
JEGYZŐ KÖNYVI KIVONAT 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2021.  szeptember 23-án (csütörtök)  9.00  órától 

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

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
508/2021. (IX. 23.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja  Sátly Balázs képviselő ügyrendi javaslatát, 
hogy a meghívó szerinti  20., 21.  és  22.  napirendi pontokat együttesen tárgyalja a Testület. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
509/2021. (IX. 23.)  határozata 

(11  igen,  2  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja  Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi 
javaslatát, hogy a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntésekről a  23.  napirendi 
pontként tárgyaljon a Testület, melyhez a Fővárosi Közgyűlésben elfogadott mintát vegyék 
alapul. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
510/2021. (IX. 23.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Napirend: 

I. Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2022., 2023., 2024., 2025.  évi 
költségvetéseit érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 
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2.  Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021.  (II.  25.)  önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

3. Javaslat a 2022-es részvételi költségvetésre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

4. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
szerződéseinek módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Zrt, éves közszolgáltatási 

5. Javaslat emléktáblák  (Raoul  Wallenberg, Rodolfo) elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

6. Javaslat térfigyelő rendszer által megfigyelt közterület kijelölésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

7. Javaslat az  Europa  Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal 
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) (PÖTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Rádai  Daniel  alpolgármester 

8. Javaslat a „Világos kapualjak" program ismételt pályázati kiírásának 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

9. Javaslat a "Zöld udvar" program újabb pályázati felhívásának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

10.Javaslat a "Tedd le a kocsit!" program  2021  évi pályázatának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

11.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Dankó utca 
elhelyezkedő  3  db gépkocsi-beálló ingyenes 
Főváros Kormányhivatala részére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
elnök 

szám alatti épületekben 
használatba adása  Budapest 

Zn.,  Kovacs Otto  igazgatósági 

12.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndijpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 
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13.Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői pályázatának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

14.Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Gazdasági igazgatói 
feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

15. Javaslat közm üvelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma 
Parlamenttel 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTKÉZBESiTES) 
Előterjesztő: Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

16. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
40/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

17. Javaslat a  2021.  évi Díszpolgári Címre  es  elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester,  Hermann  György képviselő, Czeglédy 
Adam  képviselő 

18.Javaslat  a  közösségi együttélési szabály megsértése miatt közigazgatási bírságot 
kiszabó iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZART  ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző 

19.Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 
ügyében 

(írásbeli előterjesztés) ZART  ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

20. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a  Budapest  VIII. 
kerület I utca emelet szám alatt található, a  Budapest 
VIII. kerület utca  1 . emelet szám alatt található, a  Budapest 
VIII. kerület  1 utca szám alatt található lakások 
vonatkozásában 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

21. Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  22/2021.  (VII.  22.) 
Önkormányzati rendelet bevezető részének módosítására és tájékoztatás a 
rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, dr. Sajtos Csilla jegyző 
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22.Tájékoztató a  2021.  évi egészségvédelmi támogatás tapasztalatairól 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTKÉZBESITÉS) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

23.Javaslat a polgármester veszélyhelyzet alatt meghozott döntéseinek 
megtárgyalására 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szilágyi Demeter képviselő 

24. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Napirend  1.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2022., 2023., 2024., 2025.  évi 
költségvetéseit érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
511/2021. (IX. 23.)  határozata 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  2022., 2023., 2024., 2025.  évi költségvetéseit 
érintő döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1. A Budapest  VIII. kerület területén az Önkormányzat tulajdonában lévő és általa 
működtetett  240  db térfigyelő kamerájának és ezen kamerák adatviteli hálózatára 
csatlakozó átviteli eszközeinek, valamint a rendszer központjának karbantartási és 
hibajavítási munkáira kiírt közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat  2022-2025.  évi 
költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet 
biztosít: 

2022-ben:  21 300 000 Ft  + ÁFA 
2023-ban:  21 939 000 Ft  + ÁFA 
2024-ben:  22 597 170 Ft  + ÁFA 

2. Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítási 
szerződés  2022.  március  3  I -ig történő meghosszabbítására az Önkormányzat  2022. 
évi költségvetésében, az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít: 

2022-ben:  8 398 077 Ft 
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3. Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítására kiírt 
közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat  2022-2025.  évi költségvetéseiben, 
évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít: 

2022-ben:  25 194 230 Ft 
2023-ban:  34 600 075 Ft 
2024-ben:  35 638 077 Ft 
2025-ben:  36 707 220 Ft 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1-3.  pontjaiban meghatározott 
előirányzatokat az Önkormányzat  2022-2025.  évi költségvetéseibe terveztesse be. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  1-4  pont esetében az önkormányzat  2022.  évi, és azt követő tárgyévi 
költségvetéseinek jóváhagyása. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
(a költségvetés tervezése tekintetében), Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-
Felügyelet. 

Napirend  2.  pontja  

Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021.  (II.  25.)  önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
512/2021. (IX. 23.)  határozata 

(5  igen,  10  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ugy dönt, hogy nem fogadja el Egry Attila képviselő javaslatát, hogy a 
Képviselő-testület taglaiból minden párt delegáljon egy-egy tagot egy vizsgálóbizottságba, 
és tartsanak egy meghallgatást a JKN vizsgálata kérdéskörében a Polgármesteri Hivatal 
épületében. Továbbá a képviselők bármilyen dokumentumba betekinthessenek, és történjen 
meg egy időközi tájékoztatás. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
513/2021. (IX. 23.)  határozata 

(4  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogadja el Szilágyi Demeter képviselő módosító 
indítványát,  bogy  a Józsefvárosban szociális, egészségügyi és nevelési munkát végzők éves 
munkájának elismerésére  13.  havi fizetést biztosítson a Képviselő-testület, melynek forrása 
az  1,4  Mrd forint zárolt előirányzat, a függő tételek rendezésére  50  mFt feloldásával. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
514/2021. (IX. 23.)  határozata 

(4  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Szilágyi Demeter képviselő módosító 
indítványát, hogy a Józsefi/árosi Önkormányzat a „Világos kapualjak" program keretében 
50  mFt keretösszegben hirdessen meg pályázatot a társasházak részére kapubejárataik 
megvilágítására, valamint felújítása céljából. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
515/2021. (IX. 23.)  határozata 

(4  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Vörös Tamás képviselő módosító 
indí twin*,  hogy  100  mFt-tal kerüljön megemelésre a JGK költségvetése takarítási célokra, 
és  10 fővel kerüljön megemelésre a Jőzsefvárosi Közterület-felügyelet létszáma. 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  4  NEM,  0  TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA 
ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  27/2021. (IX. 23.)  SZ. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2021.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐ L SZÓLÓ 
5/2021. (II. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
516/2021. (IX. 23.)  határozata 

a Józsefváros a Budapesti Ő szi Fesztivál programjában való részvételéről szóló 
490/2021.  (VII.22.) számú határozat módosításáról 

(11  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. 
hogy a  490/2021.  (VII.22.) számú határozat  2.)  pontja az alábbiak szerint módosul: 

"2.)  a határozat I. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat 202Ľ évi költségvetésről 
szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  9.  mellékletében szereplő Kulturális Koncepció 
Kulturális céltartalék előirányzat terhére  3.250.000  Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat szerinti összeg átcsoportosítását elvégezze a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt.-hez, a gazdasági társaság kompenzációjának megemelésével, 
mely átvezetésre kerül a  2021.  évi költségvetés soron következő módosításában." 
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Felelős: polgármester 
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására -  2021.  szeptember  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
517/2021. (IX. 23.)  határozata 

a Józsefvárosi Óvodák létszámemeléséről 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1  a Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek számát  2021.  október  01. 
napjától önkent vállalt feladatellátáshoz  1 fó  óvodapszichológusi álláshellyel 
megemeli, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma  250  főről  251  főre 
változik. 

7.  az  1  fő létszámemelkedéshez kapcsolódóan  2021.  október-november hónapokra 
Összesen  861.113 Ft  összegű (törvény szerinti illetmény  621.180 Ft,  önkormányzati 
kereset-kiegészítés  80.000 Ft, cafeteria 33.525 Ft,  munkaruha  6.494 Ft,  munkaadót 
terhelő járulékok  es  szociális hozzájárulási adó  119.914 Ft)  kiadási fedezetet biztosít 
a költségvetési rendelet "Általános tartalék"-ának terhére. 

3.  felhatalmazza a polgármestert a  2.)  pontban meghatározott összegű előirányzat 
átcsoportosítására, illetve felkéri az előirányzat-  es  létszámváltozásnak a  2021.  évi 
költségvetési rendeleten való átvezetésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására -  2021.  szeptember  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Óvodák, Költségvetési és 
Pénzügy Ügyosztály 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
518/2021. (IX. 23.)  határozata 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

(11  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. feladatkörébe tartozó közszolgáltatási 
feladatok ellátására a  2021.  évben biztosított kompenzáció módosított összegét 
618.524.146 Ft  összegben, az előterjesztés  2.  számú melléklete szerinti felosztásban 
jóváhagyja. 
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2.  felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 
1.a pénzügyi fedezet biztosítására  -2021.  szeptember  23. 
2.a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására  -2021.  október  01. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 
1.pont esetén: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, 
2. pont esetén: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
519/2021. (IX. 23.)  határozata 

a Zöld Udvar pályázat kiírásához kapcsolódó kiegészítő pénzügyi fedezet biztosításáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

bogy 

a Zöld Udvar pályázat kiírásához  7.000.000 Ft  összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet, 

melynek érdekében a  20810-04  címen a Zöld Udvar pályázatra elkülönített  3.000.000 Ft 

keretösszeget megemeli  4.000.000 Ft  összegben a "Szabad Maradvány céltartalék" terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására -  2021.  szeptember  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Napirend  3.  pontja  
Javaslat a 2022-es részvételi költségvetésre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
520/2021. (IX. 23.)  határozata 

(4  igen,  10  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogadja el Vörös Tamás képviselő módosító 
indítványát, miszerint az előterjesztés kerüljön kiegészítésre azzal, hogy abban az esetben 
kerüljön bele a költségvetésbe és a Képviselő-testület elé a Részvételi költségvetési folyamat 

(Mali  tételsor, hogyha a józsefvárosi választói névjegyzékben szereplő polgárok  10  %-a  (de 

ez lehet nominális szám is —  kb. 6000 fő) igazolt módon részt vett ebben a folyarnatbczn. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
521/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2022.  évi részvételi költségvetésről 

(10  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1.) az előterjesztés  1.  sz. melléklete szerint elfogadja az Önkormányzat  2022.  évi részvételi 
költségvetésének koncepcióját. 

