TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
C
A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. június 25.

sz. napirend

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés
óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati
pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET SZERVEZÉSI IROD
KÉSZÍTETTE: CZIRA ÉVA SZERVEZÉSI IRODA VEZETŐJE, DR. BORI ANDRÁS GYINTÉZŐ;W___
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL: tti.
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
;
CZUKKERNE DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
El
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Ki
Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
E3
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási El
Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Ei
Kerületfejlesztési, Környezetés
Klímavédelmi
Bizottság El
Véleményezi
Határozati javaslat a bizottság számára:
A Költségvetési es Pénzügyi Bizottság/ Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság/ Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság/ Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság/ Városüzemeltetési Bizottság/
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (Xl. 06.) számú
önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján „A rendes ülés állandó napirendi pontja a
polgármester írásos tájékoztatója a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző
képviselő-testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad rendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről."
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2020. évi polgármesteri szabadságolási ütemtervemben a
veszélyhelyzet időtartama alatt I nap szabadság kivétele volt ütemezve 2020. március 27. napjára. Az
adott napon a szabadság kivétele nem történt meg. Az 1 nap szabadság 2020. június 5. napján került
felhasználásra.
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Mellékletek:

1. sz.: Lejárt határidejű határozatokról táblázat
2. sz.: Veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések táblázat
3. sz.: Fontosabb intézkedésekről, a jelentösebb eseményekről táblázat
4. sz.: Az átmenetileg szabadrendelkezésű pénzeszköz lekötése 2020. 03.13. —
2020.06.08. időszakban

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Budapest, 2020. június 15.

Pikó An as
polgármester

Tör ényességi ellenőrzés:

Czukkerné dr. Pinter Erzsébet
jegyző
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VESZÉLYHEIA ZETBEN 31E61101,01-1- POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

Szám

FA

idles
napja

Napirend címe

Hat.
Pont.

111.24.

vállalás) gyűjtés
során felajánlott

tényleges
Idopontja

.

adományok
elfogadására
vonatkozó
határozat
pontosítására

telepu1ési önkormányzat képviselehtestuletének feladat-és hatáskoret a polgarrnester
gyakorolja E rendelkezesek atapján a Rizsefválrosi Onkormányzat Képviselö-testületének
feladat- es hatáskörét gyakorolva a polgármester 103 2020. IIP24 számú hatainzatot bona:
BIAS Andras polgármester agy döntök. hogy a Budapest Föváros VIII. heraldt

Elvégzett feladat rövid leírása
és végrehajtás
megtörtént/folyamatban

Végreh.
elmar. oka

KT
Besze

Módosító/vi
sszavonó

m.
Itliip.

határozat
megjelölése

Az Önkormányzat elindította a
Szolidaritási Alapot, amelybe a
vészhelyzeti időszak alatt 38,4

évi CXXVIII. törvény-tő.* (4) bekezdésének felhataImazása atapján veszélyhelyzetben a

(közérdekű célra
való kötelezettség

2020

Datum

Végrehajtás

i a erteInieben az der- es sagyonbiztonsagot veszelyeztetii tomeges inegbetezedest okozó
Iminanjervány köt eikezména:einek elhádtása. a magYar államPolgámb egesmetieueb ás
életének megóvása érdekében Magyarország egeÓ területére veszélyhelyzetez hirdetett ki.
A kataszurifavedelemnil es a hiszni kagcsolodo egyes tönenyek modositasáróI szóló 2011

megadására
pénzbeli adomány-

103

Döntés
végrek.
Végző

Határozat
végreh.
Határidő,

A Kormar' a veszhelyzet kilurdetesenil szölö 40/2020 MI I I ) számu kormanyrendelet

.lavaslat előzetes
engedé ly

N
Y

Tartalom (a határozat pontos szövege)

es/vagy

Polgánnest 2020. apnlis
eli Kabinet
02.

önkormányzat fellevast tesz hozzá pénzbeli adomany (kozerdekii célra vale kotelezeuseg
valetas) gythiésre. Az adománycAat az onkormanyzat kulönbozó vidöfelszerelesekre,
fertötlenitöszerekm, yalamint a koronavirus miatt nehéz helyzetbe kerult idős emberek

2020.03.24

millió Ft érkezett be
magánszemélyektől,
szervezetektől, cégektől. Ebből
a pénzből többek között
védőeszközöket, COV1D-19
teszteket vásároltunk, tartós
élelmiszercsomagokat
ällitottunk össze. Ezúton is

2020 .
június

25.

116/2020
OV.06.)
határozattal
módosítva

köszönjük azon
józsefvárosiaknak is
budapestieknek akik segítettek

megsegitesere forditja Az adornanygyüjtésnél be kell tartan; acts-il szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a kozhasznaság egyes kérdéseiről sails, 50/2011. (X11
30 ) Komi rendelet eleuräsait ide vonatkozó rendelkezesee

ebben a nehéz időben.

A Kormány a veszhelyzet hilurdeteseröl szab 40/2020 (III I I I számú kormanyrendeler I *
estelmében az Met- es vagyonbiztonságot veszetyeztetti tömeges megbetegedem okozó
humánjámány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének es
életének Inggórása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdeteu ki.
A katasztrófavédelemről es a Ilona kapcsolódó egyes törvények módositeseról szolia 20/1

éti CXXVIII. törveny 46. *14) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a

Ny

104

2020

111.26

.

Btallalági

feladat- Es hatáskörét gyakorolva a polgármester 104,2020611126a számú hattirozatot hozza:
Pikó Andras polgármester úgy döntök. bogy

Ügyosztály.
Humánkap

Az Önkormányzat elinditotta a
Szolidaritási Alapot, amelybe a
vészhelyzeti időszak alatt 38,4
millió Ft érkezett be

a 2020/2021-es nevelesi évre szólóan a Budapest Főváros VIII. kerület lazsefvárosi

csolati
Iroda,
Napratörgó
Egyesitett

magánszemélyektől,
szervezetektől, cégektől. Ebből
a pénzből többek között
védőeszközöket, COV1D-19

Onkormanynt fenntartasaban make& Napraforgó Egyesitett Óvoda székhely- es
tagóvodáiban az általános óvodai beiratkozás idejét 2020 májas 14. 15. 18.19, 20.
napokon határozza meg. az °yodel jogviszony letesitéseveI összeruggii eljáräsról az
elöterjesztés I saimú melleklete szerint HIRDETKIENY a 2020/2021 nevelesi évre

154044

szóló ötiodat beiratkozáshoz hirdetményben ad tájékoztatási.

2.

2020.

Humänszol martins 26.

gyakorolja E mndelkezések alapján a Józseftarosi önkormányzat Képviselömestületenek

telepulesi onkormanyzat képviselebtestuletének feladat-és hatáskordi a polgármester

Javaslat az óvodai
beiratkozás
előkészítésére

1-2.
pont:Polgár
mester,

2020. április
03.

felkéri a polgarmesten az ehiterjesnes I smug, melléklete szennti hirdetmeny
aleírasára. valamint annak közzétételére a Józsenáros honlapját es a Józsenáros
újságban.
3 felkért a Budapest Fen/kris VIII keralet lözsefvárosi Onkormányzat Napraforgó rigs:eaten Óvoda igazgatójah hogy az
óvoda honlapten tegye közzé az elöterjeszres 1 számát melleklete szennii HIRDETNIENY a 2020/2021 nevelési évre

3.

szóló ötödai
beiratkozáshoz hirdetményt.

1 Pont
NaPeaforgá
Egyesített
Óvoda

igazgatója

4.

4 amennsuben a yeszélybelyzei a beiratkozas idiipontjában fennall. ai hetratkozási tdöpoal tarot meghstározasra

2020.május
13.

teszteket vásároltunk, tartós
élelmiszercsomagokat
állítottunk össze. Ezúton is
köszönjük azon
józsefvárosiaknak es
budapestieknek akik segítettek
ebben a nehéz időben.A
hirdetmény kihelyezése
megtörtént az óvoda honlapján.

2020.
június

25.

122/2020
(13'.06.)

2

A Korman): a teszbelyzet kilmdineseral szolo 49.2020 (III 1 I I swim kormanyrendelet
I § ettehmthen az del- es vagyenbiztonsanot veszelyezteto tonleges megbelecedeSt okozo
humanjárvány kiivetkezménycinek el hantása. a magyar állampolgárok ezészségének 97
életenck mecnvasa erdekelten Magyarország egész terilletért vesaelybelyzetet hirdetett kb

Beszámoló a
BRFK VIII.

N
Y

105

2020

111.26

A katasztróbvcdelernail es a hozza kapcsolódó egyes turvények medosnásáról szolo 3011
évi CXXVIII lőn -én' 46. e (4) bekc-zdesének felhatalrnazása alapján veszelyhelyzetben a
releptilesi onkorman, wit kepviselökestuletenek feladat- es hataskorét a polgármesrer
gyakourha E rendelkezesek Raritan a Jozseőtárosi Önkormányzat Kepviselő-testuletenek
feladat-es hatasImiet 80 akorolva a pol gámlesterkS72020. 014 számú halározatot hozza:
Pikó Andras polgármester Ray döntbk. hogy elfogadom a EREK VIII. Keitilen
Rendörkapnánysag 2019 es-, tevékenységéről szolo beszámolóját

Kerületi
Rendőrkapitánysä
g 2019. évi
tevékenységéről

Közterülel2020.

tr.el:
jt

gye láeit i tnäreius 26.
o szi y

2020.

A beszámolo elfogadásra

június

került.

25.

A Kormány a veszhelyzet kilurdetéserül szolo 4012020. (III I I ) swami} kormányrendelet
I. * értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozo
humánjárvány köverkezményeinek elháritása, a magyarállampolgárok egészségének es
életének rnegávása érdekében Magyarorszae egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavedelemröl és a hozzá kapcsolodó egyes torvények rne>dositäsáról szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 46. 9 (4)bekezdésének felltatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

I.

En, Pike Andras, Budapest Főváros VIII horn let Józsefváros polgármestere úgy dontok,
honk
I elfogadom a BRA- Keleti lät közérdekű kötelezettségvállalásra irányuló, az
elöterjesztes 1 mellekletét képező felajánlásähan foglaltakar a Budapest VIII
kerület, Mosonyi utca rEesteucs urea -- Flume' út közötti szakasza) felitatása
érdekében. az elöterjesztes 2. mellékletit kepezö tervek szerint

Javaslat közcélú
felajánlás

N
Y

106

2020.

111.26.

telepulisi onkomianyzal képviselö-testületenek feladat- és hatáskorét a polgármester
gyakorolja E rendelkezések alapjan a Józsefvárosi önkormányzat Kepviselő-testületének
feladat' és hatáskörét gyakorolva a polgánnester a 1061202061E264 számú határozatot hona:

elfogadására a
Mosonyi utca
felújítása

2020.

2020.

június

március 31.

25.
Vitrosepites
zeti !rode,
JGK Zrt,

érdekében

2.

2 az I. pont szerinti közérdekű knlelezettségvállalmsna irá nyatő megállapodást

2020.

előkészitem

ápr ili s 30 .

2030.
június

a5

A telelepülésrendezési
SZ
3.

1 az I. post szerinti ut

kasz fehijítása engedélyezési el

ab

engedélyező

(es

dokumentumokat Bair:out

szerződés előkészítése

2020.

folyamatban van.

június

si eljárás

25.

saran
A Kormány a vészhelyzet lahirdeRseról szólás 40/2020 (I0 II )szánnis kOrnlänYrendelet 1: 4
énelnieben az elet- es vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjámány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének es eletének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelyhelyzeter hirdetett ki.
A katasztrofavedelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények medositäserel meat 2011. ért
CXXVIII. törvény 46. § (41 bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
onkormányzat kepvisekt-testületenek feladat- es hatáskörit a polgarmester gyakorolja E
rendel kezesek alapján a Julsymarosi Önkormányzat Képviselő-testuleienek feladat- és hatáskorét
gyakorolva a polgármesterm 107:2020. (111.26.) számú határozatot Isom:
En. Pikó Andras, Budapest Kóváros 3111. kerulet Józsefváros polgarmestere ügy donut!, bogy

Polgármest

er.
Javaslat a

parkolási

a Semmelweis Egyelem I/ számú Szülészeti es NrigYógYászall Klintka glum parkolo
Fejlesztésének iámogatásával összefüggésben a Magyaroiszág 2020. es-i központi
koltséeseteserül szélű 20)9 est I.XXI (omen): 3 melleklete (4 lady' onkonnanywatok
kiegeszini tamocatásair It reihaknozast célú támogatások kientének II Pentalll

fejlesztésével

biztositeu 60000,0 e Ft összegé támogatást befogadja

Ludovika tér
(36178 hrsz)
N
y

17
0

2020
.

.

III. 26

kapcsolatos

2

segues

zeti Iroda.

.

1, pon t

MzselVárds tekintetében

i
Gazdálltod

2. az l-pont szerinti támogatást a Ludovika ter (36)78 hrsz.) Semmelweis Egyetem 11.
számú Szalészeli és blegyogyaszau Klinika (anal parkolo része felugatására használja fel.

döntések
meghozatalára

Vár

ási

2020.
rn á roi nn 31 .
A
támogatás

Központ
Zn.

visszavoná

Parkolási

ara került,

Igazgatóság

ezért a
feileCmtA

21én
:

2

-e--

3

3.

4.

a
nem

-meleber szukseües
3 fel ken a polgarmesten es a jegyzót a tá neua
dokumentumok aláírására. is an esetleges hiáas'pótlási fethisisbaa foglaltak reliesitésére.

vaiiesult

let parkolóként legalább 5 MO fenntartja. ennek erdekehen a Mr

4 a 2. pant

meg.

fenntartására ddie forditott fedezetet to ábbra is hiztositja.
5. felkéri a polgánnesten an ällamháztartásről szolsi törvény'ehmlásárol snob:, 368 2011.
IRO. 31.IKonn. rendelet 73. 8 121 bekezdés d poati aszerla 1 nyilatkozat kiadására.

