
JEGYZOKONYV1 KIVONAT

Kesziilt Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselo-testiilete
2021. november 18-an (csiitortok) 9.00 oratol 

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal HI. emelet 300-as targyalojaban megtartott 
5. rendes uleserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
608/2021. (XI. 18.) hatarozata

(14 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester iigyrendi javaslatat 
a „Javaslat a Budapest, VIIL keriilet Bokay Janos u. 34. szam alatti epiilet helyi vedette 
nyilvanitasara” cimu siirgossegi inditvany napirendre vetelerol, es annak 4. napirendi 
pontkent torteno targyalasaroL

Budapest Jozsefvarosi Onkormamiyzat Kepviselo-testiilet 
609/2021. (XL 18.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester inditvanyat a 
„Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett osszeferhetetlensegi 
cljarassal kapcsolatos dontes meghozatalara” es a „ Javaslat onkormanyzati kepviselovel 
szemben kezdemenyezett meltatlansagi cljarassal kapcsolatos dontes meghozatalara” cimu 
siirgossegi inditvanyok napirendre vetelerol.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
610/2021. (XI. 18.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Satly Balazs frakciovezeto ur ket iigyrendi 
javaslatat, mely szerint a siirgosseggel fclvett 2 napirendet ugy targyalja a Kepviselo- 
testiilet, hogy eloszor az osszeferhetetlensegi es masodikkent a meltatlansagi eldterjesztest, a 
meghivo szerinti 15., 16., 17., 18., 19. szamu napirendi pontokat pedig egyiittesen targyalja 
a Kepviselo-testiilet.



Budapest Jozsefvarosi Onkormdnyzat Kepviselo-testiilet 
611/2021, (XI. 18.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy eltbgadja Verbs Tamas frakciovezetb ur iigyrendi 
javaslatat, mely szerint a zart tiles kereteben targyalt elbterjeszteseket az iigyek 
termeszetebbl fakadoan a napirend elejen targyalja a Kepviselo-testiilet.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
612/2021. (XI. 18.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

Napirend:
1. Javaslat onkormanyzati kepviselbvel szeinben kezdemenyezett 

bsszeferhetetlensegi eljarassal kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli elbterjesztes) SURGOSSEGI, ZART ULES
Elbterjeszto: Piko Andras polgarmester

2. Javaslat onkormanyzati kepviselovel! szemben kezdemenyezett meltatlansagi 
eljarassal kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli elbterjesztes) SURGOSSEGI, ZART ULES
Elbterjeszto: Piko Andras polgarmester

3. Javaslat elbvasarlasi jogrol iemondo nyilatkozat megtetelere
a Budapest VIII. keriilet u. szam alatt talalhato lakas
megnevezesu ingatlan vonatkozasaban
a Budapest X. keriilet ' u. ' ajto alatt talalhato szamu
gepkocsibeallo megnevezesu ingatlan vonatkozasaban
a Budapest VIII. keriilet u. ajtd alatt talalhato teremgarazs
megnevezesu ingatlan vonatkozasaban
Budapest VIII. keriilet 1 utca _ szam alatt talalhato lakas
megjelblesu ingatlan vonatkozasaban
a Budapest VIII. keriilet ' ‘ u. . szam alatt talalhato
lakas vonatkozdsdban
(irasbeli elbterjesztesek) ZART ULES
Elbterjeszto: Piko Andras polgarmester

4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsboktatasi Onkormanyzati Osztbndijpalyazat 
elbiralasara
(irasbeli elbterjesztes) ZART ULES
Elbterjeszto: dr. Erbss Gabor alpolgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmestcr
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5. Javaslat fakivagas engedelyezese, potiasa iigyeben hozott 
iktatoszamni hatarozat ellen benyujtott fellebbezes elbiralasara 
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITfiS, ZART ULES
Eldteijesztd: Piko Andras polgarmester

6. Javaslat fellebbezes elbiralasara telepiilesi tamogatdsi kerelem eljarasban 
(irasbeli eldterjesztes) ZART ELES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

7. Eldterjesztes az egyes bnkormanyzati adorendeletek mbdositasarbl 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto; Piko Andras polgarmester

8. Javaslat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasardl szolb 66/2012. (XII. 13.) bnkormanyzati 
rendelet mbdositasara, valamint ingatlan hasznalati szerzbdesek megkbtesere 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

9. Javaslat "Komposztlada-program intezmenyek reszere" palyazat kiirasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Erbss Gabor polgarmester

10. Javaslat a Budapest, VIII. keriilet Bbkay Janos u. 34. szam alatti epiilet belyi 
vedette nyilvanitasara
(irasbeli eldterjesztes) SIJRGOSSEGI
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Erdss Gabor alpolgarmester

11. Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos 
dbntesek meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

12. Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tamogatasaval kapcsolatos dbntesek 
meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

13. Javaslat emlektablak (Farkas Gyula, Komoly Otto) elhelyezesere 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

14. Javaslat a Karacsony Sandor Kbzalapitvannyal kapcsolatos dbntesek 
meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

15. Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolg&ltatb es Gyermekjbleti Kbzpont 
intezmenyvezetoi palyazat elbiralasaval kapcsolatos dbnUs meghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester
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16. Javaslat a Jozsefvirosi Szocialis Szolgdltato es Gyermekjdieti Kozpont 
szervezeti 6s mukod4si szabalyzatanak jovahagyasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

17. Javaslat a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, 
valamint a Menhely Alapftvannyal egyiittmukodesi megallapodas megkotesevel 
kapcsolatos ddntes ineghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

18. Javaslat a Jdzsefvarosi Egyesitett Bblcsodek 2021. evi teli ds 2022. evi nyiri 
nyitvatartisi rendjenek Jovahagyasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

19. Javaslat az egeszsegiigyi alapellatasi korzetekriil szolo 42/2018. (XII. 21.) 
onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

20. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejti testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az 
elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

Napirend 1. pontja
Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett meltatlansigi 
djarassal kapcsolatos diintes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes) SURGdSSEGS, ZART OLES
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
613/2021. (XI. 18.) hatarozata

onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett meltatlansagi eljardssal 
kapcsolatos diintes meghozatalarol

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvdrosi Onkormanyzat Kdpviselo-testiilete ugy dont, hogy

megallapitja, hogy Hermann Gyorgy onkormanyzati kepviselovel szemben a Budapest 
Fovaros Komianyhivatal Kormanyrnegbizottjanak
iktatoszamu kezdemenyezeseben meghatarozott meltatlansag a Nemzeti Add es 
Vamhivatal 2020. november 4. napjan kelt, iktatoszamu
addigazolasa es a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021. november 15. napjan 
hozott 103/2021, (XI. 15.) szamu dbntese ertelmeben nem all fenn.
Felclos: polgarmester
Hataridd: 2021. november 18.