2.) az Önkormányzat  2022.  évi költségvetésében a részvételi költségvetés fedezetére  120 
millió forint összegben felhalmozási célú céltartalékot képez. 

3.) az Önkormányzat  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.) Ők. rendeletében a 
részvételi költségvetés tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos előzetes működési 
jellegű kiadásokra mindösszesen  1.460.000 Ft  fedezetet biztosít az előterjesztés  2.  sz. 
mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében a  20100 
címen, az Általános tartalék terhére. 

4.) az Önkormányzat  2022.  évi költségvetésében a részvételi költségvetés lebonyolításával 
kapcsolatos működési jellegű kiadásokra mindösszesen  8.520.000 Ft  fedezetet biztosít az 
előterjesztés  2.  sz. mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet 
költségvetésében. 

5.) felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat  3.)  pontja szerinti előirányzat 
átcsoportosítás végrehajtására. 

6.) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat  2022.  évi költségvetésébe a határozati 
javaslat  2.)  és  4.)  pontja szerinti előirányzatokat terveztesse be. 

7.) felkéri a polgármestert, hogy a részvételi költségvetés megalkotásának eljárásrendjét 
dolgoztassa ki. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: az  1)  pont tekintetében  2021.  szeptember  23.,  a  3.)  és  5.)  pont tekintetében a  2021. 
évi költségvetési rendelet III. módosításának jóváhagyása, a  2.), 4.)  és  6.)  pontok 
tekintetében az Önkormányzat  2022.  évi költségvetési rendeletének elfogadása, a  7)  pont 
tekintetében  2021.  október  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: a  2)  -  6)  pont tekintetében a Költségvetési 
és Pénzügyi Ügyosztály, a  7)  pont tekintetében a Polgármesteri Kabinet 
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Napirend  4.  pontja  
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. eves közszolgáltatási 
szerződéseinek módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
522/2021. (IX. 23.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek 
módosításáról 

(II igen,  0  nem,  3  tartózkodás szavazattal) 

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

I. 
1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási — 
vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló eves közszolgáltatási szerződésének a II. 
számú módosítását, az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti tartalommal; 

2) az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos 
vagyongazdálkodási — vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció 
összegét — az  1.1.  pont szerinti módosítás alapján -  2021.  évben bruttó  2.154.060.238 
Ft-ban állapítja meg, melyből  1.210.633.339 Ft  közszolgáltatási kompenzáció, 
916.119.999 Ft  költségtérítés és  27.306.900 Ft  felhalmozási célú pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező, az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási 
— vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási szerződés 
számú módosításának aláírására. 

11. 
1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek a közterület-fenntartással, 

városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló éves 
közszolgáltatási szerződésének a II. számú módosítását, az előterjesztés  2.  sz. 
melléklete szerinti tartalommal; 

2) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
ellátására vonatkozó kompenzáció összegét—a II.1. pont szerinti módosítás alapján — 
2021.  évben bruttó  1.415.229.196  Ft-ban állapítja meg, melyből  120.505.000 Ft 
felhalmozási célú pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés  2.  számú mellékletét képező a közterület-
fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról 
szóló éves közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának aláírására. 

I) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. az önkormányzati tulajdonban 
lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló I. számú módosítását, az 
előterjesztés  3.  sz. melléklete szerinti tartalommal; 
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2) az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 
kompenzáció összegét — a III.1. pont szerinti módosítás alapján —  2021.  évben bruttó 
174.022.800  Ft-ban állapítja meg; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés  3.  számú mellékletét képező az 
önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló éves 
közszolgáltatási szerződés I. számú módosításának aláírására. 

1V. 
1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek a Józsefvárosi 

Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a 
fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek 
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló éves 
közszolgáltatási szerződésének I. számú módosítását, az előterjesztés  4.  sz. 
melléklete szerinti tartalommal; 

2) a közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 
ellátására vonatkozó kompenzáció összegét — a IV.1. pont szerinti módosítás alapján 
—  2021.  évben bruttó  818.068.498  Ft-ban állapítja meg, melyből  17.000.000, Ft 
felhalmozási célú pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés  4.  számú mellékletét képező a Józsefvárosi 
Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a 
fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek 
üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló eves 
közszolgáltatási szerződés I. számú módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának 
elnöke 

Határidő: a Képviselő-testület döntését követő  8  napon belül 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  5.  pontja 
Javaslat emléktáblák  (Raoul  Wallenberg, RodoIfo) elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, dr. Eröss  Gabor  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
523/2021. (IX. 23.)  határozata 

Raoul  Wallenberg emléktábla elhelyezéséről 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

hozzájárul ahhoz, hogy a  Raoul  Wallenberg Egyesület és Alapítvány által saját 
költségükön készíttetett  Raoul  Wallenberg emléktábla a  Budapest,  VIII. kerület 
Üllői út.  2-4.  szám alatti lakóház homlokzatán elhelyezésre kerüljön a  3.  sz. 
melléklet szerinti szövegezéssel és a  4-5  mellékletben jelölt homlokzati helyen. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2021.november.04. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
524/2021. (IX. 23.)  határozata 

Rodolfo, Gges Rezső emléktábla elhelyezéséről 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1. elhelyezi Rodolfo, Gács Rezső  -6.  sz. melléklet szerinti szövegezésű- emléktábláját a 
Budapest,  VIII. kerület Nagy Fuvaros  u. 27.  lakóház homlokzatán. 

2. felhatalmazza a polgármestert az emléktábla elkészítésére és elhelyezésére 
vonatkozó szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: az I. pont esetében: 2021.szeptember.30. 

a  2.  pont esetében: 2021.október  15. 

A  döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Napirend  6.  pontja  
Javaslat térfigyelő rendszer által megfigyelt közterület kijelölésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
525/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1.  a térfigyelő rendszer bővítése érdekében a Visi Imre utca — Szeszgyár utca 
kereszteződését és vonzáskörzetét képfelvevővel megfigyelt közterületnek jelöli ki. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az  1.  sz határozati javaslat esetében  2021.  szeptember  23., 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
526/2021. (IX. 23.)  határozata 

a Budapest  Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

(14  igen,  0  nein,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1.  felkéri a polgármestert, hogy a közterület megfigyelése érdekében 2021-ben 
telepített térfigyelő kamera üzemeltetési költségeit a  2022.  évi és a követő évi 
költségvetésekbe terveztesse be. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2.  sz, határozati javaslat esetében a térfigyelő kamera élettartamának 
megfelelően, a mindenkori tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Közterület-felügyeleti Ügyosztály 

Napirend  7.  pontja  
Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TER_KÖZ pályázattal 
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés) (PÖTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Rádai  Daniel  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
527/2021. (IX. 23.)  határozata 

az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült 
tulajdonosi döntések meghozatalától 

(11  igen,  0  nem,  3  tartózkodás szavazattal) 

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

1.  módosítani kívánja a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat 
között, az  Europa  Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött 
Támogatási Szerződést az alábbiak szerint: 

a műszaki tartalom tekintetében a Szentkirályi utca felújítása módosul a Szentkirályi 
utca fásítására 

a költségek tekintetében a Szentkirályi utca fásítására átcsoportosításra kerül a 
program megvalósítása során fel nem használt fővárosi és önkormányzati támogatás, 
az átcsoportosításokat az előterjesztés L számú melléklete (projekt költségtábla) 
tartalmazza 
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- a határidő tekintetében a jelenleg hatályos  2021.  december  15-i  határidő  2072. 
december  I5-re módosul. 

2. elfogadja a jelen előterjesztés  1.  számú mellékletét képező módosított projekt 
költségvetési táblát és felkéri a polgármestert a jelen határozati javaslat 1-es pontja 
szerinti szerződésmódosításra vonatkozó kérelem benyújtására és a kérelem fővárosi 
befogadását követően, a módosított Támogatási Szerződés aláírására 

3. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat  es  a Civilek a Palotanegyedért 
Egyesület között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének részét képező nem 
beruházási, közösségformáló tevékenységek megvalósítására létrejött Támogatási 
Szerződés határidejét  2021.  szeptember  30-i  határidejét,  2022.  október  30. 

4. felkéri a polgármestert a  3.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

5. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Szentkirályi utca  34.  szám 
alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött 
Támogatási Szerződést, oly módon, hogy a társasház által fel nem használt  554.352.-
Ft  fővárosi és  255.655.- Ft  önkormányzati támogatás összegével csökkenti a 
támogatás összegét, 

6. felkéri a polgármestert az S. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

7. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Rökk Szilárd utca  17.  szám 
alatti társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött 
Támogatási Szerződést oly módon, hogy a társasház által fel nem használt  183.567.-
Ft  fővárosi és  36.683.- Ft  önkormányzati támogatás összegével csökkenti a 
támogatás összegét, 

8. felkéri a polgármestert a  7.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

9. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Baross utca  43.  szám alatti 
társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási 
Szerződést oly módon, hogy a társasház által fel nem használt  209.612.- Ft  fővárosi 
és  41.888.- Ft  önkormányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét, 

10.felkéri a polgármestert a  9.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

11.a jelen határozati javaslat  5-10.  pontja szerinti fel nem használt támogatások összege 
átcsoportosításra kerül a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat 
között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött 
Támogatási Szerződés költségvetésének közterületi infrastruktúra fejlesztése sorra. 

