 

I 

 

2020. 

június  
75 

 

2' 

utólagosan hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület. Vig utca  20.  szám alatti 
34929/2M/6  hrsz  '(.30 m2  alapterületű. Foldsmno bejáratit, Coldszinti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadásához az  Omnivore  Kft. (székhely:  1016 Budapest.  Tigris 
utca  42-46. 2. ern. 3..  cégjegyzekszám:  01-09-280645.  adószám:  14508824-1-41. 

kepuselöie. Nagy Zsolt umyezető) részére, határozatlan időre - azzal, hogy a hérleu 
jogviszony kezdete  2019  március  6.  napja  30  napos felmondasi  oh  ktkötésével. 

kereskedelem (használtruha bolt) tevekensség céljára, a szamitott  54.000,- RIM  + 
ÁFA bérleti d1j + közüzemi  es  különszolgältatasi dijak összegen,  3  havi bruttó bérleti 

dijnak megfelelő óvadék megfizetesének és az egyoldalú kötelezenségvállalást 
nyilatkozat 1eend6  bade  általi elkészitesenek kotelezensége mellett 

  

2020. 

június 

25. 

 

3. 

utffianosan hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, Vig utca  20.  szám alatti. UtCdi 
bejáralb,  34929/2/4/6  hrszsú,  30 m2.  üres. önkormányzati tulajdonu,  meal  bejáratú. 
földszinti nem lakás céljára szolgáló helaiség - (elosztó <sere. konnektorok kiépitése. 

csomópont, könések ellenörzése. védöföldelés ellenörzés. régi kapcsolók és konnektorok 
ellemezése. gázvezetékek áthzsgálása, gáz  MOO  felszerelése) - béth  alto!,  feltijitásához. 

2020.08.24 

 

2020. 

novemb 

er  26. 

 

4.  

a határozat  2.)  pontja alapján jövábagyom az  Omnivore KB-eel 2019.1)16016 6. 
napján megkötött bérleu szerzädest, továbbá a határozat  3.)  pontja  alapján 

jóváhagyom az  Omnivore KB -rel  2019.  március  6.  napján kötött bérbeszámítási 
megállapodást az alábbi feltételekkel: bérbeadóra tartozó felújítási munkák (elosztei 

csere. kormektorok kiepitése, csomóponti kötések ellenerzése. védőfoldeles ellenőrzés, 
régi kapcsolok és konnektorok ellenőrzése. gázvezetékek átvizsgálása, gaz  MOO) 

költségének bérleti dijba történő bérbeszemitasa  12  hónap alan  311.350,-Ft  osszegben.  A 
bérbeszámitási megállapodás alapján  12  hónapra havonta  25.946.- Ft  + ÁFA összegben 
számolható el a fekijitesi koltség, igy a  Whit  a bérbeszamítás időtartama  elan  havonta 

28 054.- Ft  +  ÁFÁ  összegű bérleti dijfizetést kotelezettség terhelt. 

  

2020. 

novelist) 

er  26. 

 

L 222 2020 V.28. 

.lavaslat a 

Budapest  VIII. 

kerület, Féöris  U. 

. vám alatti 

gépkocsi  bean?) 

bérbeadására 

 

A  koronavirus elleni védekezésrül szóló  2020.  évi XII torvény  3 Illés§ (3) bekezdése 
énelmeben. valamint a veszélyhelyzet kihirdetéstiról szóló  40/2020. (111 II )Kortn rendelet 
I §-a enelmében az  Bet-  is vagyonbiztonságot veszélyeztető torneges megbelegedést okozó 

humánjárvány következménycinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarotszág egész területére veszelyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviseltátestulet hatáskore a Magyarország  helm  onkormanyzatairol szóló  2011  évi 

CDOOCIX. törvény  59. 513)  bekezdésén, valamint no SEMSZ  31. 0  (I) bekezdésén alapul. 
A  katásztrófavedelemról és a hozzá kapcsolodo egyes torvények modositasaról szóló  2011 
évi Cxxviu. miyeey  46. 0141  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélMelyzetben a 

telepulesi tinkormanyzat képviselämestuletének feladat- is hataskoret a polgármester 
gyakorolja. 

E tendelkezesek alapjan a Józservárosi Onkonminyzat Képvtselö-testületének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármestet  flay  döntök, hogy: 

Józsefvärosi 

Gazdálkodási 

Központ Zrt. 

    

2020. 

júniug 

25. 

 

I 

hozzajárulok a  Budapest  VIII kerulet,  Lions  wca szám alatu, 
ingadan  mini*,  diaiakiton .  seem('  gépkomi-beálló bérbeadásához 

ntsgát lets  részére, határozatlan  !dote 30  napos (elmondasc  ;dime', a 4só'' 
ÁFA bérleti dij összeg megállapitása mellett. 

2020 mMus 

28 

 

Az ügyfelet a Józsefvárosi 

 

2020. 

június 

25. 
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felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ had a hatarozat I. ponria szerinti berleu 

szerzodes megkortsére. amertnek feltetele. hogy az önkormanyzat tulajdonaban  alto  ures 
telkek, felépirmenyes ingadanole urmkocsirmeallok  es  dologberlet btabeadasának 

feltértleirril szolo  59'2011 I  XI 07)  onkonnanyzau rendelet  13 §12)  bekezdese alapján 
3 hay]  bérlet' dijnak megfetclo óvadék megfizeteset vállalja a leendő bérlő Az 

önkormányzat tulajdonában  alto  üres telkek, fhlepirmértes ingaganok, gépkocsi-beállált 

és dologbérlet bérbeadásinak feltötektról  57016 50,2011. (XI 07)  onkormányzati rendelet 
lt  (14 )  bekezdés a) pontja alapjan a bérlő mentesul a berlett szerzodes kozjenzói 

okiratba foglalt kötőlőzermégvállaló nyilatkozat megtétele alól, tekintette) arra.  hay  a 
bérleti dij ÁFA nélküli usszege nem éri  eta 20.000.-  FI-ot. 

 

A  koronavirns ellent védekezésrül szóló  2020.  évt XII torvény  3 3 (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében. valamtnt a veszélvhelyzet kihirdeteséröl szóló  40;2020  (III II)  Korn  rendelet 
I §-a enelmében  we Bet- es  vagyonbiztonságot veszelyezieto tomeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének ős 
életének mod:6YMa érdekében Magyarország egész területére veszelybelazetet hirdetett ki. 
A  Képviselii-testulei hatásköre a Magyarország helyi önkormanyzatairol szolo  2011 Cia 

CL)CXXIX. töntény  59. 31 (3)  bekezdésén. valamint  we  SZMSZ  31. 3 (1  ) bekezdesin alapul. 
A  katasztrófavedelemröl  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásartl szölta  2011 
évi CXXVIII.  torten,. 4(3 3)4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzelben a 

települési onkormányzat képrmelörtestulertnek feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsermárosi önkormányzat Képviselögesteletének feladat-én 

hatáskörét gyakorolva Pikó Andra.s, a  Budapest  Józsefvánai önkormányzat polgármestere 
gay  döntök,  bogy 

• 

1.)  bozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület. Nrmszinház a. szám alatti. 
60  na2  abort-alma onkarmányzati tulajdonú lakás bérlöjével, 

2019.  szeptember 24-en kotort Támogatási szerzödes teljesitési hatándejének  90  nappal 
turténö megliosszabbitásrmoz, a Támogatást szerzögles modositásához. 

 

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Kart  I.) pont szerinti Támogatási 
szerzödes niodosaás polgármesteri alairäs erdekeben történő benyna 

 

A  koronayind elleni védekezésröl szóló  2020.  évi XII. termény  3 oil) es (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a vesze s elyzet krtirdermörül szóló  40/2020. 011 11  )  Kean  rendelet 

I §-a értelmében az élet- és yagyonbirtonságoi veszélyeztetä tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány kevetkezményeinek elhárttása. a magyar állampoleárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képvcselödestulet hatáskore a Magyarország  MG  önkormányzatartúl szóló  2011  éri 

CDOOGX. rörveny  59. 3 131  bekezdésén. valamint az SZNISZ  31.3 (1)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről  es  a hozza kapesolódó egyes törvények módosításáról szoló  2011 

evi CXXVIII. törvény  46. 3)4)  bekezdősének felhatalmazása alapján veszélYheltzetkan a 
ielepulést onkormanyzat képviseloaestuletének feladat-és hatáskörei a polgánnester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsermárort önkormánynt KöprtseliTtestaletének feladat-  es 

hatáskörét gyakorolva  Pike,  András. a  Budapest  Józsermárost Onkonnányzat polgánnestere 
ügy döntök.  Farm 

 

hozzájándok a  Budapest  VIII. kerület. I °vas» I iS7balra szára 
26  sn2 alapterulerg. onkormányzau tulajdona lakas berkevel. 2019 

szeptember 24-en kotott Tamogatárt szerzödös relrtstiest hatándejét  90  nappal tortenb 
meghosszabbirmihoz, a szerzodes módoshasahoz 

2020.  június 

30. 

   

2020.  május 

  

A  szerződés 

aláírásának 
2020.  június 

dátuma (bérlő 
30. 

  

anal): 2020. 

június  03. 

  

2020.  május 

 

egyfél nem 
fizetett 

óvadékot. 

2020, 

szeptem 

her 24. 

  

2020. 

  

június 

  

25. 

  

2020. 

  

június 

  

25. 

  

2020.júli 

  

us 16. 

  

2020. 

  

június 

  

25. 

  

2020. 

  

június 

  

25. 
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dási igazgatója 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zr). 

vaóyongazdálko 

dási igazgatója 

Gazdálkodási Központ Zr). 
2020.  május  29-in  kiértesitette, 

azonban az ügyfél nem 
jelentkezett, igy a szerződés 
nem került megkötésre.  A 

gépkoesibeálló visszakerült a 
bérbeadható beállók listájára. 

A  Támogatási szerződés 
módosítása megtörtént, az 

ugyfél a munkálatokat 
elvégezte, amelynek 

elszámolása megtörtént  2020. 
június 26-án 

A  Támogatási szerződés 
módosítása megtörtént, az 
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2. 
felkérem a Józsen-árosi GardaShortest Központ Zistrt I.)  pat  szesinti  l  ámogatas 

szerzödes modes:ins polgarmesten  Maas ng)  erdekében toti benyormsara 

 

2020.  június 

30. 

A  szerzödés 

alitiriatinak 

dátuma  (bet to 

által):  2020. 

június  03. 

ügyfél a munkálatokat 

elvégezte, amelynek 

elszámolása megtörtént  2020. 

jünius 22-én 

 

2020. 

Kilt us 

16. 
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A  koronavirus  den]  vedekezesräl szolo  2020 em  XII  Manny 3 *11) es (31  bekealese 
értelmehen,  /salaam  a veszelyhelyzet kshirdensetel  sales 40/2020  MI I I.)  Korn  rendelet 
I §-a egelmeben az  silo- es  vagyonbiztonságot vesalyeztern romeges megbetegedést okozó 

bulnániámany következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelybelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselatestalet hatásköre a Magyarorszan helyi önkomián)szaiasról szóló  2011-  Ma 

CDOODX. törvény  59. 4 (3/  bekezdésén. valamint a SZMSZ  31. 01  (1  ) bekezdésen  Magill. 

évi CXXVIII. törvény  46. 0 (41  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
[deputes,  önkormányzat képoselatestsiletének feladat- és hatáskorét a polar's-sestet 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a JozseMáross Onkormányzai Képviselebtesteletének feladat-  es 

hatáskörét gyakorolva  NW Andras.  a  Budapest  Józsefoárosi Önkonnány-zat polgármestere 
úgy döntök. hogy 

A  katasztrofavédelemun  es  a hozzá kapcsolódo egyen torvenyek módosnasarol szóló  2011  

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ irt. 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

    

2020. 

i 
g,njus 

25. 

 

1 

hozzájámlok a  Budapest  VIII. kerület. Tisztes utca alatti.  35 m2 
alapteruletó önkormányzata tulajdonú lakás bérliájével. a  2019 
szeptember 17-én koton Támogatási szetakles teljesigui hatándejenek  180 appal 

törtenö meghosszabbititsához. a szerződés módositasehoz 

2020.  május 
28.. 

 

A  Támogatási szerződés 

módosítása megtörtént, az 

ügyfél a munkálatokat 

elvégezte, amelynek 

elszámolása megtörtént  2020. 

szeptember 15-én 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
felkercm a Józsebsárosi Gazdálkodisi Központ  Zn--i  I.) pont szerinti Támogatási 

samosas  módosités polgármester alaires érdekében  orient,'  benyújtására 
2020.  június 

30. 

A  szerződés 
aláírásának 

dátuma (bérlei 

által):  2020. 

június  03. 