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda
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Napirend 2. pontja
Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett 
bsszeferhetetlensegi eljarassal kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI, ZART ULES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
614/2021. (XI. 18.) hatarozata

onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett bsszeferhetetlensegi eljaras 
alapjaul szolgalb koriilmenyek kivizsgalasarol

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

megallapitja, hogy a dr. Ferencz Orsolya Ildiko bnkormanyzati kepviselo urkutatasert 
felelos miniszteri biztosi, valamint rendkiviili es meghatalmazotti nagykoveti 
kinevezesenek onkormanyzati kepviseloi megbizatasaval valo bsszeferhetetlensege 
kapcsan benyujtott kezdemenyezesben meghatarozott, az Motv. 36. § (1) bekezdese 
szerinti bsszeferhetetlensegre okot ado koriilmenyek az elbterjesztesben szereplo 
indokok alapjan nem allnak fenn.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 18.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 3. pontja - mapirendi pontok egyuttes iargyaiasa

Javaslat elovasariasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere
a Budapest VIII. keriilet u. szam alatt taialhatd lakas
megnevezesu ingatlan vonatkozasaban 
a Budapest X. keriilet ’ u. . alatt talalhato szamu
gepkocsibeallo megnevezesu ingatian vonatkozasaban
a Budapest VIII. keriilet 
megnevezesu ingatlan vonatkozasiban 
Budapest VIII. keriilet _ utca 
megjeiblesu ingatlan vonatkozisaban 
a Budapest VIII. keriilet " ' s
lakas vonatkozasaban 
(irasbeli eloterjesztesek)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

u.

alatt talalhato teremgarazs

szam alatt talalhato lakas

. szam. alatt talalhato

zart ules
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Budapest Jozsefvarosi Onkornaanyzat Kepviseld-testtiletenek 
615/2021. (XL 18.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet a u. szam alatt talalhato lakas megnevezesfi
isigatlan elovasarlasi jogardl tortend lemondasrol

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat : hrsz.-u, tenneszetben a Budapest
VIII. keriilet ) u. ' ~ szam alatt taialhato m2alapteriUetu 1/1 tulajdoni hanyadu 
lakas tekinteteben az . Ft, azaz forint vetelaron
Idtrejott veteli szandeknyilatkozathoz kapcsolddo dovasMasi jogavail nem kivan elni.

Felelos: polgarmester
Hataridd: azonnal
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepvisdo-testWetenek 
616/2021. (XL 18.) hatarozata

Budapest VIII.' u. alatt talalhato szamu gepkocsibeallo
megnevezesfi ingatlan elovasarlasi jogaroi tortend lemondasrdl

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkonnanyzat hrsz.-u, termeszetben a Budapest X.
keriilet u. '. ajto alatt talalhato 9836/100000 tulajdoni hanyadu P.31 szamu
gepkocsibeallo tekinteteben ' “" t- Ft, azaz ’ forint vetelaron
letrejbtt adasveteli szerzodeshez kapcsolddo dovasarlasi jogaval nem kivan elni.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dimtest vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
617/2021. (XL 18.) hatarozata

Budapest VIII. keriilet ' u.: ajto alatt talalhato teremgarazs
megnevezesfi ingatlan elovasariasi jogarol torteno lemondasrol

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testfilete ugy dont, hogy Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat ... . hrsz.-u, termeszetben a Budapest 
VIII. keriilet a. ajto alatt talalhatd 15060/1500000 tulajdoni hanyadu
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teremgarazs tekinteteben a Ft, azaz r forint vetelaron letrejott veteli
ajanlathoz kapcsoiodo elovasirlasi jogaval mem kivam dlni.
Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontest vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keruletgazdalkodasi Iroda

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
618/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Budapest VIII. kerulet a p utca .... szam alatt talalhato lakds
megjeioiesu ingatian eldvasarlasi jogarol torteno lemondasrol

(17igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete ugy dont, hogy Budapest Fovaros 
Vin. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanvzat hrsz,-u, termeszetben a Budapest
VIII. kerulet ’' utca ;zam alatt talalhato m2 alapteruletii 610/10000
tulajdoni hanyadii lakas tekinteteben az Ft, azaz
forint vetelaron letrejott adasveteli szerzodeshez kapcsoiodo elovasdrldsi jogaval mem 
kfvan elni.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keruletgazdalkodasi Iroda

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
619/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Budapest VHL keriilet utca . alatt talalhato ingatlan
eldvasarlasi jogarol tortend lemondasrol

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testulet ugy dont, hogy Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat. ' hrsz.-u termeszetben a VIII. kerulet Budapest utca

szam alatt talalhato m2 alapteruletii, 3517/1000000 tulajdoni hanyadii 
lakas vonatkozasaban i Ft, azaz 1 . .. forint vetelaron letrejott
adasveteli szerzodeshez kapcsoiodo eldvasarlasi jogaval nem kivan Oni.
Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keruletgazdalkodasi Iroda
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Napirend 4. pontja
Javaslat a Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormdnyzati dsztdndijp£lyazat 
elbiralasara
(irasbeli eloterjesztes) ZART ULES
Eldterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
620/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormdnyzati Osztondijpalyizat elbiraiasrol

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. a 2022. evi Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormanyzati Osztbndijpalyazat „A” 
tipusu palyazat eseteben az alabbi palyazok altal benyujtott palyazatokat ervenyesnek 
nyilvanitja, es a palyazokat a 2022. evben 10 honapon keresztiil az alabbi osszegekkel 
tamogatja:

Palyazd neve Tamogatas osszege

1. 12.000.-Ft/ho

2. 12.000.- Ft/ho

3. 12.000.-Ft/ho

4. 12.000.- Ft/ho

5. . . ■___ 12.000.-Ft/ho

6. 12.000.-Ft/h6

7. 12.000.- Ft/ho

8. 12.000.-Ft/ho

9. 12.000.- Ft/ho

10. 12.000.- Ft/ho

11. 12.000.- Ft/ho

12. 12.000.- Ft/ho

13. - 12.000.- Ft/ho

14 1 12.000.- Ft/ho

15. 12.000.- Ft/ho

16. 12.000.-Ft/ho

17. 12.000.- Ft/ho

18. r 12.000.- Ft/ho

19. 12.000.- Ftdro
20. ______ ____ 12.000.-Ft/h6
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2. a 2022. evi Bursa Hungarica Felsdoktatasi Onkormanyzati Osztondij palyazat 
kereteben a ,,B” tipusu palyazat eseteben az alabbi palyazo altal benyujtott palyazatot 
ervenyesnek nyilvanitja, es tamogatja a 2022/2023., a 2023/2024. es a 2024/2025. tanevben 
10-10 honapon keresztul az alabbi bsszegekkel:

Palyazo neve Tamogat^s osszege
1. — 12.000.- Ft/hd

3. a 2022. evi Bursa Hungarica Felsdoktatasi Onkormanyzati Osztondijpalyazat „A” es 
..B" tipusu palyazat kereteben ervenytelennek nyilvanitja az alabbi palyazatokat:

P&lyizo neve Indok

1.
Hatariddn till nyujtotta be a kerelmet 
(2021.11.06.)

2.
Hatariddn tul nyujtotta be a kerelmet 
(2021.11.08.)

4. fclkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1.) es a 2.) hatai'ozati pontok szcrinti 
tamogatasi osszegek palyazok reszere tortend atutalasarol.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2022. januar 312. pont eseteben; 2022. augusztus 31.

A lakossag szeles koret erintd dontesek eseten az eloterjesztes eldkeszitojenek javaslata a 
kozzetetel mddjara: honlapon, az onkormanyzat hirdetotablajan.

A dontes vegrehajtasat vdgzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csaladtamogatasi Iroda, Kbltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 5. pontja
Javaslat faksvagas engedelyezese, pdtlasa iigyeben hozott ©5/2734-7/2021 
iktatdszamd hatarozat ellen benyujtott fellebberfs elbirAtesara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESiTES, ZART ULES
Eldteijesztd: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testffletenek
621/2021. (XI. 18.) hatarozata

a fakivagas engedelyezese, potlisa figyeben hozott: . iktatoszamu jegyzoi
hatarozat dien benyujtott fellebbezes elbiralasaroi

(17igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
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1. ugy dont, hogy a fakivagas engedelyezese, p6tlasa iigyeben hozott 
iktatoszamu jegyzoi hatdrozatot - a jelen hatarozati javaslat 4. melleklete szerinti - 
hatarozattal helybenhagyja,

2. felkeri a polgarmestert a masodfoku dontes kozlesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1-2. pont eseteben 2021. november 18., a 3. pont eseteben 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

A 621/2021. (XI.18.) sz. hatarozat melleklete a jcgyzokonyvi kivonat 1. sz. melleklete.