6 felken a polgannesiert,tangy a [jokes, ank ormanyzaataI kosson külőn meuállapodást a
egvalösitható legyen.
nil
támogatás 2. pont
RI
A Kormány a yeszhelyzei kaurdetéseről szólo 40/2020 (ill ILL szamu kormänyrendelet
I * értelmében an elm- es yauyonbrztorisagot veszélyeztete tonieues meübetegedest okozat
humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok cgdszsegenek és
életének megImása érdekében Maéyarmezag egész területére veszelybelyzetet hirdetet ki.
A katasztrófavédelemről es a bona kapcsolódó eäyes törvények modositasaról szóló 2011
isi CXXVIII. toner:1y 46.0 01 bekezdésének felhatalmazása alapján veszéRhel7kethen a
település onkormanyzat képviselädestuRRnek feladat- is hatáskorét a polgemiester
gyakorolja. E rendelkezesek alapján a OzseRarosi Onkormányzat Kepviselödestulemnek
feladat-és hatáskörét gyakorolva a polgánnoter I 0812020AI/1.26J számú határozatot hozza:
Pikó András polgánnester Úgy döntök. hogy

1 an Europa] Bizottság Jogérvényesulesi is Fogyasztópolitikar Förgazgatosaga által

I.

2. an alábbr szervezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként hmonja
es velük konzorciumi egyattmükodesi megállaPodást kot az alabblak 3z-e mit

Javaslat egy

N
Y

komplex ókoclai
108

2020.

111.26.

meghirdetett REC-RDIS-0ISC-AG-2020 számú felhiväsra alkilyázata felhivás a
diszkriminaciomentesség elvének gyakorlatba torten,* hatékony átultetésenek
temogabisaról" cimre Ripalyazókent pályázatot nyüjtok be 374 495 EUR
összkoltséggel, melyből an Onkormányzatra me összkoltség 194 608 EUR,

2.

-Királyhelrnee város (Szlovákia) önkonnányzata 52.677

pályázat
benyajtására

3.

4.

ési
Ügyosztály,

Konzorciumi partner Konzorciumi pannerre esö osszkoltség
. Rosa Parks alapitvány (RPA) 68.936 EUR
-Partners Hungary alapitvány (PH) 58.274 EUR

fejlesztési Ems

RévS,
Koltségvet

PUR.

2020.

Humánszol

2020.márci

' áltatási

us.30.

június

25.

Ügyosztály

tásához
3.a pályázatban foglalt önkormányzati szakmai program meóvalösi
szükséges önrészre összessétreben 2021-hen 12.650 ezer Ft-ot, an

Humánkap

utófinanszirozes megelölegezésére 2022-ben 10.120 ezer Ft-ot hiztositok.

Iroda

4 a 3. pontban foglaltak nuatt előzetes kolelezettséget vallalck önkent vallalt
feladatként arra. hogy a 2021. évi költségvetéshen a pályázat megvalósitásához
szükséges önrészt 12.650 ezer Ft összegben biztosítom, valamint a 2022. évi
költségvetésben az utófinanäzirozás megelölegezeset 10 120 e Ft osszegben

csolati

2021. 2022. évi költségvetés
tervezésénél figyelembe veszi

32 ügyosztály

biztositom a közhatalmi bevételek terhére.

5.

6.

7.

5. a határozat I. pontja alapján felhatalmazom a polgármestert a pályazathoz
szükséges dokumentumok. nyilatkozatok. esetleges költségvetesi for-list nem
rgenyki hiánypótlások alairására es a pályázat benyújtásara,

6 sikeres

A pályázat a PM kabinet

esetén, elötertesztest nyüjtok be a Képviselödestulet rés

támogatást szerződés megkötése érdekében,
7 a 2021 . 2022

raise

részéről benyújtásra került.

ö szolo rendeletek megalkotasánäl a 4 pontban

foglatlakat ftryelernbe veszein.

3

4

A Korteaavaresgttets zet kihirdeeséről nob 40 2020 au i I j name korm,
értelmeben az eelgyonbiztonsagot veszelyeztee reneges megbetezedest okon

Javaslat dr.

humánján án' következményeinek elharitast a magyar allampolgarok egészségenek is
iletériek megóvása érdekélten Magyarország egész területére veszéleofizee hirdetett km
A kamsenthvédelentral es a horn kapcsoló do egyes ton enyek médositásarel szólo 2011
évi CÓEOCV111. törvény 46. §141 bekezdesének felhatalinazása alapján veszélyhelyzetbeit a
telepulesi onkormányzat kepeselödestuletenek feladat- es hataskörét a polgármester
gyakorolja E rendelkezések alapen a Józsefvárosi Onkomtányzat Kervisellátesteletenek
feladat- is hatásköret gyakorolva a polgármester at 0E2020. (111.26.1 wane határozatot hozza:
Piet Andras polgárai ester fey &amok, hogy:

Tárnokiné Joó
Ildikó
közalkalmazotti
jogviszonyának
közös
megegyezéssel

Z

109

2020

111.26.

történő - vezetői
meghizásának

intézményvezető

1 dr Tarnokine Joe: Ildikoval tneeállapodást kot az előterj esztést szenu melleklete szennti
tartalommal, a krizalkalmantti jogviszonya 2020. märcius 31. napjával. közös
megegyezéssel történő megsztinteteséred a Budapest Fövaros VIII. kerület Józseharost
Önkonnánynt Napraforgó ficycsitzti Óvoda intézményben, a Kit- 25. * (.2) bekezdés al
pontja alapján. melyre 3.028.495 Ft-o[ (deceit a Napraforgó Egyesitett ()soda 2020. in
költségvetésében biztositott szemelyt juttatások- es a munkaadót terhelő järulékok

megbízása

megtakaritása terlere.

megszünésevel
járó megszüntetésére
is

I.

2.

legi701
Kabinet
Szemelyüg

A határozat a Napraforgó

yi Iroda.

Egyesített Óvoda részére 2020.

Költség'-el

március 27. napján elküldésre

est

került.

Ügyosztály,
Humánszol

1-2. pont

gältatási

2020.márci

Ügyosztály

us 26

esetében

2020.

2020. aptilis

június

2.

25.

liumänkap

A bérmegtakaritás terhére a

csolati

fedezet a Napraforgó Egyesített

Iroda,

óvoda 2020. évi

Napraforgó

költségvetésében biztosított, a

Egyesitett

végrehajtás (kifizetés)

Óvoda

megtörtént.

2 sz előterjesztés I melléklete szerintt megallapodást alairom
A Kormány a vészhelyzet kilurdetesérail nee 40/2020 011 lt 1 számú kormányrendelet I. §
enelmeben az de- is vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges rnegbetegedist okozó
humánjárvány következményeinek elhádtása. a magyar állampolgárok egészségének is
életének megóvása érdekében Magyarország egasz területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrefavédelemed as a hozzá kapcsolódó egyes tonanyek módosirásáról szóló 2011
évi CXXV111. tonally 46. * (41 bekezdesenek felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a
telepuldst onkorrnányzat kepviselbutestileanek feladat-is hatáskorit a polgármester
gyakorolja. E rendet kezesek alapjan a Józsefvárosi Ontrormanyzar Képoselo-testületének
feladat-is liarásiörélgYakorolva a polgárinesterAlQ.12020. (1 litab számú határozatot hozza:
Pike, Andras polgánneste figy döntök, hogy:

Javaslat dr.
Tárnokiné Joe)
Ildikó
közalkalmazotti
jogviszonyának
közös
megegyezéssel

Z

110

2020

111.26

történő - vezetoi
megbízásának
megszűnésével

biro -

1.

megszüntetésére

I vezetői megbizást adok Aissou Erzsébet részere a Napraforgó Egyesiten Óvoda 11084
Budapest, Tolnai Lajos [ace 1-9.) intézményben 2020 aprilis I -2020 Altus 31 keep
idészakra, a pedagogusok előmenetelt rendszeröl es a konlkalrnazottak jogállásáról
szóló 1992. de XXXII( törvény köznevelée mtezményekben torten') yegrehajtáséről
szóló 32672011 (V111.30.) Korn rendelet 24.( (1) bekezdése alapján. A besorolás
alapjául szolgáló (Anal Mesrepedagágus, fizetési kategória: 1.5.

és

2.

keretén belül

N
Y

(Nagy Templom
III

2020

111.26.

utca 29.1. emelet

9. számúingatlan)
elővásárläsi jogról
történő
nyilatkozattételre

A határozatban foglaltak a

ad Iroda.

Költségvetési Ügyosztály

Költségvet

részéről külön intézkedést nem

2020.

Oöi

igényelnek. JA határozat a

június

Napraforgó Egyesített Óvoda

25.

Ügyosztály,
Humánszol

2020.

részére 2020. március 27.

gáltatási

március 31

napján elküldésre került.

Ügyosztály
Humánkap
csolati
Iroda,
Egyesített

megbízása

Sétány Program

Sumelyüg

Napraf IV

intézményvezető

Javaslat a Corvin

Jeered
Kabinet

2 I i pout szertsti intízattityvezetőigbiza

Óvoda

lairom

A Kormány a vészltelyzet kihtrdetésirél szóló 40/2020 Oil I I 1 kormányrendeler I 1
értelmeben azélet- es vagyonbizionsánot veszelyeztető tömeges megbetcgedest [Wont humánjárvany kovetkezményemek
elháritása. a magyar állampolgárok egészségének is
íletiaek megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelyhelyzetet lurdeten ki A kaiasztrofavedelemről es a
horn kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. de COWIE. törvény 46. 114) bekezdésinek felhatalmazása porgänmest
2020.
alapjan veszelyhelyzeben a telepulési önkormányzat kepviselektestpletenek feladat- is hatáskorit a polgárt nester
er, Rev8
gyakorolja E rendelkezesek alapján a Józservároo Onkormanyzat Képviselő-tesrületének feladat-is hatáskörét
március 31.
gyakorolva a polgarmester a4 412020 számu hatarozatot hozza-Piko András, Budapest polgarmeter ügy dontök, hogy
Zit
a Budapest Filvaros VIII kerület Józsefvárosi Onkomerent a 363 I 210.61/9 hrsz -ii. természetben a 1080 Budapest, Nagy
Templom utca 29 I cntelet 9 szánt earn. 33 m3 alapteruletű lakes tekintetében. a jelen elötedesztes melléklete képező
2E500 00E- H melee-at tanalmazo adasveteli szereides vonatkozásában az onkormánynt javára fennálló elővásarlest
jogával nem kis-án Oat

4

nyilatkozat határidőre átadásra
került

2020.
június

25.

5
A Korman, n ,e5zhel, zet kihridere et, nob, 40.200o (111 I I 'stet kormantendelei
1 § cnelmeben az eleb es tat enbizronsaut i tizelvectet tome/ins megbezegedese okozo
buinantwen2 kriveteamenstinel elharitasa a inagyar állampolgtok tutszségenek es
attend megóvása erdckeben Magyarország csősz lelillelele veszelthelyzem hire/ton ki.
A karastrofavedelemról es a hozza kapcsolodet eases totentuk modusittartil tot 2011
evi CXXVIII ton ény 4b § i 4; bekezdesenek félhatalmazasa alapt n teszélybelyzetcó a
telegulesr onkorrnanyte képviselőtlesittenek feladab es hatskort a polgatniestr
gyakorolta E rendelkeztek alappin a lozseftrom Onkorm.anttuu Reptseltremuleuireek
feladat- Co hatskött gyakomlva a polgänneter :12 2020. 011.26 7 szánt hazel-out! hozza:
Pik Antrés 'nncater úgy &mitt hogs
I i A Budapest VIII ker
tyrajzi számú. temieszetben a Budapest VIII.
kerulet. Ktfarago utca
mm tau találhato szám tat ingatlant tint telepulesket
kőtelezési eljárásban cnytttl fellebbezetel kapcsolatban másodfokő hatósági
tékztromben eljárva as alábbi hat:to/am Item:
HATÁROZAT
Budapest Főváros VIII kerület Mud/trot Onkorrnányzat Repviselébrestuletenek ratites
huáakttt gyakorolva masodfókö hatósági hat/tat:Men eltiva
' kottezése a Budapest VIII kertilet. Kofarago stet
ingatlan utcai nyilásainak teljes átalakítása tigyében
sozoi
számu claii felt hat:Uwe:at
nhagyom.

Javaslat
fellebbezés

Z

112

2020

111.26.

elbírálására
településképi
bejelentési
eljárásban

Városepites

zeal !soda,

2020.

2029,
Az ügyfél értesítése megtörtént.

március 26.

leilyzöi

június

25.

Kabinet

-

A Romany a vtzhelyzet kiherdctézöröl szóló 40/2020 011 II ) szernu kormanyrendelet I e entmeben as élet-és
sagyembiztonságoi veszélyeztető tomeges megbetegedést okozó 'surnames-any következményeinek elhorilasa. a magyar
allampolgárok egészségnek es életének meectása érdekében Magyar's:a-rag egész ittletere veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katastrófavidelcmreil es a hozzá kapcsolódó egye' toneinyek módositásáról szóló 2011 évi CXXVIII térvény 46 §f4)
bekezdésenek felhatalmazása alapten veszelyholyzeiben a teleptelési önkomtnyzat képyrselogestületnek foladatt es
haráskörei a polgármester gyakorolja E rendelkezesek alapja'! 4 .16zseftrosi Órikormanyzat Keptselottestületenek
feladat-és hatskoret gyakorolva as előzetes kotelezeusegvállalisról a polgármester 113. /2020 0 szamii határozatot
Nurnanszol
őt bogy:
tweet Pikó Andras polgánnester ügy dönt
gáltatási
Ügyosztály
Hurnankap

2020.
március 26.

csolati

N
Y

Javaslat téritisl

113

2020

111.26.

A

Iroda,

díjak
felülvizsgálatára1.

ett
iorténii emelése miatt
kotelezetiségee
i. a bolcsödei ilehnezési reyersanyegkonseg 2020. április I. n,
vállalok kotelezti feladatként ana , hogy a 2021.tlaz eves költsegvetésekben as emeléshez szükséges fedezete'') 5 35
ezer Et összegben biztosítom a tritesi bevételi többletek. a költségserest támogatási többlet valamint a közhalalmi
bevételek 'there.

Költségvel

A határozat 1.pontjában

US'
Ügyosztály,

fog
foglaltakat a 2021. évi

2021

költségvetés tervezésénél
figyelembe veszi az ügyosztály

regyziiii
Kabinet

Határozat

135/2020.

visszavoná

(1V.06.)

as miatt a
véorebajtá
a
s
elmaradt,.