 

2020. 

július 

16. 
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A  koronavirus elleni védekezésről szóló  2020 des  XII törvény)  4  (I I  es (3)  bekezdese 
enelméhen,  /salaam  a veszélyhelyzer kihaletésérd szóló  40/2020 (Ill  I I )  Kam  rendelet 
I §-a égelmében  weint-ca  vagyonlatonsagot veszélyezteto tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elháritäsa. a magyar állampolgárok egészségének  en 
életének inegóvlsa érdekéhen Magyarország egész területére vazélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Keposelfhtestulet hatáskore a Magyarország helyi onkormányzataitol szóló  2011  évi 

CLXXXIX. törvény  59. 4 (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31. 0 01 bekezdésén alapul 
A  katasznófavidelemal  es  a  hone  kapcsolódó  misses  törvények módositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46.0  (4)bekezdésének felhatalmazása alapján veszelybelyzetben a 

telepulési önkormányzat képő selö-testütetének feladat-  do  hatáskorét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárost Onkormányzai Kepviselatestületének feladat- és 
hatásköret gyakorolva  Pikes Andras.  a  Budapest  JózseSsárosi Onkannányzal polgánnestere 

[my  döntök. hogy 

Józsefvárosi 

Gazdálkodást 

Központ  in. 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

 

únus 

  

2020' 

ji  

25 

 

I  

hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület,M góelna  urea szám alatti.  83 m2 
atapteruletu. onkormanyzati tulajdonú  !aka  hérlijévrt. 2019  szeptember 

17-en koton Tamogatáss  aerates  teljentési hatandejenek  90  nappal ionenö 
meghosszabbmisalion a szerződés modossiesahoz 

2020.  május 

28.. 

 

A  Támogatási szerződés 

módosítása megtörtént, az 

ügyfél a munkálatokat 

elvégezte, amelynek 

elszámolása megtörtént  2020. 

jánias 22-én niius
 

 

2020. 

június 

25 

 

2. 
relkereni a köservárosi Gazdálkodási Központ Zazt  1  I pont szerinti Tárnogatási 

aint/

ak 

sdes mdo osnas polgarmesten  slums  érdekében torténő bensisnasára 
2020.  június 

30. 

A  szerzódás 

alóirásán 
datum  bérlo ( 

aka!): 2020. 

június  03. 

 

2020. 

j  

16. 
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(KP5)" 

tárgyú 

közbeszerzési 
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A  koronavtrus  client  vedekezésre szeo  2020 en  XII  weeny 3 3 (1) CS (3)  bekezdése 
enelmébee kalanum a veszelyhelyzet blurderesere  scab 402020 (Ill I I  j  Korm  render:, 
I 3-a  enelmeben az  Art-  és moonbiztonsagot yeszelyezteö romeges megbetegedést okozo 

humantartány komtkezményeinek elháritása. a magyar allainpolgámk egészségének  es 
életének megóvása érdekében Magyarország egez területere yeszélyhelyzetet hirdetett  Si. 

A  Keposelemestule hatáskore a Magyarorszas  beryl  onkormanyzatmol  oak) 2011  eri 
CLIDOCIX.  Moto 59  §  131  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31. 3  ( I ) bekezdésén alapul 
A  katasztrofakedelernrol  es  a hozza kapcsolódo egyes torvények modusitAuról szóló  2011. 
ős') cxxvm. töryény  46. 31  (4)  bekezdesenek felhatalmmea alapján veszélahelazetben a 

települési önkormányzat képviselődestuleenek feladat-  es  hatáskore a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a léeseforirosi Onkormanyzat Képviselödestuletének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester ágy  &MAT (Logy 

     

2020. 

flariiUS 

25 

 

1 

Budapest-Józsefie agdolna-Orczy Negyed Szociális Városrchabilitaciós 
Program  chat  projekthez kapcsolódóan a „Kálvária tért gyalogosburkolat (KP50 

lárma, a közbeszerzésekről szóló  2015 Mt  CXLIII torvény  In  továbbiakban'  Kb!  ) 
115.5 )1)  bekezdése szerinti közbeszerzési eljaras --a Biráló Blzottsae ;avast= 

alapján (mely a határozat mellékletét képezi)  — eredményes 

Rév8  Zn.  WIT 

Zia. 

2020.  május 

28.. 

   

2020. 

jimitig 

25 

 

2.  

a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő  ZOFE  Zöldterillet-fenntanő is 

Fejlesztő Korlátolt Felelässégii Társaság )székhely  1119 Budapest, Than  Károly  urea 
3-51.  mely a legalacsonyabb árat tanalmazo érvénycs ajánlatot adia. Elfogadott 

ajánlati ár nettó  21.782.12N- FE  bruttó  27.663.303.- Ft,  a7R7 huazonhemillióhatszázhatvanbáromezen 
háromszázhárom forint. 

   

2020. 
" Június

 

25 

 

3.  
a határom,  1.-2  pontja alapján  at  elóterjesztes  1 sz mellékletit kepezo Kaivanater 

gyalogosburkolat (1CP5)" tárgyú a vállalkozást szerzädOt  abeam 
192 

Kbt. szerinti 

m moratorium 

lejáratát 

követően 

 

A  szerziides  2020.  június 19-én 

aláírásra került. 

 

2020. 

Kin iris 

25 

 

N 
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Józserváros 

Magdolna-Orczy 

Negyed Szociális 

Vároarehabilitició 

rog s  P ramhoz 

kapcsolodóan 

„Speciális 

ási 

projektek (LP7)" 

tár 

- gvú eljárásban 

kötött I. rész  "4 

db lakása Dank 

utca  34.  sz." ncvii 

szerződés 

módosítására 

 

A  korona")  us  elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII tömény  3. 5  D /  as (3)  bekezdése 
értelmében. yalamint a veszélyhelyzet kierdeteserte szoló  4052020  (III.  IL )  Korm. rendelet 
I (-a értelmében az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges megbetegedet okozó 

humánjárvány következményeinek elhádtasa. a magyar állampolgárok egészségének  es 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetet ki. 
A  Képeselooestüle hatáskore a Magyarország  beryl  önkorrnányzatarrol szóló  2011.  ée 

CDOOCIX.  'Oxen).  59. 0 (3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  (III bekezdésén alapul. 
A  kataserófayedelemről és a hozzá kapcsolódó egyes toryények nNdositásáról szóló  2011 

évi COEOCVIIL törvény  46.5)4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
teepees,  ónkormányzat kepeselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józseforrost Önkormányzat Kepviselübestületenek feladat- es 
hatáskore gyakorolva leko  Andras  polgármesier  my  dontök, hogy 

Rea 8. Zia. WIT 

Zn. 

      

I. 

landapest-Jézsefierok. Magdolna-Orczy Negyed Szociális Varosrehabilitáciás 
Program  cone  projekthez kapcsolodoan a  _Special's  lakhatást projektek  (1197)"  targye 
I. resz  ‚A  db lakás felújítáea a  Danko u 34.  sz''  omit  szerződés módositást jéyahagyja 

Az elfogadott  nj netto  ajánlati ár  17 265 553 Ft.  azaz  brutto  21.927.252 Ft.  azaz 
huszonegymühMktlengszazhuszonhetezeokélszázörvenkeno  form A  teljesitesi 

határidö  71  nap 

2020.  ináj us 

28. 

   

2020. 

novemb 

er  25 

 

2. 
a  Sans=  I  Portia  alapján, a  .Speeralls  lakhatási projektek  (127"  targyú I rész 
,A  db  lake  feraitasa a  Danket  34  sz"  nee  vallalkozam szerzödes modositast 

alairom 

a  KM. 
szeri nti 

szerződéskö 

MO 

moratorium 

lejartit 

követrien 

 

Szerződés módosítása aláírásra 

került. 
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fellebbezés 

elbírálására 

településképi 

bejelentési 

eljárásban 

 

A Korman,  a vészhelyz i  adetesen4 szolo  402020 (I11  I I ) sz oyrendetet 
1.  e enelmeben az dei-  es  vagvónhmtonságot wszetreztetó tomeges nJegbe szedest okoz" 

humänjánány következményeinek elharitása. a magyar ällampolgárok egészségének  es 

életénk megovása érdekében Magyarország egész tentetére vend> kelyzetet hirdetett ki. 
A  Keposelo-tesinlet hatäskere a Marsarorszio hely' onkormányzatairol  salt/ 2011 61 
CI-XXXIX.  ton en, I.12 A Al2/  haezdesen, olamint a telepulakép védelmérol  sale 

RE  0 c,  i  1  ‚XIV  On ern 10 :1 (3)  bekezdés en  alapul 
A  katasztrofavedelencol  es  a  bona  kapseolodo egyes törvenyek módositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII.  tön  ény  46 ‚(4)  bekezdésinek felhatalmazása alapján veszelyhelyzeiben a 

település' onkermányzat kepviselorestulermele feladat-  es  haiösköret a polgármester 
gyakorolja 

E rendelkezesek alapján a Józsefirárosi Onkormányzat Keposeloasittletenek feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva. másormokú hatósági hatáskörben eljárva Pikó András polgánnester 

úgy  antra.  hogy a  Budapest VW.  ker. helyrajzi számú. természetben a 
Budapest  VIII kezolet, Fiume,  Co . szám  date  ialálhato szam alant' ingatlant  dim() 
települesköpi bejelentési eljárásban  1502011  hardozatial szemben benyújtott fellebbeassel 

kapcsolatban  as  alábbi határozatot hozom: 
HATÁROZAT 

REcolrmák Katalin ügyfél településképi bejelentési eljárásban a  Budapest  VIII. kerület. 
Hamel lit . alatti. üzlethelyseg besorolású ingatlan rendeltetés-modosítása 

ugyében boron számú első  folds  hatarozatot 
helybenhagyom. 

E határozat ellen fellebbezésnek nmes helye  A  dömés ellen a közlestöl számitort  30  napon 
belát koztozgatási  per  andiduot  A  keresetlevelet a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képsrseloastúletehez kell benyújtani  A  keresetlevil 

benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halaszto hatálya. 

 

2020. 

Május  28. 

2020.  május 

28 

Az  érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

»PHIS 

25 
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Javaslat a 

Budapest 

Józsefvárosi 

Önkormányzat 

2019.  évi 

gyermeldójáti és 

gyermekvédelmi 

feladatainak 

ellátásáról szóló 

átfogó értékelés 

elfogadisira 

 

A  koranavinis ellem védekezesröl szóló  2020.  évi XII tora *H ny  3 I  es (3)  bekezdése 
értelmeken,  spoon(  a veszélyhelyzet kihirdetésérol szóló  40/2020 (Ill II ) számú 

kormányrendelet I. §inelmében az  diet- es  vagyonbiztonságot veszelyeztető tomeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének is életének megóvása erdekében Magyarmszág egesz területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztráfavedelemről is a hozza kapcsolódó  cues  torvények módositásáról szóló  2011. 
eei  000V111.  tomeny  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazÁsa alapján voszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képoselő-testuletének feladat-  es  hatáskórét a polgarmester 
gyakoroka. 

E rendelkezések alapján a Józsefváros' Onkormányzat Képviselőkestuldinek feladat-  es 
haláskord gyakorolva  Pike/ Andras  polgármester úgy döntök, hogy a  Budapest  Józservárosi 
önkormányzat  2019.  ás') gyermekjóleti  es  gyennekvedehni feladatai ellátásárn szóló átfogó 

értékelés' elfogadom. 

Humánszolgáhat 

ági ügyosztály 

liumánkapesolat 

i  Iroda. 

2020. 

Május  28. 

2020.  június 

03, 

A Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat  2019.  évi 

gyermekjóleti is 

gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról sMló átfogó 

értékelés megküldésre került a 
Kormányhivatal felé. 

 

2020. 
jónius 

25 
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Javaslat 

tulajdonosi  k's 

közútkezelöi 

hozzájárulás 

megadására a 

Budapest  VIII. 

kerfilet, 

Györffy István 

utca', szám alatti 

ingatlan 

ellátásának 

kiépítéséhez 

 

A  koronavuus ellent vedekezesrol szolo  2020  evi XII tori-env 3 §  0) es (31  bekezdese 
enelmehen. salammt a veszélyhelyzet Othirdeteserril 5.3liOEF  402020  (III 11  I  Korn]  renclelet 
I §-a ertelmeben tz  deb es  vagyonbrztonsagot mumelyeztere lomeges megberegedest okozo 

humánjärvány következményeinek elharirása. a tnagyar állampolgárok egeszségének  es 
eletermk tnegóvása érdekében Magyarország egész terülerere veszelyhelynetet hirdetett ki. 

A  Kepviselo-tesrulet hataskore a Magyarország helyt onkormanyzarairol szolo  2011  ec 
CLX XXI X. örvény  59.. (3/  bekezdésén, valamint az SZNISZ  31.*  (I) bekezdésen alapul. 
A  katasztrófavedelentról  en  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  smile 2011. 
éti CX XVIII. törvény  46.  *  (4)  bekezdésének felhatalmazasa alapján veszélyhelyzetben a 

telepulést önkormányzat képcselitmestületének feladar- és halaskeret a nolgannester 
gyakerolja. 