Napirend 6. pont j a
Javasiat fellebbezes elbiralasara telepiilesi tamogatasi kerelem eljarasban 
(Irasbeli elOterjesztes) ZART ULES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiietenek 
622/2021. (XL 18.) hatarozata

a fellebbezes elbirdlasarol telepiilesi tamogatasi eljarasban

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a polgarmester 
dltal szamon telepiilesi tamogatas iranti kerelem elutasitasa targyaban
hozott elsofoku hatarozatot a hatarozat 1. szamu melldklete szerinti tartalommal 
helybenhagyja.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 26.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Csaladtamogatasi Iroda

A 622/2021. (XI.18.) sz. hatarozat melleklete a jegyzokonyvi kivonat 2. sz. melleklete.

Napirend 7. pontja
Eloterjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek modositasarol
(irhsbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Pik6 Andras polgarmester
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
623/2021. (XL 18.) hatarozata

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy a 7. napirendi pont „El6terjesztes az egyes 
onkormanyzat  i addrendeletek modositasardl" targyalasat felfuggeszti, es a ,.8. Javaslat a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gvakorldsdrol szolo 66/2012. (XII. 13.) dnkormdnyzati rendelet modositasdra, valamint 
ingailan haszndlati szerzodesek megkotesere" cfmu eloteijesztes megtargyalasat kovetoen 
folytatja.

Napirend 8. ponttja

Javastat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati 
rendelet modosftasara, valamint ingatlan hasznatati szerzodesek megkotesere 
(irasbeli eloteijesztes)
Eldterjesztd: Piko Andrds polgannester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat KSpviseld-testiiletenek 
624/2021. (XI. 18.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy el fo gad] a Voros Tamas kepviseld iigyrendi javaslatat, 
hogy nyissak meg ujra a napirend vitajat azert, hogy lehessen reagalni a serto 
megjegyzesekre.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 11 
IGEN, 5 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
35/2021. (XL 18.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT VAGYONAR6L ES A VAGYON FELETTI 
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLASAROL SZOLO 66/2012. (XII. 13.) 
ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

A dentes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzoi 
Kabinet Szervezesi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
625/2021. (XL 18.) hatarozata

a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-vel ingatlan hasznalati szeraodes 
megkotesere

(15 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy



1. a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel az eloterjesztes 2. szamu melleklete 
szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;

2. felhatalmazza a poigarmestert az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti ingatlan 
hasznalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 15.

A dentes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
626/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel ingatlan hasznallatj szerzodes 
megkot&ere

(12 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kcpvisclo-testulete ugy dont, hogy

1. a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Nonprofit Zrt.-vel az eloterjesztes 3. szamu 
melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;

2. felhatalmazza a polgdrmestert az eloterjesztes 3. szamu melleklete szerinti ingatlan 
hasznalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridfi: 2021. december 15.

A denies vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
627/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Budapest Fovaros VHI. keriitet Jozsefvarosi PoOgarmesteri Hivatallal ingatlan 
hasznalati szerzodes megkStesere

(12 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatallal az eloterjesztes 4. 
szamu melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;

2. felhatalmazza a poigarmestert az eloterjesztes 4. szamu melleklete szerinti ingatlan 
hasznalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 15.
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A derates vegrehajtasat vegzd szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Polgarmesteri Hivatal

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiileteuek
628/2021. (XI. 18.) hatdrozata

a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjdleti Kozponttal iugatlasi haszndlati 
szerzodes megkotesere

(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hpgy

1. a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kozponttal az eldterjesztes 5. 
szamu melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;

2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 5. szamii melleklete szerinti ingatlan 
hasznalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 15.

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kozpont

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
629/2021. (XL 18.) hatarozata

a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsddekke'l ingaflasi hasznalati szerzodes megkotesere

(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jdzsefvarosi Egyesitett Bblcsddekkel az eldterjesztes 6. szamu melleklete szerint 

ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 6. szamu melleklete szerinti ingatlan 

hasznalati szerzodes alairasara.

Felelos: polghrmester
Hatarido: 2021. december 15.

A dbntds vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsbdek
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepvisel6-testiilet€nek
630/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Ovodakkal ingatlan hasznalati szerzodes megkotSsere

(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
l. a Jozsefvarosi Ovodakkal az eloterjesztes 7. szamu melleklete szerint ingatlan hasznalati 

szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 7. szamu melleklete szerinti ingatlan 

hasznalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 15.

A dont&s vegrehajt£s£t vegz® szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Jozsefvarosi Ovodak

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek
631/2021. (XI. IS.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozponttal tagatlan haszualati szerzodes 
megkoteserol

(12 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozponttal az eloterjesztes 8. szamu 

melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 8. szamu melleklete szerinti ingatlan 

hasznalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 15.

A donates vegrehajtas^t vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kdzpont

Naparend 7. pontja - folytat^s
Eloterjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek modositis^rol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztb: Piko Andras polgarmester
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
632/2021. (XI. 18.) batarozata

(4 igen, 0 nem, 10 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testiilet ugy dont, hogy nem fogadj a el dr. Szildgyi Demeter kepviselo ur 
modosito javaslatat, miszerint a Rendelet 3 § (1) bekezdes a), b) pontja az aldbbiak szerint 
modosuljon:

a) az 530 Ft/m2/ev szovegresz helyett 0 Ft/m2/ev
b) az 1648 Ft/m2/ev szovegresz helyett 0/m2/ev.

Budapest Uozseffvarosj Onkormanyzat KepviseBd-testisietenek 
633/2021. (XI. 18.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont. hogy elfogadja Vorbs 
Tamas iigyrendi inditvanyat az eredeti rendelet 7 § (4) bekezdcse helyett, hogy az 
epitmenyadd eves merteke a (2), (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel a) a 100 negyzetmeter 
vagy amid I kisebb teriileiu ingatlanok eseteben 500forinFnegyzetmeter/ev.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly, 
Addugyi Iroda

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELd-TESTULETE 11
IGEN, 3 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETitNEK 
36/2021. (XI. 18.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET AZ EGYES HELYI 
ADOKROL SZOLO ONKORMANYZATI RENDELETEK MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly, 
Adoiigyi Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 9. pontja
Javaslat "Komposztlada-program intdzmenyek reszere" paly^zat kifrasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Erdss Gabor polgannester

Budapest Jozsefvirosi Onkormanyzat Kepviseid-testuletenek 
634/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Komposzflada-program intezmenyek reszere” paiyazati felhivasinak kifrasardl

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
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1. elfogadja az eloterjesztes mellekletet kepezd „K.omposztlada-program intezmenyek 
reszere” cimii palyazati felhivast es annak mellekletet,

2. a hatarozat 1. pontja szerinti palyazati felhivast megjelenteti a  
valamint a  oldalakon.

www.iozsefvaros.lHi
www.iozselvarosuisag.hu

Felelos: polgarmester
Hatdrido:

I. pont tekintetebem 2021. november 18.
2. pont tekintetebem a palyazati kiiras elfogadasat koveto 8 napon beliil.

A dentes vegrehajtisat vegzo szervezeti egys^g: Gazdalkodasi Ugyosztdly 
Keruietgazdalkodasi Iroda, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 10. pontja
Javaslat a Budapest, VIII. kerulet Bokay Janos u. 34. szam alatti epiilet helyi 
vedette nyilvanitas&ra
(trasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

SURGOSSEGI

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuietenek 
635/2021. (XI. 18.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester iigyrendi javaslatat 
a „Javaslat a Bokay Janos utca 34. sz. alatti haz helyi vedette nyilvanitasarol” cimii 
siirgossegi inditvanyra vonatkozoan, mely szerint a kepviselok megismerhetik a 
szakvelemenyt, szakvelemenyeket, amikor az a rendelkezesiikre all, akkor egy 10 perces 
olvasdsi sziinet megtartasara kertil sor.