12.módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Horánszky utca  19.  szám alatti 
társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási 
Szerződést az alábbiak szerint: 

az előkészítés soron fel nem használt  104.181.- Ft  fővárosi támogatás és 
24.015.- Ft  önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés  es 
eszközbeszerzés sorra, 

Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

13. felkéri a polgármestert a  12.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés 
aláírására. 
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14.módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca  2/b.  szám alatti 
társasház között, az  Europa  Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási 
Szerződést, az alábbiak szerint 

az előkészítés soron fel nem használt  66.780.- Ft  fővárosi támogatás és 
13.345.- Ft  önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és 
eszközbeszerzés sorra, 

a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

15.felkéri a polgármestert a  14.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés 
aláírására. 

16,  módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca  3.  szám alatti 
társasház között, az  Europa  Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási 
Szerződést az alábbiak szerint: 

az előkészítés soron fel nem használt  359.174.- Ft  fővárosi támogatás és 
71.776.- Ft  önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és 
eszközbeszerzés sorra, 

- a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

17.felkéri a polgármestert a  16.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés 
aláírására. 

18.módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat  es  a Vas utca  7.  szám alatti 
társasház között, az  Europa  Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási 
Szerződést az alábbiak szerint: 

- az előkészítés soron fel nem használt  166.690.- Ft  fővárosi támogatás 
kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra, 

• a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

19.felkéri a polgármestert a  18.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés 
aláírására. 

20. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a  Maria  utca  6.  szám alatti 
társasház között, az  Europa  Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási 
Szerződést az alábbiak szerint: 

az előkészítés soron fel nem használt  214.863.- Ft  fővárosi támogatás és 
42.937.- Ft  önkormányzati támogatás kerüljön átesoportosításra az építés és 
eszközbeszerzés sorra, 

a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

21. felkéri a polgármestert a  20.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés 
aláírására. 

22. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a  Maria  utca  19.  szám alatti 
társasház között, az  Europa  Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási 
Szerződést az alábbiak szerint: 

az előkészítés soron fel nem használt  503.340.- Ft  fővárosi támogatás is 
100.586.- Ft  önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és 
eszközbeszerzés sorra, 
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a Támogatási Szerződés határidejét  2021.  december 15-re módosuljon. 

23.felkéri a polgármestert a  23.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés 
aláírására. 

24.felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat  12-23.  pontja szerinti 
költségátcsoportosításokat vezesse át a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi 
Önkormányzat között, az  Europa  Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására 
megkötött Támogatási Szerződés költségvetésében. 

25. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat  1-24.  pontjaiban megjelenő 
átcsoportosításoknak az előterjesztés  2.  sz. melléklete alapján történő végrehajtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő.  1  , pont esetében azonnal 

2.  pont esetében  2021.  október  29. 
3-24.  pont esetében a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyó döntését követően 
25.  pont esetében a módosított Támogatási Szerződés aláírását követő  15  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend S. pontja  
Javaslat a „Világos kapualjak" program ismételt pályázati kiírásának 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
528/2021. (IX. 23.)  határozata 

a „Világos Kapualjak" pályázat ismételt kiírásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. a „Világos kapualjak" program keretében pályázatot hirdet  12.500.000 Ft 
keretösszegben a társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint 
felújítása céljából, és elfogadja a határozat I. sz. mellékletét képező pályázati 
felhívást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  szeptember  23. 

2.  a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert a pályázati felhívásnak a 
Józsefváros  c,  önkormányzati lapban és a www.jozsefvaros.hu honlapon történő 
közzétételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  szeptember  30. 
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3. a határozat  1.  pontjában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott 
pályázati eljárást követően felkéri a polgármestert, hogy az érvényes pályázatot 
benyújtó társasházakkal kösse meg a határozat  2.  sz. melléklete szerinti támogatási 
szerződést. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

Az  528/2021. (IX. 23.)  számú határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  1.  számú 
melléklete tartalmazza. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  9.  pontja  
Javaslat a "Zöld udvar" program újabb pályázati kihívásának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
529/2021. (IX. 23.)  határozata 

a "Zöld udvar" program újabb pályázati felhívásának kiírásáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „Zöld udvar" című pályázati kiírást és 
annak mellékleteit. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti pályázati kiírást megjelenteti a Józsefváros újságban 
(online  felületén), a wwwjozsefvaros.hu oldalon, valamint az önkormányzat 
hirdetőtábláján. 

Felelős: polgármester 
Határidők: 

1. pont tekintetében:  2021.  szeptember  23. 
2. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő  8  napon belül 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Kerületgazdálkodási Iroda 
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Napirend  10.  pontja 
Javaslat a "Tedd le a kocsit!" program  2021  évi pályázatának kiirására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Eröss  Gabor  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
530/2021. (IX. 23.)  határozata 

a "Tedd le a kocsit!" program  2021.  évi pályázatának kiírásáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „Tedd le a kocsit!" című pályázati 
kiírást, illetve annak mellékleteit. 

2. a kiírás mellékleteként elfogadott felhívást megküldi az önkormányzat költségvetési 
szervei és a JGK Zrt., JICN Zrt. és a Rév8 Zrt. vezetőinek azzal, hogy azt kihirdetik a 
helyben szokásos módon. 

3. a határozat I. pontja szerinti pályázati kiírás mellékletét képző pályázati felhívást 
megjelenteti a Józsefváros újságban  (online  felületén), a www.jozscfvaros.hu oldalon 
és az önkormányzat hirdetőtábláján. 

Felelős: Polgármester 
Határidők: 

1. pont tekintetében:  2021.  szeptember  23. 
2. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő  5  napon belül 
3. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő  5  napon belül 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Kerületgazdálkodási Iroda. 

Napirendi!, pontja  
Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Dankő utca . és szám alatti 
épületekben elhelyezkedő  3  db gépkocsi-beálló ingyenes használatba adása 
Budapest  Főváros Kormányhivatala részére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  Kovacs Otto  igazgatósági 
elnök 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
531/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  Budapest  VIII. kerület, Dankó utca . és ;zárn alatti épületekben elhelyezkedő  3 
db gépkocsi-beálló ingyenes használatba adásáról  Budapest  Főváros Kormányhivatala 

részére 

(7  igen,  2  nem,  6  tartózkodás szavazattal) 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy nem 
fogadja el az alábbi határozati javaslatot: 

„Budapest  Főváros kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, 
bogy 
I.) hozzájárul a ' hrsz.-(1  Budapest  VIII: kerület, Bankó utca szám alatti épület 

teremgarázsában elhelyezkedő és „ valamint a . ' hrsz.-ti  Budapest  VIII. 
kerület, Bankó utca . szám alatti épület teremgarázsában elhelyezkedő számti 
gépkocsi-beállók ingyenes használatba adásához határozott időre,  2021.  december  31. 
napjáig a  Budapest  Főváros Kormányhivatala (székhely:  1056 Budapest,  Váci  u. 62-
64.;  adószáma:  15789233-2-41;  statisztikai számjele:  15789233-84113-312-01; 
képviseli: dr. Sara Botond Attila kormánymegbizott) részére 

2.)  felkéri az  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti használati megállapodás 
megkötésére. 

Felelős: Józsefitirosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2.)  pont esetében  2021.  október  31. 

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

Napirend  12.  pontja 
Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
532/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról és pályázat kürisról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I.  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat csatlakozik a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2022,  évi fordulójához. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására. 

3. Kiírja az előterjesztés  1.  és  2.  számú mellékletét képező  A  típusú és  B  típusú  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot  2021.  október 5-től  2021. 
november 5-ig. 

4, A 3.  pont szerinti pályázatok elbírálása során az érvényesen pályázók közül az 
alábbiakban felsorolt szociális körülmények között élőket részesíti előnyben a következő 
sorrendben: 
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a) aki egyedül élő (egy fős háztartásban  61)  és havi nettó jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg  (57.000,- Ft), 

b) akinek a háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének  150  %-át nem haladja meg  (42.750,- Ft)  és a 
pályázónak munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelme nincsen, 

c) akinek a háztartásában élő közeli hozzátartozója a pályázat benyújtásakor a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  33.  §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző  16  hónapon belül 
legalább  12  hónapig álláskeresőként nyilvántartott, 

d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg, 

e) akinek gyermeke van és a pályázóval egy háztartásban el, 
I) aki árva vagy félárva, 
g) akinek a háztartásban élő eltartott gyermekek száma  3  vagy annál több, 
h) a pályázó állami gondozásban nevelkedett, 
i) a pályázó MACIKA ösztöndíjban részesült. 
Ha  a pályázónál az a)-i) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább három 
előfordul, úgy őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni, s pályázatát az elsők közé kell 
sorolni. 

5. A Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2022.  évi 
fordulójához az önkormányzati támogatás keretösszege  3.500.000,- Ft,  minimum 
összegének  5.000  Ft/f6/hó, maximum összegének  12.000  Ft/fő/hó összeget határoz meg 
azzal, hogy a rendelkezésre álló fedezet erejéig az érvényesen pályázók a maximum 
támogatás összegében részesülnek. 

6. Önként vállalt feladatként a közhatalmi bevételek terhére további előzetes kötelezettséget 
vállal a  2023  és  2024.  évi költségvetés terhére,  300  ezer Ft-ot évenként a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fedezete érdekében. 