Szervezési
Iroda

as eves
2.

a 2021961 az éves öltségvetesről sate. rendeletek megalkotásánal as I pontban
foglaltakat figyelembe vessels).

költségvetés

i

rendeletek

2021

költségvetés tervezésénél

megalkoläsa

szabályairól szóló

A koronavirus elleni védekezésről szóló 2020 éts XII torvény 3 § (I }es CH bekezdeseértebithen, valanunt a
rerzéidicirrel kihudeleséről szóló 40/2020. (III I I 1 tint korrnanyrendelet 1 §enelnieben as etc> es
kagyonbiztonságot veszelyezteto temcgcs megbeiegedest clot° homantnény kötetkezmenyonek ciliates', a magyar
allantolg(rok egeszségenek is életének megovása érdekeben Magyansiszág egész 'entree veszélyhelyzetei hirdtet1ki.
A katasztrófavedelental es a hozzá kapcsoládn egyes tönenyek mat/tasted szolo 2011. évi COWIE ton-env 46 § (4)
bekezdésenek felhatalniatta alapjon veszelybelyeeten a települési önkormányzat képviselibiestultének feladat-és
hatáskort a polgánncsier gyakoroba.
E rendelkezések Mat .5 hinefstrosi Orekormantat Képviselóitestuletenek feladat-és hataskOrt gyakorolva a
114-2020(111 311 száinú határczatot Item:
4 A tatinnyal osszeftetten beellnit létfenruanási valsighelyzelre tekintettel folyositou támogatás Rdezetere 10 000
ezer Et -ot biztosit as aludanos mitt/edit unalek ‚there. ezért as Onkormanyzat kiadós ‚.11107-0' Miikodesi cél es
allalanos tartalék" eins kiadast - kotelezó ecladal -azon belt at ablating lanalék cltranyzaterd 10000,0 e Put
mesopone.it n „11303 Telepulesi lanutarasokt cirri kuidast - prekitt vaj Sail feladai - ellatou.sk penzbeli turdasa

10/2015. (111.01.)

eita 9 /5OEI93.

Javaslat a
pénzbeli és
természetbeni,
valamint a
személyes
gondoskodást

N

114

2020

11131

s itti szocialis és
iiiii i
'
gyermekjóléti
ellátások helyi

önkormányzati

tr

A határozat 1.pontjában
foglaltakat a 2021. évi
figyelembe veszi az ügyosztály

a határozati. pontjában
foglaltak a 2020. évi

iso/ gärniest

2020.
erliumäns peck's 31,
zolgáltatási
Ügyosztály
Humä nkup
csolati
Iroda

2020. június

költségvetésról szóló 8/2020.

25.

(11.28.) önkormányzati rendelet
soron kővetkező módosításánál
dtvezetésre kerülnek.

2020
júniu

25.

133/12020
(151.06.)

6
rellUteln
Il

módosítására
2.

felkéri a polganuesten, hogy a költségvelesi rendel

Kit

sän

költségvetés

ban foglaliakat eine

i rendelet

202 1 . június
25.

A költségvetési rendelet
módosításánál figyelembe
vesszük.

módosítása

A koronavirus ellem védekezesról szóló 202q évi hill torvény 3 4 II) és (3) bekezdéise ónelmében, yalan
veszelyhelyzet blurdetesérill szóló 402020 (III 11 Iszámu kormányrendelet I 4 ertelinében az élet- es
vagyonbiztonságot veszélyeztetö tomeges meubetegedést okozó humangwvany koaetkezménytanek elháritasa, a mauyar
allaingolgárok egészségének és életének inegóvása érdekében Alagyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett kV

2020.

A katasztrófavédelengol es a hogzá kapcsolódó egyes torvenyek ruCdosításárol szolo 201) évi CXXVIII torvény 46 §
(41 bekezdésenek felhatalinansa alapján veszélyhelyzetben a települési onkonnanyzat Ups:gag-test uletének feladat- es

2020.04.02

június

hatáskörét a polgannester gyakorolja.
E rendelkezések alapjan a Józseaárosi Onkormanyzat Kepviseligtesteletének feladat- es hatáskörét eyakorolva
115:20200V.01.)számn határozatot hozom:

25.

Pikó András polgannestcr ivy döntök, bogy:

a lözsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ telephelyekéni miikódo Népkonyha adagszamát 2020.
április 02 napjától 30 munkanap idötartamra napi 350 adagszámMI mamas ans nap, 1350 adagszamra emeli

2.

A népkonyha adagszámát a
vészhelyzetre való tekintettel
Polgármest 2020. április

er

as mach adagszámra 16.710 czer Ft-ot hutiAtt celielleggel melynek fedezete a Much:Gies Szociális Szolgállato *5

kibővítettük 30 'tsars

I.

2020.
.

jeínius
75
2020.

júinus

Gyennekailen Központ koltségvetesében biztosított.

25
a Jozservarosi Szocialis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás 2 40105 Nappali Ellátás" cim - kotelező feladat dologi kiadási elöirányntárol I 032 ezer Ft-ot. a „40102-03 Szolgáltatások" cim - kötelezind feladat -dologi Madam
előininyzatról 3.273 ezer Ft-ot, a „40102-03 Szolgáltatasok" elm - onkent vallalt feladat - dologi kiadást elrbranyzatrol
I 947 ezer Ft-ot, a _40103 Család es Gyerinekjoléti Szolgálat' cim - köteleződ feladat - dologi kiadási elörranyzaing

1.270 ezer Ft-ot, a „40105 Nappal' Ellátás" rim - kotelezögl feladat - dologi kiadást eletranyzatról 3 810 ezer Ft-ot, a
..40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona" cim - kotelezod feladat - dologi Gadási eliiiranyzatróI 1 905 ezer ficot. a
„4010S-02 Családok átmeneti Otthona" cini - kötelemad feladat - dolour kiadást elötranyzatrol 3.473 ezer Ft-ot
aicsoportosit a .40104-01 Szociális étkenetés" ein,- kötelező feladat - Mom kiadästelőirányzatára.

Javaslat
N
Y

115

2020.

IV.01.

Az aláírás megtörtént.
Polgánnest

Népkonyha

2020.
június

er

25.
2020. április
01.

adagszámának
emelésére

Józsefváros

4.

as új tipusia korona virus terjedése következtében kialakult rendkiviili krizis helyzetre tekintettel 30 munkanap
időtartamra a napi 350 adag egy tal meleg étel feletti maximum nap' 1000 adag egy tál meleg étel biztosimsa a
Józsefvárosi Egyesitett Bölcsödek saját fözökonyháiban kerül elóallitásra

I Egyesített

A feladatot a JEB

Bölcsödek

végrehajtotta.

intézmenyv

2020.
június

25,

ezetője

129/2020
(IV.06.)

Józsefváros

i Szociális
Szolgáltató
és
5.

felken a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató ós Gyermekjóléti Kozpont i
Myvezetö-belyettesét, hogy a napi
maximum 1000 adag meleg ete egrendelésere vonatkozóan kössön szerzödést a Józsefvárosi Euycsitett Bolcsödék

Gvennekiö

intézmennyel.

léti

4040L

'
április 02.

2020.04.02

Szerződést megkötöttük a JEBel es a szállítás megtörtént

2020.
jdnius

25.

Központ
intézmény"
ezetőhelyettese

6.

felkéri a polgarmemert, hogy a ha rozatb n foglal

oltségvetesi
ftretembr.

le yi,

zö mgdositásanal

gve

BOlgárrnesl
er

költségvetés

i

rendelet

következő
módosítása.

Figyelembe vesszük a
határozatban foglaltakat a
költségvetési rendelet következő
módosításásnál.

2020.
június

25.

S_
6

7

N
y
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N
Y

2020.

2020

IV.06.

Javaslat el/Hales
engedély
megadására
pénzbeli adomány(közérdekű célra
való kötelezettség
vállalása pap&
során felajánlott
adományok
elfogadására

Javaslat a
Budapest Főváros
VIII. kerület
Józsefvárosi
Polgármesteri
IV.06.
Ilivatal Belső
Ellenőrzési Iroda
2020. évi
módositott
ellenőrzési tervire

A kinaszirefat ede maró es a hozzá kapcsolódó airyes tervenyek modositasarol mole 201 I eyi
CXXViii. tat j
(41 bekezdés/nek felhatalmazasa Magian Jessela Mom Önkonnánymi
Ken iselohesttilmének feladat- es hataskoro cyakorolsa a polgarmener a 1032020 (III 24 1
számon hozott hatarozatot pontoon, es hatälyban tartja fenn az alabblak szennt...Budapon Fő s-arca VIII kard let

I

Ott vaiísSzat folhihást res. Imme Penzbell .domany (kozérdeku celra való kotelezetiség sallalas) gyüttésre Az
PolgármeSt 2020. április 2020. április
adom<
az onkormanyzat kulonbozo vededelszerclesekre, fernalenitoszerekre. valamint a koronavirus miatt nehéz
helyzetbe kerult idos emberek, rout AM n! rantintttul atsréfiettglien &cam, renelkintlt helyzeMe kerulrek megsegítesdre
fordi§la Az adományvyűjtesnél be kell tartani a ciol szervezetek gazdallodám. az arlomanyugnItes es. közhasonlsag
egyes kerdesentI szóló M(2011 (XII 30) Korn, rendelet elearasait ide vonatkozo rendelkezesea "
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I pont

er

06.

06.

A 103/2020 határozatban
elindított Szolidaritäsi Alap
leirásának pontositása

június

A 2020. évi Modósított Belső
Ellenőrzési Tervet az
Önkormányzat Honlapján
közzétettük.

június

Az elfogadott közbeszerzisi
terv a honlapon megjelent és az
EKR rendszerben teltöltésre
került.

június

Az érintett értesítése
megtörHnt.

június

2020.
25.

131/2020
(IM.06.)

rim pontosaott felhisés koz.zérételeról gondoskodom

A koronavirus ellent sndekezésről szóló 2020 ma XII törvény 3. Ill) es (3) bekezdése értelmében valamm a
veszélyhelyzei kihirdetésérol szóló 40/2020 (III II ) számú kormányrendelet I * értelmében az élet- és
vagyonbizionsanot veszélyeneto tomeges n'egbetegedést °Moo humantarvány kovetkezmenyemek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének inegóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett Li.
Jegyző Bel
A katasztrófavedelemról as a hozzá kapcsolódó egyes törvények modositásaról szóló 2011 do CXXVIII. torvény 46 4
..
SO
2020. äprilis 2020. április
Id) bekezdesenek felhatalmazása alapjan veszelyhelyzethen a telepulesi onkormányzat keposelöhestulclének feladat- és
Ellenerzesi
07.
24.
hatásköret a polgánnester gyakorolja.
E rendelkezések alapján Jozsefváros, Onkormányzat Képyiselöhestületének feladat-és hatáskorét gyakorolva I I 7/2020
Iroda
11V. 06.1 számú határozatot hozom:
Pikó Andras polgármester úgy dontijk. Elegy egyetértek az elöterjesztés I szúrni'
melt
Olsen szereplő Polgarmesten Hivatal Belső Ellenörzésa Iroda 2020. ma módosított oilers'/mast tervével

2020.
25.

A koronavirus elleni yedekezésral szóló 2020. évi XII torvény 3 § Illés (3) bekezdése
értelmében, valammt a veszélyhelyzet kilurdeteséröl szóló 40/2020 (III. 11 ) szamu
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2020.

Javaslat
IV.06. közbeszerzési terv
elfogadására

komarmyrendelet I * enelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyenetó tömeges
menbetogedest okozó humánjärvány következrnenyeinek elhántása. a magyar állampolnárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész lerületere
veszélyhelyzeter hirdeien Li.
A katasztroMvidelernról és a hozzá kapcsolódó egyes tömények módositásaról szóló 2011
éri CXXVIII. törvény 46. § (4 / bekezdésének felhamlinazása alapján veszélyhelyzethen a
települést onkormányzat képoselethestuletének feladat-és hatáskorét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján Józsefvárosi Onkormánynt Kepviserödestületenek feladat- es
hatásköret gyakorolva 118:2020. (IV. 06.) számú hatarozatot hozonn.
Pikó András polaármester úgy &Mot hogy jováhagyorn az elötenesztes I szánnri
mellékletét képezo. az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzés, Mont

Pénzügyi
Ügyosztá1y.
Gazdálkod
ASi

2020.
április 07.

2020. äprilis
07.

Ügy0Szlály

2020.
25.

A krsronavirus ellem védekezésröl szóló 2020. Cy, XII torvény 3 Ill ) es (3) bekezdése
értelmében. valamim a veszelyhelyzet lohnderéséred szoló 40(2020 (III II ) számí,
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2020.

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület Illés „.26.
szám alatti
I 1 .06.
ingatlanrészre
vonatkozó
elővásárlisi jogról
történő
nyilatkozattételre

kormányrendelet I § értelmében azélet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges
megbetegedés' okozó humárájániny következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségenek es életének megóvása érdekiben Magyarország egész teruletére
veszelyhelyzetel hirdetett M.
A katssnrófavédelemred és a hozzá kapcsolodo egyes
torvények mádositasaról szóló 2011
évi CXxuur törvény 46. 9 (4) hekezdósenek felhatalmazása alapján veszelyhelszethen a
települési önkormányzat képviselo-testulmenek feladat- es haiaskoret a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefváros, Onkormányzat Képoselöhesalletének feladat ' és
hatáskörét gyakorolva a 119-2020. (IV. 06) seam(' határozalot hozom:
Pike, Andras polgármester úgy döntüls hoey a Budapest Fivaros VIII kerulet Józsefvárosi
Önkonnányzat a 36085:O.A: I lusz. tenneszetben a Budapest VIII. kerillet Illés it. 26.1
emelet I szám alatt található P 06. számú gépkocsilseallo vonatkozásában a 2020. febmar
I 8-án. 4.700 000,- Ft. azaz nénymillió-hétszázezer forint vételáron letrejön adásgetell
szerződéshez kapcsolódó elövásarlasi jogával ne', kivän eln,

7

Polgánnest

er;
Gazdälkod
äSi

2020. április 2020. április
06.
1 0.

2020.
25.