Napirend 11. ipontjja
Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujftas tamogatasaval kapcsolatos 
domtesek meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
636/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Corvin Aruhaz faomlokzat fehijitas tamogatasdval kapcsolatos dontesek 
meghozataUrdl

(13 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy a napirendi pontot 
leveszi a napirendrol, es egy kesobb testiileti iilesen ismet napirendre veszi.
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Napirend 12. pontja
Javaslat a Somogyi Bela utea felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
637/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Somogyi Bela utea feliijitasaval kapcsolatos dontesek meghozataiarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Somogyi Bela utea felujitasanak penziigyi fedezetet brutto 220.162.093 Ft osszegben 
biztositja.

a) Az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben brutto 219.865.911 Ft fedezetet 
biztosit az alabbiak szerint:
netto 171.023.835 Ft felujitasi koltseg,
a felujitast terheld forditott AFA fizetesi kotelezettseg 46.176.436 Ft, 
muszaki ellenori dij 2.098.929 Ft + AFA (brutto 2.665.640 Ft).

b) Az Onkormanyzat 2023. evi koltsegveteseben a Somogyi Bela utea felujitasanak 
muszaki ellenori dijara 233.214 Ft + AFA (brutto 296.182 Ft) osszegu fedezetet 
biztosit.

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott eloiranyzatot az 
Onkormanyzat 2022. evi es 2023. evi koltsegvetesebe terveztesse be;

3. az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal jovahagyja a Budapest Fovaros 
Onkormanyzataval es a BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zartkoriien Miikodo 
Reszvenytarsasaggal kotendo megallapodast. Felhatalmazza a polgarmestert a 
megallapodas alairasara es a Somogyi Bela utea felujitasahoz sziikseges nyilatkozatok 
megtetelere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2021. november 18.; a 2. pont eseteben az 
Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteseinek jovahagyasa; a 3. pont eseteben 2021. 
december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kdltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a 
kciltsegvetes tervezese tekinteteben), Varosepiteszeti Iroda

Napirend 10. pontjja - folytatas
Javaslat a Budapest, VIII. kerulet Bokay Janos u. 34. szam alatti epiilet helyi 
vedette nyilvanitasara
(irasbeli eldterjesztes) SURGOSSEGI
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepvisdb-testiiletenek 
638/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Bokay Janos utca 34. sz. alatti haz helyi vedette nyilvanitasarol

(11 igen, 0 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

A kepviseld-testiilet ugy dont, hogy
1. helyi vedette nyilvanitja - ideiglenesen 6 honapra - a Bokay Janos utca 34. szam alatti, 

36228 helyrajzi szamu epiiletet; a vedette nyilvanitas celja az epiilet helytorteneti erteke;
2. felkeri a polgarmestert, hogy a telepuleskep vedelmerol szolo onkormanyzati rendelet 1) 

hatarozati pontnak megfelelo mddositasat terjessze a kepviseld-testiilet ele;
3. felkeri a polgarmestert, hogy az ideiglenes helyi vedelem ala helyezesrol - a 

telepuleskep vedelmerol szolo onkormanyzati rendelet eloirasainak megfeleloen - 
ertesitse az erintett ingatlan tulajdonosat;

4. felkeri a jegyzot, hogy az ingatlaniigyi hatosagnal kezdemenyezze a vedelem jogi 
jellegkent vald feljegyzeset.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a 3) pont tekinteteben 2021. november 30., a 4) pont tekinteteben: a dontest 
koveto 15 napon beliil

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda, a 4) pont 
tekinteteben a Jogi Iroda

Napirend 13. pontja
Javaslat emiektabiak (Farkas Gyula, Komoly Otto) elhelyezesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
639/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Farkas Gyula emlektabla elhelyezeserol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Farkas Gyula Tradicio Egyesiilettel kozosen elhelyezi az eldterjesztes 3-5. 
mellekleteiben foglaltak szerint Farkas Gyula emlektablajat a Budapest, VIIL keriilet 
Jozsef korut 46. szam alatti lakdhaz homlokzatan.

2. felhatalmazza a polgarmestert az emlektabla elkeszitesere es elhelyezesere 
vonatkozo, az eldterjesztes 9. mellekleteben foglalt szerzodes megkotesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1. pont eseteben: 2021. november 18.
a 2. pont eseteben: 2021. december 15.

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

18



Budapest Jozsefvarosi Onkorminyzat Kepviselo-testuletenek 
640/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Komoly Otto emlektabla elhelyezeserdl

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ligy dont, hogy

hozzajarul Komoly Otto csaladja es a Magyarorszagi Zsido Hitkbzsegek Szovetsege altal 
sajat koltsegiikon keszittetett Komoly Otto emlektabla Budapest, VIII. keriilet Scheiber 
Sandor utca 3. szam alatti lakohaz homlokzatan torteno elhelyezesehez, az eloterjesztes 6. 
melleklete szerinti szbvcgczessel, az eldteijesztes 8. melleklete szerinti homlokzati helyen.

Felelos; polgarmester
Hatarido: 2021. november 18.

A dontesek vegrehajtasAt vegw szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend 14. pomtia
Javaslat a Karacsony Sindoir Kbzalapitvannyai kapcsolatos dbntesek 
meghozatalara
(irasbeli eldteijesztes) POTKiZBESiTES
Elbterjesztd: Pikd Andras polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
641/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Karacsony Sandor Kozalapitvannyai! kapcsolatos dontesek meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a kozhaszmiva valas kezdemenyezese erdekeben elfogadja a Karacsony Sandor 
Kbzalapitvany a Jdzsefvarosert kozalapitvanynak az eloterjesztes 1. mellekletet kepezd 
modositott egyseges szerkezetbe foglalt Alapito Okiratat,

2. felkeri polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti egyseges szerkezetbe foglalt Alapito 
Okirat alairasara,

3. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja alapjan a kozhaszmiva v^Us 
kezdemenyezese erdekeben a Fovarosi Tbrvenyszek iranyaba benyujtando 
dokumentumok alairasara es felkeri a hatarozat 1. pontja szerint modositott Alapito 
Okirat valtozasainak a Fovarosi Tbrvenyszek iranyaba tbrtenb bejelentesere.

Felelos: polgannester
Hatarido: 2021. december 15.

A dbntes vegrehajtAsAt v£gzd szervezeti egyseg: Jogi Iroda
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Napirend 15. pofttja
Javaslat a J6zsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjolleti Kdzpont 
intezmenyvezetoi palyazat elbiralasaval kapcsolatos ddntes meghiozatalara 
(irasbeli elbterjesztes)
Eloterjesztb: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormamyzat Kepviselo-testuletenek
642/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato 6s Gyermekjoleti Kozpont intezmenyvezetoi 
palyazat elMralas&rtl

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviseld-testiilet ugy dont, hogy

1 ./ a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete altal - 
az 533/2021. (IX.23.) szamu hatarozata alapjan a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont intezmeny-vezetoi beosztasara 2022. januar 01-tdl 2026. december 
3 l-ig (5 ev) hatarozott idore szoloan - kiirt palyazat eredmenyes;

2 ./ vezetoi megbizast ad Takacs Gabor reszere a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont intezmdnyben intezmeny-vezetoi feladatok ellatasara 2022. januar 
01-tdl 2026. december 31 -ig (5 ev) hatarozott idore szoloan, a Motv. 41.§ (7) bekezdese, a 
Kjt. 23.§ (1) bekezdese, es a kozalkalmazottak jogalldsarol szold 1992. evi XXXIII. 
tbrvenynek a szocialis, valamint a gyermekjoleti es gyermekvedelmi agazatban torteno 
vegrehajtasarol szolo 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapjan 2022. januar 1. napjatol az 
intezmenyi kdltsegvetesben tervezett alabbi illetmennyel:

Alapilletmeny Ft
Munkaltatoi dontesu illetmeny Ft
Vezetoi potlek ” Ft
Osszevont agazati potlek ' ; Ft
Osszesen: Ft

3 ./ felkeri a polgarmestert a hatarozat 2.) pontja szerinti intezmenyvezetoi megbizas 
alairasara.