E rendelkezesek alapján a him:eh:Most önkormanyzat Keposeld-resit letének feladat-  es 
hataskóret gyakorolva  Piker  András polgármester  um  dontök.  home 

tulajdonosi  es  kozutkezeloi hozzájárulóst adok az ELMIII Hálozati  KA  (cemegyzékszam.  01 
09074)42:  székhely  1132 Budapest.  Váci  fit 72-74.)  által tervezert (Msz:  190170).  a 

Budapest  VIII kerulet, Györffy Istvan utca  6  szám alant ingatlan mllamosenergmellátását 
biztositö fbldkábel kiépitésenek közterület) munkáihoz. az alabbi feltételekkel  es 

kikötesekkel: 
a.ezen hozzájárulas a beruházól lépittetöBnem mente)))i  as  Mitéshez szükséges egyéb 

szakhatósági  es  hatósáni engedelyek beszerzése  Mil, 
b. a hozzájárulás a Cniörffy  !swan  utca ihrsz 38504)  erinterhärdaszakaszára tened kr, 

0.5  beruházónak (hvitelezönek) a munkakezdési )burkolatbontást) hozzájárulást a 
vonatkozó rendelet  09;1994.  (V.3).)KHVNI rendelet) szminti mellékletek 

ceatolásával elözetesen meg kell  kern.,  is az abban foglaltakat maradéktalanul be kell 
tartani,villamosenergia-

 

d kötelen a kivitelemit a rertilel megfelelö minöségben torténiti helyreállitására, melym a 
beruházöncivrtelezó közosen  5  év garanciát vállal: 

• a bontással ennteP Györffy István wca járda burkolatán az alábbi rétegrenddel 
kell helyreálli tank szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolessalb—  3 cm  vtg.  MA-4  erdesiiett öntött aszfalt kopóréteg (a 

járda teljes 
szélességében) 

'IS cm  vtg.  C8:10-32f  stabilizált  Mateo  (jánnüterhelés eseten 20cm) 
-  Sem  vin. famine,  homokos kavics ágyazat  Try 95%  Más anyaggal nem 

helyenesithetö) 
e az engedélyes koleles a munkák Melyreállitás) elkészulteről a kozterület tulajdonosát 

Másban erresíteni. 
f  ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásarnak 

maradéktalan betartásával. a döntés napjától számitott I evig ervényes. 

Gazdálkodási 

ügyoentály 

2020. 

Május  28. 

2020.május 

29 

Az érintett értesítése 

megtörtént.  A  tulajdonosi és 

közútkezeIöi hozzájárulás a 

kérelmező részére megkiddisre 

került. 

 

2020. 

június 

25. 

 

Z 232 2020 V.28. 

Jav aslat a  

Budapest  VIII. 

kerület Baross 

utca  8.  szám alatti 

ingatianra 

vonatkozó 

elövásá  Host 

jog gyakorlásával 

kapcsolatos 

n  yilatkozat 

megtételére 

 

A  korona»)  res  elleni védekezésról szóló  2020 em  XII torvény  3  § ( I)  Cs (3)  bekezdése 
értelmében, valamInt a veszelyhelyzer kihirdetéséről szóló  4012020  (III II ) Komi. rendelet 
I §-a énelmeben  as  élen-  es  vamonbmionságot veszelyeztetö tömeges megbetegedést okozó 

Inimánjátvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  es 
életesek megóvása érdekében Macearország egese területére veszelyhelyzetet hirdetett M. 

A  Képorselibiestulet hateskore a Magyarország  helm  önkormányzatmról szóló  2011 Mt 
etivnne törvény  4  I. * ( I  1-13)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemnol is a hozzá kapcsolódó egyes törvények modositasáról szóló  2011 
CO CXXVIII.  tön  eny  46.0 (4/  bekezdésének felhatalmazása alapian veszelyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselAtestülelének  (Medal- es  hatáskörét a polgármester 

• evatorolta 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Keperselöhestületenek feladat-  es 

hatáskörét gyakorolva  Pike,  Andras  polgánnesier  My  döntök. hogy: 
a  Budapest  Fóvaros VIII kerulet Onkonnányzat a lirsz, alatt felven. 

természetben a  1085 Budapest  Baross utca -szánt alatt található  133 m2 
alapteruletil lakás megnevezésé Ingatlan  31/100  tulardonhányadenak ielunteteben  2020 

mains 8-än .-  Er acne forint ,deláron litreiätt 
adásyetelt szerződéshez kapcsolódó elenisarlMi jogával nem kíván  Mai 

Gazdálkodási 

Ügyosztály 

2020.  május 

28. 
2020.06.02 

Az érintett értesítése 

megtörtént. 

 

2020. 

június 

25 
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A  korsnaviru.s elleni realekezesröt szóló  2020  evi XII torveny  3  §  0  les  (3)  bekezdesz 
ertelmeben.  solemn  a veszelyhelyzet krhirdeteséről szaki  40.2020  (II/ 11  ) Korm rendelet 

             

I §-a ertelmében  an  élet- és vagyorriztonsánot veszelyezteto lomeges megbetegedest okozó 
humániamány kbs etkezményeinek elhárítása, a magyar állampolgarok egGzségenek  es 

életének megóvása erclekében Maeyarország  °gem  területére veszélyhclyTetet hirdetett ki. 

             

A  Keynselö-totolet hatáskore a Magyamrszág helyi önkorrnányzatairól szóló  2011 Gs 

             

CLXXX1X.  [amen:: 59 )131  hekezdésen. valamint az SZMSZ  31.  § 01.bekezdéséri alapul. 

             

A  karasztrófasedelenirol  et  a hozzá kapcsolódo egyes torvények modosítasáról szóló  20)1 
eG CXXVIlli tomeny  46. )14)  bekezdésének felhatalmazása alapját veszelyhelyzetben a 

ielepulési önkormanyzat képvisekkestuletének feladao  es  hatáskeret a polgármester 
gyakorolja. 

             

E rendelkezések alapján a Józsefvárost Onkormányzat Képviselo-testuletinek feladat-  es 
hatáskórei gyakorolva  PM° Andres  polgánnester  (to  dontök. hogy

.
 

tulajdonosi és kozurkezelör hozzajárulást adok a  BORD  Epitész  Studio KR  (eegiegyzékszám. 

   

Az érintett értesítése 
megtörtént.  A  tulajdonosi és 

         

01 09 870752.  székhely 1068 Budapest.  Felső Erdösor  3 I I  1/22.1  által késziten  ter, 
(Munkaszám:  2488  szerint a  Budapest  VIII. kerület. Festelics György  u. 9.  (hro.:  345852) 

rattan MDR  meglevä behajtó megszüntetés, G kapubehajtó Mcsallakozás kialakitas 
közterületi munkáihoz.  an  alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel: 

  

2020.06.02 közútkezelői hozzájárulás a 
kérelmező részére megküldésre 

került. 

       

Javaslat 
tulajdonosi is 
közötkezelöi 
hozzájárulás 

megadására a 

 

a/ ezen hozzájárulás a beruházól (épittetot) nem mentes  ist  an  epteshez szükseges egyéb 
szakhatosági  es  hatósági engedélyek beszerzése alók 

lü a Nazájárulás a  Festers  György utca  Oro.: 3458(1 munkálatokkal érintett területére 
terjed ki, 

c)  a beruházónak (épí nett/leek) a munkakezdés, (burkolatbontási) hozzájárulási a 
vonatkozó rendelet  09(1994. (V.3!.)  KI-NM  rendelet) szerinti mellékletek 

csatolasäval előzetesen mer kell kérni, is  an  abban foglaltakat maradéktalanul be kell 
tarlani,d) kötelezi a beruhazOtArvitelezőt a bontam helyek megfelelö helyreállitására, melytea 

herMáNativitelező  5  év garanciát vállal 

           

Budapest  VIII. 
Festetics György 

 

• an  új kapubehajtó ittesallakozást  an  alábbi rétegrenddel kell kiépiteni, szerkezeti 
rétegenkeni  20-20 cm  átlapolással: 

       

N 

Y 
233 2020 V.29. tr  9.  (hrsz.: 

 

4,5 cm MA  I  BF)  öntött aszfalt kapóréteg 
-4.5 cm MA  I l(F)  MIME  aszfalt kopóréteg 

Gazdálkodási 

ügyosztály 

2020.  május 

28. 

         

34585/2)  ingatlan 
előtti meglevö 

behajtó 
megszüntetés, áj 

 

- min.15 crn C12/15-X0b(H)-32-FLMSZ  479(-1:2016  beton burkolatalap 
dilaMlva, a csatlakozó útalap szintjéig 

• nagykockako burkolatu felhajtót  an  alább, rétegrenddel kell kiépíteni, szerkezeti 
rétegenkent  20-20 cm  átlapolással: 

           

kapubehajtó 

 

Item  nagykockakö burkolat 

           

thcsatlakozás 
kiépítéséhez 

 

-  3 cm  ágyazó habares 
-  15 cm  012,15-X0b(1-1)-32-F1 -  MSZ  4798.1.2016  beton burkolatalap 

dilatälva 

     

2020. 

június 

       

• 20 em  fagyálló homokos kames védőréteg Tre968a, rneelével foldmii 
tämöritése Trp>9384 

     

25. 

       

• a meglevő. megszünti kapuhehajtó területén a járda burkolatát — a szegely 
jaGlásat köveMen —  an  alábbi rétegrenddel kell helyreállitani, szerkezeti 

rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

             

-  3 cm  vtg.  MA-8  öntött aszfalt kopóréteg 

             

- Sem  yin.  012/15.X0b(H)-32-F1 stabilizált úratap, dilatelva 

             

-  20 cm  Gr. fagyallé homokos kavies ágyazat  Try 95%  Imas anyaggal nem 

             

helyettesíthető). inegleve foldmii tömörítése Trp^  93% 
• an al  kapubehajtó ieruleten a járda burkolatát az alabbi retegrenddel kell 

helyreállitani, szerkezeti rétegenként  20-20  riadtlapolással: 

  

2020.06.02 
Az érintett értesítése 

megtörtént. 

         

—  3 em MA 8  emtön aszfalt koporéten 

             

—  20 cm  ('12715-X0b01)-32-F1 beton burkolatalap  &Melva 

             

—  20 cm  fagyállo homdkos kavics vedöreteg  (Try° .962/),  inegleM löldmü 
tömödiese Ttp2934.6 

             

• a  ten-errs  felhajto  ratline urine° es  a korábbi behajtö helyreallitasa soran a serult 
útpálya aszfalt utburkolatot legalább  30 ern  szélességben.  4 cm  MAI  1  tiniött 

aszfalttal kell Itelsallitani. 
elan  eneedelyes koteles a munkak Melyreállírás) elkészultertil a közterulet tulajdonosat 

irOban énestiend/ezen hozzájárulas csak  as  engedélyeze, szervek. szakhalosagok elotresainak 

             

• maradekcalan betartasaval. a  MGM§  napjatot szamitott  1  eng  ervenyes. 
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234 2020 V.28. V.28..
 

Javaslat a ICI' 
Zrt. kérelmére a 
1086 Budapest, 

Kälvár'a  it. 8  szám 
alatti 

udvarán 
levő veszélyes 
állapotú diófa 
kivágásának 

engedélyezésére. 

 

A  koronavirus ellem vedekezésrdl  sae, 2020  évi XII torveny  3 d 
valamint a veszélyhelyzet kihirdeteseräl  sr.*. 40'2020 OE II) sziinla korslaav,endelet 

* ertelmében az élet-  es  vagyonbiztonságol veszélyezteas lomeges megbetegedest okoze 
humánjälvány kövekezmenyeinek elháritása, a  mamas  állampolgárok egószséienck  es 

életének megovasa erdekeben Magyarország egész területére s eszelyhebzet került 
kihirdetésre. 

A  Képviselödestülei hairiskore a Magyarország helyi onkormanyzatairat szóló  2011  dal 
CLXXXIX törvény  59 "(3)  bekezdesen. valamint a Kepviselőbestület és Szervei 

Szervezeti és Mid:tides' Szabalyzatáról szóló  Budapest  Fiaváros VIII kerület Józsefváros' 
önkormanyzat KepGselő-testület  36120I4 (XI 06.)  önkormányzati rendelet)) ( ( I ) 

bekezdésén alapul. 
A  tamstitstavédnemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvenyek modositásáról szóló  2011 
évi CXXVIII, törvény  46  a  (41  hekezdésenek felhatalmazása alapjan yeszélyhelyzethen a 

települést önkormünyzat képsiselőbesuilctének feladat- és hataskorét a polgármester 
uyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Iozsefyárosi onkormanyzat Kepviselöbestriletének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva  Pike. Andras  polgármester az alábbi  /lamest  hozom: 

a KiK  Zn.  kérelmére a  1086 Budapest,  Kálvária  u. 8.  szám (hisz.:  358(8)  alatti 
emkormányzatt tulajdonú ingatlanon levő  1  db  )0 cm  torzsatmeröjä. kömyezetése veszelyes 

diófa kivagasát -- a kötelező póllas egyidejű előirásával — engedelyezein 

Hatósági 
Ügyosztály. 