7. Önként vállalt feladatként a közhatalmi bevételek terhére előzetes kötelezettséget vállal a 
2025.  évi költségvetés terhére,  500  ezer Ft-ot a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fedezete érdekében. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a határozat  6.  és  7.  pontjában foglaltakat az önkormányzat 
2023, 2024,  és  2025.  évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az I.,  5., 6.,  pontok esetében:  2021.  szeptember  23.,  a  2.  pont esetében:  2021. 
október  1.,  a  3.  pont esetében:  2021.  október  5.,  a  4.  pont esetében:  2021.  december  6.,  a 
7.  és  8.  pont esetében: az önkormányzat  2023.  évi,  2024.  évi, illetve  2025.  évi 
költségvetésének tervezése. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon, az önkormányzat hirdetőtábláján. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 1-lumánszolgáltatási Ügyosztály, 
Családtámogatási Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
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Napirend  13.  pontia  
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői pályázatának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
533/2021. (IX. 23.)  határozata 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői 
pályázatának kiírásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1.) úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízásra  2022.  január  01. 
napjától  2026.  december  31.  napjáig  (5  év) tartó határozott időre szólóan, az 
előterjesztés I. számú melléklete szerinti tartalommal; 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat  1.)  pontja szerinti pályázati 
felhívás  2021.  szeptember  30.  napjától történő közzétételéről a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat intemetes honlapján és a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodáján; 

3.) a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat által a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ intézményben a  2022.  január  1.  —  2026.  december  31. 
közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra 
benyújtott pályázatok véleményezési feladatának és a pályázók meghallgatásának 
elvégzése céljából a Kjt.  20/A.  §  (6)  bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkező 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
- dr. Sajtos Csilla jegyző 
- szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy a 
szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja, 
-  Hermann  György — Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke, 
- Szili-Darók Ildikó — Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi ügyekért felelős 
alpolgármester, 
- Sántha Pétemé - Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság alelnöke, 

Pokomyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda irodavezető. 
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4.)felkéri a jegyzőt, hogy a határozat  3.)  pontja szerinti bizottságot hívja össze a 
pályázati határidő lejártát követően a pályázatok véleményezési feladatának és a 
pályázók meghallgatásának - a pályázati határidő lejártát követő  21  napon belül 
történő - elvégzése céljából. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2.  pont tekintetében:  2021.  szeptember  24., 4.  pont tekintetében:  2021.  november 
21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda. 

Napirend  14.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Gazdasági 
igazgatói feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
534/02021. (IX. 23.)  határozata 

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági igazgatói feladatok 
ellátásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

hogy 

1.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló  2020.  évi C. törvény végrehajtásáról 
szóló  528/2020. (XI. 28.)  Korm. rendelet  3.  §  (1)  bekezdése szerinti egyedi döntés 
alapján Szám Lászlónak, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
jelenlegi gazdasági igazgatójának  2021.  november 1-jétől határozatlan időre vezetői 
megbízást  ad  a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági 
igazgatói feladatainak ellátására (azaz a gazdasági igazgatói munkakör betöltésére 
egészségügyi szolgálati munkaviszonyt létesít/az egészségügyi szolgálati 
munkaviszonyt módosítja), illetményét ' Ft/hó összegben állapítja meg, az 
illetményén felüli egyéb juttatásait a  2021.  február 25-én megkötött egészségügyi 
szolgálati munkaszerződés módosításáról szóló megállapodásban foglaltak szerint 
határozza meg. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1.)  pontja alapján a gazdasági igazgatói 
munkakör betöltésére irányuló egészségügyi szolgálati munkaszerződést/annak 
módosításáról szóló megállapodást kösse meg Szám Lászlóval. 
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3.)  felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetéseinek tervezésekor az  1.) 
pontban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2.  pont:  2021.  október  31., 3.  pont: a következő évek (soron következő a  2022. 
évi) költségvetéseinek tervezése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi 
Ügyosztály 

Napirend  15.  pontja 
Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma 
Parlamenttel 
(írásbeli előterjesztés) (PÖTKÉZBESITÉS) 
Előterjesztő: Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
535/2021. (IX. 23.)  határozata 

közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma Parlamenttel 

(10  igen,  0  nem,  4  tartózkodás szavazattal) 

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

1. közművelődési megállapodást köt a Magyarországi Roma Parlamenttel (székhely: 
1086 Budapest,  Dankó  u. 15.;  adószám:  19657655-1-42.;  képviseli:  Horvath  Aladár 
elnök) Roma Galéria működtetése céljából a  Budapest  VIII. kerület Kőfaragó  u. 5. 
szám alatti helyiségben  2021.  október  01.  napjától. 

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közmüvelődési 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 
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Napirend  16.  pontja 
Javaslat  a  Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
40/2020.(VII.16.) Önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  3  NEM,  0  TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA 
ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  28/2021. (IX. 23.)  SZ. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  JÓZSEFVÁROSBAN ADOMÁNYOZHATÓ 
KITÜNTETÉSEKRŐ L SZÓLÓ  40/2020.  (VII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
536/2021. (IX. 23.)  határozata 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Pikó  Andras  polgármester ügyrendi 
javaslatát,  bogy  a korábbi  18., 19., 20., 21.  és  22.  napirendi pontokat a  17.  Javaslat évi 
Díszpolgári Címre is elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára napirendi pont 
előtt tárgyalja a Képviselő-testület. 

Napirend  17.  pontja - korábbi  18.  napirendi pont 
Javaslat  a  közösségi együttélési szabály megsértése miatt közigazgatási bírságot 
kiszabó iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZART  ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
537/2021. (IX. 23.)  határozata 

a . számú pénzbírságot kiszabó határozat ellen benyújtott fellebbezés 
elbírálása tárgyában 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

1.) 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozattal szemben benyújtott fellebbezést elbirálva az alábbi határozatot hozza 

HATÁROZAT 
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Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete másodfokú hatósági hatáskörben 
eljárva, a  Budapest  VIII. kerület,  Aurora  utca  3.  szám alatti  „MINI ABC"  elnevezésű üzlet 
üzemeltetőjét - VNV Kereskedelmi Kft. (székhelye:  1203 Budapest,  Közműtelep  u. 3. 1/3.)  - 
a közterület rendje  es  a lakókörnyezet védelmére szolgáló alapvető közösséei eeyüttélés 
szabály megsértése miatt  100.000,- Ft  közigazgatási bírsággal sújtó . számú 
elsőfokú határozatot 

helyben hagyja. 

A  döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.  A  döntéssel szemben 
jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási  per  kezdeményezhető.  A  Fővárosi 
Törvényszéknek címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított  30  napon belül kell a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatához elektronikus úton 
benyújtani.  A  közigazgatási peres eljárás illetéke  30.000,- Ft,  melyet törvényen alapuló 
illetékfeljegyzési jog alapján a keresetlevélen nem kell leróni.  A  keresetlevél benyújtásának 
a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

A  fellebbező a fellebbezés illetékét lerótta, az eljárás során más költség nem merült fel. 

INDOK  OL  ÁS 

Az ügyben első fokon eljáró jegyző a számú határozatában a  Budapest 
VIII. kerület,  Aurora u. 3.  szám alatti  „MINI ABC"  elnevezésű üzlet üzemeltetőjét, a VNV 
Kereskedelmi Kft-t a közterület rendje és a lakókörnyezet védelmére szolgáló alapvető 
közösségi együttélés szabály megsértése miatt  100.000,-Ft  összegű közigazgatási bírsággal 
sújtotta. 

A  VNV Kereskedelmi Kft.  2021. 07.23.  napján — az erre nyitva álló határidőben — a 
határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő. 

Az első fokon eljáró hatóság a fellebbezést az elbírálására jogosult másodfokú hatósághoz, 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez terjesztette elő, 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a fellebbezés elbírálására jogosult 
másodfokú hatósági jogkörben eljárva a fellebbezéssel támadott döntést és az azt megelőző 
eljárást megvizsgálta. 

A  fellebbezés az alább kifejtettek miatt nem alapos. 

A  VNV Kereskedelmi Kft. a fellebbezése indokaként előadta, hogy visszautasítják a 
döntésben foglaltakat, nem szegték meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.(V1.02.)  önkormányzati rendeletben 
(továbbiakban:  Or.)  előírt szabályokat, mert rendelkeznek hulladékgyűjtő edénnyel, amely 
mindig ki van helyezve az üzlet bejáratánál.  A  fellebbező véleménye szerint a Közterület-
felügyeleti Ügyosztály munkatársa rosszindulatúan, célzatosan, hivatali hatalmával 
visszaélve készített pillanatképet az üzlet bejáratáról, éppen akkor, amikor az edény az 
ürítése miatt nem volt a helyén, s ezért nem látható a képeken. Állítását azzal kívánta 
alátámasztani — utalva egy közel egy évvel ezelőtt megállapított szabályszegésére —, hogy a 
fényképet készítő közterület-felügyelőnek ehhez képest közel  1  évet kellett várnia, amíg 
ismételten tudott készíteni egy pillanatképet, amivel a hulladékgyűjtő edény hiányát tudta 
igazolni. 
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Az Ör.  11.§  e) pontja szerint, aki az üzlet üzemeltetőjeként az egység nyitvatartási ideje alatt 
— a bejárat fél méteres körzetében — nem helyez el kisméretű, maximum  50  literes 
hulladékgyűjtő edényt, vagy annak kiürítéséről nem gondoskodik jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal, vagy a  c)  pont kivételével ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal sújtható.  A  Közterület-felügyeleti Ügyosztály által a helyszínen készített 
jegyzőkönyvből és az ahhoz csatolt fényképfelvételekből (3db) egyértelműen 
megállapítható, hogy az üzlet nyitvatartási ideje alatt, az üzletbejárat félméteres körzetében 
nincs elhelyezve hulladékgyűjtő edény. Az üzemeltető szabályszegése tehát tényként 
megállapítható. 

