
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Keszult Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
2021. oktober 21-en (csutortok) 9.00 oratol

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyalojaban megtartott
4. rendes tileserol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
564/2021. (X. 21.) hatarozata

(11 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester javaslatat, mely 
szerint az alabbi siirgossegi inditvanyt napirendre veszi:

,,Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi 
don^esek meghozatalara
(irdsbeli eldterjeszt.es)
Eloterjeszto: Piko Andraspolgarmester”

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
565/2021. (X. 21.) hatarozata

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester ugyrendi 
javaslatat, mely szerint

(14 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

» a meghivo szerinti 10. napirendi pont - Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 
39. szam alatti lakoepillet kiuritesevel kapcsolatos dontes meghozatalara 1. 
napirendi pontkent keriiljon megtargyalasra.

® a meghivo szerinti H. napirendi pont - Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, 
valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjdleti ellatasok helyi 
szabdlyairol szolo 10/2015. (III. 01.) szamu onkormanyzati rendelet modositasara 2. 
napirendi pontkent keriiljon megtargyalasra.

® a meghivo szerinti 25. napirendi pont - Tdjekoztato a Jozsefiaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt.-nel vegzett belso ellenorzesrol 3. napirendi pontkent keriiljon 
megtargyalasra.

® a meghivo szerinti 1-9. napirendi pontok szamozasa 5-13. szamozasra, a meghivo 
szerinti 11. napirendi pont szamozasa 14. szamozasra, valamint a 13-24. napirendi 
pontok szamozasa 15-26. szamozasra valtozik. A 26. napirendi pont szamozasa 27. 
napirendre valtozik.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
566/2021. (X. 21.) hatarozata

(4 igen, 10 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy nem fogadj a el Dr. Juharos Robert iigyrendi javaslatat, 
mely szerint a Kepviselo-testulet zart iilesen targyalja meg teljes belso ellendrzesi anyagot, 
utdna nyilt iilesen targyalja meg jegyzo asszony tdjekoztatdjat, es ezt kovetoen hozza meg a 
szemelyi dontest a JKNZrt.-vel kapcsolatban.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
567/2021. (X. 21.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy elfogadja Egry Attila iigyrendi javaslatat, mely szerint a 
Kepviselo-testulet zart iilesen targyalja a teljes belso ellendrzesi anyagot, majd utana a 
szemelyi dontest nyilt iilesen vitassak meg.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 
568/2021. (X. 21.) hatarozata

(3 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy nem fogadja el Egry Attila iigyrendi javaslatat, mely 
szerint a Kepviselo-testulet elso napirendi pontkent targyalja a belso ellenorzes kerdeset.

Budapest Fovaros VIII.. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
569/2021. (X. 21.) hatarozata

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet az SZMSZ 16. § (1 )-(2) bekezdese ertelmeben a meghivoban kikiildbtt 
es az elhangzott mddositasok szerint az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet kiiirftesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalara
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnbke

2. Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto 
szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol sz616 10/2015. (III. 01.) szamu 
onkormanyzati rendelet modosftasara
(frasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester
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3. Tajekoztato a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-nel vegzett belso 
eilendrzesrol
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjesztd: dr. Sajtos Csillajegyzo

4. Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi 
dontesek meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

5. Javasiat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022., 2023., 
2024., 2025. evi kbltsegveteseit erinto dontesek meghozataiara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

6. Javaslat a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

7. Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kozbeszerzesi 
Szabalyzatanak, Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Beszerzesi Szabalyzatanak jovahagyasara, valamint a Kepviselo-testulet es Szervei 
SZMSZ-enek modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

8. Javaslat a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szdlo 49/2017. 
(XII.20.) onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

9. Javaslat a Tolnai Pihend kert hasznalatanak modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Radai Daniel alpolgarmester