Ügyosztäly

9

A koronas irus ',Hem vedekezesröl szóló 2020 es' N11 tonen' 3 § ( II es (31 bekezdese
enelmehen. salamis' a veszelyhelyzet kilardetéserölszolo 40-2020 (111 11 ) szainu
korinansrendelm I 0 érrehneben az clot- es vagyonbiztonsagor veszélyeteui tomeges

Z

120

2020.

megbetegedett okozó humánján-án, kovetkezményeinek elhádtása. a Inagyar állampolgámk
egészségenek es életének megóvása érdekében Magyarország egész területérc

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület Rákóczi út
57. földszinti
IV.06.
ingatlanra
vonatkozó
elővásárlási jogról
történö
nyilatkozattételre

veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófinedelernrol es a hozza kapcsolódó ogres torvények modositásáról szóló 2011
évi DOW"' törvény 46.* (4) bekezdésének felliatalmazása alapján veszelyhelyzelben a
telepulési önkormányzat képviselttestuletenek feladat- es hataskoret a polgannester
gyakorolja.
E rendelkezések alapjan a Józseftirosi Onkormányzat KépviseIttestületenek feladat- es
hatásköret gyakorolva a 1202020. 11V.06.) számú határozatot Imam':
Pikó Andras polgármester agy dontok, hoc>, a Budapest Föváros VIII kerulet

Polgárinest

en
Gazdálkod
riSi

2020. április 2020. aprilis
07.

10.

Az érintett értesítése
megtörtént.

2020.
június

25.

Ügyosztály

Ónkormányzata 34637106A1 lesz. stall Riven. természetbe', a 1081 Budapest Rákoezi út
57 szám alatt található 88 m2 alapterületű foldszinu mühely megnevezésú ingatlan
tekintetében a 2019. december 27-én 8.500.000,- Ft. azaz nyotemilIiö-ötszázezer forint
veteláron létrejou adasveteh szerződéshez kapcsolódó elövásarlási jogával nem khan élni
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2020.

IV.06.

Javaslat Dr.
Juhász Gabor
közjegyző által
hozott
I061/Ü/859/2019/1
7. számli
hagyatékátadó
végzésben
biztosított
fellebbezési jogról
történő
lemondásra

A koronavirus elleni s-édekezésről szóló 2020 évi XII. torseny 3 *( I ) es (3) bekezdese
ertelmében, valamint a veszétybelyzet kihirdeteserol szóló 40/2020 011 I I.) számú
kormányrendelet 1 § ertelmében az act- es vagyonbitonságot veszelyeztetö tomeges
megbetegedest okozó humánjárvány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok
egészsegenek es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

I.

veszélyhelyzetet hirdetett Si.
A katasztrófavédeIemröl es a hozzá kapcsolodó egyes törvények módosításáról szóló 2011
évi CXXVIII. tön-ény 46. 0(4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a
település' önkormányzat képviselötestuletének feladat- es hatáskorét a polgermester
gyakorolja
E rendelkezések alapján a Józsefstrosi Onkormányzat Képviselöoestületének feladat- es
hatásköret gyakorolva a 121'2020. OV.06.) számé határozatot hozom:
DU' Andras polgarmester Suzy döntok, hogy Dr lofts. Gabor közjegyzö áltat 2020 03 13.

Aa fellebbezési jogról lemondó
Jegyzói
Kabinet

Jogi Iroda

2020.
április10.

nyilatkozat 2020.04.10-én
postázásra került a közjegyző
részére.

2020.
június

25.

napján. I I 061118592019517. számon meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzesben
biztositon fellebbezési jogáról az Onkormányzat mint hagyaték' hirelező lemond
Felkerem a Jegyzia Kabinet Jogi Irodáját a fclIebbezesi jogról lemondó nyilatkozat
e1ökészítésére. az elkészült nyilatkozatot az Onkormanyzat nevében alaironi.
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IV 06

VISSZAVONÁS

A koranavirus elleni védekezésről szóló 2020 évi XII törvény 3. III) es 131 bekezdése
enelmeben. valamint a veszelyhelyzet Dhodetéséröl szoló 40/2020. (III II.) szántú
kormányrendelet I § enelmében az élet- es vagyonbiztonsagot veszelyezteto tomeges

Humánszol

megbetegedést okozó humenjánany következményeinek cl hárítása, a magyar állampolgárok
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

Ügyosztály

veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemna is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011
évi CXXVIIL töntny 46. 0 (41 bekezdenetek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulda onkormanynt képvlselö-testriletenek feladat es hatásköret a polgarmester
gyakorolja.
E rendelhczésclI alai:Ilan a Jozservarosi Onkormányzat Kepviselehtestületinek feladat- es
hatáskóret gyakorolva a 104/2020. OIL 261 számú határózatot visszavonom.

gáltatási

Humänkap
csolati
Iroda,
Napraforgó

2020. aprilis
06.

A Határozat értelmében a
104/2020. (111.26. számú
határozat nem került
végrehajtásra.

2020.
június

25.

Egyesitett
Óvoda

A koronavirus elleni védekezésről szóló 2020 ev' XII. torvény 3 0 (1) és 131 hekezdese
ertelmeben, valamint
elyzet luldnIcteseről szab 40,2020. MI I I )sairnú
kormanyrendelet I § ertelmeben az Metvagyonbiztonságot yeszelyeztetö tomeges
niegbetegedest okozó humánjárvány következményeinek elhárítása. a magyar állatnpo1gárok
egészségenek és életének megóvása érdekében Magyarmszag egész teniletere veszélyhelyaetet
hírderett ki.

2020.

A katasztráfavédelemröl és a hozza kapcsolódó egyes tomenyek módositásáról szólo 201 I et
(NW'''. töneny 46. 0141 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetlien a települési

június

önkormanyzat képuselötestoletenek feladat- és hatáskorét a polgármester gyakorolja
E rendelkezesek alapján a Jimsefoárosi Onkormanyzat Képviselö-testuletinek feladat- es
hatáskörét gyakorolva 42.2 72020. 5V.5. száma határozatot hozmn:
Pikó Andias polgánnester úgy dönlok. bogy:

8

25.

9

1k/1gal-it-Jest 2020. április
6.

I. a 2020/2021-es nevelés' eire ssélnan a Budapest rováros VIII kerület Józsefoarosi
Onkormányzat fermianasaban mattock) Nipmforno Egyesített Rhoda szekhelv- us
tagovodáiban az általános óvodai beiratkosaS ideiet es métdjat a veszélghel7zette tekintettelt a
7 2020. OIL 25.) EMMI határozatban fontattak szerint hatarozom inegi az ovodaí togviszonyletesnesevel ossfuggö eljarasrol az elotenesztes 2 mayn't melléklete szerinti
HIRDETMENY a 2020 2021. nevelesi évre sank, éty tidal heirarkozashoz hirdeurtényben adok
tájékoztatast.

Javaslat az óvodai
123

2020.

1V.06.

lilurnánszol Józsetkaros
honlapján
gältatási
és a
Ügyosztály
Ilumänkap Napraforgó
Egyesitett
esolati
Óvoda
2020. április
Iroda.
6.
Napra forgo honlapján.
Egyesitett 2020. április
to.
Óvoda
Józsefváros

A hirdetmény polgármester
által történ6 aláírása
megtörtént.

2020.
június
25.

újságban
törtenti

beiratkozás
előkészítésére

közzétételre

2.

5.

sz elöterjesztés 2. száma melléklete szerinti hirdetmény/ aláirom es gondoskodom annak
kozzétételérél a Józsefváros honlapján es a Józsefváros újságban

felkgrem a Budapest föváros VIII kerület Józsefvárosi önkormányzat Napraforgó Egyesitelt
Óvoda igaseatáját, bogy az (Diode honlapjan tegye közzé az előterjesztés 2 számú melléklete
szezinti HIRDETMÉNY a 202012021. nevelési Core szólé óvodai beiratkozáshoz hirdetményt

9

2.-3. pont
esetében:

2020. április
4.
2020. április
3.
Józsefváros
honlapján
es a
Napraforgó
Egyesített
Óvoda
honlapján,
Napraforgó 2020. április
Egyesített
10.
Józsefváros
Óvoda
újságban
Igazgatója
tortenö
közzétételre

2020.
Június
25.

Az óvodai beiratkozással
kapcsolatos hirdetmény
Józsefváros honlapján, az
Önkormányzat fecebook
oldalán és a Napraforgó
Egyesített Óvoda honlapján
közzétételre került.

2020.
június
25.

1.0
A konmayous client teddeeestel izoto 1010 ei t ‚II

Javaslat a

Budapest VW
kerület, Magdolna

P.1111. emelet Ill
szám alatti
önkormányzati

Cs a
Budapest VIII.

bérlemény

N
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2020.

IV.06.

kerület, Lujza

•

u.

emote*
seam Want

magántulajdonú
ingatlan
lakáscsere
szerződésének
elutasitásara

Javaslat
közszolgálati célú

N
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2020

lakisokkal
IV.06.
kapcsolatos
döntések
meghozatalára

ton ass 3 S ( I (es (3) bekezdése
énelineben. salámint a teszelybeiszet kilitedeteaerol sank) 402020 WI I I ) Omaha
kormanyrendelei I S értelineben acelet. es sap, prihmtonsagete yeszelyezmie menages

megbetegedess okozeibutnanjánan, Anseiliczntenycinek ellmotása, a magyar állampolgaick
egész_segenck es elmenek megovasa érdekében Magyarország catesz területére
veszelyhelaCCIet birdmen ki.
A katasztrofavedelemról és 3 hozza kapcsolodo egyes töryenyek möclosilásvol szóló NI 1
évi CXXVIII. töri-él» 46. la (4)bekezdesánek felhatalmazása alapján veszelybelyzetben a

A bérbeadó nyilatkozat, a

ielepulesi enkonnanyzat ktionselektestulcienek feladat- és hatáskoret a poll/Binh:Per
gyakorolja.
E tendelkezesek alapján a Józservarosi Onkormanyzat Képviselo-testoletcoek feladat- es
hatáskörét gyakorolva I14- 20200V.06.1szásni hatás
cornPikó Andras peleannester ügy döntök. bogs arm 'amide hoza '
tau fah en

Budapest VIII. kerülez.Magdolna u.
2847 tetZ alapteruletii, komfort nelkult komfort o
bedsit jogának. es a Budapest VIIt kertilet.Lujza u.

épületben a

JGK

20.

2020. április
10.

lakáscserc elutasításától
elkészült,

ea az kipostázásra is

került. Megtörtént.

2020.
június

25.

M. I szobás.

o kornui
tulajdonu laka'
meet r zátn alaui. 37 in2

alameruletit ingatlan tulajdomogána eserijihez
Felkérern a Józschiresi Gazdálkodási Központ Zn -1 a lakáscsere elwasitasara vonatkozó
berbeadoi nyilatkozat kiadására

A koronavirus el/em védekezésról szóló 2020 évi XII torvény 3. ail (es (3) bekezdése
értelmében. valamim a veszályhelyze kiherdeteseról szóló 40'2020. 011 II ) száma
kormänyrendelet 1 § ene(meben as del- es vagyonbiztonságat veszélyezteto tonnages
megbetegedéo okozó humanjärvány következményeinek elháritása. a =layer allampolgárok
egészséginek es életének megóvása érdekében Magyamrszág egész területere
veszélyhelyzetet hirdetett hi
A katasztréfavezteletntel es a hozza kapcsolódá egyes törvények módositásirol szt516 2011
évi CXXVIII törvény 46. are) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települést onkormanyzai képvtselii-testulezinek feladat- és hatáskorét a polemm
ester
gyakortilja.
C rendelkezések alapjän a lozselbarosi (jnkeemanyzat KepvischiLesittletenek feladat- és
hatáskörét gyakorolva 1252020.11V. 06.) számú határozatoi hozom:
Piket Andras polgármester úgy don't*. hogy a Budapest főváros VIII kerulet 3ozsefigrosi
Önkormányzat tulajdonában álló. az elóterjesztés L sauna melléklete szerint, 60 darah lakó'
kozszel,belati relá 46:Oise megszüntetem.

Józsefváros
i
Gazdálkod

A döntés a lakások aktájába

ási
Központ

2020.aptilis

07.

ZA.
vagyengaz

iktatásra került.

2020.

Nyilvántartásban a

június

közszolgálati jelleg törlésre

25.

került.

dalkodási
igazgatója

ca a lakásokat a lakásgazdálkodásba bevonom
.

—

.

53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormanyt,
bogy a veszélyhelyzetben as Alaptörvény 53. cikk Illés (2) bekezdése szerinti kormány
rendeletek hatályát a veszélyhelyzet enegszüneseig meghosszabbitsa A Konnény a
vészhelyzet kihrrdetesetöl szóló 4002020 (Ill. I I.) uteri' kormányrendelet 1 öenclmeben
bekezdésében az Alaptörvény

az élet- és vagyronInztonságot vesze/yezleco tömeges megbetegedési okozó humanjaniny
kövelkezmenyenek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének es életének megóvása
érdekében Magyarország egész tee/Mere veszelyhelyzclet hirdetett ki.

A kacasztnifavidelemnil es a hozzä kapcsolódo egyes törvények módosieäxaM1 szóló 2011
evi CXXVIII. törveny 46. <141 bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a
telepulésr onkormányzat képviseloLestoletenek feladat, es hatáskörét a go/gamester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a bizsefearosi ankmmanyzat KépviselőLestuletenek (glad.* es
hatáskórit gyakorolva a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási es Közrentlel-hasznositási

sailer 2011,ává
<131 bekezdése alapján viaszavonorn es a126 2020. (WOO.)
számú határozatot Imam

Polgármest

r

2020.

2020. április

jligiuS

07.

25.