Igazgatási Iroda 

2020.  május 
28. 

2020.V.29. 

A  végrehajtás megtörtént.  A 
Hatósági Ügyosztály részéről 

további intézkedést nem 
igényel. 

 

2020. 
június 

25 
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235 2020 V.28. 

Javaslat a 
Budapest 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

tulajdonában álló 
lakások 

bérbeadásának 
feltételeiről 

valami 
, 

nt a lakbér 
mértékéről szóló 

16/2010. (111.08.) 
önkormányzati 

rendelet, valamint 
a Képviselő- 

testület is Szervei 

Alüködési 
Szabályzatról 
szóló  36/2014. 

(XL06.) 
önkormányzati 
rendeletének 
módosítására 

 

A  koronaGrus elleni védekezésnal szóló  2020.  évi XII torvény  3  § ( I )  es (3)  bekezdése 
ertelmeben, valamint a veszélyhelyzet kihirdeteseröl szóló  40/2020.  (III I I ) szernü 

kormányrendelet I. § ertelmében az élet- és vaayonbiztonságoi veszélyeztetö tömeges 
megbetegedést okozó humánjámány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok 

erészténénet és életének megóvása érdekében Macyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófasidelemról és a hozzá kapcsoMdó egyes torvények modalitásáról szóló  2011 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési cankormányzat képviselő- estuletenek feladat-  es  hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, 

E rendelkezesek alapján a Józsefvárrisi Onkormányzat Képviselödestulmenek feladat-és 
liatasköret gyakorolva Pikó  Andras  polgánnester úgy  &Milk  hogy: 

     

2020. 
június 

25 

 

I. 

Szen•ezeti is 25. 

a krizis helyzetbe kreált szentélyek elhelyezését szolgála lakások és helyiségek 
lakhatóvá tételéhez  10.000  ezer  Ft-ca  biztositok a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt. közterület-fenntattással. värosüzemeltetsel kapcsolatos feladatok  2020.  évi 
kompenzacio elairanyzat terhere, ezén az önkormanyzat Kadás  „11601-03 

Telepulesuzemeltetés, út-park karbantartás, novennedelem. köznsztasag"  vim  — 
ankét)  ‚'ölalt  feladat. Egyéb müködez célú támogatások államháztartáson kivülre 

előirányzatáról  10 000  ezer Ft-ot Mcsoportositok a  "11602  Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ  Zn.  üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai"  Mtn  dologi 

kiadisok/gyersszolgálat. karbamartás — kotelezö feladat — eliairányzatára 
Költségvetési 

Ügyoszlály 

2020.  május 
28., 

2020. 
június  25. 

a határozat  2.  pontjában 
foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésről szóló  8/2020. 
(11.28.)  önkormányzati rendelet 
soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 
június 

 

2. a hntározintran foglaltakat koltségvgtás következö módosításáaül figyelembe veszem 

2,  pont 
esetén a 

költségvetés 
következö 
módosítása 

2020 
június 25 

. 

költségvetés következő 
módosításánál figyelembe 

veszem. 

 

2020. 
június 

25. 
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Javaslat a LÉLEK- 
program 

keretében kijelölt 
lakással 

kapcsolatos 

tulajdonosi döntés 

meghozatalára és 

a  66(2012. 
(X11.13.) 

önkormányzati 
rendelet 

 

.A  koronaárus ellem védekezesnal  wok, 2020  er'  X11  tors env  3  § II  1  cs lai bekezdesz 
ertelmeben, valammt a veszélyhelyzet kihrdeteseról  sail° 402020  (III  It  i  Korm rendelet 
1.  §-a ertelmelven az  dot- CS  vajogonbiztonságot veszelyezieto tomeges menhetegedest okozó 

humánjárgány következményeinek elháritasa, a magsar állampolgárok egázsegenek is 
életenek megóvasa érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselodestule hatáskore a Mamarorszag helyi onkormenjaatairol  mole 2011. Mu 
CLOEGOCIX. törvény  59. 0(71  bekezdésén, valamint az SZNISZ  51. 0(1]  bekezdésen alapul. 

A  kmasztridavédelemrol  es  a hozzá kapcsolódó egyes torvenyek módositásárol szolia  2011 
évi CXXVIII. tömény  46.0 141  bekezdésének fellirtalmazása alapján veazelyhelyzetben a 

települési onkományzat képvisehátestuletenek feladat- és hatáskorét a polgármester 
gyakorolja, 

E rendelkezések alapján a Mzsefoárost önkormányzai Képáselörtestuletenek feladat- és 
hatásköret gyakorolva  Piker Andras  polgámrester úgy döntök, hogy 

á
 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zr t. 

vagyongazdlko 

dási igazgatája 

    

2020. 

juntas 

25. 

 

I módosítására A 

a LÉLEK-program kereiében szolgálati szállás céljára kijelölt Budapt VIII, kerület. 
Monk,' u seam  alatti  25,5 m2  alapterületrt  cagy  szobás, komfortos 

komfortfokozatú lakás helyett - LÉLEK-program keretében - a  Budapest  VIII kerulet, 
Rico  OEI emelet-szám  aim] 26,72 m2  alapteruletü, egy szobás, komfortos 

komfortfokozatú lakást jekilöin ki azzal a feltétellel.  bogy  az kizárólag szolgálati szállás 
zeljära használható fel 

 

2020.  május 

28. 

 

nyilvántartásban átvezetésre 

került, az ingatlant a JGK Zrt. 
2020.  július 17-én birtokba 

vette. 

 

2020. 

i(pppa 

25. 

 

2. 
as  I.) pont alaptan felkérem a lázsefvámsi Gazdálkodási Központ Zrát, hogy az 

ingatlan átadás-anetelérol,  es as  atköltortetesről mandoskodren 

  

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
237 2020 V.28 

Javaslat pályázati 

felhívás 

közzétételére civil 

szervezetek 

művé 
, 

szek és 

sportolók, 
valamint az 

egyházak, egyházi 
szervezetek S  

nemzetiségi 

önkormányzatok 

2020.  évi 

támogatása 

érdekében 

 

A  koronavirus  °Item  védekezésrol szóló  2020.  evi :KII torvény  3.  § I  1) 8513)  bekezdése 
értelmeben, valamtnt a veszelybelyzet kihirdeteséröt szóló  40/2020  (III.  1  I ) számú 

kormányrendelet I a értelmében az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztelö tomeges 
megbetegedést okozó humánjárvány lágyetkezményeinek etháritása. a magyar állampolgárok 

egészségének is életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
vezzélyhelyzetet hirdetett Ici. 

A  Képvisekl-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairálszoló  2011.  évi 
CLXXXIX, törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdáén alapul. 
A  katasztrofavédelemnal  es  a hozzá kapcsorodo egyes torvenyek módositásáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törveny  46.  §  (4)  bekezdésének felhataltnazása alapján veszélyhelyzetben a 

mleptilesi onkormányzat képáselö-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgámáster 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi onkormanyzai Képvrtelö4estületének feladat-és 
hatáskorét gyakorolva Pikó András polgármester  (my  dontök, hogy a  2020.  évi  end  és 

kulturális pályázatot, a  2020.  évi egyházi pályázatot. a  2020.  évi sport pályezatot á a  2020, 
Ma nemzetisega pályázatot az elöterjesrtes mellékletet képezó pályázati kirtasokat elfogadva 

2020,  júnitis  3.  napjával kifrom. 

Humánszolgáltat 

äsi ügyosztály 

Humánkapcsolat 

i  IrOrla 

2020.  június 

3. 
2020.06.03 

.A  pályázati felhívások 
megjelentek Józsetváros 

honlapján  2020.06.03.  napján. 

 

2020. 

júrtitá 

25. 

 

N 

y  
238 2020 V.28. 

Javaslat GTKÉSZ 
és PALOTAKÉSZ 

elírásainak 

javítására 

 

A  koronasitos ellem vedekezésrol szóló  2020 Mr  XII torvény  3  §  Wes 13)  bekezdese 
értelmében, valamint a veszélyhelyzá kilurdetéséröl  wok, 40/2020.  (III I I I számú 

kormanyrendelei  1.  (  ester  mében az élet-  es  vagyonázionsacot veszelyezteto tömeges 
megbetegedést okozó humánjááény következményeinek elhárítása. a magyar  állampolgárok 

egészségének is életének megóvása érdekében Magyarrtszág  cgs,  területere 
veszelyhelpetet  bildetet'  ki. 

A  katasztréfavédelemrol és a hozza kapcsolódó emes törvenyek módositásáról szab 2011. 
évi CXXVIII. téngeny  46. §141  hekezdésenek felhatalmazása arapján veszélyhelyzetben a 

'Meanies]  onkornianyzat kepvise16-zestulearnek feladat- és hataskörei a polgármester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapian a rOzsefvärosi Onkormán‘zat Képviselö-testülerenek feladat- és 

hatáskörét gyakorelva  Pik?, Andras  polgármester Úgy döntök,  !may: 
lefolyátom a  Ganz  negyed eny része  es  a Tisztáseliirelep Kerületi äpitést Szahályzatarol 
IG  TKÉSZ) szóló  36 2020.13'1/I. 22.1 es  a Palotanegjed Kerületi Epitesi Szabalyzatárol 
(PALOTAKESZ) szóló  34 2019.  (VIII,  22 1  önkornányarti rendeletek konigálasahoz 

szukseges allanu förtaiteszt eltárást 

Városépítészeti 

Iroda. Pénzügyi 

ügyosztály 

2020.  június 

19. 

 

A  GTKÉSZ  Cs  PALOTAKÉSZ 

javítása elfogadásra került a 

Képviselii-testület  51(2020. (IX. 
25.)  és  52/2020. (IX. 25.)  Ok. 

Rendeletével. 

 

2020. 

novetnb 

er  29. 
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Javaslat a 

Napraforgó 

Egyesített Óvoda 

intézményvezetiii 

pályázat 

 

A  koronarsrus ot]  oar  redekezésrót szelb  2020  evi XII iorveny  3 0  (11es  (31  bekezdese 
enelmeben, vatanum a veszetyhelyzet kzhirdeteserial  sank, 40'2020  (III ) I  1  szantu 

konnanyrendelet I § ertelmeben az élet-  es  yersonbtrsonsaget veszélyezietri tomeges 
megbetegedést okozó humanjániana köversomenyeinek elhárirása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvasa érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdeten  hi. 

A  Keprsselrstersulet hatáskőre a Magyarország helyt onkornianyzataprol szolo  201  L évi 

CLXXXIX. Onieny  42. 0)2)  bekezdésén alapul 
A  kataszunfavedelemzől  es  a hozza kapcsolódó egyes tarvények módositásáról szóló  2011. 
(vi  CXXVIII. törvény  46.  kt  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapjan veszelyhelyzetben a 

települesi onkormányzat képviselodestuletének feladat-  es  hatáskörét a polgármester 

gyakorolta. 
E rendelkezések alapján a leizsefvárosi Onkormányzat Képvzselrstestuletenek feladat-  as 

hatáskörét gyakorolva  Pike} Andras  polgármester agy dentok•  hog): 

     

2020. 

jfilliuS 

25. 

 

I  

A Budapest  Főváres VIII kerület Józsersárosz önkormányzat Képrsselädestalete 
12/2020)1 30.)  számit határozatában kart — pályázat az Onkormányzar Napraforgó 

Egyesitett Oviada intézményvezetői heosztására  2020  augusztus  1 -till 2025 pikes 314g 
(5 es-)  szólóan - pályázatot eredmenyesnek éttékolem. 

I -2.pont 

polgännester 

Jegtyzen Kabinet 

Szemelyügyi 

Iroda. 

Humánszolgáltat 

951  113EYOSzlálY 
Humánkapcsolat 

I koda. 

Napraforgó 

EgyeSí  left 

Óvoda 

2020.  május 

28.. 
20200529 . 

A  pályázat eredményérő l a 

pályázók és a Napraforgó 

Egyesitett Óvoda tájékoztatása  

megtörtént. 

 

2020. 

ju'nius 

25. 

 

elbirldisira 

2. 

Vezető t megbizás adok Aissou Erzsébet részére a Napraforgó Egyesitett Csoda  (1054 
Budapest.  Tolnin Lajos utca  7-9.)  mtézmenyben  2020  augusztus  [-2025.  augusztus  31 

közotti időszakra, 
a pedagógusok előmeneteli rendszeré ről  es  a közalkalmaeonak jogállásáról szóló  1992 

ao xxxiii torvény keze evelesi intézményekben Miners/OE végrehajtásáról szóló  326/2013 
(VIII.  30.) Korn  rendelet  24.  §  0  ) bekezdése alapján.  A  brsorolas alapjául szolgáló 

fokozar Mesterpedagógus, fizetési kategória:  15..  az alábbi illetménnyek 
Illetmeny 

Vezetói  Odd< 
Összesen: 0  FI 

Mindösszesen kerekin 

2020.  július 
3]  . 