Felelos: Polgarmester
Hataridb: 3. pont eseteben: 2021. december 03.

A doates vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jegyzdi Kabinet Szemelyiigyi Iroda, Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont.
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Napirend 16. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
szervezeti es mukodesi szabalyzatanak jovahagyasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
643/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont szervezeti es mukodesi 
szabalyzatanak jovahagyasara

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1 .) jovahagyja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont - 
intezmenyvezetoje altal benyujtott - modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatat az eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt 
tartalommal, mely 2021. december 01. napjatol lep hatalyba.

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott dokumentum alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd a 2. pont tekinteteben: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.

Napirend 17. pontja
Javaslat a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Hntezmenyeivel, 
valamint a Menhely Alapitvannyal egyiittmukodesi megallapodas megkotesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
644/2021. (XI. 18.) hatarozata

(10 igen, 4 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Veres Gabor iigyrendi javaslatat, hogy zarjak 
le a napirendi pont targyalasat, es dontsenek a hatarozati javaslatrol.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testuletenek
645/2021. (XL 18.) hatarozata

a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a Menhely 
Alapitvannyal egyiittmiikodesi megallapodas megkoteserol

(10 igen, 0 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testulet ugy dont, hogy

1 .) az Eletmento Pontot 2021. december 15-tol 2022. marcius 15-ig tarto idoszakban a 
Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyei - 1087 Budapest, Konyves 
Kalman krt. 87. sz. alatti - Ejjeli Menedekhely es Nappali Melegedo eptiletenek 
jelenleg hasznalaton kiviili, 170 m2 nagysagu helyisegeben uzemelteti, melynek 
erdekeben egyuttmukodesi megallapodast kot a Budapest! Modszertani Szocialis 
Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a Menhely Alapitvannyal az eloterjesztes 1. 
melleklete szerinti tartalommal, mely 2021. december 15. napjatol lep hatalyba;

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott megallapodas 
alairasara;

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2. pont tekinteteben: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.

Napirend 18. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Egyesftett Bolcsodek 2021. evi teli es 2022. evi nyari 
nyitvatartasi rendjenek jovahagyasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testuletenek
646/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Egyesftett Bolcsodek 2021. evi teli zarvatartasi es 2022. evi nyari 
nyitvatartasi rendjenek jovahagyasara

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete

1 .) ugy dont, hogy a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
Jozsefvarosi Egyesftett Bolcsodek 2021. evi teli zarvatartasi ideje: 2021. december 
22. napjatol - 2021. december 31. napjaig terjedo idoszak. A teli zarvatartas ideje 
alatt a Fecsego-tipegok Bolcsode (1087 Budapest, Szazados ut 1.) ugyeletet tart es 
fogadja a Jozsefvarosi Egyesftett Bolcsodek tagintezmenyeibe beiratott gyermekeket.

2 .) jovahagyja a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo Jozsefvarosi 
Egyesftett Bolcsodek 2022. evi nyari nyitvatartasi rendjet - a sziikseges 
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karbantartasi, felujitasi es takaritasi feladatok elvegzese erdekeben - az alabbiak 
szerint azzal, hogy a nyari sziinet idejen az arra kijelolt kozeli nyitva tarto bolcsodek 
fogadjak a gyermekeket:

Bolcsode neve Bolcsodevezeto neve Nyari zarvatartas 

idotartama

Mini-Mano Bolcsode 
1083 Bp. Barossu. 103/a.

Vajda Krisztianne 2022.07.25-2022.08.19.

Baboca Bolcsode
1083 Bp. Baross u. 117.

Rozsa Anna 2022.06.27-2022.07.22.

Jatekvar Bolcsode
1085 Bp. Horanszkyu. 21.

Sebenne Horvath Maria 2022.07.04-2022.07.29.

Gyermekkert Bolcsode 
1082 Bp. Nagytemplom u.
3.

Sziline Szekely-Bakk Zsuzsanna 2022.06.27-2022.07.22.

Fccsego-tipegok Bolcsode 
1087 Bp. Szazados ut 1.

Fauzeme Zrubecz Melinda 2022.07.25-2022.08.19.

Tiicsbk-lak Bolcsode
1084 Bp. Tolnai Lajos u. 19.

Beres Nora 2022.07.04-2022.07.29.

Katica Bolcsode
1089 Bp. Vajda Peter u. 37-
39.

Botka Zoltanne 2022.07.04-2022.07.29.

Felclos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 18.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek

Napirend 19. pontja
JavasBat az egeszs^giigyi alapellatdsi korzetekrSl szoJo 42/2018. (XII. 21.) 
onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Elotcrjcsztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 15 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST jdZSEFVAROSH ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
37/2021. (XL 18.) SZ. ONKORMANYZAT! RENDELETET A BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT EGESZSEGUGYI. ALAPELLATASI 
KORZETEKROL SZOLO 42/2018. (XU., 21.) ONKORMANYZATI
RENDELETENEK M6DOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jcgyzbi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend 20. pontja
Polgarmesteri tajekoztato a iejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dont^sek vegrehajtasardl, az 
elozo iiles 6ta tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad pemzeszkoz altomany lekbteserol 
(irasbeli eloterjesztes)
Elbterjeszto: Piko Andras polgannester

A Kepviselo-testulet a tajekozatot hatarozathozatal nelkiil tudomasul vette.

dr. Sajtos Csiila s.k. 
jegyzo

Piko Andras s.k. 
polgannester

Ajegyzbkbnyvi kivonat hiteles:

Czira Eva Mandula s.k.
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

vezetoje

A jegyzokonyvi kivonatot keszftette:

Czira Eva Mandula s.k.
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

vezetoje

Juhasz Csiila
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda iigyintezdje

Mellekletek:
1. sz. melleklet: A 621/2021. (XI.18.) sz. hatarozat mel!6kkte
2. sz. melleklet: A 622/2021. (XI. 18.) sz. hatarozat melleklete
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BUDAPEST FCWAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMAnYZAT

PI KO ANDRAS 
polgArmester

A 621/2021. (XL 18.) sz. hatarozat melleklete

Cordia Ingatlanbefektetesi Alap

4. szamu melleklet

Iktatoszam: 05/2734-9/2021.
Ugyintezo
Telefon: 06-1/459-2599
E-mail: Sljozsefvaros.hu

Budapest
Futo utca 43-45. VI. em. 
10 8 2

Targy: Cordia Ingatlanbefektetesi Alap ( szamu elsofoku hatarozattal
szemben eldterjesztett fellebbezesenek elbiralasa

HATAROZAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a fellebbezes elbiralasara 
jogosult masodfoku hatosagi hataskoreben eljarva, a Cordia Ingatlanbefektetesi Alap 
(szekhelye: 1082 Budapest, Futo utca 43-45. VI. em.) kerelmere fakivagasi engedelyezese es 
potlasa iigyeben hozott iktatoszamu elsofoku hatarozatot

helyben hagyja.

A dontes a kdzlessel vegleges, ellene fellebbezesnek helye nines. A dontessel szemben jog- 
szabalysertesre hivatkozassal kdzigazgatasi per kezdemenyezhetd. A Fovarosi Torvenyszek- 
nek cimzett keresetlevelet a hatarozat kbzlesetol szamitott 30 napon belul kell a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzatahoz elektronikus uton benyujtani. A kdz
igazgatasi peres eljaras illeteke 30.000,- Ft, melyet torvenyen alapulo illetekfeljegyzesi jog 
alapjan a keresetlevelen nem kell leroni. A keresetlevel benyujtasanak a dontes vegrehajtasara 
nines halaszto hatalya.

A fellebbezo a fellebbezes illeteket lerotta, az eljaras soran mas kbltseg nem meruit fel.