Bizottság atmházott hatáskóel a Magyaranzág belyi önkormányzatairol
CTXXXIX. tóroétlY 110.
Javaslat az
Önkormányzat.
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IV.06.

tulajdonit képező

4 darab gépjármű

Pikó Andras poluarmester úgy dönrok. hogy elfogadom az elöterjesztésben megrelolt
4 darab személygépjánnü eta
're le • a rasabb ajánlatot icy
ajánlatat

követően megtörtént a vitelár

Elfogadott ajanlate árt
Ajánlati :is összesen bruttó

A postal úton megküldött
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kerület, tali= u. 43-45. szám parkeleher 3. ern. 302. szäniú parkolójára 20 One mearkötött
„Orte Ii szerződéssel torten() teljesnesehez azzal a felittellel, hens: a bérleto szerződésben
metalelölt parkolem jot látható módon kerüljön feltüntelésre:
"a Masabe Kft kirolegos használaiában van, amely a vendeuek számára as rendelkezésre

A koronavirus elleni vedekezesnal szóló 2020 ea/ XII tervén' 3 8 (1 ) és (3) bekezdese
enelmében. valamint a veszélyhelyzei kihirdeteserel szóló 40(2020. (III lt.) számú
kormányrendelet I. § értelmében az élet- és vagyonbaztensagot veszelyeztetó torneges
megbetegedést okozó liumánján-ány következményeinek elhehtese a magyar állampolgárok
egészségének és eletének megóvása erdekehen Magyarország egész területére

Javaslat gépjármű
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elhelyezési
kötelezettség
bérleti
szerződéssel
történő
teljesitésére

veszélyhelyzetet birdmen ki.
A kataszliófavédelemvöl es a hozzá kapcsolódó egyes tönönyek anaidositásáról szóló 2011.
evi ('xxvm. törvény 46.614) bekezdésének felhatalmazasa alapján veszélyhelyzetben a
települési onkormányzat képviseló-teseialetének feladat- es hatáskeret a polgármester
gyakomljs.

na Józsefvárosi önkormanyzat Képviselö-testulettnek feladat-és

Gazdálkod

hatásköret gyakomlva a 137(202041V.06.) számú határozatot hozom
Pikó András Polgármester ügy dentók. bogy hozzájárulek — a Józsefváros teruleten az
épanetők gepjármü-elhelyezesi köteltzenségéreg szóló I f (2011. (III 18.) onkormányzan
renddel 7. 612) bekezdése alapján — a Masaha KB (cegjegyzékszám- 01 09914774:

(Jai
Ügyosztály

ő rendelkezéack alapj

2020. április

2020. tiptilis

Az érintett értesítése

06.

09.

megtörtént.

2020.
június
25.

székhely: 1052 Budapest. Piarista idea 4. II. cm ) Budapest VIII. kerület, Corvin setae I 'A.
V emelet 1. (hrsz : 36314/13(A(117)szám alatti lakes egyéb szállashellyé waned,
ám71106itésébez kapcsolódó I db gépjártnibelhelyezési kötelezettsmiének a Budapest IX
kerület. Killen, u. 43-45. szám parkolóház X em. 303. számú parkolojära 20 évre megkötött
bérleti szerződéssel tortinó teljesitéséhez anal a feltetellel, bogy a berleti szerzödésben
megjelölt pat-kelés jól látható módon kerüljön feltüntetesre:
"a Mamba KB kizárólagos baszná tatában van, amely a vendeuek szemära as rendelkezésre

10

AJ
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A koronarsrus dice

1 sznIn 2020 eat XII torsén' 3 § (1 I es 131 bekerdese
enelmehen, salamint a t. °met, helmet ki hirdeteséro I srsilo 40 202.0 (III I I t szamu
kormanrsendelet I § ertelnieben az elm- es vagyonbtztonsagoi seszélyezteto toniegcs
mettbetegedést okozn humanitirs any kövotkezmenyeinek elluintása. a magyarállampolgárok

Javaslat gépjarma.
elhelyezési
kötelezettség
Z

138

2020

IV.06.

beriet'
szerződéssel
történő
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egészsegenek es chaotic,. mcgOvasa erdekeben Magyarorszer egész tetilletere
veszélybelyzetet hirdetett ki.
A katasztrofaMelelemról és a hozza kapcsolódo egyes too enyek módositasaiol szolo 2011
en EXXViii. OfvenOE 46 L 141 bekezdésenek felhatalmazása alapján s eszelyhelytersen a
települest onkormanyzat képviselomestuletenek feladat- es liataskoMt a polgarmester
gyakorolja.
E rendelkezesek alaptan a Józsefyarosi önkormányzat Kepviselrmestuleténel. feladat-és
hatásköret gyakorolva a 135 2020.(1V.06.1számti hatarozatot hozomNW Andras polgarrnester agy &musk. bogy hozzarsrulok — a lozsefvaros tendeten az
eoluetök cepjarmioelhelyezés. kotelezenseetinel azé Lé 1512011 (Ill 18 ) onkormanymn
rendelet? § (2) bekezdése alapjait — a Nlasalta Kft (ceoettyzekszam 01 09 914774.
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2020. április 2020. aping
06.

09.

Az érintett értesítése
megtörtent.

2020.
Junius
25.

székkeke I 052 Budapest. Piarista sara 4.1k ctn.) Budapest VIE kerület.Cortin sétány I A.
V emelet 6 thisz. 36314-a 3'A 122) seam alatti lakás cgyeb sollashellyé tönénő
atemnósitesehez kapcsolódó I db gépjamtikelhelyezési kotelezeusegének a Budapest IN
kerület. Liliotn u 43-45. szám parkolóház 3. etn. 301. számú parkolójára 20 eme megkötött
'sestet szerzödéssel torteno teltesitesébez azzal a feltétellel, bogy a bérlet. szerzödésben
megjelölt parkolOn jól lathato modem kerüljön feltüntetesrs:
„a Mast Kfr kizarolagos használatattan van, amely a vendegek számara is rendelkezesre

A koronavirus ellent védekezésról szölo 2020 és-a XII torseny 3 §( I ) és (3) bekezdése
éne/mében, valamint a veszélyhelyzet kihodetéséröl azé lé 4072020. (III. It) számú
kormányrendelet I § érteltnében azélet- es vagyonbiztonsegot veszélyeztető tomettes
megbetegedést okozó hurnánjän'ány következményeinek elharitása. a magyar állampolgárok
egészségének es életének megovesa érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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A kataszat favédelemról es a hozza kapcsolódó euyes törvények módositásáMl 5.616 2011
evi cxxvin törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a
települést onkormanyzat képviselo-testuletének feladat- és hatáskoret a pélgátmester
gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a Józsersárosi Onkormanyzat Kepviselooestu/etének feladat-és
hatáskörét gyakorolva a 13972020{1V.06.1számn határozatot bozo's:
Pik o Andras polgármester (my dontok, hogy hozzájárulok — a lozselkaros teruletén az
épittetök gepjármilselhelyezési kotelezettségérol szóló I 5/2011. (111 18 ) onkonnanyzatt
rendelet? 8)2) bekezdése alapjan — a Marsha Ka (ceegyzékszám 01 09 914774:
székhely: 1052 Budapest. Piarista utca 4.11cm.) Budapest VIII. kerület. Corvin sétány I A.
VII. emelet 7 Ihrsz. 36314/13/4/137)szám alatti lakes egyéb szallashellyé tuned>
áltmlnösitésóllez kapcsolódó I db geoarmii-elhelyezési kotelezettségének a Budapest IX
kerület. Ltlioni u. 43-45. szám parkolóház 3. cm. 304. számú parkolájára 20 és-re megkötött
bérleti szerződéssel torténo teljesitéséhez azzal a feltétellel. /logy a bérlett szerződésben
tnegjelölt parkolón MI tálható módon kerüljön MItiintelésre:
„a Masaba KfL kizernlagos használarsban van. amely a vendégek számara as rendelkezésre
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A Anrena" trus ellem vedekezemol sotto 2020 es / NH torten,- : ö f l es i l i hek„d e,
értelmesen sabusium a ) eszethelyzet Uhuderesent scsdo 40 : 4)2P )))/ II )4241m0
kormanyrendeler 1 e enelmehen :V cite- es mgyonbtneitsagot seme'sectelo 'emcees
mcmcséeitivi chose Inimánjamány kimerkezmenyeinek elhantásá 4 magyar Slampolgárok
egeszségenek es életenek inegovása érdekében Magyarorszag c04»<Z ierületérc
a eszelyhelyzete birdmen kr
A katasmrófasedelenvöl es A hozza kapcsolodó egyes ttnenvek módosdasamt sae} 2011
zei ckxviii. Mmens 46 e (4)bekezdesenek felhatalmazása alapján veszels-hdymtben a
tehmulesi onkormanszat kepsyselentsmiletenek feladat- es bamskoret a
polgármester
tivatiorptia.

történt
kareseménnyel
kapcsolatban
előterjesztett
kárigény
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szám alatti

Z
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Ingatlanra
vonatkozó
elMásárläsi jog
gyakorlásával
kapcsolatos
nyilatkozat
megtételére

8 rendelkezések alaptan a lozselkerosi Onkormanyou Képviselömestuletenek feladat' Cs
hatasköret gyakorolsa a 140 2020- (IV. 06. / seam(' liatamzatol bosom:
Pikes Andras peleanneter ay demo's, Mew alleMSz
n
-u geltanüvel
minds. Budapest
VIII keruler. Muzeum utca 3 snot doll 30
o lo er 05 naplat' torrent kareacmealt'el
kapcsolatban eleuerjeszten káriainvt a Signal Biztosito Mlasfoglalasa alattan Ammer'', és
a biztosito altat meualtapirott 10 000, Ft összega onreszt az bekormans-zat ktrizetz
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30.

megtörtént.

2020.
jlinirtS

25.
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Ilgyosztaly.
Pénzügyi
Ügyosztály

A knronavirus client vedekezésról sank/ 2020 évi XII torten,/ 3 5'') es (3) bekezdem
édelmehen. valamint a veszelyhelyzet kilindetésenil szólo 40/2029 (III Ilk számn
ormányrendelet I IS ertelmében an elm. is vagyonhimonsigor veszélyezlete tömeges
meghetegedést °kook humanjárvány kbenkezményeInek dhatitása. a magyar állampolgárok
egeszségének es életinek megén-asa érdekében Magyaromzág egész területére
veszélyhelyzeiet hirdetett Si_

A katasztrnfavedelemról es a hozzá kapcsolodö egyes torvények módositásárúl szóló 2011
eel CXXVIII lectörty 46. 5(4) bekezdesinck felhatalmazása alapján scszelyhelyzetbcn a
relcpules) onkormanyzai képviselesdestoletének feladat- ás hatáskort a polgármester
gyakorolja,
E rendelkezések Marten a Jazsefvärost Onkemiányzat Kipviseln-temuletének feladat' es
hatásköret gyakorolva a 1 41- 2020.11V. 08 öszámú hatámzatot hozom/
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2020.április

Az érintett értesítése

OS.

10.

megtörtent.

2020.
június

25.

Pikra Andras polgármester rum dontbk. bogy a Budapest FavarOS VIII )(mulct Józsefvárost
Ünkonnaiaat a
z termeszetben a Budapest VIII. kente Szentkirályi II
m
me
ti 151 m2 lakás rekimetében 325.0003 EUR. azaz
háromnilriszontirez

UR

vételt atanlatlaoe kapcsolodó elövasarlási jogaval nett loom
elni.

A komnavirus ellem vedekezésról szóló 2020 évi XII. pórvény 3 5 III es 0) bekezdése
értelmében, valamist a veszélybelyzer kihodnésiii/lszóló 40/2020 (Ill II.) széna"
kormányrendelet I § enelmében az élet- es vágyenbizionságol veszélyezteti tömeges
megbeteged et okozishumanjantnykövetkezménycinck clharizása, a magyar állampolgarok
egészségének es ölelések megóvása ezdekében Magkarorszag egész terülerem
seszélybtlyzelet birdmen Si.
A kamsztrófavedelernról Es a hozzá kapcsolódó euyes tömények módositásáról szóló 2011
övi CXXVIII. Itingnö 46. e 14/bekezdesenek felhatalmazása Magian veszélyhelyzetben a
telepulesi onkormanyzat képmse164esruletenek feladat- es haláskárái a polgarmester
gyakorolja.

A Kepvisele-tenulct hatasköre a Magyamrszag Imelyt onkormanYzalaIMI szóló 20 11 évi
CLXXXIX torveny 59 § /31 bekezdésén. valamint a Képviselihrestulet és Szervei
Szervezen és Mükodem SzabáSzatared stile
Budapest Feviros VIII kerület Jómefeárost
fmkormanyzat Kém isellárestuler 36/2014. (XL06 t onkormatnat It rendelet 31 S. (I"
bekezdésen alapul
E rendelkezések alaptól' a Józsclkaros/ Onkmmanyzaz Kepvise16-lestuletenek (*dab ás
hatasköret eyekonsIv a 142.2020. (IV. OS.t name( határozatot Nunn,/
Javaslat
tulajdonosi

Rik() Andras polcárinester úgy &MUM hogy tulajdonosi hozzájánrlást adok a rögrav
Mérnök-t 'Novae lit Icégiemzekszetm 01 10 045561, özekhely 1024 Budapest II
Lövöhaz v 37 I Mull bermottoll — Budapest VIII kende'Szentk 'Miss area36770 lust es
Mans utca 36772 lusz scam elan) koztetúleten letesitendia, felinetande csarorna ammellik
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09.

megtörtént.

2020.

pintas
2 5.

a

2(

19

hozzalarulas
megadására
Budapest VIII.

142

2020

IV.08.

kerület,
Szentkirályi utcát
és Mária „teat
érintő M3
metróvonali
csapadékviz
átemelő csatorna
bekötések
átépítéséhez

bekötesenek

(Rar 3 .4.t szenntt kiépititsének kéS zietlileti tatinkáitioz. sz alábbi letllitielekkel

es kikötésékkel
a .telen tolaidonon hozzaterulas a beruhazot epitletiilt sem nacntes'ti azé;
szükséces egyeb szakbatosági its hatosagi engedélyek tseszerzesealot
b. a tulnidonost hozzajárulás a Budapest VIII kerület Szentkirelyi utca L
!Maria utca 130772 hisz.) tnunkálatokkal Manta területére tcried ki.
c a beruhazonak (epatetönek) a koztökezeloi es munkakezdesi (burkolatbontast)
hozzájárulást a vonatkoze rendelet (19 1994. (V.31.) KILVM rendeleószerinti
melleklerck csatolasaval a Budapest Főváros VIII kerület JozseParosi Polgartnemen

Gazdálkod
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2020. áprili.
09.

Hivatal Gazdalkodasi línyosztál• blerilletcazdalkodast Irodrnalól elozetesen mpg kell
Wm). és az abban foglaltakat maradektalanul be kelt tartan] d Loiterer] a beruházotlkinnleatit a bontast helyek megfelelö
helyteállitasára. tnelme a
beruhazötlivitelezö 5 év garancia!
• a bonrassal er-smelt Lima lya burkolatot az alabbt retezrenddel kelt helyreallí
szerkezeti ieic2enkent 20-2e cm átlapolással,
— 4 cm nu AC-I I bengerelt aszfaltbeton koporeteg (a járda szelessestel
megegyezö hosszuságban)
7 cm s-te AC-I1 hencerelt aszfaltbeton kotörétee
20 cm

2020.
június
25.