 

A  vezető megbízás elkészült, a 

felek aláírtält. 

 

2020. 

szeptem 

ber  24 

 

3.  
a határozat I ) pontja szerinti iatézméortsezelöt megbizässalrare dokumentumokat 

aláirom. 
szeptei

 
n 

   

2020. 

her  24 

 

N 
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240 2020 V.28, 

Javaslat a 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ Zrt. 

felügyelőbizottság 

ügyrendjének 

jóvábagyására 

 

A  koronavirus  Otani  védekezésről szóló  2020  evi XII törvény  3.  (( I) és  (3)  bekezdése énelnieben. 
valamint a veszelyhelyzet kihirdereséräl szelő  4072020  < I  l 1.1  I )Korm rendelet 

I. §-a értelmében az éle!'  es  vagyonbiztonságot veszelyeztetö tomeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárirása. a tnagyar allampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére vesaélyhelsrsetet hirdetett  Id. 
A  Képviselő-testület hataskore a Magyarország helyz önkormányzatairól szóló  2011  ers 

CLXXXIX. törvény  41.  §  (3)  bekezdrisen alapul. 

A  katasztriafavedelemröl és a hozza kapcsolodó egyes torvenyek modositásard szóló  20]) 
eei CXXVI/1. törvény  46. 0 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulesi onkerrnanyzat kernaselő-testaletenek feladat-  es  hatasköret a polgarmester gyakorolja 
E rendelkezesek alapjan a lozadvárosi önkormányzat Keprsselő-testülerenek feladat-  es  hatáskörét 

gyakorolva Pikó  Andras  polgármester ügy döntök. hogy: 
jóváhagyom a lozservarers Ganhilkodars Kozpont  Li  felinmelölbzettsagának ügyrendjét az 

elnierjesztes szerintz tartalommal 

Gazdálkodási 
ügyosztály 

2070.  május 
28. 

2020.05.29 Az  FR  értesitése megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 
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Javaslat a 

pénzbeli  es 

természetbeni, 

valamint a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

szociális és 
gyermekjóléti 

ellátások helyi 

szabalyairól szóló 

10/2015.(I11. 01.) 

önkormányzati 

módosítására 

 

A Wrong gas  team vedekezesral szók'  2020. en  XII tomenv  3 2 (1) es  M t bekezdese 

ertelmeben, salaintm a veszélsgelyzet Warden:Mgt szók,  40'2020 1111 1  I ) szamu 

kormanyrendelet  1 2  ertelmehen az élet-  es  stagy/lemons:not Yöszels  met"  tomego 

inegheingedést okozó humanjamany köveikezmenyeinek elhantasa. a  many in  allampolearok 

egészségének  Cs  életének megóvása érdekében Manyaronzag  egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasurofavedelemrel  es  a bn oa kapcsolodo egyes torvények  m ódositásáról szoló  2011 

évi CXXVIII. törvény  46 2 <41  bekezdésinek felhaialmazasa alapján veszélybelyzetben a 
ielepulési onkormányzai képvtsclegestuletének feladat-  es  hatáskoret a polgármester 

gyakorolja. 

E rendelkezések alapján' a Józsefvárosi Onkormanyzat Képviselittestületenek feladat-és 

hatásköret gyakorolva  Fit«, Andras  polgannester úgy döntőt hogy 

Humánszolgáltat 

áeí  Ügyosztály 

liumánkapesolat 

I Iroda, 

Költsegvetesi 

Ü gyosztály, 

.Józsefvárosi 

Szociális 

Szolgáltató is  

Gyennekjóleti 
Központ 

 

2020.0604 

A  Határozat szerint saját 

hatáskörben az előirányzatok 

módosítását elvégeztem 

a szszgyk). 

június
 

2020. 

25. 

  

a Józsegárosi Szociális Szolgáltató és Gyennekköléti Központ bevétel. finanszírozási 

működést bevételek/központi. irányitószerm támogatás előirányzatát csokkentem 
240109  Oktatásynevelesi intézményekben étkeztetés biztositäsa" - kotelezo feladat. 

6.665,0  ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen  vim  dologi kiadást eloirányzatát 
csökkentem ugyanezen összeggel. 

202a  júniuS 

2020. 

június  25. 

a határozat I. pontjában 

foglaltak a  2020.  é‘i 

költségvetésröl szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 
 soron következö módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 

rendelet 2020. 

az önkormányzat bevétel  J1108-07  Költségvetési támogatások. 

imezményfims nzirozás/  aim  finanszirozási müködesi kiadásokiozp tonti, irányító 

szervi támogatás folyósitása  22  kötelező feladat- eliahrenyzatát  6 665,0  ezer Ft-tat 
csokkentern, ezzel egyidejűleg a  ..11107-01  Működési cél és általános tartalék" cim 
kiadási .--- kötelező feladat -azon  bunt  az altalanos  umiak  elnirányzatät ugyanezen 

osszeggel megemelem. 

2020. 
június  25. 

a határozat  2.  pontjában

 

j 

foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésrő l szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következó módositásánal 

átvezetésre kerülnek. 

 

június 

25. 

  

a hatarozatban foglaltakat a koltségvetésről szóló rendelet módositásánál figóelembe 
. 

a 

költségvetés 

i  rendelet 

k ióövetkez 

módosítása 

Június
mszem  

2020. 

.
június  25. 

költségvetési-ól szóló rendelet 

módosításánál figyelembe 

veszem. 

 

2020. 

25. 

     

Javaslat a 

Budapest 

Józsefvárosi 

Önkormányzat 

által fenntartott 

óvodákban, 

valamint  an  állami 

intezményfenntart 

ó  központ által 

fenntnrtntt 

 

A  koronavirus elleni védekezésröl szóló  2020  évi XII. torvény  3. 2 Ill  és MI bekezdése 

énelmében, valamint a veszélyhelyzet thirdeaseről  snit, 40;2020 WI Ill  számú 

kormányrendelet I § enelmében az élet- és vagyonbezionságot veszélyeztetil torneges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elbaritása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszelybelyzete hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről ég a hozzá kapcsolódó egyes törvények modosiöiserid szóló  2011 

évi CXXVIII. törvény  46.  §141bekezdésenek felliatalmazása alapján veszélybelyzetben a 

teapalési önkormányzat képmselődenuletének feladat-  es  hataskorét a polgármester 

gyakorolja. 

E rendelkenMek alapon a Józsentarosi Önkormányzat Képviselönestületének feladat-és 

hatáskiiret gyakorolva  Pike!  András polgármesterács döntök.  bogy 

       

1. 
anevelést'oktatar,és aszovtálintézmények közetkeztelési arvíttozásáhól credo 

költségváltozási a szol tbevevüktril az onkormársrzat lovabbra is  Mania 

  

2020janius.0 

4. 

2020június 

IG. 

A  határozat a Józsefvárosi 

Szociális Szolgáltató  es 

Gyermekjóléti Központ részére 

megküldsére került. A 

JSzSzGyK a fökönyvbena 

Határozat szerint az 

elöírányzat módósitásokat 

átezette 

 

2020. 

június 

25. 
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Budapest  FÖVäl ro 
VIII. 

kerületi 
iskolákban 
alkalmazott 

étkezési térítési 
díjakról szóló 

13/2013.  (III.  28. 
önkormányzati 

rendelet 
módosítására 

242 2020 V1.03 

Javaslat a 

Budapest 
Józsefvárosi 

Önkormányzat 
által fenntartott 

slevodákban, 
valamint az állam 
intézményfenntar 

központ által 
fenntartott 

Budapest  Főváros 
VIII. 

kerületi 
iskolákban 
alkalmazott 

243 2020 3'1.03. 

Ilumánszolgáltal 

ási Ügyosztáb-

 

Humánkapesolat  2020 

i Iroda. 

Költségvetési 

Ügyosztály. 

Józsefvárosi 

Szociális 

Szolgáltató és 

Gyerrnekjoléti 

Központ 

2020. 

június 

25, 

a határozat  2.  pontjában 
foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésról szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 
soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek. 

a 

költségvetés 

i rendelet 

következő 

modosítása 

2020. 

Junius 

25. 

Költségvetésről szóló rendelet 
következő módosításánál 

tigyelembe veszem. 

2020.  június 

2020. 

szeptem 

ber 24 

a határozat  2.  pontjában 
foglaltak a  2020.  évi 

költségvetésről szóló  9/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 
soron következő módosításánál 

átvezetésre kerülnek./  A 
végrehajtás folyamatban van 

deb). 
umánszolgältat 

äsi Ügyosztály 

Humánkagesola 

ti Iroda. 

Költségvetési 

Ügyosztály. 

Józsefvárosi 

Szociális 

Szolgáltaló és 

Gyennekjóléti 

Központ. 

lözsefvárosi 

2020, 

szeptem 

ber 24 

2020.  június 

3. 

2020. 

június 

25. 

únius 

2020. 

Junius 

25. 

2020. 

Június 

25. 

2020. 

június  25. 

2020. 

június  25. 

2020. 

június  25. 

2020.  július 

15 

80 

 

2. "40109 

al  az eakeztetési kiadások anzinclésére  ten-ezen  6° n-os  not  ekede-5. összegével.  52.163  ezer  Fetal 

a J" z5ela aa"' Szad  oh'  Szt/Igiltam  es  °Yennekjeléti Központ költségvetését csökkentem. 
In  a Józselk ároo hz,c  ohs  Szolgáltató  es  Gyennekioléti Központ  beadle],  finanszfrozási 

miikodeo bevetelek kozponn, iranotoszens mmogaras eloiranyzatat csokkenn a  240104-01 
Szooahs étkezierés" - kötelezö feladat eleiganyzatat -- eireen  9 1)75.0  ezer Ft-la). az ankent 

vállalt Olajat elenranyzatat I  590,0  ezer Ft-tal, a  _40105  Nappal' ellátás" kotelézó feladat 
eliaranyzatár  505 0  ezer Ft-ra]. az onként vállalt feladat elöränyzatai  75,0  ezer  Foal.  a 
2 40108  Családok  A Ironed  Otthona" kotelezö feladat elöirányzatát  338.0  ezer Ft-la', a 

Oktatásbneveléo mtézményekhen etkeztetO botositása" kotelezo feladat 
elöiranyzatat  39.680,0  ezer Ft-tal. ezzel egyidejűleg umian ezen cimek dologi kiadási 

elegrányzatál csökkentem  °cyan  ezen összegekkel  c)  az Önkormányzat bevere121  (108-02  Kohsegvetési támogatások-. 
intezménylinanszirozás" 

rim  finanszirozási :11U:odes, kiadásokKozponti. trányító szervi támogatás folyósitása - 
kotelezei feladat - eloirányzatát  50 498,0  ezer Ft-tal,  al  önként vállalt feladat elärányzatár 

I  665.0  ezer Ft-la) csokkente ezzel egyidejűleg a n 211107-01  Müködesi ‚„dl és ältale.  os 
tartalek"  ‚„im  kiadás-- ketch:zit feladat - azon  bets'  az általános tanalék elihrányzatát 

52.163,0  ezer Ft-tat megemelem, 

3. 
a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet következő módositásánál 

figyelembe veszem. 

 

A  koronavirus e/lent védekezésrol szóló  2020  évi XII. torvény  3  § ( I ) is  (3)  bekezdése 
értelmében, valammt a veszélyhelyzet kihírdetéseröl szóló  40/2020.  (III  lt  ) számn 

kormanyrendelet I. § enelmeben az élet-és vanyonbiztonságo veszélyezteto tömeges 
megbetegedést okozó humánjánany következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egesz területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrefavédelemröl és a hozzá kapcsolodo  %yes  törvények módositásárol szóló  2011 
evi CXXV111. törvény  46. 0(4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormányzat képviselö-testületének feladat-  es  hatáakoret a polgánnester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testuletenek feladat- és 
hatáskörét gyakorolta  Pike( Andres  polgánnester  Soy  döntok.  bogy: 

I. 

a Józsefváron Szociális Szolgáltató is Gyermektoléti Központ telepheltekent mukodo 
népkonyha  350  adag/nap adagszármi napi önszert egy rál meleg  Set  eloallirasa  2020  tunius 

02  napjátol saját fiezökonyhül által a Józseftarosi Egyesitett Bolcsodek feladata 

2. 

a határozat I. pontja szerinti feladat ellátás biztositása 6rdekében a JózseRarosi Egyesitett 
Bolcsödek engedélyezett létszámát  2020  njunius  02.  napjáml I  Rivet  (szakács) meeemelent, 

így  au  engedélyezett állashelyetnek száma  197 Iona 198 fore  változik 

3. 
felkérem a lozsefváros  E6 Bölcsödék intez yvezetöjet.  hogs'  fenntartói jóvahagyás 

aekánló az intézmény szervezeti ás naűkodéss' . zatai modosításra tettessze eló. 