INDOKOLAS:

A Cordia Ingatlanbefektetesi Alap (szekhelye: 1082 Budapest, Futo utca 43-45. VI. em.) 
2021. augusztus 13-an fakivagas engedelyezese iranti kerelmet terjesztett eld a 1089 Buda
pest, Illes utca 6-10. szam (hrsz: 35780) alatti ingatlanan tervezett 162 lakasos tarsashaz epite- 
se kapcsan. A kerelemben 9 db fat tiintetett fel osszesen 390 cm tdrzsatmerdvel. amit a tenyal-

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 459-2100
www.jozsefvaros.hu
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BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET jOZSEFVAROSI 0NKORMANYZAT

PIKO ANDRAS
POiaARMfSTSR

las tisztazasa erdekeben tartott helyszini szemle megallapitasai nyoman kibocsatott hianypot- 
lasi felhivasra 19 db fara (osszesen 577 cm tdrzsatmerdvel) modositott.

Ajozsefvarosi termeszeti kornyezet vedelemerol szolo 28/2014.(VII.01.) onkormanyzati ren- 
delet (tovabbiakban: Rendelet) 12. § (1 )-(3) bekezdese szerint Jdzsefvaros kbzigazgatasi terti- 
leten nem kbzteriilet besorolasu ingatlanon levo fa kivagasat a jegyzo engedelyezi. A fat ki- 
vagni csak a jegyzo veglegesse valt engedelye alapjan lehet. A fakivagasra engedely csak 
alapos es igazolt indok eseten adhato (igy peldaul engedelyezheto a kivagas, ha a fa epitmeny 
elhelyezeset akadalyozza). Ugyanezen § (6) bekezdesenek rendelkezese szerint a fakivagas 
vegrehajtasara a vegetacios idoszakon kiviili (szeptember 1. es marcius 15. kozdtti) idoszakot 
kell kijelolni.

A Rendelet 12. § (5) bekezdese alapjan a kivagas engedelyezesevel egyidejuleg a 
hatarozatban rendelkezni kell a visszapotlas felteteleirol (hely, darabszam, meret, fajta, 
hatarido), esetlegesen a termeszetbeni potlast helyettesito penzbeli megvaltas - mint 
kompenzacios intezkedes - osszegerol es megfizetesenek hataridejerol is.

A Rendelet 13. § (1) bekezdese rendelkezik a visszapotlas mertekerol, melynek a) pontja 
szerint ha a kivagasra epitmeny elhelyezese miatt kertilt sor, a visszapotlasra telepitendo fak 
szamanak meghatarozasahoz az 1. szamu mellekletben meghatarozott ossztbrzsatmerdt kell 
alapul venni. A Rendelet 1. szamu melleklete szerint ha az ingatlanrol kivagando fak bsszes 
torzsatmeroje eleri a 40 cm-t, az eloirando potlas merteke a kivagott torzsatmero 500%-a.

A Rendelet 15. § (2) bekezdese szerint a fakivagashoz kapcsolodd termeszetbeni pdtlasi 
kotelezettseg, amennyiben a 13. § szerinti potlas - reszben vagy egeszben - nem irhato eld, a 
kerelmezot a hatarozathozatal idopontjaban ervenyes fapotlasi egysegar alapulvetelevel 
szamitott penzosszeg (kompenzacios intezkedes) megfizetesere kell kbtelezni. A megvaltasi 
osszeget a potlaskent eloirt, vagy abbol megvaltani kivant dssztorzsatmerdbdl kepzett 
darabszam es az adott evi fapotlasi egysegar (jelenleg 92.710,- Ft, 6 cm torzsatmeroju fara 
vonatkoztatva) alapulvetelevel kell meghatarozni.

A kerelem modositott adatai es az idezett rendelkezesek alapjan eljaro jegyzo a 
iktatoszamu hatarozattal engedelyezte az ingatlanon levo 19 db fa kivagasat, egyuttal 

rendelkezett a visszapotlas eldirasarol is, mely szerint a kivagassal erintett ingatlanra a 
kerelmezd kdteles 8 db fat visszatelepiteni, tovabba a meg fennmarado potlas (473 db 6 cm 
torzsatmeroju fa) kompenzacios intezkedessel torteno megvaltasara 43.851.830,-Ft. 
kompenzacios osszeget megfizetni.

A kerelmezd a hatarozattal szemben a Kepviseld-testulethez - a torvenyes hataridon beliil - 
fellebbezest terjesztett eld, melyben a fellebbezesen felul masodlagosan meltanyossag gyakor- 
lasat is kerte. A fellebbezeseben eldadottak szerint a magcinterilleten levo 19 db fa kivdgasa a 
2019. majus 5. napjan jogerdsse valt epitesi engedellyel rendelkezo 162 lakasos tarsashdz 
epitese miatt valt sziiksegesse, mivel az ingatlan foldszintje 100%-ban beepill. A fellebbezo 
hivatkozik arra, hogy a jogerds epitesi engedely keltet kovetoen a Rendelet mddosult. A fapot- 
lasi kotelezettseg szamltasa nagymertekben vdltozott, a visszapotlas merteket meghatdrozd
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BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEEVAROSI ONKORMANYZAT

PIKO ANDRAS 
poigArmester

szdzalekos mutatok megnottek, ezdltal a fapotlasi kotelezettseg es a fapotlasi kompenzdcids 
dij bsszege isjoval szigorubb szabdlyok szerint keriilt megallapitasra a korabbinal.
Hivatkozik tovabba arra is, hogy a szuksegtelen kornyezetterheles elkeriilese erdekeben nem 
kivanta az epitkezes megkezdeseig a fak kivdgdsdt kezdemenyezni, illetve arra is tekintettel 
kellett lenniiik, hogy az engedely egy eves ervenyessegi idejen beliil a kivagasok a vegetdcibs 
idoszakon kivulre idozithetok. Alldspontja szerint alappal szamolhattak azzal, hogy ajogerds 
epitesi engedely kiadasakor hatdlyos rendelkezesekben foglalt dsszegek nem fognak kbzel 
negyszeresere emelkedni az epitkezes meginditdsdig, a fakivdgdsi engedely iranti kerelem 
benyujtasdig es elbirdldsdig. A 2020. oktober 01. napja elott hatalyban levo bnkormdnyzati 
rendelet szerinti fakivagas kompenzdcids dijszamitdsdval szamolt az epittetd a kalkiddcio so- 
ran. ennek bsszege szamltdsuk szerint 11.897.474,-Ft. A hatarozatban megdllapitott 
43.851.830 Ft es az dltaluk becsillt 11.897.474,-Ft kompenzdcids dij kozotti kuldnbseg sza- 
mottevd. A fellebbezd szerint serti a jogbiztonsdg es az ardnyossdg elvet is, hogy a 2020. ok- 
tober I. napja elotti, egyben az epitesi engedely megaddsakor hatdlyos pdtldsi dij bsszegei a 
negyszeresere emelkedtek. A kerelmezo szdmara egy inflacidt koveto vagy azt kis mertekben 
meghaladd emeles elfogadott, de ilyen merteku emeles nemcsak aranytalanul nagy terhet rd 
az epittetore/ kerelmezore, hanem az epitkezes koltsegveteset is modositja. Mindezekre tekin- 
teltel elsodlegesen a fizetendo fapotlasi dij osszegenek a 2020. oktober 1. napja elott hatdlyos 
rendelkezesek alapjan torteno megdllapitdsdt, masodlagosan - amennyiben elsodleges kerel- 
met nem fogadjak el - meltdnyossag gyakorlasdt keri a Kepviseld-testulettol azzal. hogy a 
fizetendo pdtldsi dij osszegenek esszeru mertekre, azaz harmadara void leszdllitasat keri.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete a fellebbezes elbiralasara jogosult 
masodfoku hatosagi jogkorben eljarva a fellebbezessel tamadott dbntest es az azt megelozo 
eljarast megvizsgalta.