10. Javaslat az Orczy ut - Kobanyai ut - Konyves Kalman kdrut - Ulloi ut altal 
hatarolt terfilet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviseldtelep) Keriileti Epitesi 
SzabalyZatardl (GTKESZ) szdld 36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet 
modositasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

11. Javaslat botlatokovek elhelyezesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

12. Javaslat terfigyeld rendszerrel kapcsolatos dontesek meghozataiara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester
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13. Javaslat a Deri Miksa utca megujftasa kereteben megvalosulo kbzvilagitas halozat 
atepitesehez kapcsolodd tulajdonosi dontesek meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

14. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel 
kapcsolatos tulajdonosi hozzajarulas megadasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

15. Javaslat az egeszsegugyi. alapellatasi korzetekrol szolo 42/2018. (Xn.21.) 
bnkormanyzati rendelet modositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

16. Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es' Gyermekjoleti Kozpont alapito 
okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

17. Javaslat Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvannyal kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

18. Javaslat alapftvanyok tamogatasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselo

19. Javaslat a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi dnkormanyzatok 
kiegeszfto mukodesi tamogatasi kerelme targyaban 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

20. Javaslat a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai Szabalyzatanak elfogadasara 
(irasbeli eldteijesztes)
Eldterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzb

21. Javaslat bnkormanyzati elbvasarlasi jog tbrleserbl a Corvin Setany Program 
teriileten
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

22. Javaslat elbvasarlasi jogrdl lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
kerulet utca 1 pinceszint . szam alatt talalhato tarolo megjelblesu 
ingatlan vonatkozasaban 
(irasbeli eloterjesztes) ZART ULES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester
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23. Javaslat elovasarlasi jogroi lemondo nyilatkozat megtdteldre a Budapest VIH. 
keriiletr utca . em.' . szam alatt talalhato lakas megjelolesu ingatlan
vonatkozasaban
(irasbeli eloterjesztes) ZART ULES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

24. Javaslat a kdzterfilet-hasznaiati hozzajarulas iigyeben hozott 
iktatoszamu hatarozat ellen bemyujtott fellebbezes elbiralasara 
(frasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES, ZART.ULES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

25. Tajekoztato a 2021. evi koltsegvetes els® felevi teljesiteserdl
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

26. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejfi testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozd 
tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jeientosebb esemenyekrbl es az atmemetileg 
szabad penzeszkoz allomany lekoteserdl
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

27. KOZMEGHALLGATAS

Helyszin: Obudai Egyetem, Bp., VIII. Tavaszmezo u. 14-18. G. ep. F17 eldadoterem
A helyszin akadalymentes. A kozmeghallgatas 20 dr dig tart.

Napirend 1. pontja .
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet 
kiuritesevel kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

Budapest Fovaros VIH. keriilet Jozseffvarosi Oukormaniyzat Kepviselb-testulet 
570/2021. (X. 21.) hatarozata

(4 igen, 11 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy nem fogadja el Voros Tamas modosito javaslatat, mely 
szerint a Kepviselo-testulet ne vonjon el forrdst a Berkocsis es Tolnay utcai ingatlanoktdl, 
hanem a Jdzsejvdrosi Onkormdnyzat sajat forrdsbol oldja meg a Szigony utca 39. szdm alatt 
ingatlan kiiiriteset.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilet 
571/2021. (X. 21.) hatarozata

(13 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Voros Tamas tigyrendi javaslatat, mely 
szerint a Kepviselb-testulet a hatarozati javaslatrol pontonkent szavazzon.
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Budapest Fovaros VIII. keruiet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
572/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIM. keruiet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiirftesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keruiet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testtilete ugy dont, 
hogy

1 .) a Budapest VIII. keruiet, Szigony u. 39. szam alatti 36204. hrsz-u, 19 lakast es 2 db nem 
lakas celjara szolgalo helyiseget magaban foglalo epiiletet kiuriti.