Az Ör.  6.  § (I) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel 
szemben közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság kiszabásának van helye. 
Az  Or. 6.  §  (3)  bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályát sértő magatartás 
jogkövetkezményeként közigazgatási bírság kiszabása helyett az eset összes körülményeire 
figyelemmel figyelmeztetés alkalmazható. 
Az  Or. 6.  §  (4)  bekezdése alapján a  (3)  bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók azzal 
szemben, aki a közösségi együttélés alapvető szabályait  1 even  belül ismételten megsérti. 

Tekintettel arra, hogy az üzlet üzemeltetője egy  even  belül ugyanezen szabályszegése miatt 
már közigazgatási figyelmeztetésben részesült, vele szemben ismételt figyelmeztetés már 
nem volt alkalmazható. Ennek alapján a fellebbezéssel támadott határozatban a 
szabályszegővel szemben közigazgatási bírság kiszabására került sor.  A  bírság a 
jogszabályban megállapított legkisebb kiszabható összegben lett megállapítva. 
A  fellebbező az általa a fellebbezésben hivatkozott egyéb vádaskodó, a vele szembeni 
tendenciózus, rosszhiszemű hivatalos eljárásvitellel kapcsolatos kijelentések 
valóságtartalmát bizonyítani nem tudta, erre utaló adatok, tények a fellebbezés elbírálása 
során sem voltak megállapíthatók. 

Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület a fellebbezésben foglaltakat nem találta 
megalapozottnak, ezért a jegyző elsőfokon meghozott . számú határozatát 
helyben hagyta. 

A  döntés a fentebb idézett jogszabályi rendelkezéseken túl, az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló  2016.  évi CL. tv. (továbbiakban:  :Ur.) 80.  §  (1)  és  81.  § (I) bekezdésén, 
valamint az  Akt.  119.§ (5)  bekezdésén alapul. 
A  döntéssel szembeni fellebbezés lehetőségét az  ;Ur. 116.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja zárja ki. 
Az  /Ur. 113-114.  § értelmében a közigazgatási  per  kérelemre induló jogorvoslati eljárás, az 
ügyfél — az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével — a véglegessé vált 
döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Ennek megfelelően határozatom rendelkező 
részében a közigazgatási  per  indításának lehetőségéről adtam tájékoztatást. Az eljáró bíróság 
megjelölését a közigazgatási perrendtartásról szóló  2017.  évi L törvény (a továbbiakban: 
Kp.)  7.  §  (1)  bekezdés a) pontjára, a jogorvoslatra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a  Kp. 
39.  §-ára alapítottam. 
A  fellebbező a fellebbezés illetékét lerótta, az eljárás során egyéb eljárási költség nem 
merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.  A  közigazgatási 
peres eljárás illetékéről az illetékekről szóló  1990.  évi CXIII. törvény  45/A.  § (I) bekezdése 
alapján adtam tájékoztatást. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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2.) 

Felkéri a Polgármestert a határozat  1.)  pontja szerinti másodfokú döntés közlésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda 

Napirend  18.  pontja — korábbi  19.  napirendi pont 
Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 

ügyében 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
538/2021. (IX. 23.)  határozata 

a fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

ügyében a . számú települési támogatás iránti 
kérelem elutasítása tárgyában hozott elsőfokú határozatot a határozat L számú melléklete 
szerinti tartalommal helybenhagyja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  szeptember  23. 

Az  530/2021. (IX. 23.)  számú határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  2.  számú 
melléklete tartalmazza. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda 

Napirend  19.  pontja — korábbi  20., 21., 22.  napirendi »ontok együttes tärgvalása  
Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a  Budapest  VIII. 
kerület — utca : ;melet . szám alatt található, a  Budapest  VIII. 
kerület  1 utca emelet szám alatt található, a  Budapest  VIII. 
kerüle ; utca szám alatt található lakások vonatkozásában 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
539/2021. (IX. 23.)  határozata 

elővásárlási jogról történő lemondásról 
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(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
természetben a  Budapest  VIII. kerület] t utca " . emelet szám alatt található 

m2  alapterületű '	 tulajdoni hányadú lakás tekintetében az - " 'k Ft,  azaz 
forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó 

elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
540/2021. (IX. 23.)  határozata 

elővásárlási jogról történő lemondásról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

hogy 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a hrsz.-11 

természetben a VIII. kerület  Budapest 1 i utca emelet ' szám alatt található 

m2  alapterületű, tulajdoni hányadú lakás vonatkozásában Ft,  azaz 
forint vételáron létrejött adásvételi előszerződéshez kapcsolódó 

elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
541/2021. (IX. 23.)  határozata 

elővásárlási jogról történő lemondásról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

hogy 
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a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a - hrsz.-ú, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület _ ttca . szám alatt található 
m2  alapterületű tulajdoni hányadú lakás tekintetében az Ft,  azaz 

forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó 
elővásárlási jogával nem mvan élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Kerületgazdálkodási Iroda 

Napirend  20.  pontja — korábbi  17.  napirendi pont 
Javaslat a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára (PÖTIKÉZBESITÉS) 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó András polgármester,  Hermann  György képviselő, Czeglédy 
Ádám képviselő 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
542/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre is elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(Ii  igen,  2  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ágy dönt, 
bogy 

1. a Díszpolgári cím kitüntetést  2021.  évben az alábbi személyeknek adományozza: 

Scheer  Ferencné 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
543/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. a Díszpolgári cím kitüntetést  2021.  évben az alábbi személyeknek adományozza: 

- Szakcsi Lakatos Béla 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
544/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

2. a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2021.  évben az alábbi személyeknek 

adományozza: 

Rónai Éva 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
545/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

hogy 

2. a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2021.  évben az alábbi személyeknek 

adományozza: 

Kanta József 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
546/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

hogy 

2. a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2021.  évben az alábbi személyeknek 

adományozza: 

- dr. Balla Katalin (posztumusz) 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
547/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(11  igen,  0  nem,  3  tartózkodás szavazattal) 

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

3. a Józsefvárosért kitüntetést  2021.  évben az alábbi szervezeteknek adományozza: 

• UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
548/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalától 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

3. a Józsefvárosért kitüntetést  2021.  évben az alábbi szervezeteknek adományozza: 

▪ Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
549/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

4. a Józsefvárosi Közösségekért elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személynek, 
szervezetnek/informális közösségnek adományozza: 

▪ Rotary Club  Budapest-Margitsziget 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
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550/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(11  igen,  1  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

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

4. a Józsefvárosi Közösségekért elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személynek, 
szervezetnek/informális közösségnek adományozza: 

Zahid Mehrnood 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
551/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre is elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(11  igen,  2  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

5. a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személyeknek 
adományozza: 

Szvoren Edina 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
552/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

5. a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díjat  2021'  évben az alábbi személyeknek 
adományozza: 

Jónás Géza 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
553/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

5. a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személyeknek 
adományozza: 

Déri Miklós 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
554/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(12  igen,  1  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

6. a Jó  Sport  elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személyeknek adományozza: 

A Papa  tér futói 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
555/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre is elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

6. a Jó  Sport  elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személyeknek adományozza: 

- Szvitacs Alexa 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
556/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

6. a Jó  Sport  elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személyeknek adományozza: 

Balázs Krisztián 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
557/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

7. a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjat  2021.  évben az alábbi szervezetnek 
adományozza: 

Sephia Kereskedelmi Bt. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
558/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

7. a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjat  2021.  évben az alábbi szervezetnek 
adományozza: 

Hoden  Market  Kft. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
559/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő dijakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

7. a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjat  2021.  évben az alábbi szervezetnek 
adományozza: 

Rauf  és Társa  Bt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
560/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

7. a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjat  2021.  évben az alábbi szervezetnek 
adományozza: 

Renegade  Tetováló Stúdió Bt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
561/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

7. a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjat  2021.  évben az alábbi szervezetnek 
adományozza: 

Grund  8  Kulturális Vagyonkezelő is Szolgáltató Kft. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
562/2021. (IX. 23.)  határozata 

a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozataláról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. a Díszpolgári cím kitüntetést  2021.  évben az alábbi személyeknek adományozza: 

▪ Scheer  Ferencné 
Szakcsi Lakatos Béla 

2. a Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést  2021.  évben az alábbi személyeknek 
adományozza: 

Rónai Éva 
▪ Kanta József 
• dr. Balla Katalin (posztumusz) 

3. a Józsefvárosért kitüntetést  2021.  évben az alábbi szervezeteknek adományozza: 

UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány 
• Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

4. a Józsefvárosi Közösségekért elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személynek, 
szervezetnek/informális közösségnek adományozza: 

• Rotary Club  Budapest-Margitsziget 
• Zahid Mehmood 

5. a Józsefvárosi Kultúráért elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személyeknek 
adományozza: 

▪ Szvoren Edina 
Jónás Géza 
Déri Miklós 

6. a Jó  Sport  elismerő díjat  2021.  évben az alábbi személyeknek adományozza: 

A Papa  tér futói 
• Szvitacs Alexa 

Balázs Krisztián 

7. a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjat  2021.  évben az alábbi szervezetnek 
adományozza: 

• Sephia Kereskedelmi  Bt. 
Hodera  Market  Kft. 

• Rauf  és Társa  Bt. 
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Renegade  Tetováló Stúdió Bt. 
Grund  8  Kulturális Vagyonkezelő is Szolgáltató Kft. 