Az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. tbrveny (tovabbiakban: Akr.) 
119. § (4) bekezdese szerint a jegyzo atruhazott hataskorben hozott elsofoku hatarozataval 
szemben benyujtott fellebbezest a masodfoku hatosag (Kepviselo-testulet) bfralja el, melynek 
soran a fellebbezett dbntest es az azt megelozo eljarast megvizsgalja. Eljarasa soran nines 
kbtve a fellebbezesben foglaltakhoz. Az Akr. 118. § (2) bekezdese szerint a fellebbezest indo- 
kolni kell. A fellebbezesben csak olyan uj tenyre lehet hivatkozni, amelyrol az elsofoku elja- 
rasban az iigyfelnek nem volt tudomasa, vagy arra onhibajan kivtil esb ok miatt nem hivatko- 
zott.

A fellebbezesben eloadott alabbi indokok a fakivagas engedelyezese iranti kerelem elbterjesz- 
tesekor is ismertek voltak a kerelmezo szamara, igy azok a fellebbezesben indokolaskent nem 
hozhatok fel: Kerelmezo a szuksegtelen kornyezetterheles elkeriilese erdekeben nem kivanta 
az epitkezes megkezdeseig a fak kivagasat kezdemenyezni, illetve arra is tekintettel kellett 
lenniiik, hogy az engedely egy eves ervenyessegi idejen beliil a kivagasok a vegetacios ido
szakon kivulre idozithetok.

Alaptalan a fellebbezes azon hivatkozasa, mely szerint az epitesi engedely keltet kbvetoen a 
Rendelet modosult, a fapotlasi kotelezettseg szamitasa nagymertekben valtozott. a fakivagasi 
engedely iranti kerelem benyujtasaig es elbiralasaig az dsszegek kbzel negyszeresere nbttek es
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az ennek bemutatasara szant 11.897.474,-Ft bsszegu kompenzacios dij koltsegkalkulacioja is 
teves. Ezen indokok kapcsan sziikseges ramutatni. hogy az epitesi engedelyezesi tigy es a fa
kivagasi engedelyezesi iigy ket kiilon eljaras, es ket masik hatosag hataskorebe is tartozik.
A jogeros/vegleges epitesi engedely (mint a fakivagasi kerelmet megalapozo teny) nyilvanva- 
loan sziikseges feltetele a fakivagasi engedely kiadasanak, ezen tulmenoen azonban a ket iigy 
kozott kapcsolat nines. A kerelmezo/epitteto az epitesi engedely ervenyessegi idejen beliil 
sajat erdekkdren beliil ddnthet a meg esetlegesen sziikseges engedelyek (pl. fakivagasi enge
dely) beszerzeseroL
A fakivagasi iigyben alkalmazando Rendelet nyilvanvaloan nem tartalmaz (nem is tartalmaz- 
hatna) olyan eloirast, amely szerint a fakivagas engedelyezesenel es a potlasi kbtelezettseg 
eloirasanal a (jogeros) epitesi engedely idopontjara vonatkoztatva - mintegy visszamenolege- 
sen - kellene eljarni.

A fellebbezesben hivatkozott 2020. oktober 01. napja elotti idoszakban (es ugyanigy, mar az 
epitesi engedely 2019. majus 05. napjan is) hatalyban levo Rendeleti eldirasok szerint a visz- 
szapotlasi mertek 300% volt. Ehhez kepest 2020. oktober l-tol a potlasi eloiras valoban meg- 
emelkedett, ami azonban az elozo idoszak potlasi mertekehez kepest 67%-os emelkedest je- 
lent. A kerelmezo a benyujtott kerelme mellekleteben is - vegleges kiviteli terv, tajepiteszet 
tervfejezet - 300%-os visszapotlasi mertekkel szamolt. A fakivagasi kerelmet a kerelmezo 
2021. augusztus 13-an nyujtotta be.

Az elozoek kapcsan annyi rogzitheto, hogy a kerelmezo (beruhazo/epitteto) sajat erdekkor- 
eben eljarva kell tajekozodjon a tervezett tevekenysege jogszabalyi felteteleirol, amelyek val- 
tozhatnak, ahogy termeszetesnek veheto a beruhazas egyeb piaci, pl. financialis felteteleinek 
valtozasa is.

Kerelmezo meltanyossaggal kapcsolatos masodlagos kerelmeben foglaltak nem teljesithetbek, 
mert a megallapitott megvaltasi osszeg csokkentesere a Rendelet eloirasai nem adnak leheto- 
seget.

A fentiek tiikreben a Kepviselo-testiilet megallapitotta, hogy a .. iktatoszamu
elsofoku hatarozat a kerelem benyujtasakor hatalyos Rendelet eloirasainak megfeleloen enge- 
delyezte a kerelmezoi ingatlanon levo 19 db fa kivagasat es ugyancsak helyesen allapitotta 
meg a visszapotlasra vonatkozo eloirasokat, ezert azt masodfoku hatosagi hataskoreben eljar
va helyben hagyta.

A Kepviselo-testiilet dontese a fentebb idezett jogszabalyi rendelkezeseken, az altalanos 
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. tv. (tovabbiakban: Akr.) 80. § (1) es 81. § (1) 
bekezdesen, valamint az Akr. 119. § (5) bekezdesen alapul. A dontessel szembeni fellebbezes 
lehetoseget az Akr. 116. § (4) bekezdes b) pontja zarja ki. Az Akr. 113-114. § ertelmeben a 
kozigazgatasi per kerelemre indulo jogorvoslati eljaras, az iigyfel - az onallo fellebbezessel 
nem tamadhato vegzesek kivetelevel - a veglegesse valt dontes ellen kozigazgatasi pert 
indithat. Ennek megfeleloen hatarozatom rendelkezo reszeben a kozigazgatasi per inditasanak 
lehetosegerol adtam tajekoztatast. Az eljaro birosag megjeloleset a kozigazgatasi
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perrendtartasrol szolo 2017. evi I. torveny (a tovabbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdes a) pontjara, 
a jogorvoslatra vonatkozo egyeb rendelkezeseket a Kp. 39. §-ara alapitottam.
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A fellebbezo a fellebbezes illeteket lerotta, az eljaras soran egyeb eljarasi kbltseg nem meruit 
fel, ezert annak megallapi'tasarol es viseleserol nem rendelkeztem. A kozigazgatasi peres elja
ras illetekerol az illetekekrbl szolo 1990. evi CXIIL torveny 45/A. § (1) bekezdese alapjan 
adtam tajekoztatast.

Budapest, 2021. november

Piko Andras 
polgarmester

Ertesi.il:
1. Cordia Ingatlanbefektetesi Alap (elektronikus uton)
2. I rattar
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A 622/2021. (XL IS.) sz. hatarozat melleklete

Budapest

1087

1. szamu melleklet

Iktatoszam:
Ugyintezo:
Telefon: 333-5744/15
Fax: 314-1416
e-mail: szocialis@iozsefvaros.hu

Targy: teleptilesi tamogatas iranti kerelem elutasitasara benyujtott fellebbezes elbfralasa

HATAROZAT
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete, mint masod- 
foku hatdsag (sziiletett: i . any-
ja neve: J 1087 Budapest, 1 szam alatti lakos
tigyeben a । szamu teleptilesi tamogatas iranti kereiem elutasftas targyaban
hozott elsofoku hatarozatot

helybeiahagyja.

E hatarozat ellen a fellebbezes kizart. Az tigyfel a veglegesse valt dbntes ellen kozigazgatasi 
pert indithat. A keresetlevelet - a Fovarosi Tbrvenyszeknek cimezve - a dbntes kbzlesetbl 
szamitott 30 napon beltil a Polgarmesternel kell elbterjeszteni a Jozsefvarosi Polgarmesteri 
Hivatal utjan (1082 Budapest, Baross u. 63-67.). A jogi kepviselb nelkiil eljaro felperes a ke
resetlevelet jogszabalyban meghatarozott nyomtatvanyon is eloterjesztheti.
A szocialis igazgatasi eljaras es az azzal bsszefiiggesben indult kozigazgatasi per kbltseg- es 
illetekmentes.