20 cm mg. CS 10-3211 stabilizált útalap
fagyálló homokos Lanes agyazat Trq 9530 ( más anyaggal nem

helyettesithet6)
• a bontással erintett jarda burkolatot azalabbi rétegrenddel kell belyreallítam,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolássak
— 3 cm mg. MA-4 erdesitett ontött sétányaszfalt (amrda szelessegevel
megegyezö hosszimaaban)
15 cm mg. CS- 10-32-F stabilizalt awing
15 cm rig, fagyálló homokos kavics ágyazat Try 95°0 Inns anyaggal nein
helyettesithetö)
e az engeddlyes króeles a munkek (helyreállitás1elkeszülteröl a közterület tulmdonosai
básban Crtesitenz
f Mien tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyesi szervek. szakhatóságok
elöirásainak maradektalan betartásával. a domes napjától számított I érig érvényes

A koronavirus elleni vedekezésröl szóló 2020 in XII torveny 3 ((I) its (3) bekezdése
értelmében. valammt a veszélyhelyzet kthirdetéserol szóló 40/2020 WI 11 I számú
komiányrendelet I § ertelmében azélet- its vagyonbiztonsagot veszelyemetó tömeges
megbetegedett okozó humanjärvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok
egészségének its életének megóvása érdekében Magyarország egesz teriiletne
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasnróMvédelemról es a ',nazi kapcsolódó egyes torvények módositásáról szóló 2011.
cxxvm. törveny 46.5 (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzethen a
települen önkormányzat képvlselözestuletenek feladat- is hatáskorét a polgarmester
cyakorolja.
A Repriselö-testulet hate skore a Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2011 evi
(IA x XIX törveny 59 § (3 ) bekezdesen, valamint a épviselä-testrilet its Szervei
Szemezett its aMikodest Szabalyzatáról szóló Budapest Fó rams VIII heroic! lorserváron
(ankormanyzat Repstselözestulet 36/2014 (XL06.1onkormanynui rendelet 31 § (1
bekezdésén alapul.
E rendelkezesek Erne a Józservarost Onkormanyzat Kepviselo-testületének feladat- es
hatáskórét gyakorolva a 143-2020.11V. 08. (számú határozatot hoznia:
Pikó Andras polgármester (my döntok. bogy tulaidonon hozzájárulási adok a FÖRITERV
Mernoki Tervezo Zn (cemegyzekszám 01 10 045561, székhely /024 Budapest 11
Lovöltaz u 37 ) itta I benyntott. Budapest VIII kerulet Baas Janos utca rerulein ertntö

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a

csatorna bekötes ten (Rsz: COSB KIVU 4KLI. CSA 02 RI 00 / szerinti kiépitesinek
közterületi munkáihoz. az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:
a jelen tulajdonost hozzairmulas a beruházni (rpitreted) nem mentesiti az épitéshez
szüksétres egyéb szakhatósági es hatósági engedélyek beszerzése alól.
b. a tulajdonosi hozzajarulás a Budapest VIII. kerület Doke Janos elm (hrsz: 302101
munkálatokkal edmett területére ieded Lie. a berultaronak I építtetonekl a kozutkezelot es munkakezdest iburkolatbontasi)
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megtörtént.

2020.
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25.
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2020

13%08

mellekletek

kerület, fióka'

Janos utcát érintő
313 metróvonali
csapadékvíz
csatorna bekötés
átépítéséhez

onatkozo rendelet 119 1994 1V. 3 1.1K /15M rodelet1 szerinti
Budapest Fos aros VIII kerulet Jorseerosi Polnoritsu stet,
am I gs coma!, Keruletgazdelkodast Imdamiol elozetesen meg keg

hozzák

Budapest VIII.
143

beruhazó

His alai (Zed
hems, és or abban foglaltakal maradék ralami be kell tame
d kotelem a beruhazot
atileziot a bomasi helyek megfelelo helyreallitasara. melyre a
zo 5 es garanciai Mlle! • a bontassal érint" it utpalya burkolatot az Mae rater renddel Kell he'
szerkezeti relegenként 20-20 cm átlapolással:
- 4 cm mg. AC -I I hengerelt aszfalibecin koporeteg tar „aka óta ingailan
halal-MI a munkatentletm lefedően mységes retegben)
7 cm me AC'.I I hengerelt aszfaltbeton kottirde
-21) cm mg. CS 10-32 F stabiliMli Malap
20er" mg. fagyellő honmkos Levies eyazat Tip 95% Ones ansaggal nem
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halyenesithee
• a bomassal ereen járda burkolatot az elide' rétegrenddel kell here:llant.
szerkezeti retegenként 20-20 cm átlapolassalt

3 cm mg. MA-4 erdesitett öntött sétányaszfalt la Pea szélességével
megenyezo hosszeseean)

2020.

15 cm Mg 05-10-32 F stabilizált útalap
IS cm me. fagyállo homokos kavics agyarat Trq 95% más anyaggal nem

Június

25.

helyetteseetöl
• a bontassal érintett parkolósáv burkolatai ar alábbi rétegrenddel hull
helyheállitani. szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
- nagykockakö burkolat
agyazó mizalék
- 20 cm C8'10-32iF stabilizált útalap
- 20 cm vtg, fagyallá homokos kavics ágyazat Tor 95% linás anyaggal nem
helyettesitheted
e az eneedelyes kötelcs a munkák rhelyreállitits) elkészultérol a közterulet tulajdonosát
irásban énesiteni.
jelen tulajdonosi hozzaprulas csak az engedélyeze ‚gene. szakhatóságok
cleasainak maradéktalan betartásával. a &Mies napjától számítoit I evig érvényes

A koronavírus járvány a
legkiszolgáltatottabbakat
koronavirus elleni védekezése szőlő 2020 ért XII törvény 3 § Illés 131 bekezdése
értelmében, valanunt a veszélyhelyzet kihirdetesérol szóló 40/2020 WI II )szenir
kormányrendelet I.* enelmehen az elm- es vesionbiztonságot seszélyeztetö tomeges
megbetegedést akaró humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar ällainpolgárok
egeszségenek is Cletenek megovása érdekében Magyarország egész területére
veszelyhelmmet hirdetett LiA katasztreavédelemel és a booze kapcsolódó egyes torvenyek módositasáról sank, 20!).
évi CXXVIII. tönieny 46. 0)4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a
települést onkormányzat képviseleestületének feladat- ca hataskörét a poleánnester
gyakorolja.
A Képviseletestület hatáskore a Magyarország !Idyl onkormányzatairol szóló 2011. áss
C42000X teeny 594 131 bekezdésén. valamint a Képeeletemulet es Saes, ei
Szervezen es Mükodesi Szabályzerol sere Budapest Fä varas VIII kerulei Józsefvarosi
Onkormányzal Képviselobestulet 36,2014 (XL06 lochonnanyzati rendelet 3) §
bekezddséralapa
E rendelkezések alapi An a Józsefvárosi Onkormányzat KépviselöLestriletenek feladat- es
hatásket gyakorona a 144 2020.11V. 089 száine határozatai haze:

Pike) Andres polgárinesier ágy done). bogy

súlytotta a leginkább. Ezért az
Önkormányzat napi 220 adag

2020. május
25.

30 napon keresztül. / A
Humánszol

határozat szerint saját

gältatási

hatáskörben an elöirányzatok

Ügyosztály

módosítása elvégzésre került

június

(jszszgyk).

25.

Humánkap
esolati

trat
hajléktalan

144

2020

IV.08.

személyek
étkeztetésének

városi ünkannáiiyrai sz üi tipssá koron

2020.

Iroda.
Költsegvet
ési
ügyosztály,
etzsefváros
i Szociális

Javaslat

egytál ételt biztosított an
Oltalom Karitatív Egyesületnek

2020.tiprilis

Szolgáltató

09.

es

Határidö: I-

Gyermelpo 6. a) b) pon

int

lakalt rendkívuli krios I
kezdemenyezeseher masseort a hajláktalar eiláiát pand
többlelterheinck enyhitese érdekelsen önkent s-állati fetadaihdst napi 220 adag egys
meleg Melt biztostt 30 nap glotartamra munkanapokon hmemlan személy-eh etkezterese
érdekében.

éti

esetében

Központ.

2020. április

Józsefváros

9.. b. c)

i Egyesitett
Bölcsödek.

biztosítgsára

pont
esetében
"

20

A szerződést megkötöttük a
2 010. április

JEI3-el. A megrendelt meleg

9.

ételek megrendelésre pontosan
leszállítva megtörtent.

2020.
június

25.

21
2 tamouata0 .0nneduct kn
aclos7á

2.

130dapesl. Danko u

0 atom Karunin. tgkestoeuel isuekhelk. 108n
,409-1-42) nap, 220 nclau tuning etet linsnása

\ rd/UOIKoll Konsegyeurs
2020.
rigyosztály
felelös. I-

21

rendelet
kovetk v

ő

június
25.

22

3. es 5-6.
3.

u F

esue

o

220 adag egy tar mete

il 9 nap tat"'
alto elo

tor ke

módosítása

Imnl
esetében:

A feladatellátás zavartalanul,

2020.

Bali ridőben elvégzésre került a

június

.1E6 részéről.

25.

polnánneSt

4.

4 a hararozat 1 ponsiaban foglaltakra 3.353 ezer Ft-st biztosit änként ‘allalt feladatként a
lózsefyaros] Egyesnen Bolesndek koltsegveresehen a ..I 1702 Vedelmt feladatok.. elm
datum kladrist elomanyzar terhére.

er 4. pont

2020.

eSetében:

júni us

Józsefváros

25.

i
Egyesített

5 a) a határozat 6 pontjaban foglaltok 11112I1 az Onkommayzat luadas _I 1702 Védelnu
feladatok.. elm •-- unkent r alien feladat - dolog' kiadást elémanyöstr5I 3 353 ezer Ft-ot
átcsoportosit a I I 10S-02 Koltségverési himouatasok. intezmenyfinanszirozás" con —
5.

Billesödek
...
vezet0J 0

onkent vállaltfeladat 'finanszírozást mukoLést Ladasokikozpontc. irányito szer''
tamogatás folyósnasa elorranyzatara,

2020Enájus

10 a lázservarosi Egyesített Bolcsödék ,,40200" elm — oaken! vállalt .— finanszirozasi
milkode5i bevitelekrkozponb. trányítászen i thmogatás elötranyzatát és a dolog'
kiadások elotranyzatat 3 353 ezer Ft-tat megemelt.
01 fenced al:salaam-Baler/. bogy a határozatban foglaltakat a költségverési rendelet

25.

saját hatáskör ű előirányzat

2020,

módosítással átvezettük a

június

határozat szerint

25,

kovetkezó modomiasanal vegye figyelembe

A koronavirus elleni védekezésrel szóló 2020 am XII törvény 3 § 0 I Us (31 bekezdése ertelmében, valamint a
veszélyhelyzet lohodetéseröl szoló 40/2020 (III I I )sztimil kormányrendelet 1 fi enelmében az Het. Os
yauyonbtztonságot veszélyeztetö romeges megbetegedést okozó humanjárvany kovetkezmenyeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egeszségenek es életenek megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelYbelYzelet hirdetett km.

A karasztrofavédelemrül ás a hozzá kapcsolódó egyes tonények modositásárol szóló 2011 évi CXXV111. torveny 46 §
14)bekezdésenek felhatalmarisa alapján veszélyhelyzetben a terepülést onkormanyzat kerotselöTestületenek feladat- es
hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A Képviselö-testulet hatisköre a Magyarország hen,' onkormányzatatrolszólo 2011. évt CLXXXIX törvény 59 a (3)
bekezdésen. valamint a Képviseló-testulet és Szenet Szervezett es Mükodesi Szabályzatáról seek) Budapest Főváros
vm kerület Józsefvárosi Onkormányzat KépviselöTemulet 36/2014 (X1 06 ) onkormanyzan rendelet 31 II (11
bekezdésén alapul.
E rendelkezések alaptán a lonefgárost Onkonnányzat Képvlselg-testületenek feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó

Javaslat
tulajdonosi
hozzájärulás
megadására a

N

Budapest VIII.
145

202B

IV 16

kerület,

lion gäria

körút 30. szám
alatti ingatlan
távközlési hálózat
alépítményének
kiépítéséhez

Andras polgánnester úgy döntök, bogy:
talajdonost hozzajarulast adok a CATV-Hungana KS (1165 Budapest Zsern/ekes et 25 )által benyugott — Budapest
\ 00. kerület Hungáda kn. 30. alépítményes ellátására készitett ten ass: CATV. 712019) sserinli kiépitésének
közterületi munkáihoz. as alábbi feltételekkel és kikötésekkel:
aselen tulajdonosi hozzajärulas a beruházót (eprfietot)nem menu:silt az epiteshez szensiees egyeb szakhatósági es
hatásági engedélyek beszergese alól.
bIa tulajdonosi hozzájárulás a Hös utca (Litz :38839/2) es a Szaclos Ut film .388601 munkálatokkal érintett
területére terjed kb
<la beruházának (ipittetortek) a kozrAkezelöi es munkakezdési r burkolatbontás0 hozzajarulast a vonatkoz6 rendelet

(Ian 994 (V 31.) KIIVM rendeleoszerinb mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi
pol gásniesten HiyalatGa zdölkodási Úgyosztály Keruletgazdalkodási Irodájától előzetesen meg kell kerns es az abban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartant.d) kotelezi a beruházót/ktyttelezöt a bontási helyek ntegfelelö helyreállitásara,
me/yre a beruházó/koraelezö Sár garanciat rá Ital.

. a hontassal énntett titpálya burkolatot az alábbi retegren ddel kell helyreállitant, szerkezeti retegenként

0 2 0.
., .
7 u n ws

202 0. április

17.

25.

Gazdálked
ási

2020. áprilíS

Az érintett értesítése

16.

megtörtént.

ÜgYOSAlálY

20-20 em

állapolással:
-4 ern ytg AC lt jet ii hengerelt aszfaltbeton koporéteg la Szodos et uttesttä 1
egyhefuggöen a munkaarolog)

7 em vtg AC lt 'Oil hengerelt aszfaltbeton kotorétest
-20 cm "lg. C8 'I 0-3115 stabilizált tálalap
-20 en) rag fagyálló homokos kavics ágyazat Te" 95% (más anyaggal um helyeu

elö)

-a bontással érintett jarda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreallitan
szerkezeti telegenic-got 20-21) cm állapolással:
3 mr rig. MA-4 entesitett öntött aszfalt koporéteg
-15 cm stg. CS I 0-32IF stabilizált otalap
15 cm vtg, fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 951k Onas anyaggal nem
belyettesithetöj
el az engedélye" köteles a munkák (helyreä BBB elkeszulteről a kozterület tulajdonosát mas
0 jelen tulaidonosi hozzájárulas csak az engedélyező szervek, szakhatóságok elölräsainak maradekta Ian betartásával,
Unites napjától számított I cvig árvényes.