 

a Józsefvárost Botesödák riiszersi a létszám entelésre  1,625,0  ezer Fr-ol, kottyhal 
berendezesek sjsárlásárs ás étkezesi  preen  rn 0  esre _  103,5  ezer Ft-ot biztesitok a 

Józsefvárosi Szociális oh ato  es  Gyennelquicii Kozcitni käl tságrelésében a nenkonyhai 
iadasok megtaktiaasa  odic., 

80 
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étkezési térítési 

dijakról szólti 
13/2013.  (III.  28.) 

önkormányzati 

rendelet 

módosítására 5. 

al  a határozat  4.  pontioban foglaliak 'aratta Józsefvárosi Szociahs Szolgáltató gs 

Gyennekjolet,  Kozpom hevótel, finonszirozes, milkodest bevetelegkozponti. pranyő6mervi 

iamogatas  elő
irányzatai csokkentem a  „40104-01  Szocialis etkevetes" -- kotelead foladat -- 

címen  3.728.0V  ezer Ft-tal, ezzel egsidegileg ugyan ezen cim dolom loadesi elög rs 
csökkentem ugyartezen összeggel. 

b)  a k ő sefváros, Egyesitert Bölcsödek  berate! cirn - önkent vállalt feladat - 
finanszírózisc mükodes, bevetelektközponts iránynószervi tällrlOgatäS előirányzatät  3728.0 

ezer Ft-tal. ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttamsok elöirányzatat I  411.0  ezer El-tal, a munkaadót terhele,  já ok  es 
szocailis kozzájarulas,  ado  előiranyzatät  2110  ezer Ft-tal. a 

herehazások eloiranyzatat  2 050.0  ezer Ft-tat, a dolog, kiadások olchrányzatät  53.0  ezer  Fr-tat 
megemelem. 

Isgyedgelt 

B ISICSö dök 

Villégyvezegi 

se 
sorolt következő módosításánálanyzatat 

2020. 

»taiga 25. 

' 
foglaltak a  2020.  évi 

költsegvetésröl szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

átvezetésre kerülnek. 

 

2020. 

június 

25. 

 

6, 
a Józsefvárosi Egysenitetl Bölcsődék  40200-  önkent  cattail  feladat - bevetelelannökodési 

bevételek elchrányz es t a dologi kradások előirányzatár  24 9780  ezer  Ft-Fal  m megemelem a 
határozati javaslat I. pontjában foglaltak miatt. 

2020.  június 
3.. június 

2020. 

25. 

a határozat  6.  pontjában 

foglaltak a  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020. 

(11.28.)  önkormányzati rendelet 

soron következő módositásánál 

átvezetésre kerülnek. 

25.
 

2020. 

június 

 

7. 
a hatarozatban foglaltakat a költ röl szóló rendelet következő módositásánal 

ale.an  

a 

költségvetés 

i  rendelet 
következö 

módositása 

2021. 

június  25. 

A  költségvetési rendelet 

módosításánál figyelembe 

veszem. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
244 2020 VI.03. 

Javaslat a 

Budapest 

Józsefvárosi 

Önkormányzat 

által fenntartott 

óvodákban, 
valamint az állami 

intézményfenntart 

ó központ által 

fenntartott 

Budapest  Főváros 
VIII . 

kerületi 

iskolákban 

alkalmazott 

étkezési térítési 

díjakról szóló 

13/2013. (111. 28.) 

önkormányzati 

rendelet 

módosítására 

 

A  koronavirus ellera véd kezésról szólo  2020 in  XII torvény  3. 1 (I)  es (3)  bekezdőse 
inelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szölö  4072020 an II.) számú 

kezmarysevziela I (értelmében az élet-és vagyonbiztonságot veszelyezteto tömeges 
megbetegedest okozó humánjátvány következményeinek elbáritása, a  maces  allampolgárok 

egészségének  an  eletének megóvása erdekében Magszrozszág egész területére 
veszélyhetyzetet hirdetett ki. 

A  kalaulrófavédelernrtil  es  a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló  2011. 
evi CXXVIII. tönteny  46.  S  (4)  bekezdésenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulési onkormányzat képviselaktestületenek feladat-  es  hatáskörét a polgármester 

eakamás. 
E rendelkezések alapjan a Józsegárosi önkormanyzat Képviselontestületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva Fikó András polgármester úgy döntök, hogy: 
A  közétkeztetés, szerződéssel kopcsolatos döntések meghozatalár615.616  218/2020.  (V  25) 

számú polgármesteri határozatot adminisztrációs hiba miatt modositom. 
A  közétkeztetés, szerzödéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szála  218/2020.  (V  25.) 

számú polgármesteri határozat  3.  pontja belyebe 
sa Kozetk  woes'  feladatok  2020 Junius 02  napjától  tonend  a közbeszerzés,  digs 

eredmensienek niegállapitesög tartó időszakra vonatko.óaa az előterjesztés melléklet/t 
képező  barest  Étleremozemelteto Kft szolgáltalási meröidest aletrom,  es  haladéktalanul 

tájékoztamm a közbeszersesi hatóságor. 
az alábbi. szöveg  leg 

„a Közetkeztetesi feladatok  2020  jumus  02  napjától tannina közbeszerzés, eljárás 
eredmenyenek megallapitásam tartó időszakra vonatkozóan  as  Euresi Etteremúzemeltető Kfgel 

ketenda, szolgáltatas, szerződést aláírom.  es  haladektalanul tajékoztatom a közbeszerzesi 
hatóságai". 

Humánszolgáltat 

ási Ügyosztály 

Humánkapesolat 
i  Iroda 

2020. jú us 

03. 

 

A  határozat végrehajtása nem 
igényelt intézkedést, 

 

2020. 
június 

25. 
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N 

AT 
245 2020 VI.09 

Javaslat a 

Napraforgó 

Egyesített Óvoda 

2020.  évi nyári és 

téli nyitvatartási 

idejének 

meghatározására 

 

A  koronavirus  alien]  MOO(szóló  2020  art XII torveny  3  § ( I )  LA 0)  bekezdése 
ertelmében, valamm a veszelyhelyzet lohirdetésérol  wok) 40.2020 till I I  1  szano 

kormanyrendelm  1  § ertelmeben  an  etet-  es  vamonbrzonságot veszelyezietö tornegm 
megbetegedest okozti humánján án> következményeinek elháritása. a magyar al/ampolgarok 

egMzségenek  es  életének megóvása érdekében Magyarnrszág egész lerületére 
veszélyhelyzetet hirdetett  kt. 

A  KaposeleStestület hatáskore a Mamarország helyi onkortnányzatairól szóló  2011  évi 

CLXXXIX. törvény  39. 3 131  bekez  desert.  valamint  an 829482 31. 3 (11  bekezdésén alapul 
A  katasztrófavedelenued is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosilásáról szoló  20(5 
évi CXXVIII.  tönen'  46. 0141  bekezdésének felhatalmazása alapián veszélyhelyzetben a 

teleptiON onkormanyzat keprtselügesoletinek feladat-es  haláskörét a polgarmester 
cakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvarost önkormanyzat Képoseledestuletanek feladat-  es 
hatiskörét gyakorolt a (Skó  Andras  polgármester Ogy döntök,  bogy. 

Humánszolgáltat 

äh  Ügyosztály 

flumánkapesolat 

i  Iroda. 

Napraforgo 

Egyesített 

Óvoda 

2020.  június 

09. 

   

2020. 

jumus 

25. 

 

I.  

a  Budapest  Jomeharost Onkormanyzat fenntanasaban levő Napraforgó Egyesgett Ovoda 
szekheR és ragóvodáinak a  2020.  evi nyári zárva tartási idejét a szükséges karbantartesi. 
felüjitási  es  takaritási feladatok elvégzése érdekeben az alábbiak szerint határozza meg 
anal.  NOY a ntán szünet idején az ügyeletre kijelölt óvodák fogadják a gyermekeket. 

Óvoda neve,  onto. 
2020.  évi nyári 

zóna talli$ ideje: 
on-Mai  ellátást  moo 

ügyeletes óvoda: 
I. 

Napraforadt  Emu-slog  Óvoda 
Gyerek-Virág Tagóvodája 
1082 Bp.  Baross  u.  I  11E. 

2020.07.27-0807-ig 
Napraforgó Egyesitett Óvoda 

Virágkoszorú Tagóvodája 
1083 Bp. Harms u. 91. 

2. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 

Várunk Rád Tagóvorlaja 
1086 Bp.  Csobánc  u. 5. 

2020.07.27-08.07-ig 
Napraforgó Egyesitett Óvoda 

Csodasziget Tagóvodája 
1083 Bp Tome u 38M 

Napraforgó Egyesitett Óvoda 

székhelyóvoda 
1084 Bp.  Tolnai  u. 7-9. 
2020.07.20-07.3  l-ig 

- Napraforgó Egyesitett Óvoda 
lietszinvirág Tagóvodája 

1081 Bp. Kann. 3. 
4 

Nartrath  o  Egymiten óvosk 

 

A  határozat  2020.06.10.  napján 

elküldésre került a Napraforgó 

Egyesített Óvoda részére. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2.  

a  Budapest  Józsefvárosi Ot,kormmyeat Íénataetáaübwt lever Napraforgo Egyesitett Óvocla 
székhely  es  tagóvodáinak teli zárva tartási idejét a  2020.  december  28-lót december 30-áig 

ram Klöszakra szolom (három nap) hatarozom meg  A tell satinet Mere  alatt a 
Napraforgó Egyesirett  (Mob  Pitypang Tagoodája  0087 Budapest.  Százados  tit 12-

 

14.1  Ogyeletet tart.  es  fogadja a Napraforgó Egyesitett Óvoda szakhely  es  tagóvodáiba 
beiratott gyenneket. 

   

3. 
hatályon  knoll  helyez  am  a Kulturális,  Cork  Nemzetiségi. Oktatást.  Sport es 
Eselyemenlöseo Brzenság  32019 Oil 26.1  szano hammeata  2  / pontját 
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NY 246 2020 VI.09 

Javaslat a 
„Szolgáltatási 

szerződés 
keretében emelt 

szintű mérnök 
informatikai 

SZ0188114085 

nyújtása" tárgyú, 
közbeszerzési 

értékhatárt el nem 
érő beszerzési 

eljárásban 
eredmény 

megállanitására 

 

A  koronavirus elleni védekezésrol  rook( 2020  ero NI1 torvenv  3 *0) es (31  bekezdese ertelmében. 
(-stoma  a veszelvhelyzet kihirdeteserol szolä  40:2020 WI I I I Korm rendelet 

1  §-a érielmehen az  del- es  vaynionbiztonsagm veszélyeztero tomeges megbelegedest  roc*, 
humánjánany koveikeztronseinek elháritása. a magyar ällampolgárok eurozségének és életrock 

merovása érderoben Magyaroszag egesz teritletére veszélyhelyrotei hirdeteet ki. 
A  Krosselfigestulet hatáskore a Magyarorszag  Isle  onkormanyzatairol szolo  2011  ért 

CLOE00(1X. reinieny  59. 9 (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  * (  1  ) bekezdesen  slap"! 
A  katasztmfavedelenroil  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011 
evi cxxvm. törvény  46. 9 (4)  bekezdesenek felbatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települesi önkormányzat képviselodesuletének feladat- és hatáskorét a polgarmester gyakorolja 
E rendelkezések  Sagan  a Józsefváros Onkormanyzat Kerouselagestuletének feladat- és 

hataskördi gyakorolva  Pike Andras  polronnessi Cigy döntök, hogy: legyzői Kabinet 

BeIső Ellátási 

Iroda 

2020.  június 

30. 

     

1. A  éSzolgáltatásr szerrtides tében emelt szintü mémok informatikal szolgáltatás nyújtása" 
tárgyro kozheszerzési  rote St  el nern éro beszerzés eljarás eredményesnek nrovánitom 

   

2020. 

július 

16. 

 

2. 

A  „Szolgáltatási szerzödes kereteben ernelt szintii mémok infommtikai szolgáltatas nyujtása" 
tärgyú kozbesserzési ertékhatán el nem erő beszerzési eljárásban a legalacsonyalsb öszszegii 

ellenszolgáliatást tanalmazo, érvényes ajánlatot adó Kemiann Müszaki Fejlesztő és 
Tanacsadó Kft  (1149 Budapest,  Angol utca  32. 4  ép.  2. em 1  ajánlanev6 az eljárás nyertese 

Az elfogadott ajánlati  es: 3.540.000,- Ft v  ÁFA azaz bruttó  4 495.800,- Fr 

 

A  vállalkozási szerződés 
megkötésre került  2020.  június 

15-én. 

  

3. Felhatalmazom a  je rot  az  egg rites 11 Zer rode kö 

   

N 

Y 
247 2020 V1.09. 

Javaslat a 
„Józsefváros 

Integrált 
Településfejlesztés 

i  Strategiájának 
felülvizsgálata" 
tárgyú tervezési 

szerződés 
módosítására 

 

A  koronavirus ellem védekezésról szóló  2020.  évi XII törvény  3  *  (1)  és  (3)  bekezdése 
ertelmében, valammt a veszélyhelyzet kihirdeléséröl szóló  40/2020.  (III 1 1  ) számú 

kormányrendelet  1  * értelmében az élet- is vagyonbiztonságot veszélyertetö romeges 
megbetegedést okozó liumánjárvány következményeinek elhántása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélytelyaetet hirdetett ki. 