8. a határozat  6.  pontja szerinti  „A Papa  tér futó?' Jó  Sport  elismerő díj nem kerül 
átadásra a határozat  10.  pontja szerinti kitüntetési ünnepség keretében. Az elismerő díjról 
emléktábla kerül elhelyezésre a II.  Janos Pal  papa téren. 

9. a Díszpolgári Címet és határozat  1-7.  pontja szerinti elismerő díjakat Pikó  Andras 
polgármester adja át. 

10. a  2021.  évi Díszpolgári Cím és az elismerő díjak átadására  2021.  november  7.  napján 
a  Budapest  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emeleti Dísztermében kerül sor. 

11. felkéri a polgármestert a határozat  8.  pontja szerinti emléktáblával kapcsolatos 
döntések előkészítésére, és az illetékes bizottság elé történő beterjesztésére. 

12. felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozatban 
foglalt kitüntetési ünnepség megszervezésére és lebonyolítási feladatok ellátására. 

Felelős: 1-1L  pont esetében: polgármester, 
12.  pont esetében: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
Határidő:  9-10.  és  12.  pont esetében:  2021.  november  7., 
11.  pont esetében:  2021.  december  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Városépítészeti Iroda 

Napirend  21.  pontia — korábbi  23.  napirendi pont 
Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  22/2021.  (VII.  22.) 
önkormányzati rendelet bevezető részének módosítására és tájékoztatás a 
rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTK_ÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, dr. Sajtos Csilla jegyző 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0  TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA 
ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK  29/2021. (IX. 23.)  SZ. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  A  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL,  A 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS  A  TELEPÜLÉSKÉPPEL ÖSSZEFÜGGŐ 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ  22/2021.  (VII.  22.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET BEVEZETŐ RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

36 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
563/2021. (IX. 23.)  határozata 

a rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I) úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Kormányhivatal törvényességi felhívásában 
foglaltakat és a jövőben különös figyelmet fordít a vonatkozó jogszabályok 
megtartására, 

2)  felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által foganatosított intézkedésekről 
adjon tájékoztatást a Kormányhivatal részére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: a  2)  pont tekintetében a törvényességi felhívásban megadott határidőn belül 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jogi Iroda 

Napirend  22.  pontja 
Tájékoztató a  2021.  évi egészségvédelmi támogatás tapasztalatairól 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  Képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

Napirend  23.  pontja  
Javaslat a polgármester veszélyhelyzet alatt meghozott döntéseinek 
megtárgyalására 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szilágyi Demeter képviselő 

A  Képviselő-testület a napirendi pontot és az ott elhangzottakat döntéshozatal nélkül 
tudomásul vette. 
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A  jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

0-3.7eA.  
Czira tifa 

Jegyzői Kabinet Szértezési Iroda 
vezetője 

Napirend  24.  pontja 
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  Képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

K.m.f. 

dr. Sajtos Csilla s.  1'. Pilch  András sic. 
jegyző polgármester 

A  jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 

L2LL-4,  -ter  
Czira  Eva 

Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 
vezetője  2,1_4  0  D. 

nr-

 

n, 

-Inhák Csilla 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda ügyintézője 

38 



Az  528/2021. (IX. 23.)  számú határozat melléklete a jegyzőkönyvi kivonat  1.  sz. 
melléklete 

I.  sz. melléklet 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
st).).-2./2021.  (IX.23.). számú határozatával elfogadott 

„VILÁGOS KAPUALJAK" 

pályázati felhívás társasházak részére 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  a a. - e./2021.  (IX.23.) számú 
határozata alapján pályázatot ír ki Józsefváros közigazgatási területén lévő társasházak és 
lakásfenntartó szövetkezeti házak  (a  továbbiakban: társasházak) kapubejáratainak utcafronti 
megvilágítását szolgáló alkonykapcsolóval működő kültéri lámpák felszerelésének, valamint 
kapubejárataik felújításának támogatására. 

A  Képviselő-testület  a 2021.  évi költségvetésében vissza nem térítendő támogatásként 
társasházak kapubejáratainak megvilágítását szolgáló alkonykapcsolóval működő lámpák 
beépítése, valamint  a  társasházak kapubejáratainak felújítása céljából 

12 500 000,- Ft  keretösszeget különített el. 

1. A  pályázat célja 

Józsefváros közbiztonságának növelése a társasházak bejárati kapuinak megvilágítását 
szolgáló alkonykapcsolóval működő világítótestek felszerelésének és kapubejáratai 
felújításának támogatása révén. 

2. A  pályázók köre 

Budapest  VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területén elhelyezkedő társasházak, amelyek 
a  2016' 12. 15.  —  2020. 02.27.  között időszakban nem részesültek „Világos Kapualjak" 
támogatásban. 

3. A  pályázat tárgya 

Az Önkormányzat pályázat útján a társasházak számára egyszeri, legfeljebb  50.000,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a ház kapubejáratának utcafronti 
megvilágítását szolgáló alkonykapcsolóval működő kültéri lámpa felszereléséhez, valamint 
450.000,-Ft  összegű vissza nem térítendő támogatást a társasház kapubejáratának 
helyreállításához.  A  pályázat benyújtható mindkét munkanemre,  de  akár csak az egyik 
munkálatra is.  A  lámpa beszerelése tárgyában legfeljebb  50.000,-Ft,  míg a kapubejárat 
felújítása tárgyában legfeljebb  450.000,-Ft  támogatás igényelhető. Amennyiben a pályázó 
mindkét munkanemre pályázni kíván, úgy az előbbiek figyelembevételével legfeljebb 
500.000,-Ft  igényelhető a két munkálat elvégzéséhez együttesen. 

Amennyiben a társasház több utcai bejárattal rendelkezik, úgy a támogatást bejáratonkent 
veheti igénybe. 

A  pályázó társasház lakóközössége közgyűlés keretében jogosult kiválasztani a beszerelni 
kívánt lámpát, valamint annak felszerelését, illetve a kapubejárat helyreállítását elvégző 
kivitelező személyét. Amennyiben a pályázat részeként benyújtott árajánlatok a maximálisan 
pályázható  50.000,-Ft-os, illetve  450.000,-Ft,-os összegnél kevesebbet tartalmaznak, úgy a 
támogatás összege is legfeljebb a megpályázott összeg lehet. Amennyiben a közgyűlés által 



el fogadott árajánlatokban szereplő összeg meghaladja a támogatás összegét, úgy a 
munkálatok többletköltsége a társasházat terheli. 

A  társasház a pályázatban vállalja, hogy a beépítéstől számított  5  évig megőrzi és üzemelteti a 
felszerelt világítóeszközt, valamint hozzájárul, hogy az Önkormányzat a támogatásról 
honlapján, valamint a Józsefváros újságon keresztül tájékoztassa a lakosságot. Emellett 
vállalja, hogy saját költségén a ház kapubejáratánál jól látható helyen elhelyez egy,  „A  ház 
kapubejáratának megvilágítása és felújítása a Józsefvárosi Önkormányzat által meghirdetett 
„ Világos kapualjak" program keretében került kialakításra." szövegezésű, a támogatásról 
szóló információs táblát, amelynek kihelyezését  5 even  át biztosítja. 

4. Pályázati feltételek 

A  pályázó társasházaknak a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania: 

I. kitöltött adatlapot (pályázati felhívás melléklete); 

2. közgyűlési határozatot — jelenléti ívvel, meghatalmazásokkal, írásbeli szavazás eseten 
szavazólapokkal együtt - a pályázaton történő részvételről, a kiválasztott kivitelező(k)ről, 
illetve a kiválasztott világítótest beszerzési költségéről, valamint az üzemeltetés  5 dyes 
időtartamra történő vállalásáról (a közgyűlés a pályázat tárgyában hozott határozatokat az 
összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű többségű jelenlét mellett, egyszerű 
szavazattöbbséggel, megismételt közgyűlés esetén pedig a jelenlévők egyszerű 
szavazattöbbségével fogadja el); 

3. a közgyűlés által elfogadott árajánlatokat; 

4. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Ügyosztálya által kiállított 
igazolást arról, hogy a pályázó társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefvárosi 
Önkormányzattal szemben; 

5. igazolást a településképi bejelentési eljárás lefolytatásáról. 

Az adatlap mellékletét képező dokumentumok a közös képviselő által hitelesített másolati 
példány formájában is benyújthatók. 

5. Pályázatok benyújtásának ideje, helye 

A  pályázatok  2021.  október  01.  napjától a rendelkezésre álló keret kimerüléséig 
benyújthatóak 

magánszemély közös képviselők részéről a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztályára  (1082 Budapest,  Baross  u 63-67.  III.  em. 311.) 
személyesen vagy postai úton 

egyéni vállalkozó és cég közös képviselők részéről az elektronikus ügyintézés  es  a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  2015.  évi CCXX11. törvény  9.  §  (1) 
bekezdése értelmében elektronikus módon (Cégkapun keresztül a https://ohp-
20.asplgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül elektronikus űrlap, vagy  ú.n.  e-papír a 
Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára) 

6. A  pályázatok elbírálása, kivitelezési, elszámolási határidők 

-  A  benyújtott pályázatok megfelelőségét a Városüzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársai segítségével vizsgálja meg a 
pályázatok benyújtását követő  30  napon belül. Hiánypótlásra a felszólító levélben megadott 
határidőn belül van lehetőség.  A  támogatásról a Bizottság javaslata alapján a Polgármester 



dönt.  A  támogatásról a pályázatot benyújtó társasházak a döntés meghozatalát követő  30 
napon belül írásban értesítést kapnak. 

- A  támogatott társasháznak a támogatási szerződés aláírására az Önkormányzat által történt 
aláírást követően  30  munkanap  all  rendelkezésére, ellenkező esetben a támogatást elveszíti. 