INDOKOLAS

■ 2021. szeptember 21. napjan gyogyszerkbltsegeinek csbkkentese 
erdekeben, a Budapest Fovaros VIII. kerulet Polgarmesteri Hivatal Humanszolgaltatasi 
Ugyosztaly Csaladtamogatasi Irodajan, teleptilesi tamogatas iranti kerelmet nyujtott be.

Kerelmezo a fenti cimen hazastarsaval el. A kerelemhez benyujtott dokumentumok alapjan 
megallapitottam, hogy a kerelem benyujtasat megelozo honapban a csalad jbvedelme 
bsszesen - Ft volt. Nevezett eseteben a fogyasztasi egyseg aranyszam: 1,9 (kerelmezo:
1,0, hazastarsa: 0,9). Az egy fogyasztasi egysegre juto jbvedelem tehat ,- Ft.

A szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi III. tbrveny (a tovabbiakban: 
Szt.) 45. § (1) bekezdes d) pontjaban foglaltak alapjan a kepviselo-testiilet az e tbrveny 
rendelkezesi alapjan nyujtott penzbeli es termeszetbeni ellatasok kiegeszitesekent, 
bnkormanyzati rendeletben meghatarozott feltetelek alapjan teleptilesi tamogatast nyujt.

A teleptilesi tamogatas, ezen beltil a gyogyszerkiadasok csbkkentesere iranyulo tamogatas 
jogosultsagi felteteleinek szabalyait a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes 
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gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. 
(HL01.) onkormanyzati rendelete (a tovabbiakban: OR) 7. §-a hatarozza meg.

A hivatkozott jogszabaly (1) bekezdese alapjan a gyogyszerkiadas viselesehez 
gyogyszertamogatasra az a szocialisan raszorult szemely jogosult, akinek az Szt. 49. §-ban 
szabalyozott kozgyogyellatas iranti kerelme veglegesen elutasitasra kerult es a havi 
rendszeresseggel szedett gyogyszer kdltsegenek merteke a csalad egy fogyasztasi egysegre 
juto havi jbvedelmenek 20%-at meghaladja es
a) akinek a csaladjaban az egy fogyasztasi egysegre juto havi jbvedelem nem haladja meg az 
oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb bsszegenek 250 %-at.
Jelenleg az oregsegi nyugdij mindenkori legkisebb bsszege 28.500,- Ft.

A kerelem es az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan csaladjaban, a
kerelem benyujtasat megelozo honapban az egy fogyasztasi egysegre juto havi jbvedelem

- Ft, mely meghaladja az OR 7. § (1) bekezdes a) pontjaban meghatarozott 71.250,- Ft 
bsszegu ertekhatart, emiatt kerelme 2021. szeptember 29. napjan elutasitasra kerult, mely 
dbntest 2021. oktober 11-en, szabalyszeru kezbesitest kbvetoen atvett.

Kerelmezb az else foku dbntes ellen a fellebbezesi hataridbn beliil fellebbezest nyujtott be 
melyben arra hivatkozott, hogy keringesi- es daganatos betegsegei kbvetkezteben rendszeres 
orvosi kezeles alatt all, igazolt gyogyszerkbltsege havi 18.857,- Ft. Hazastarsa szinten 
kronikus betegsegekkel kiizd, sziv- es tudbmuteten esett at. kronikus betegsegei miatt magas 
bsszegu gyogyszerkbltsege van. A havi gyogyszereik kivaltasat, valamint a lakhatasi kiadasok 
kifizeteset kbvetoen megelhetesiikre keves bsszeg marad.

A telepiilesi tamogatas iranti kerelem elbiralasakor ' ‘ altal benyujtott
jbvedelem igazolasok alapjan hozta meg az elsbfoku hatosag a dbnteset.

Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tbrveny (a tovabbiakban: 
Mbtv.) 41. § (4) bekezdese szerint a kepviselb-testulet hataskbreit a polgarmesterre, a bizott- 
sagara, a reszbnkormanyzat testiiletere, a jegyzbre, a tarsulasara ruhazhatja at. E hataskbr 
gyakorlasahoz utasitast adhat, e hataskbrt visszavonhatja.

A Mbtv. 142/A. § (1) bekezdese alapjan a kepviselb-testulet a hataskbrebe tartozb hatosagi 
ijgyben (a tovabbiakban: onkormanyzati hatosagi iigy) a hataskbret onkormanyzati rendelet- 
ben a polgarmesterre, a bizottsagara, a tarsulasara vagy a jegyzbre ruhazhatja at.

A Mbtv. 142/A. § (2) bekezdese alapjan, ha a kepviselb-testulet onkormanyzati hatosagi ugy- 
ben a hataskbret atruhazza, elbiralja a fellebbezest, valamint gyakorolja a masodfoku hatosag 
es a feliigyeleti szerv feladat- es hataskbret.

Az altalanos kbzigazgatasi rendtartasrbl szolo 2016. evi CL. tbrveny (a tovabbiakban: Akr.) 
112. §-a alapjan a hatosag hatarozata ellen bnallo jogorvoslatnak van helye. A hatosag vegze- 
se ellen bnallo jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt tbrveny megengedi, egyeb esetben a 
vegzes elleni jogorvoslati jog a hatarozat, ennek hianyaban az eljarast megszuntetb vegzes 
ellen igenybe vehetb jogorvoslat kereteben gyakorolhato.

Az Akr. 116. § (2) bekezdes a) pontja ertelmeben fellebbezesnek van helye, ha a hatarozatot - 
a kepviselo testiilet kivetelevel - helyi bnkormanyzat szerve, vagy rendvedelmi szerv helyi 
szerve hozta.
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Az Akr. 119. § (3) bekezdese alapjan, ha a hatosag a megtamadott dontest nem vonja vissza, 
illetve a fellebbezesnek megfeleloen azt nem modosltja, javltja vagy egesziti ki, a fellebbezest 
a hatosag osszes irataval, a fellebbezesi hatarido leteltet kovetoen felterjeszti a -jogszabaly- 
ban kijelblt - masodfoku hatosaghoz.

Az Akr. 119. § (5) bekezdese alapjan a masodfoku hatosag a dontest helybenhagyja, a felleb- 
bezesben hivatkozott erdekserelem miatt, vagy jogszabalysertes eseten azt megvaltoztatja 
vagy megsemmislti.

A Kepviselo-testulet mint masodfoku hatosag a fellebbezest megtargyalta es a ..... /2021.
(...........) szamu hatarozattal a . szamii elsofoku dontest helybenhagyta tekin-
tettel arra, hogy az OR. 7. § (1) bekezdesben meghatarozott feltetelnek nem felel meg.

A hatarozat jogalapja az Szt. 4. § (1) bekezdese, 32. § (3) bekezdese, 45. §-a, az OR. 1. § (1) 
bekezdese. 7. §-a, az Akr. 80. § (1) bekezdese, 81. § (1) bekezdese, 112. §-a, 116. § (2) be
kezdes a) pontja.l 18. §-a, 119. § (3), (5) bekezdese.

A Kepviselo-testulet hataskbret az Mbtv. 142/A. § (2) bekezdese, az Szt. 4/A. § (1) bekezdes 
a) pontja, az OR. 3. §-a, illetekesseget az Szt. 32/A. § (1) bekezdese, a Akr. 16. § (1) bekezdes 
a) pontja, valamint az OR. 1. § (1) bekezdese allapitja meg.

A szocialis igazgatasi eljaras es az azzal osszefuggesben indult kbzigazgatasi per az Szt. 16. § 
alapjan koltseg- es illetekmentes.

Budapest, 2021....................

Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 

testiiletenek kepviseleteben

Piko Andras 
polgarmester

dr. Sajtos Csilla
jegyzo

A hatarozatrol ertesiilnek: 
1.
2. 1 rattar
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