Felelos: Polgarmester

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest Fovaros VIII. keruiet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
573/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. keruiet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keruiet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testtilete ugy dont, 
hogy

2 .) a Berkocsis u. 30. szam, a Tolnai Lajos u. 37. szam es a Szigony u. 39. szam alatti 
eptiletek kitintesehez kapcsolodo berleti jogviszony penzbeli megvaltas teljesitesehez 
sziikseges penzugyi fedezetet az Onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol szolo 25/2021, 
(11,25.) bnkormanyzati rendelet 5.1. melleklet 21100 cimen a felujitasi kiemelt 
eloiranyzati sorrol az allamhaztartason kivtili felhalmozasi celu penzeszkdzatadas 
kiemelt eloiranyzati sorra torteno atcsoportositassal biztositja az alabbiak szerint: 
Csokken a felujitas kiemelt eloiranyzata:

- Tolnai L.u.37.szam alatti epiilet kiuritesehez kapcsolodo kiadasok -50.000.000 Ft

- Berkocsis u.30.szam alatti epiilet kiuritesehez kapcsolodo kiadasok -100.000.000 Ft 
Novekszik az allamhaztartason kivtili felhalmozasi celu penzeszkdzatadas eloiranyzat 
mindosszesen 150.000.000 Ft osszeggel.

Felelos: Polgarmester
Hatarido:

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
574/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti iakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, 
hogy

3 .)felhatalmazza a polgarmestert a 2.) pont szerinti eloiranyzat atcsoportositasok 
vegrehajtasara es felkeri, hogy a valtozasokat az Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 25/2021. (11.25.) onkormanyzati rendeleten vezesse at.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 3.) pont eseteben a koltsegvetesi rendelet kovetkezo modositasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., 
a 3. pont tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
575/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti Iakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, 
hogy

4 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az epiilet kiiiritese erdekeben sziikseges 
intezkedeseket tegye meg, a berleti jogviszonyok megsziinteteset, az uj berlakasok 
kijelbleserol szolo eloterjeszteseket az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok 
berbeadasarol szolo 25/2021. (VII.22.) onkormanyzati rendelet alapjan keszitse el es 
terjessze elo tulajdonosi dontes meghozatalara.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 4.) pont eseteben 2021. oktober 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
576/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, 
hogy

5 .) az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek terhere az epiiletek kiiiritesenek 
tovabbi kiadasaira 150.000.000 Ft bsszegu penziigyi fedezetet biztoslt.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 5. pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek jovahagyasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: az 5. pont tekinteteben a Koltsegvetesi es 
Penztigyi Ugyosztaly.

Napirend 2. pontjja
JJavasIat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto 
szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (HI. 01.) 
szamu onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETE 15 IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA 
ES MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 30/2021. (X. 21.) SZ. 
ONKORMANYZAT! RENDELETET A PENZBELI ES TERMESZETBENI, 
VALAMINT A SZEMELYES GONDOSKODAST NYUJTO SZOCIALIS ES 
GYERMEKJOLETI ELLATASOK HELYI SZABALYAIROL SZOLO 10/2015. 
(III.01.) ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

A domtes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
577/2021. (X. 21.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester iigyrendi 
javaslatat, mely szerint a Kepviselo-testiilet tagjai nyilatkoznak, hogy biintetojogi es minden 
mas felelosseggel vallaljak azt, hogy zart iilesen a teljes terjedelmii es a jegyzo altal is 
teljesnek mondott vizsgalati anyagnak a megtargyalasakor a testiilet tagjai betartjak a 
szabalyokat, es nem hoznak nyilvanossagra olyan adatokat, amelyek nem tartoznak a 
nyilvanossagra.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozseffvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
578/2021. (X. 21.) hatarozata