- A  megpályázott munkálatokat a támogatási szerződés aláírását követő  180  napon belül 
valósíthatja meg a társasház. 

- Az igényelt támogatási összeg a társasházak részére utólag, a munkálatok elvégzését 
követően kerülhet kifizetésre a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási 
dokumentumok benyújtása mellett. Az elszámolás részeként az elvégzett munkálatokra 
vonatkozóan a közös képviselő által záradékolt  es  hitelesített számlamásolatokat, a 
megrendelő és a kivitelező által is aláírt teljesítésigazolást, a kivitelezővel kötött szerződést 
vagy az írásbeli megrendelést, valamint az elkészült munkálatokról és a kihelyezett 
információs tábláról készült színes fotódokumentációt be kell nyújtani. 

- Az elszámolás benyújtására, így a támogatás lehívására a munkálatok befejezését követő  30 
napon belül van mód. Amennyiben az elszámolás során a Társasház által benyújtott 
dokumentumok valamelyike formailag vagy tartalmilag hiányos, a Polgármesteri Hivatal 
illetékes szervezeti egysége a hiányosságok megjelölésével hiánypótlást és kiegészítést kér.  A 
Társasháznak a hiánypótlás teljesítésére a felszólító levél kézhezvételétől számított  30  nap áll 
a rendelkezésére.  A  támogatás kizárólag akkor folyósítható,  ha  a Társasház a hiánypótlási 
felhívásban foglaltakat teljesítette. 

- A  határidőben be nem nyújtott elszámolás esetén a támogatást a társasház elveszíti.  A 
támogatási szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény bekövetkezése esetén a 
társasház a kivitelezési, valamint az elszámolási határidő meghosszabbítását legfeljebb  60 
nappal - a kivitelezésre, illetve az elszámolásra nyitva álló határidőn belül - egy alkalommal 
kezdeményezheti.  A  hosszabbítási kérelem tárgyában a Polgármester dönt. 

- Amennyiben a kivitelezés tényleges költsége csökken a pályázat részeként benyújtott 
árajánlatban szereplő összeghez képest, úgy támogatásként is a tényleges kivitelezési költség 
kerül kifizetésre. 

-  A  pályázat keretében elnyert támogatási összegen felül felmerülő valamennyi többletköltség 
a társasházat terheli. 

A  társasház tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati dokumentációban valótlan 
adatokat közöl, vagy a támogatás összegét nem a jelen pályázati felhívásban foglalt 
rendeltetésének megfelelően használja fel, a támogatás összegét vissza kell fizetnie. 

A  pályázattal kapcsolatban további információ a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztályától kérhető a  459-2568  telefonszámon, illetve ügyfélfogadási 
időben személyesen  (1082 Budapest,  Baross  u 63-67.  III.  ern. 311.). 

Budapest, 2021.  szeptember 

Pikó  Andras 
polgármester 



„VILÁGOS KAPUALJAK” 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

a társasházak részére kapubejárataik utcafronti megvilágítását szolgáló alkonykapcsolóval 
működő lámpák felszerelése, valamint kapubejárataik felújítása tárgyában támogatás 

igénylése céljából 

1. Pályázó társasház neve, címe, helyrajzi száma: 

2. A  társasház közös képviseletét ellátó személy/szervezet 
neve: 

- levelezési címe: 

-  e-mail  címe:  
- telefonszáma:  

3. Igényelt vissza nem térítendő támogatás összege — az elfogadott árajánlat(ok) összege: 

4. A  társasház bankszámlaszáma: 

Kelt:  Budapest,  

Közös képviselő aláírása 

Csatolandó dokumentumok: 
- közgyűlési határozat — jelenléti ívvel, meghatalmazásokkal, írásbeli szavazás esetén 
szavazólapokkal együtt - a pályázaton történő részvételről, a kiválasztott kivitelezőről, illetve 

a kiválasztott világítótest beszerzési költségéről, valamint az üzemeltetés  5  éves időtartamra 
történő vállalásáról 
- a közgyűlés által kiválasztott árajánlat(ok), 
- a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Ügyosztálya által kiállított 
igazolás arról, hogy a pályázó társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefvárosi 
Önkormányzattal szemben 
- igazolást a településképi bejelentési eljárás lefolytaMsáról 



2. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS 

Mely létrejött a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 
Budapest,  Baross utca  63-67.,  statisztikai számjel:  155080097511-321-01,  adószám: 
15735715-2-42,  törzsszám:  735715,  bankszámlaszám:  11784009-15508009,  statisztikai szám: 
15735715-8411-321-01,  képviseli: Pikó  Andras  polgármester, a továbbiakban: 
Önkonnányzat), valamint 

a  szám alatt lévő Társasház (képviseli: 
(cég esetén: cégnév-képviselő neve, titulusa); székhely: 

cégjegyzékszám/törzskönyvi azonosító szám: 
; statisztikai azonosító jel/adószánv ; a társasház 

bankszámlaszáma: ) továbbiakban: Társasház között a Társasház által a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  ..../2021.  (IX.23.) számú 
határozatával kiírt „VILÁGOS KAPUALJAK" pályázat keretében elnyert támogatás 
nyújtása tárgyában az alábbiak szerint: 

I. Az Önkormányzat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
...../2021.  (IX.23.) számú határozatával kiírt VILÁGOS KAPUALJAK" pályázat kiírásában 
foglalt felhatalmazásra figyelemmel, a Városüzemeltetési Bizottság  számú 
döntése alapján Ft  vissza nem térítendő támogatást nyújt a Társasház részére 

(kapubejárat felújítása és/vagy 
alkonykapcsolóval működő lámpa felszerelése) céljából. 

A  felújítás megvalósításának elismert költsége (ÁFÁ-val):  Ft. 

2. A  felújítás befejezésének határideje jelen megállapodás aláírását követő  180  nap, az 
elszámolás benyújtására, ezáltal a támogatás igénybevételére a kivitelezés befejezési 
határidejét követő további  30  napon belül van mód.  A  kivitelezési és az elszámolási határidő 
is egy alkalommal, legfeljebb  60  nappal hosszabbítható meg a társasház erre irányuló kérelme 
alapján a támogatási szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény bekövetkezése 
esetén, amelyet a szerződésben meghatározott kivitelezési, illetve elszámolási határidő leteltét 
megelőzően köteles benyújtani.  A  határidő meghosszabbításáról, és annak tartamáról a 
polgármester dönt.  A  határidőn belül fel nem használt támogatást a Társasház elveszíti. 

3. Az Önkormányzat az adott cím és mennyiség szerinti feladatra szóló, tételesen kiállított és 
kollaudált, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő számlamásolatok alapján a 
Polgármesteri Hivatalhoz történő beérkezést követő  30  munkanapon belül - amennyiben a 
benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel - intézkedik a támogatási 
összeg Társasház bankszámlájára történő átutalásáról. 

4. Az elszámolás keretében elszámolható az a számla, amelyen a teljesítés időpontja a 
pályázati felhívás megjelenésének napja  es  a felújítás befejezésének határideje közé esik, és a 
kiállítás dátuma a teljesítés dátumát követő  30  napon belüli. Valamennyi eredeti számlára a 
jelen támogatási szerződés  1.  pontjában meghatározott támogatási összeget behelyettesítve - a 
Icapubejárat felújítása, és a lámpa felszerelése tárgyában megítélt támogatási összegeket 
külön-külön figyelembe véve - az alábbi szöveget szükséges rávezetni:  „A  Józsefvárosi 



Önkormányzat felé ...  Ft  összegben támogatási szerződés alapján elszámolva." Amennyiben 
a jelen szerződésben meghatározott támogatási összeg alá csökken a tényleges kivitelezési 
költség, úgy a számlákra legfeljebb annak végösszege záradékolható. 

5. Az elszámolás keretében a munkálatok elvégzését igazoló eredeti számlákat jelen szerződés 
4.  pontjában foglaltak szerint záradékolni kell, majd a záradékolt számlák két másolati 
példányát kell benyújtani  „A  másolat az eredetivel mindenben megegyező." szövegű 
hitelesítéssel, aláírással, dátumozással, pecséttel ellátva.  A  Polgármesteri Hivatal az eredeti 
számlákat bekérheti az elszámolás elfogadásáig terjedő időre a megfelelő záradékolás 
érdekében. 

6. A  számlamásolatokhoz másolatban mellékelni kell valamennyi támogatott munkálatra 
vonatkozóan: 

- tételes kimutatást anyagfelhasználás és munkadíj szerint a számla végösszegének 
megfelelően (számlarészletező), 

- a megrendelő és a kivitelező által is ellenjegyzett teljesítésigazolást/átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet, 

- vállalkozási szerződést/megrendelőt, 

- bankszámlaszámról szóló nyilatkozatot, amelyre a támogatás összege kiutalható 

- az elkészült munkálatokról és a kihelyezett információs tábláról készült színes 
fotódokumentáció. 

Amennyiben az elszámolás során a Társasház által benyújtott dokumentumok valamelyike 
formailag vagy tartalmilag hiányos, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a 
hiányosságok megjelölésével hiánypótlást és kiegészítést kér.  A  Társasháznak a hiánypótlás 
teljesítésére a felszólító levél kézhezvételétől számított  30  nap áll a rendelkezésére.  A 
támogatás kizárólag akkor folyósítható,  ha  a Társasház a hiánypótlási felhívásban foglaltakat 
teljesítette. 

7. Amennyiben a kivitelezés tényleges költsége csökken a pályázat részeként benyújtott 
árajánlatban szereplő összeghez képest, úgy támogatásként is a tényleges kivitelezési költség 
kerül kifizetésre. 