22

2020.
június

25.

23

A I:oro

d
o zolo _020 és i XII toneny 3 átij es 0) bak ezdese
eikelmeben. salannet asesselsbelvzet k')'ardetesérol szó Es 402020 0! El i szaents
kormanyrendelet I § ertehneben az Os
gyonbiztonsagoi seszelyezteto tonseges

snegbetegedesi °Lazo humanjamány kes etkez

ns etnek elharilása_ a inagyar ällampolgárok
egeszsegeisek es éle ének megóvása erdekeben Magyarország egész mitletere

veszélyhelyzetet hirdetett b.
A katasztrofavedelernrol es,' hozza kapcsoloslo egyes tors ények modosnasáról sails) 2011
és-t 6100.30 inn:eny 45. §141bekczdesdnek felhatalmazása alapján s eszélyhel, zed:Den a
lelepuldst önkormanyzal képvsselödestuletének feladat- es hataskoret a polgarnsester

2020.

2020. típiilis

június

17.

25.

eyakerolja.
A Képviselb-restolet hatásköre a Mausarorszau helyi onkormanyzatairOlszoló 2011 es i
CUOININ tors env 59 3(3) bekezdesen. valamini a KépniseliTtestulei as Szervei
Szervezeti es Mükodesi Sneak-mimeI saute, Budapest Feivams VIII kerület Jozsefgarosi
Onkormányzat Képvise16-testüle! 3612014. (XI 06) onkormányzati rendelet 31 § I 11
J asuslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a

N
Y

Budapest v111.
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2020

1V.16

kerület, Bacsó

Bela utca 17-23.

bekezdésén alapul.
E rendelkezések alapjan alózservarosi Onkonnanyzat KépviselöLestuletének feladat- es
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgármester ügy döntök. hogy:
tulajdonosi hozzájámlást adok a KÁBEL TEAM KR (cégiegyzékszámi 01 09 365974.
székhely: 1145 Budapest. Lengyel u. 15.1által lemenet' ("Est 04819). Budapest VIII.
kerület. Bacsö Bela utca 17-23. slálll alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosiles I
IN-cis földkábelek kiépitésének közterületi munkálhoz. az alábbi feltételekkel es
kiköMsekkeli
a jelen tulajdonosi hozzajárulás a beruházöttépittetät/nern mentesiti az építéshez

Számú ingatlan

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

villamosenergia-

b. a tulajdonosi hozzájárulás an Önkormányzat tulajdonában álló Dame Bela utca
Ihrszd 348422) inunkMatokkal érintett területére terjed H.
C. a beruhazonak lépittetonek) a közigkezelös Cs munkakezdési (burkulatbonias0
horzájándást a vonatkozó rendelet 1191994. (V.3!.) KHVM rendelet) szerinti
mellek letek esarolásaval a Budapest Főváros "III kerület Józsefvárosi Polgármesten
Postal Gazdálkodási Ugyosnály Kenileinazdalkodam Irodájától előzetesen meg kell

ellátás
kiépítéséhez

kérni. és as abban foglaltakat maradéktalanul be kell tananid kotelem a kivitelezöt az érintett terislet megfelel)
minőségben conéniä helyreállítására.
melyre a beruházódovitelezei kozosen 5 év garancia! va Ilal
• a bontással érintett járda burkolata az alábbi retegrenddel kell helyreállitani,
szerkezeti relegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm sig. MA-4 érdesitett öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes
szélességében)

15 cm mg. CRSI 0-32/E stabilmält inalap Earmüterhelésnel 20 cm)
- 15 cm mg. fagyállo homokos kavics ágyazat Erg nfok Imes anyaggal nein
Iselyettesithetä)
e-jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyezö szervek. szakhatósagok
előirásamak maradektalan betartásával, a domes napjától SZaMOEMU 1 M75 éfsenYes

23

Ciazdálkod
ási
Ügyosztály

2020.4st-ills

16.

Az érintett értesítése
me

történt.

2020.
június

25.

24

A konynaprus client a edekez .

lo 2020 cvi XII tonen' 3 * II) es (3) bekezdese
ertelmeben. salansrm a •eszel•
his deteseröl szole 401202u 011 I I ) szarnü
,
konnanyrendelet I § one] niches az etc,- és •agyonblzionsagot veszelyezters ronseges
mcgbetegedest okozó hurntinián ány következményeinek elharitása. a magyar állainpolgárok
egészségenek es életének megóvása erdekehen Niagyarorszag egész területére
veszelyhelyrstei iii-delet! ki
A kamsztrofavedelemről es a hozza kapcsolodó egyes topenyek modosirssáred szóló 2011
zii CXXVIII. Iiin-ény 46. * rstbekezdesench felhatalmazása alapján veszóöhelyzetben a
telepuless onkormányzat kerstaelrstestuletenek feladari és hataskoret a polgannester
gyakorolja.
A Keposselödestulet hataskore a Magyarország helyt onkormanyzatairol szóló 2011 es- i
CLXXXIN torverw 59 a (3) bekezdesen, valammt a Képviselolestulet es Sze,. Szen-ezett
és Müködép Szabályzatarrs szóló Budapest Fiavaros VIII kehle! lozselarsors Onkormanyzar
Képpselögestuler 36-2014 (X1 06) önkormányzats rendelet 31 § ( I ) bekezdésen alapul
E rendalkezesek alapjan a leszsefiáross Onkormanyzat Kersaseliiitestuletének feladat: es

2020.
jÚnitrs

hatáskörér uyakorolva PMO Andras polgännester enzy döntök. WHY:
tulajdonosi hozzájárulást adok a FRANK CITY Bs (eégjegyzékszárni 01 06 710757:
székhely 1082 Budapest VIII Baross u. 87.) által benyrstott — Budapest VIII kori' let.
Kálváda Mr 9. thoz.; 35385) szám alatti ingatlan viz- es csatomabeköiesi ten(Rsz 225/2019 -- V-01. CS-01) szerint' kiépitesenvk közterulea munkaihoz, az alai*

25.

feltételekkel es kikötésekkel:
a. jeles tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (epittetin) nenn mentesiti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági es hatósági engedélyek beszerzése alól.
b. a tulajdonosi hozzájárulás a Kálvária ter Orssz.: 35865131 munkálatokkal érintett

Javaslat
tulajdonosi

Budapest VIII.

mellekletek csatolásaval a Budapest Fiavaros VIII kerulet JózseParosi Polgannesten
HivatalGazdálkodásr Ugyosztály Keruletgazdalkodáss Irodájától előzetesen met( kell
kérni. es az abban foglaltakat maradéktalanul be kell ranani.
d (Mader.' a beruházanwitelezőt a bontási helyek megfelelö belyreallitására, melyre a

Gazdálkod

kerület,

beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállak

as)

Kálvária tér 9.

• a bontással érintett útpitim burkolatot az alábbi rétegrenddel kell hely
reállitanr.
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 4 em vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kopöreleg (a járda szélességével

Ügyosztály

hozzájárulás
megadására a
N
Y
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2020

1V.16.

területére terjed ki.
e a kivilelezonek (épittetönek) a köznikezelös es munkakezdeci (burkolarsontasi)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (191994. (V. 31.)KHVM rendelet) szednli

szám alatti
ingatlan viz- és
csatornabekötésén
eh kiépítéséhez

2020. április
16.

megegyező hosszóságban)

7 cm vtg. AC -II hengerelt aszfaltbeton kötöréteg
20 cm sig. C8(10-32.6 stabilizált útalap
20 cm Mg, fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
hclyettesítheto)
• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi reteurenddel kell helyreállitam,

2020.

2020. április

június

17.

25.

szerkezeti rétegenként 20-20 cin átlapolással:
— 3 cm mg MA-4 erdesiten öntott sétányaszfalt (a járda szélességével
megegyers hosszúságban)
IS ein vtg. CS -I 0-32(F stabilizált Helen
Sem vtg, fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesithers)
• a csatorna vezetek Üzoileset a rartilrirités ale,' arsisrassal kell megoldans, a kerites
alap karosodásának elkerülésére.
• a bontassal érintett zöldzerület helyreallitasaker a zöldterulet részét képezö.
károsodott (kitermelt. szennyersidött iller‘e elszállitott) terrnrsalar pótlását -

Az érintett értesítése
megtörtént.

I °sr:rabies ternalifold visszatehésrsel — Kell elvégezni legalább 20 cm
vastagsagban, a füvesitest ayepszönyegezessel kell pótolni
• parkon hers,' kavicsbeton járdát az alabbi rétegrenddel kell helyreálli tam

4 ens vtg (tómoritver 0-' 10 nms dolomit stabilizált zuzottkö réteg
ttechnorsigiai leirás- szerves noyenyi korsanyaggal stabrlizelt speciális

2020,

szemeloszlásu suz es legatereszrs. kioldodasimentes szon zuzotikoves
burkolat)
20 cm s-ig 0132 tomtit-net rszörtkö arson'

június

25.

töinörirert altalaj

c az engedelyes koteles a munkak Oselyrearstas) elkeszultéről a kenos-Met tulajdonosai
irrishan énesiteni.
f glen rulajdonosr hozzajárulas csak az engedelyers szervek, szakhatóságok
elóirarsinak maradéktalan beiartasával t a döntés napától szanutott I nun érvestycs

24

geL

25

A Anson. inis elan. : crack re
°satinet:en. valamint ave.

do 2020 is- i XII ICIn ens 3 § (1 ) eshekeadooc
kihedetesorol szolo 40.2020 (Ill II I s

kormanyrendelet I s ertelmeben az elet- es vagyönbizionsagot veszelvezzoto tourer:es
megbetegedial okozeliumánjarván> krivetkezribénycinek elháritása. a magyar állampolgarok
cgészségenek es életenek triages- Ma érdekében Maas arcrszág euész terülembe

Az érintett értesítése
megtörtént.

veszelyhelyzetet birdmen ki

A kataszaófavedelennail es a horn kapcsolodo egyes ton.ények modositasaról szóló 2011
eei CoE0wIll. törvény 46. 3)4) bekezdésenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulest onkormanyzat képvisclo-testuletenek (Hadar- as hatáskorét a polgarniester
gyakorolja.

A leépviselia-testulet hatásköre a Mauyarorszag belyr onkormanyzatairel szólt' 2011 evi
CLXXXIX törveny 59 3)3) bekezdesen, valaminb a Képviselöeestulet es Szenti Szervezet'
es Mükodesi Szabalyzatarol szóló Budapest Fib, biros VIII kerulet lózsefiarosi Onkormányzat
Képsiselb-icsiuler 36'2014 (XI 06) onkormányzati rendelet 3). 3 (I ) bekezdésen alapul

2020.

E rendelkoesek alapian a Józsefvárosi Onkormányzat Repviselostesuiletenek feladat, es
hatáskörét gyakorolva Pike Andras polgannester úgy döntök. hogy:
tulajdonosi hozzájärulást adok az Épittetö megbizásából eljaró Varga Gergö kerelmére ahhoz,
hogy" Budapest VIII Lerntet, Biro 1—mos utca 64 szam alatti Ingattanon Oaks lakóépulei

június

25.

Mcsadakozasa a jelen eljárásban benyújtott tenök (Tim: 2020 1014) szerinti kialakilassal
kerüljön kiepitesre. A hezzájándast az alábbi feltételekkel es kikötésekkel adom ineu:
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kerület, Bíró
Lajos utca 64.
számú ingatlanra
kapubehajtó
útcsatlakozás
kiépítéséhez

a Mien tolaldonosi hozzájáruIás a beruhazot (épittetöt) nem meniesiti as épitésbez
szükséges egyéb szakhatósági es hatósági engedélyek beszerzése alól.
b. a tulajdonosi hozzájándás a Bíró Lajos utca (Max.: 384611 es Villám utca

(lase.: 38503) énntett szakaszára tailed kb.
e a beruházónak (ipittetönek) a közetkczelor es munkakezdem (burkolatbontás'
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (1911994. IV. 31.) KFIVM rendelet) szeri n t i
mellekletek csatolásával a Budapest Fős-áron VIII keridet lozsefyilrosi Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Ugyosztály Kerületgazdalkodasi Irodájából előzetesen meg kell
kérni. és az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Gazdálkdás
i

Ügyosztály

2020. április 2020. április
16.