(5 igen, 9 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy nem fogadja el Voros Tamas frakciovezeto ur iigyrendi 
javaslatat, mely szerint 2021. oktober 21-en vagy egy kesobbi idopontban kerulhessen 
megtdrgyaldsra a belso ellendrzes anyaga annak erdekeben, hogy a Kepviselo-testiilet tagjai 
erdemben megismerhessek a belso ellendrzes teljes anyagot.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Oiakormaniyzat Kepviseld-testfilet 
579/2021. (X. 21.) hatarozata

(11 igen, 0 nem, 4 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Satly Balazs frakciovezeto ur iigyrendi 
javaslatat, mely szerint Piko Andras polgarmester ur azonnal rendeljen el masfel ora olvasasi 
sziinetet, es ezt kovetoen targyaljak meg a belso ellendrzes anyagat.

Napirend 3. pontja
Tajekoztato a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-nel vegzett belso 
ellenorzesrdl
(frasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

A Kepviselo-testiilet a tajekozatot hatarozathozatal nelkiil targyalta meg, melyet a kovetkezd 
testiileti iilesen folytat.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
580/2021. (X. 21.) hatarozata

(13 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Satly Balazs frakciovezeto ur iigyrendi 
javaslatat, mely szerint a 3. napirendi pont targyalasat csereljek meg a kovetkezd 4. 
napirendi ponttal, es folytassak a JKN ideiglenes vezerigazgatojanak megvalasztasaval, azt 
szavazzak meg, es ezt kovetoen terv szerint a kozmeghallgatas tortenjen. A 3. napirendi pont 
targyalasa a kovetkezd kepviselo-testiileti iilesen folytatodik.

9



Napirend 4. pontja
Javaslat a Jozsefvaros Kbzossegeiert Nonprofit Zs-t-vel kapcsolatos tulajdonpsi 
dbntesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztds) SURGOSSEGI
Elbterjesztb: Pikb Andras

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvirosi Onkormanyzat K^pviselo-testulet 
581/2021. (X. 21.) hatarozata

a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi dontesek 
.meghozatalardl

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dbnt, 
hogy
1. a Jozsefvarosi Nonprofit Zrt. vezerigazgatbi feladatainak ellatasaval 2021. oktober 22. 
napjatol hatarozott idbre - az errol szolb palyazaf eredmenyes elbiralasaig, de legfeljebb 
2022. j unius 30-aig - megbizza. Ivanyos Janost, aid a tarsasag iigyvezeteset munkaviszony 
kereteben latja el;
2. Ivanyos Janos megblzott vezerigazgatb munkabdret brutto 1.234.981,-Ft/ho osszegben, 
egyeb juttataskent koltsegteriteset brutto 179.491,-Ft/ho es cafeteria juttatasat brutto 
29.156,-Ft/h6 osszegben allapitja meg;
3. felhatalmazza a polgarmestert az elbterjesztes 1. szamu mellekletet kepezb 
munkaszerzodes alafrasara;
4. elfogadja a Jozsefvaros Kbzossegeiert Nonprofit Zrt. Alapszabalyat az elbterjesztes 2. 
szamu melleklete szerinti tartalommal.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: a 3. pent eseteben 2021. oktober 22.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzbi 
Kabinet, Jozsefvaros Kbzossegeiert Nonprofit Zrt.
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Napirend 5. pontja (elfogadott 27, napirendi pont)
kozmeghallgatAs

Helyszin: Obudai Egyetem, Bp., VIII Tavaszmezo u. 14-18. G. ep. F17 eloadoterem 
A helyszin akaddlymentes. A kozmeghallgatas 20 oraig tart.

SZUNET 

dr. Sajtos Csilla s.k. 
jegyzo

Ajegyzokonyvi kivonat hiteleh&aniJfc% 
Xs A .

o’ %

___ _______ L. I
Czira Eva \

Jegyzoi Kabinet Szervez^si Iroda *
vezetoje * 76

A jegyzokonyvi kivonatot keszitette:

Piko Andras s.k. 
polgarmester

1 Juhasz Csilla
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

ugyintezoje

Czira Eva
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

vezetoje
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