8. A  pályázat keretében elnyert támogatási összegen felül felmerülő valamennyi 
többletköltség a társasházat terheli. 

9. A  társasház vállalja, hogy saját költségén a ház kapubejáratánál jól látható helyen elhelyez 
egy,  „A  ház kapubejáratának megvilágítása és felújítása a Józsefvárosi Önkormányzat által 
meghirdetett „Világos kapualjak" program keretében került kialakításra szövegezésű, a 
támogatásról szóló információs táblát, amelynek kihelyezését  5  éven át biztosítja.  A 
támogatott Társasház hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott Társasház neve, címe, a támogatás 
összege, és felhasználásának célja az Önkormányzat hivatalos hirdetményeit megjelenítő 
lapban, illetve internetes honlapján is közzétételre kerüljön. 

10. A  Társasház világítótest felszerelése estén vállalja, hogy a beépítéstől számított  5  évig 
megőrzi és üzemelteti a jelen támogatással felszerelt világítóeszközt. 

11. A  társasház tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati dokumentációban valótlan 
adatokat közölt, vagy a támogatás összegét nem a támogatási szerződésben foglalt 
rendeltetésének megfelelően használja fel, vagy a településképi bejelentési eljárásban az 



Önkormányzat által esetlegesen meghatározott feltételeket  be  nem tartva végzi  el a  támogatott 
munkálatot,  a  támogatás összegét az erre irányuló felszólításban foglalt határidőn belül vissza 
keil  fizetnie. 

12. Felek a jelen támogatási szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket 
neveznek meg: 

a Támogató részéről: Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 
email: gazdalkodasgiozsefvaros.hu 
telefon:  06-1-459-2567 

a Támogatott részéről: 
email: 
telefon: 

13.A  szerződés adattartalma az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló törvényben foglaltak szerint közérdekből nyilvános, a támogatott Társasház hozzájárul 
ahhoz, hogy a támogatott Társasház neve, címe, a támogatás összege,  es  felhasználásának 
célja az Önkormányzat hivatalos hirdetményeit megjelenítő lapban, illetve intemetes 
honlapján is közzétételre kerüljön. 

14. A  Társasház köteles a kivitelezés során minden esetlegesen bekövetkezett lényeges 
változásról az Önkormányzat illetékes szervezeti egységét értesíteni. 

15. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult,  ha: 

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy 
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet 
(a továbbiakban:  Am.) 81. §-ban  foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy 

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyiket visszavonja, vagy 

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el. 



16. A  Társasház képviselője kijelenti, hogy jogosult jelen szerződés aláírására, a szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkezik, képviseleti joga nem korlátozott. 

17. Jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő 
valamennyi, a Társasház támogatott kérelmével kapcsolatban a támogató által hozott döntés. 
A  szerződés módosítására csak írásban kerülhet sor. 

18. A  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  ..../2021.  (IX.23.) számú határozatával meghirdetett „ VILÁGOS 
KAPUALJAK" pcilyázat kiírásában, és a Ptk  ban  foglaltak az irányadók. 

A  szerződő felek a jelen megállapodást annak elolvasását is értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag  5  egymással egyező példányban írták 
alá, amelyből  4  példány a Támogatóé, I példány a Támogatotté. 

Budapest, 

   

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

képviseli:  Pike  András polgármester 

 

szám alatti Társasház 
képviseli:  

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Vörös Szilvia 
aljegyző 

Fedezete a címen biztosított. Budapest, 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Flőrich Szilvia 
Gazdasági vezető 



Önkormányzat Képviselő-testülete, 
(született: 

)  1089 Budapest,  — 
. számú települési támogatás 

mint 

ránti 

Az  530/2021. (IX. 23.)  számú határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  2.  számú 
melléklete 

1.  számú melléklet 

Budapest 

1089 

Iktatószám.  04-1815/.../2021. 
Ügyintéző: 
Telefon:  333-5'744/17 
Fax: 314-1416 
e-mail:  szocialis@iozsefvaros.hti 

Tárgy:  települési támogatás iránti kérelem elutasítására benyújtott fellebbezés elbírálása 

TAJ: 

HATÁROZAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
másodfokú hatóság . 

anyja neve: 
sZálll alatti lakos ügyében a 

kérelem elutasítás tárgyában hozott elsőfokú határozatot 

helybenhagyja. 

E határozat ellen a fellebbezés kizárt. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási 
pert indíthat.  A  keresetlevelet — a Fővárosi Törvényszéknek címezve - a döntés közlésétől 
számított  30  napon belül a Polgármesternél kell előterjeszteni a Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal útján  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.). A  jogi képviselő nélkül eljáró felperes a 
keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. 
A  szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási  per  költség-  es 
i  11 etékmentes. 

INDOKOLÁS 

OE-t lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítése 
érdekében a Józsefvárosi szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál (a továbbiakban: 
Központ)  2021.  május  12.  napján hátralékkezelési támogatás iránti kérelmet nyújtott be, mely 
2021.  május  18.  napján érkezett hatóságomhoz. 

Kérelmező a fenti címen egyedül él.  A  kérelemhez benyújtott dokumentumok alapján 
megállapítom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban havi 
jövedelme összesen Ft  volt. Nevezett esetében a fogyasztási egység arányszám:  1,0 
(kérelmező:  1,0).  Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem tehát (  Ft. 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.)  45.  *  (1)  bekezdés  d)  pontjában foglaltak alapján a képviselő-testület az e törvény 
rendelkezési alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, 



önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. 

A  települési támogatás, ezen belül hátralékkezelési támogatás jogosultsági feltételeinek 
szabályait a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.01.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban:  OR) 9. §-18  §-ai határozzák meg. 

Az ÖR.  10.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja értelmében a hátralékkezelésbe bevonható adóssággal 
rendelkező személy vagy család hátralékkezelési támogatásra jogosult, amennyiben a 
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  450  %-át. 
Az  OR. IL  §  (1)  bekezdése alapján a polgármester a Képviselő-testület humánszolgáltatási 
hatásköreit gyakorló Bizottságának javaslata alapján dönt azon család vagy személy 
hátralékkezelési támogatásra való jogosultságáról, akik a  10.  §  (1)  bekezdés a)-b), d)-i) 
pontjában foglaltaknak megfelelnek  es  a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  500  %-át. 

Jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege  28.500,- Ft. 

A  kérelem és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján i  családjában 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem -  Ft,  mely meghaladja az  OR 11.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott  142.500,- Ft  összegű értékhatárt, emiatt kérelme  2021.  július 
14.  napján elutasításra került, mely döntést  2021.  augusztus  05.  napján átvett. 

Kérelmező a fellebbezési határidőn belül  2021.  augusztus  16.  napján fellebbezést nyújtott be, 
melyben arra hivatkozott, hogy a vírushelyzet miatt nagyságrendileg egy éven keresztül nem 
rendelkezett munkabérrel.  2021  április elején helyezkedett el. Fellebbezésében leírta továbbá, 
hogy korábban nem nyújtott be támogatások iránti kérelmet. Fellebbezése alapján a közös 
képviselő hátralék igazolását későn kapta kézhez, ezért hátralékkezelési támogatás iránti 
kérelmét nem tudta  2021.  áprilisában benyújtani, csak  2021.  májusban. Véleménye szerint a 
2021.  április havi jövedelme nem képezheti a kérelme elbírálása alapját. 

A  települési támogatás iránti kérelem elbírálásakor a Nevezett által benyújtott jövedelem 
igazolások alapján hozta meg az elsőfokú hatóság a döntését. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  41.  §  (4)  bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a 
bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E 
hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

A  Mötv.  142/A.  §  (1)  bekezdése alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági 
ügyben (a továbbiakban: önlconnányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati 
rendeletben a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. 

A  Mötv. I42/A. §  (2)  bekezdése alapján,  ha  a képviselő-testület önkormányzati hatósági 
ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú 
hatóság  es  a felügyeleti szerv feladat- is hatáskörét. 



Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény (a továbbiakban:  Ala.) 
112.  §-a alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.  A  hatóság 
végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,  ha  azt törvény megengedi, egyéb 
esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető 
végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

Az Ákr.  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja értelmében fellebbezésnek van helye,  ha  a határozatot—
a képviselő testület kivételével — helyi önkormányzat szerve, vagy rendvédelmi szerv helyi 
szerve hozta. 

Az Akr.  119.  *  (3)  bekezdése alapján,  ha  a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, 
illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést 
a hatóság összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - 
jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. 

Az Akr.  119.  §  (5)  bekezdése alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a 
fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt 
megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

A  Képviselő-testület mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta és a  ...../2021. 
(IX.23.) számú határozattal a  04-1815/5/2021.  számú elsőfokú döntést helybenhagyta 
tekintettel arra, hogy az ÖR.11. §  (1)  bekezdésben meghatározott feltételnek nem felel meg. 

A  határozat jogalapja az Szt.  4.  §  (1)  bekezdése,  32.  *  (3)  bekezdése,  45.  §, az ÖR. I. §  (1) 
bekezdése,  9-11.  §-ai, az  AL-. 80.  §  (1)  bekezdése,  81.  §  (1)  bekezdése,  112.  §-a,  116.  §  (2) 
bekezdés a) pontja,118. §-a,  119.  §  (3), (5)  bekezdése. 

A  Képviselő-testület hatáskörét az Mötv.  142/A.  §  (2)  bekezdése, az Szt.  4/A.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, az  OR. 3.  §-a, illetékességét az Szt.  32/A.  §  (1)  bekezdése, a itkr.  16.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint az  OR. 1.  §  (1)  bekezdése állapítja meg. 

A  szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási  per  az Szt.  16.  § 
alapján költség- és illetékmentes. 

Budapest, 2021.  
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének képviseletében 

Pikó  Andras 
polgármester 

Errő l értesül: 
1. 
2. irattár 
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