A  KéPvise10-00ület hatásköro MON  59 0 (3)  bekezdésén, valamint az SzMSz  31. 0  (i) 
bekezdésen alapul. 

A  katasztrofavedelemról és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módositásáról sroló  2011 
évi CXXVIII. törveny  46. 0 (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

teleptiles onkormányzat kepviselestesailetének feladat- is hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezesek alapján a Józsefrorosi Onkormányzat Kroyeselögerolletének feladat- és 
hatásköret gyakorolva Pikó  Andras  polgárnaester (igy döntök.  bogy: 

I egyetértek a Józsefveros  Integral(  Telepulésfejlesztes Stratégiájanak felülezsgálata" 
targyn tervezési szerrodes melléklet szerinti modositásával,  cent's'  alátrom 

Városépitészeti 

Iroda, Pénzügyi 

Ügyosztäly 

2020.  június 

09, 

 

A  Pénzügyi Ügyosztály részéről 
külön intézkedest nem igenyel. 

A  teljesítési határidő 
tekintetében módosított 

szerződés aláírása megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

N 

Y 
248 2020 VI.09. 

Javaslat a 
Belvedere 

Consulting 
Ingatlanfejlesztő 
Kfk kérelmére 
indult ügyben 

hozott határozat 
visszavonásáról, 

az eljárás 
megszüntetésérol. 

 

A  koronaierus ellem vedekezésről szólo  2020  és  XI/  torvény  3. 0 (1) es (3)  bekesdése, 
valamint a vrozroyhelyzet kroirdetéséról szóló  40/2020  (III 1  I.) számú kormányrendelet I § 

értelmében az  deb  és vagyonbizionsátrot vesselyeztetö tomeges meghetegedést okozó 

humánjárvany következményeinek elbáritása, a magyar ällampolgárok egészségének  es 
életenek megóvása érdekében Magyarország egész területere veszelyhelyzel került 

kihirdsesre. 
A  Képviselrolestület harrokore a Maroarorszeg  bets  onkormányzatamal szóló  2011  évi 

CLX XXIX.  roses  SY §  (3)  bekezdesen. (slamis az SZNISZ  31.  §  01  bekezdésén alapul. 
A  kassztrofavédelernrol  es  a hozza kapcsolOdó eyyes törvenvek módositasarol szolo  2011 

evi ((XXVIII, din  ens 46.  *  (4)  bekezderonek felhatalmazása alapján veszélroebzerben a 
lelept/reel OlIkermanyzat képviselrotestglesnek feladat-  es  hntaskoret a polgármester 

gyakoroaa. 
E rendelkezesek alapjan a lozsefyarosi 0.30rmányzal Képviselö-lestülerenek feladat-  es 

haiásköréi gyaktrolva Pikó  Andres  polgármester  tiro  döntök.  bogy 
a Belveder  Consulting  Ingatlanfejleszto Kfl kérelmére nidult ügyben hozon  05/676-5.'2020 

iktatoszainit határozatot ÖSSZar(M0111  es A  3éi-eleinre triáult eljäräst megszünstem. 

liatósági 

ügyosztály.. 

Igazgatási Iroda 

2020,  június 

09, 

2020.  június 

10, 

A  végrehajtás megtörtént.  A 
Hatósági Ügyosztály részéről 

további intezkedest nem 
igényel. 

 

2020, 

június 

25. 

 

83 



84 

N  
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‚Javaslat a 
Jozsefvärosi 

Önkormányzat is 
költsigvetési 
szerveinek, a 
nemzetiségi 

önkormányzatok, 
valamint a I 00%-

 

ban 
önkormanyzati 

tulajdonban  WC; 
gazdasági 
társaságok 

bankszámláinak 
vezetése és a 

számlavezetéshez 
kapcsolódó 

szolgáltatások 
nyújtása' 

tárgyú 
közbeszerzési 

eljárás 
megindítására 

 

A  koronavirus  diem  vedekezesnal  sat 2020  évi'! verseny  3 3  ( I  1 es (3)  bekezdese ertelmebeci. 
valanant a veszelybelyzet kihirdeteseröl  mole 40,2020  (III ( I )  Korns  rendelet I §-a enelmeben m 

elei- és vasyonbiztonságot veszelyeztetö tömeses megbetegedést okOzó humitettámána 
kovetkezményeinek elliaritása a inatmar államPolgáok eSészsülrettek és életének megóvása 

érdekében Magyarország  case  területére veszélyhelyzetet hirdetett G. 
A  Képviselönessilm hatáskore a Magyarorszag hely önkormanyzatanol száló 201Ł évi CLXXXIX. 

láltvánY  SO. 3 (3)  bekezdésén. valamim az SZMSZ  31. 3  (I] bekezdésén alapul. 
A  katasztrefavédelemnil és a  Ilona  kapcsolódó egyes torvények mádositásartil  mob 2011.  eo 
CXXVIII. törvény  46.) (4)  bekezdésének felhatalmazisa Magian veszélybelyzeiben a települési 

onkomianyzat képvtselőnestületének feladat- is hatáskorét a polgármester gyakorolja 
E rendelkezések alapján a leaseMárosi Önkormányzat Képmselönestuletének feladat-  es  hatásküret 

gyakorolva Pikó  Andras  polgártnester úgy döntök. hogy: Gazdalkodási 

Ügyosztály 

 Közbeszerzési 

!sod 

2020.  június 

09. 

   

2020. 

júniuS 

25. 

 

I 

a
 a alózservárost Onkormányzat m költsegvetést szervernek, a nemzetiségi önkormányzatok. 

at  a  1005k-ban  önkormányzati tulajdonban  KM  eazdaságt társaságok bankszámláinak 
vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyban, a Kbt.  85. 0(2) 

bekezdés  0  pontja szednti tárgyalásos közbeszerzési  diarist  inditok 

2020.06.09 

A  részvételi szakasz 
eredményesen lezárult. 

2020. 

gügptem 

her 24. 

 

2. 
a részvételi fclhivás  Ms  a kapcsolódó dokumentumok felhasznélésávat intézkedem a közbeszerzési 
eljárás megmelításáról és a kozbeszerzésekröl  mole  2015.évi CXLIII. torvény szerinti határidők 

betartásáról 
2020.06.16 

2020. 

szeptein 

her 24 

 

Z 250 2020 VI.09. 

Javaslat 
tulajdonosi 

hozzájárulás 
megadására 

kéménymagasitás 
ához a  KAMIN 

GROUP 
Kft. részére - 
Budapest  VIII. 

ker  Wet, Horvath 
M. tér  lb. 

 

A  koronayirus ellcnt védekezésre] szóló  2020  évi XII törvényi. (II) és  (3)  bekezdése 
értelmében. valammt a veszelyhelyzet lohirdeteseröt száló  4012020. (ill 11 (Kann  rendelet 

I  3-a  értelmében  as elm-  esmagyonbiztonsagot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgerok egészségének és 

életinek megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselehtestulet hatáskore a Magyarország John önkormányzatairol szóló  2011.  évi 

CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén. valamint az SZMSZ  31.  ( (  1  ) bekezdésén alapul 
A  katasztrófavédelemről és a  bona  kapcsolód6 egyes törvények módositMarol  smile 2011. 
évi CXX52n. iön,ény  46. 0)4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési onkormányzat keposeliAtestületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezesek alapján a Józsefverosi Onkormányzat Képviselödestületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva  Pike Andras  polgármester ügy döntök, hogy: 

Józsefvárosi 

Gazdélkodási 

Központ  Zn. 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

  

A  koronavírus járvány a 
legkiszolgáltatottabbakat 

sullytotta a leginkább. Ezért az 
Önkormányzat napi  220  adag 

egytál ételt biztosított az 

Oltalom Karitatív Egyesületnek 
30  napon keresztül. /  A 
határozat szerint saját 

hatáskörben az előirányzatok 
módosítása. 

 

2020. 

június 

25. 

 

I  

tulajdonosi hozzajarulást adok a  KAMIN  GROUP  Kivitelező  KS  (székhely  1047 
Budapest_  Tintadi I)  28-30.,  adószany  /2432626.2-41,  cemegyzék  men]. 01-09-M41161 

részére a  Budapest  VIII. kerület, Ilomath  Mihaly ter IS.  projekt  Gilles  köverkeztében 
el-Mien  szomszédos.  Budapest  VIII. kerület, Honnth  Mihaly ter  Ift. társasház 

önkormanyzati tulajdoné  13  epulet kéményjáratan érintő  Matt  módosítási. Evaltási 
munkálatokhoz: 

-13.  épület: az  fires Ores  épület  Mitten  ketnenyeinek használaton kiről helyezése. 
A  munkálatokat a  KAMIN  GROUP  Kiviteleze Kő saját költségén Infogastalan 

rninrisegben veszi el  2020 Altus  II-ig 
A  KAMIN  GROUP  Knatelema  KS  a munkálatokkal kapcsolatban kénéritési. van, 

egyék jogi igénnyel  as  Önkormány-zattal szemben  win ether 

I.) pont 

2020.  június 

 

A  tulajdonosi hozzájárulás 
kiadása megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
tinker=  a Józsefvárosi Gazdalkodást  Krypton)  Zn-I. az  14 Pool  szerinti mnnkalatoknsa 

vonatkozó tulajdonosi  hoe misrules  kiadasáboz. valamint az els'cgzentrnsnkak 
ellenorzesere  es  arvetelere 

2.) point: 

2020.  jIMIUS 

31. 

 

A  munkálatokat a  Kamin 
Croup  elvégezte.. 

 

2020. 

szeptein 

her 24. 
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Javaslat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására 

keménymagasítás 

ához a  KAMIN 

GROUP 
Kft. részére — 

Budapest VIE 

kerület Tolnai 

Lajos utca  5. 

 

A  koronavirus ellem vedekezésröl  snit!) 2020  cvi XII tormny  3  §Illes  0  t bekezdése 
ertelmehen. valarrunt a veszelyhelyzet Kfirdetesertil szab  402020  MI  11  / Korm rendelet 

1 § -2  egoloblholl ak élet-  es  haghotibiztonsagot veszélyggeto tömeges meebetegeilest okozo 
humanjárvány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egészségének és 

életenek megingsa érdekebön Magy ernes:Mg egész területére veszélybelyzete, hirdetett ki. 
A  Kepvcselokestulet hattiskore a Magyarorszag helyi onkormányzatacrol szék,  2511 eg 

CLXXXIX. törvény  59. §134  bekezdésén. valamint az SPNISZ  31. 0  (I) bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavedelemröl és a homá kapesolodo emes torvények modositásáról  sago 2044- 
evi cxxvin. Drvény  46.  §  141  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

település' onkormányzat képtiselimeguletenek feladat- és hatáskörét a polgarmeeter 
gyakorolja. 

E rendelkezések  ably*  a Józsegárost Onkomianyzat Képviselöttesfilletének  Riedel- es 
hatáskörét gyakorol, a Pikó  Andras  polgánnester ifity döntök.  bogy: 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zn. 

vagyongazdálko 

(Iasi  igazgatója 

    

2020. 

gfilIUS 

25. 

 

I  

tulajdonos, hozzajentlást adok a  KAMIN  GROUP  Kfistelező  KO  (székhely.  1047 
Budapest.  TIMM  u.20-30..  adószám:  12432626-2-41,  cégjegyzék szám:  01-09-934116) 

reszöre a  Budapest  VIII. kerület. Tolnai Lajos  u. 3.  Projekt  epites következtében 
érintett.  Budapest  VIII kerület. Tolnai Lajos a.  5.  Breast/is önkormányzati 

tulajdonrész kéményjáratait érarö alábbi modositigi, lováltitsi munkálatokhoz 
- Magatroldszint  5.: A labs  szobájában találhato iütöberendezes megszüntetése  es 

kiváltása korszerű elektromos keszolekm Az erintert kémény 
basznánton  k's-al  helyezMe szükséges. 

.13  épület félemelet  40 -  A  lakás ffirdöszobajában a gázozmii kéményes  DSO  és 
melegviz szolgáltato berendezések megszüntetése és kiváltásuk 

korszerű elektromos készülékekre. Az  Matra  kemény használaton 
kivül helyezése. 

A  munkálatokat a  KAMIN  GROUP  Kivitelező Kft saját költségén kifogástalan 
masöséghen végzi 2020-  júltus  31-,g. A  KAMIN  GROUP  Krvitelezö  KB.  a munkálatokkal kapcsolatban kárlériténi. 

egyéb  Jogi  igénnyel az Önkomványtattal szemben nern élhet. 

I.) pont 

2020.  június 

9. 

 

A  tulajdonosi hozzájárulás 

kiadása megtörtént. 

 

2020. 

június 

25. 

 

2. 
felkérem a József-át-os)  Gazdálkodási Központ Atm. az I.)  pent  szegnri munkálatokra 

vonatkozó tulajdonosi hozzájärulás kiadásához, valamint az elvégzett munkák 
ellenőrzésére is átvételére 

2.)  pont: 

2020.  jidius 
31. 

 

A munkálatokat a  Kamin 

Group  elvegezte.. 

 

2020. 

szeptetn 

bet- 24. 

       

A  koronayirus elleni védekezesröl szóló  2020-  évi XII. torvény  3.  §  (»MO)  bekezdése 
értelmében. valamint a veszélyhelyzet kihndetésérell szók,  40/2020. WI  I Korm. rendelet 

1  §-a énelmeben az élet-  es  vagyonbtztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okom 
humánjárvány következményeinek elháritesa, a magyar állampolgárok egészségének M 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területei-e veszélyhelyzetet  birdmen  ky 
A  Képoseliktestulet hatáskore a Magyarország  holy,  onkormanyzatairól szóló  2011.  évi 

CDOOCIX. törvény  59. 013)  bekezdéség valamint  as  SZN1SP  31.  § ( I) bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről  es  a hozza kapcsolódé egyes törvények módositásáról szóló  2011 
éri CxXvirt. torvény  46. *44)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

település' önkormányzat kepviselögestülmenek feladat-  es  hatáskorét a polearmester 

gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsegkros, önkormányzat Kfigmeliktestületenek feladat-es 

hatáskörét gyakorolva  Pike  András polgármester ügy döntök. hogy: 

     

2020. 

jimiug 

25. 
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252 2020 VI.09. 

Javaslat 
tulajdonosi 

hozzájárulás 
megadására 

kéménymagasítás 
Mini  a  KAMIN 

GROUP 
Kft. részére — 
Budapest  VIII. 

kerület, József  u. 
25. 

   

Javaslat  Budapest 

   

VIII. kerület 

   

Lujza  u.  szám 
alatti lakás, 
valamint a 

253 2020 VI.09 

Budapest  VIII. 
kerület, Lujza  u. 
szám alatti, utcai 

hejáratü, 
földszinti  22 m2 

alapterületű 
nem lakás céljáró 
szolgáló helyiség 

 

tulajdonost  froze-Random  adok a  KAMIN  GROUP Kt ',daze  Kft rsickhely  1047 
Budapest."'  inodi  u 26-30-.  adószámi  12432626-2-41.  cégjegyzék számi  01-05-9341161 

resicre a  Budapest  VIII. ken  let. blond ‚tu  MOO, ter  I  5.  prisiela épitessa érintett 
szemszedos.  Budapest  VIII. kerület. József utca  25.  szánt alatti,  MO °than 

Onkorrnanszart inlaid/mu lakeepulet keményjáratait  (time  alablu módositásii khakis, 
munkálatokhoz: 

- Foldszint I.  A  lakás furdőszobájában a gaztizmii keszülekek meeszunretése. 
korszerű elektromos  floes es  nelegozellatas biztosítása Az enntett 

kemény használaton kin-ül  hastiest 
- Földszint  2.: A  lakás érintett tartalék kéményeinek használaton kivül helyezése. 
-Fäldszint  At A lakes admen  tartalék kém enyeinek használaton kiviil helyezése. 

- foldszmt  4.. A Ohs  dirdeszobajaban a cazuzing kéményes konvektor 
megszuntetese. korszerit elektromos fülés kialakbasa, az erintett. 

tartalék kémények hasznalaton kivill helyezése - I emelet  1 A  telőn kitil  imamate  kémény  vent Tor  telepitése, 
- I. emelet  2.. A !gas  furdöszobarában a gaztízmit kéményes  fag  és melegviz 

szolgáltató berendezések meeszünteese és ktveltásuk korszerü 
elektromos ktaszülékekre. Az érintett kémények használaton kivül 

helyezése. 
A  munkálatokat a  KAMIN  GROUP  Kivitelező Kft saját költségén kifogástalan 

minőségben  stet  el  2020. dams  31-ig. 
A  KAMIN  GROUP  Kivitelező Kft a munkálatokkal kapcsolatban kártérítés'. vagy 

egyéb Ott igénnyel  as  Önkonnányzattal szemben  rem  elhet. 
A  munkálatokat a  KAMIN  GROUP  Kivitelezö  KN  saját kobségén kifogástalan 

minőségben  yeti]  el  2020  Mhus  3 
A  KAMIN  GROUP  Kwitelezó Kft a munkálatokkal kapcsolatban káneritést. vagy 

egyéb jogi igénnyel  as  Önkormányzatra/ szemben nem  allot, 

2. 
faker=  a Józsedárosi Gazdálkodási Központ  Zn-t. az  I.1  pont szerinti munkálatokra 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadásához, valamint  as  elvégzett munkák 

ellenerzesire  es  ártitelére. 

 

A  koronavirus ellent védekezésröl szóló  2020  évi XII törvény  3  §  O  t ásás) bekezdése 

értelmében. valamint a veszélyhelyzet lalardeléséröl szóló  40/2020.  (III I I.)  Krum.  rendelet 
I. §-a ertelmében  as  élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztetö  Manages  megbetegedést okozó 

humánjärvany következményeinek elhariOsa, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdelett ki. 
A  Képoseltiestulo hatáskore a Mayearország  halo  önkormányzatoról  sitter 2011  évi 

CL20001X, tödény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  Ill  bekezdésén alapul. 
A  katasztrofavedelemtöl is a hozza kapcsolodo egyes törvények modositasáról szóló  2(111 
di  CXXVI/lborvény  46.  §  (4)  bekezdésinek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulest önkormányzat képviselö-testületének feladat-co hataskoret a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárost Onkormányzat Képoselobestületenek feladat-és 

hatáskötél gyakorolva  Pike  András polgármester ügy döntök.  heat 

 

a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. szám  aloe  utcai bejáratri. földszinti.  22  tn2 
alapterulent nem lakás  caber()  szolgáló  helmet, es  a  Budapest  VIII kerület, Lujza  u 

szám alatti MIS csatolásával kapcsolatban  aloe,  telepít esképi határozatban 

foglalt munkálatokhoz a szukséges tulardonosi hozzajartilást title  részére 
mood/rm. 

2. 
felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Znot a határozat  IL  Poillia sic/OF a 

tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 

1.) pont 

2020.  június 

 

A  tulajdonosi hozzájárulás 
kiadása megtörtént,

9.
 

 

2020. 

25. 

 

2.) pont: 

2020.  július 

31. 

 

A  munkálatokat a  Kamin 
Group  elvégezte.. 

 

2020. 

szeptein 

her 24. 

       

I.)  Cs 1) 

pont  

esetében: 

2020  június 

 

A  tulajdonosi hozzájárulás 
kiadása megtörtént. 

 

2020. 

június 

25 

    

2 

Józsefvárosi 

Gazdálkodási 

Központ  Zn. 

vagyongazdálko 

dási igazgatója 

Józsefvárosi 

Gazdalkodasi 

Központ Zrt. 

vagy,ongazdálko 

(Iasi  igazgatója 
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I.Sdt0.145.1>d1 

kapcsolatos 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

megadására 

 

felkérem a Juzsefiárosi Gazdálkodási Központ Znst a csatolás elvégzésének  es 

szabályosságanak ellenőrzésére 

 

3./ Pent 

esetében: a 

használati 

megállapod 

ás keltélöl 

szrimitott I 

év 

 

A  vállalkozási szerződés 

megkötésre került  2020.  június 

15-en. 

 

2020. 

június 

25. 

 

Y 
254 2020 VI.10. 

Javaslat az 

„Információbizton 

sági Felelős (1BE) 

szolgáltatás 

ellátása" tárgyú, 

közbeszerzési 

értékhatárt el nem 

érő beszerzési 

eljárásban 

eredmény 

megállapítására 

 

A  koronavirus ellem védekezésről szóló  2020 Cy,  XII törvény  3. 0)) es (3)  bekezdése értelmében. 

valamint a veszélyhelyzet kihirdeteseröl  moles 40/2020  (III I I.)  }Corm.  rendelet 
1 §-a értelmében  as  élet-  es  vagyonbsztonságot veszélyeztető inmeges megbetegedest okozó 

humánjámány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének  es  életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselődestirlet hatáskore a Magyarország helyi onkormányzatamol szóló  2011 es) 

EEXXXIX, törvény  59-  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZNISZ  31.  *II) bekezdésén alapot. 

A  katasztrofavédelemröl  es  a  Mazza  kapcsolódó egyes torvenyek modosstásáreel szóló  2011 

évi CXXVIII. tömény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszelybelyzeiben a 

teleptIlest önkormányzat képraseläTestületének feladat-és haiaskoset a polgármester gyakorolja 

E rendelkezések alapján a Józsefváross nkormányzat Kepviselii-iesiuletének feladat-és 

hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester ügy Mantsak,  bogy: 

Polgártnester/ 

Kabinet 

Belsó Ellätási 

Iroda  

    

2020. 

június 

25. 

  

NJegyz ői 
as  2Információbiztonsági Felelös (IBF)szolgaltais ellátása' rergyú közbeszerzési értekhatán 

 el nem érő beszerzésr eljárás eredményesteredmásveeoeknyitvanrtom. 

2020  - • 
.  »MAUS 

30. 

 

A  megbízási szerződés  2020. 

június 15-én aláírásra került.  A 

szerződés postai kézbesitése az 

érdekeltek részére megtörtént. 

 

2020. 

július 

16. 

 

2. 

as  sinformácisabizionsági Felelös  (OF)  szolgáltatás ellátása" tárgyú kozbeszerzin ertékhatárt 

el nem érőbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb osszegü ellenszolgáltatást tartalmazó. 

émenyes ajánlatot adó Közinformatika Nonprofit Kő.  (1043 Budapest.  Csányi László 

utca  34  ) ajánlattevő az eljárás nyertese Az elfogadott ajánlat'  as  nettó  2.400.000z  Ft  + 

ÁFA, azaz bruttó  3.048,000.-  Ft-év, 

2 020.  június 

30 
. 

   

3. felhatalmazom a jegyzöt a. elöterjesztés  3  szam0 melléklete szennti szerződés  masks) re 
2020.  június 

30. 

   

N 

V 

255 2020. 41.1D 

Javaslat a 

NOS  FRO 2002 

Pénzügyi 

Tanácsadó Kft. 

elleni kártérités 

iránti peres 

eljárással 

kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

A  koronayirus  Olen'  védekezésről szóló  2020 ern  XII  isometry 3. 8111 es (3)  bekezdése 

értelmében, valamint a veszélybelyzet kihirdetéséről  suites 40/2020.1111.  II)  Korn.  rendelet 

I. §-a értelmében a Kormány  as  élen  es  vagyontäzionságot veszélyeztető tomeges 

megheteuedest okozó humánjárvány következmenyeinek elhádtása. a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

vesztriyhelyzetet turdetett ki. 

A  KépviselöTestület hatásköre a Magyarország hely' önkormányzatairol szab ó  2011 évt 

CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén. valatnint  as  SZMSZ  31.  §  0  / bekezdésén alapul. 

A  katasznófavédelemrtil  es  a hozza kapesolodo egyes torvények módositásárál szóló  2011 

eri CXXVIII. tárVére  46.  §  et}  bekezdésének felhatalurazása alapján veszélyhelyzetben a 

telepulen önkormányzat kerneselörtestuletenek feladat-  es  haräskoret a polgármester 

gyakorolja. 

E rendelkezések alapjána lózsefvárosr Onkornianyzat Kepurkelö-iestuletenek feladat-  es 

hatásköret gyakorolva Pikó András polgártnester  wry  döntök. hogá 
Budapest  Feweros  VIII kerulet  Józsefváros, Onkormanyeal  Minot(  ältal a NOSTRO  2002

 

Penzurna  Tatars ado  lift alperes ellen a  Peen  Kozponts Kerulen nuosag előtt karrentés irant 

Jelenleg  34  G  300 935/2020  számon folyamatban lévő  per,  eharmban a  Budapest  Főváros 

VIII. kerület Jozservarosi Onkonnárózas felperes a keresetes lessallitja urnanolvan mértékre 

III  040 000.- Ft MU es  járulekas osszegröl  6 424  I  76,-  Fi  mks es  jarulekas esszegrek 

amuses+  menekben a Fásáron Kenzazgatasi  es  Munkaugys Bsresat; a  50 N.1 2442/2016 

számon indult efiárásban a kanéritési igénn nicualapuseitnak találta. 

Polgännestert 

Jegyzői Kabinet 

Jogi  /roda 

2020.  jänius 

16. 

2020.  junius 

16. 

2020.06.16.  napján a 

polgármesteri döntés 

megküldve Dr Kerinyi  Gera 

ügyvéd részére. Ügyvéd úr 

továbbította a döntést az 

ügyben eljáró Pesti Központi 

Kerületi Bíróságnak. Jelenleg a 

bírói itéletre várunk. 

 

2020. 

szeptem 

bet 2 4. 
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