1 7.

cl kötetezi a beruházót (dpittetöt) as új Mcsailakozások --- csapadékviz elvezetéset
biztositer -- megfelelő nunöségü kialakitasára. melyre beruházórépitteto Sós- garanciat
vállal • a kapubeliajtót — a szegélyek kialakitásái kovetöen -- az alábbi rétogrenddel kell
kiepiieni szerkezeti retegenkent 20-20 cm átlapolással:
Som vbs. baton testa) burkolat

20 o

3 cm Mg. ágyazat
20 cm vtg. CS:I 0-32:£ stabilizált útalap
änili homokos kavics ágyazat To 95% (más anyaggal nem

2020.

helyettesithetó)

június

• a bontassalenmett járdák burkolatát az alábbu rétegrenddel kell helyreallitani,
szerkezeti retegenként 20-20 cm átlapolással:
3 cm vte. MA-4 érdesitett öntött aszfalt kopóréteg In járda teljes

25.

szelességében)

15 cm s-tg Carl 0-32(F stabilizált útalap Harrnüterheles 20 cm)
15 cm big, fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesithete)
• a bontással érintett zöldsáv )telyreallitásakor a karosodott (kitermelt,
szennyezödött, Mama elszállizon) ecrinedalat pollasát 20 cm mélyseum —
I osztályú lermorold visszatoltésével --kelt elvegezni. a Euvesités
meginditásav al.
e az engedélyes Meatus a munkák (Irelyreallitás) MU:sober-Ma kozterulet tulajdonosát
irásban ériesiteni.

f ,relen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyeza szervek, szakhatóságok
elöirasainak maradéktalan betartásaval, a dontés napiatól sits:Mon I emu ervenyes

6

ec

25

crpr
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A koronavtrus ellem tedekeres

tole 2020 es, st
131 bekezdése
ertehneben_ ratararntareszels-belszct ksl,srdelese,trl ‚irrt,, 40 r5/sII I I ) ee.111111
LOE1111aIlVrendelet I. e ertelinehen az Het- es s agsonbiztonsa oi seoozlseztero tome ges
megbeteendest °Wart burnánjánuns következményeinek e llrdr'tára. a macvar allampolgárok
egészregesek es eletenek mcgovása érdekében Magyarinaz
veszélybelyzelel birdmen M.

sz tető „„ire

A katasnrofavédelemrol és a hozza kapcsolodo eures torvenyek modositasarol száki 2011
évi CXXVIII. rtiény 46. § (4)lickezdesenek felhatalmazása alapján veszelyhelszethen a
telepulesi onkormanyzal kép' selő-testuletenek feladat- es hataskoret a polgermester
g,akorolia
A Keprtselemestulet hataskore a Klagyarorszaa helyt onkormányzamirol szolér 2011 en
CDOCXIX. „irr ear 59 9)3) bekezdésert. valaintrit a Képviselő-testulet es Szenet Szervezeti
es Nlüködési Szabelyzaterol szele Budapest Fovaros VIII kerület lozsefverosi Onkonnanyzot
Képviselő-testület 3612014. (XI. 06 ) onkormanyzan rendelet 31 § ( I I bekezdesen alapul
E rendelkezések alapján a JozseNarosi Ónkormányzat Képviselő-tortaletenek feladat- es
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Budapest V111.
kerület,
Szentkirályi
utcäban
kisnyomásn
gázvezeték
építéséhez

hatásköret gyakorolva Pike Andras polgármester nay döntök. hogy:
tulajdonosi hozzáiándaal adok az NKM Földgálháletzati Kft. (1061 Budapest. 11. Janos Pál
papa ter 20 ( megbizesabial a Dinanuka Eprteepari Tersezö. Kereskedelml es Szolgálta"' Kft
Gegjegyzékszám: 01 09 902535: székhely 1141 Budapest. Saugt' u 1761 által keszneth
Budapest VIII. kerület. Szentkirályi utca kisnyornásil gazvezeték kiváltás kiviteli terv
(Tsz: 20)91)3) szerinti Istepitesének közterületi munkáihoz. az alábbi feltételekkel es
kikötésekkel:
a jelen tulajdonosi hozzájárulas a beruházót tepittetört nem mentesin az építéshez
szükséges egyéb szakbalósági es hatósági engedélyek beszerzése alól.
b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerületi. alábbi utcák tbintett (it- Es járdaszakaszára
Gazdálkod

tailed ki:
• Szentkirályt wca Arse.' 365221
• Szentkirályt utca Ouse. 76593)
• Trefoil utca thrsz 365381

rtsi
Ügyosztály

• Múzeum men (hrsz : 76562)
e a gázvezeték épileseket a Szentkirályi utca tervezett felujitasát meuelözöen kell
elvégezni. d. a beruházonak Iépinetonelrt a kozütkezelőt es munkakezdesi (burkolatbontits0
hozzájántläst a vonatkozó rendelet 119-1994.1V. 31.1KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapt Főváros VIII kerulet Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ugyosztaly Keruletgazdálkodási Irodájától előzeiesen men kell kerni, es
az abban foulaltakat maradéktalanul be kell tartani.
e id:intend a rekonstrukciós munkálatokat követő rafelfditasra hozzajárulok a
Szentkirályi utca al -és járda burkolatenak egyszerüsitett helyreállitásához. az alábbiak
szennü
• a bontässal erintett fopelya burkolatokat az alábbi rétegrenddel kell helyresillitam,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
5 cm ideiglencs Obliás) beton C12/24-32 KK
20 cm vtg. CS•1 0-32iF stabilize', Útalap
20 an vtg. 95% Tom, homokos kavics ágyazat
• a bontással érintett járda burkolatokat az alábbi rétegrenddel kell helyreallita
szerkezeti rétegenként 20-20 cm állapolassal:
3 cm ideiglenes (föliás) beton 612-16-24

i.

KK

15 ern rte. Call 0-32T stabilizált Crtalap
15 cm sig. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 951almás anyaggal

nein

helyettenthető)
A fenti prosizorikus rétegrend rem alkalmas hosszabb távú (réti .döszaki) használaira
jelen telajdonosi hozzájarulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok elöirasainak
maradéktalan lielartásával. a döntés napjától sztainilolt I és-ig Myényes.
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A koronavirus ellenm ea ekezesrol mod> 2o20 es , XII On en) 3 r ( CS IS sekeztigse
cries méhen. ralamint a veszelyhelyzer Adurdereamid mod, 40 2020 t
kormanyrendele I b ertelmelien az Met- és iagyonbizIonsagnt i es zc!vezselo lonwees
meabetegedesi ()War humánian any His etkezményeinek elháritása. ‚mag' állampol
egészségének és életének tnegovása amid:dim) Magyarorszag egesz területére
veszelyhelyzetet hirdetett Id.
A katasztroftmedelemr61 es a hozza kaposolodo egyes ton'ényer rnedositaaaról szöln 2011.
ési CXXE/11. lorvenY 46 - 4 HI bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulési onkormanyzat kepotselodestuletenek feladat- es hataskorm a polgarmester
gyakorolia.

A Képiaselii-restidet hatáskore a Magyarorszau helyi onkormanyzatamöl szöln 7011 CAI
CLX XX/X torveny 59 § (3) bekezdesén. valamint a Képmselodestület és SzeAm
Szentezet, es bliikodes, Szabályzatáról saute Budapest Fäväros VIII Lender Jozsefcarom
önkormányzat Képviselő-testulet 36, 2014 (XI 06 )onkormányzat, rendelm 3 I 311)

y

0

2020

1V.16.

bekezdésén alapul.
E rendelkezések alapján a Józsefssirosi Onkormanyzat KépviseliMestuletenek feladat. Cs
hatásköret gyakorolva Pikó Andras 0010m/ester úgy döntök. hogy,

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII
kerület, Dologhá
utca I. szám"
ingatlan
v illamosenergiaellátás
kiépítéséhez

Inlaidones) hozzájárulást adok az ELMO Hálózat Kft. )cégjegyzékszám: 01 09 874142,
székhely: 1132 Budapest. Váci 51 72-74.) által tervezett (rlunkaszárn, CS-15870). Budapest
VIII. kmodet, Dologház utca 1. szám alatti inuatlan villainos energia ellátását biztositä iker
földkábelck kiépitésének közterületi munkálhoz. an alábbi feltételekkel és kikötésekkel:
al jelen tulajdonost hozzájárulás a ben,hazót I épmetät) nem mentesi t, az ePitéshoz

Ciazdálkod

ási
ügyosztály

szükséges egyeb azakhatosagi és hatósági engedélyek beszemése alól.

2020. április 2020. ápPlis
16.

17.

Az érintett értesítése
megtörtént.

2020.
június

25,

b) a tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában alto Alföldi utca
(hrsz.: 34728) es a Dologház ulna (hrsz.: 34721) munkálatokkal erinten területére
teed Li.
C) a beruházónak (épittetönek) a közútkezelén és munkakezdést (burkolatbontam)
hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19, 1994. (V. 31.) KHVM rendelet) szerinti
mellekletek csatolásával a Budapest Főváros VIII kerulet Józsefváros, Polgármester
Htvatal Gazdálkodást Ugyosztaly Kertiletgazdálkodasi Irodájától előzeresen men kel
kémi,

da az abban feglaltakat maradektalanul be kell lartani.d) kotelezi a kivitelezőt az erimen terulet megfelelő
mmtiségben torténo
helyreállitasára, melyre a beruházinivitelező közösen Sáv garancia vállal
• a bontassal minim, járda burkolatát az alabbi rétegrenddel kell helyreallitarn,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm állapolással,
- 3 cm mg. MA-4 entlesitétt orniatt aszfalt kepi/I-Meg lajárda teljes
szélességében)
- IS cm vtg C8710-32/F stabilizált útalap Hármuterhelesnél 20 cm)
IS cm '-te. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% Imás anyaggal nem
helyettesithetől
e) jelen tulajdonom hozzájárulás csak an engedélyezö szervek, szakhatóságok
elöirásamak mamdértalan betartásával, a domes naPlatól azérnitott 1 és Ig érvényes
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A koronavirus ellem ( deli°

Me 2025 est Nil terven'

i 06 7) ltekezóese
deteserol szülei 40 202)) 1111 I I
n
kormanyrendelet I § erielmeben az diet- es (amyonbrztonsagot yeszelyezieiö tornegea
megbetegedest ekezn humanjarvány kovelkezinenyeinek elhárítása. a maéyar allampolgárok
erielmébea. inammt a seszely

i

egészségenek és életének mein), ása érdekében MagyarerSzag egé74. 161'0191de
veszelybelyzetet IIüdetelt ki.
A katasztrefavedelemröl es a bona kapcsolódo dries tomenyek inodesiraserel szóló 201).
e‘i exxvin. törvény 46. o (4) bekezdésének felhatalmazása alaptán veszélyhelyzelben a
telepulest ornormenviat képviseltdestuletenek feladat- es hamskord a polgarmester
gyakorolja.
A Képviseld-testulet hataskore a Magyarország helyr onkormányzatairól szolo 2011 ed
C1.31XXIX toner, 59 e Í ;) bekezdésén. valamint a Képviselödestulet es Szervei
Szervezett es Minoilest Sridialyzoiared szóló Budapest Stiváros VIII kert' lea Jozservarost
Onkormányzat kepi isclo.testület 3642014 (XI 06) onkormányzati rendelet 31 6 (I)
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Javaslat
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hozzájárulás
megadására,
Budapest VIII.
kerület, Kálvária
utca 14. seam
alatti ingatlan
vízbekötésének
megszüntetéséhez

bekezdésén alaPulE rendelkezések alapján a Józsefverom OnIdermanimat Képviselö-testuletének feladat- es
hatáskoiet nyakorolva Pikó Andras polgennester (toy döntök. bogy'
tulajdonosi hozzoiarulast adok a Fovarosi Vizmúvek ZOE-, negiediyaekszám. 01-10-042451.
székhely 1134 Budapest Váci et 23-27.) áltat készített ten- 0ervszáin: 1000033407211
szedni. a Budapest VIII. kerület. Kálvária area) 4. szám alatti ingatlan vizbekölés
menszünteresenek közterületi munkáihoz. az alábbi feltételekkel es ki

Gazdálkod

inielen tulajdonosi hozzájárules a beruházót (ended) nem memesiti az epitishez
szükseges egyéb szakhatósági es hatósági engedelyek beszerzése alól.
b) a tulajdonosi hozzájárulás a Kálvária utca (hind 36077) munkálatokkal éristen

ái si
Ügyosztály

területére teded ki.
c) a beruházónak répittetönek) a közútkezelöi do munkakezdési iburkolatbontasi)
hozzájárulest a vonatkozo rendelet 119 1994. (V. 31.) KHVh4 rendelel) szerinti
mellékletek csatolasával a Budapest Etivaros VIII kerulet Polgármestert Hivatal
Gazdalkodasi Ugyosztely Kennelgazdalkodem Irodajátöl eltizetesen meg kell kérni.
es az abban foglaltakat inaradéktalanul be kell tartan).
d) a megszünnten(Hvágott) csövezetékeket el kell távolition.e) funded a beruhazo9knitelezótabont
megfelelo helyreallitasára. melyre a
beruházáiktmtelezö 5 de garandet vállal'
• a bontással érintett Kálvária utca útpálya burkolater az alábbi rétegrenddel
kell helyreállitani. szerkezeti rétegenkeni 20.20 ern átlapolással:
— 4 col vtg AC-11 hengerelt aszfaltbeton kopöréteg
— 7 cm vig AC'!! hengerelt aszfaltbeton kenöreteg
— 20 cm vtg C8/10-32iF stahtlizalt útalap
— 20 cm vlg. 95% ton) homokos kavics ágyazat
az etgedelves koteles a munkák thelyreállítes) elkészulteröl a kozterület tulajdonosát
irásban enesiteni.
jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az eneedélyezó sZerVek. szakhatosegok
elönásainak maradéktalan betanasával, a tionlés napjáról számiton 1 évig érvényes
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A koronavizus cl lean védekezesród

2020 esi XII o
) r
b
érielineheny a.maae a veszelyhels ad k,hardeaéserol
Iormanyrendeat I é enelmeben az elm- es sagyonbiztonsmot stiszelser
manes
megbetegedést okozó humánjárvány kosetkezményeinek eked lása, a magyar allampoledrok
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarnrszág egesz területére
veszelshelszetet hirdetett ki.

A katasztrófasedelemről es a 'pizza kapcsolodo egyes ton-ens:eh módositasarol szók 7011
évi CXXVIII. torveny 46. O(4) bekezdésének felliatálinazása alapján s eszélyhelyzetben a
relepülesi onkormanyzat kepviselehtestuletenek feladat- es hataskoret a polgermester
gyakorolja.
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A Kegs iselódestulet hatasköre a Magyarország helyi onkomianyzatairol szolo 2011 evi
CI-XXXIX. !emery 59 3. (3) bekezdésen. valamint a Keipmelo-testalei es Szemel Szervezeti
es NI (Modes, Szabalyzatarel szóló Budapest Naar. VIII kerulet Józselkarosi Onkormanyzöt
Képviselomestulet 362014 (XI 06) onkormányzan rendelet 31 kill bekezdésen alapul
E rendelkezesek alapjan a Józseadosi Onkormanyzat KépviseleTestuletenek feladat- es
hatásköret gyakorolva Pike Andras polgármester (my dtintok. hogy.
tulajdonosi hozzájárulást adok a genera tervező KOZTEKEDF.S Fovárosi Tervező Iroda KB
tcégjegyzékszám. 01 09 063890. szekbely 1052 Budapest_ Becsi alt..1
5 meat/Mesabi)! a
Tetra-Coin Kit. Megjegyzékszám: 01 09 468479. 1083 Budapest. Prater utca 29.A. 2.
did készitett. a Budapest VIII. kerület. Orczy tér felújitasához kapcsolódó közvilágitási
halózat Halals itasenak egyesiteu engedélyezési ás kiviteli tens lavl l. tcniszintii terykez
(Tsz: TC-9I 3'03-201S) az alábbi feltételekkel és kikotesekkel.

Javaslat
tulajdonosi
árulás
hozzáj
megadására a
Budapest VIII.
kerület, Orczy tér
felújításához

a jelen tulajdonosi hozzájárulás a beraházot (epitterät) nem mentesai az épitésh
ez
szükséges egyéb szakhatosegi es hatósági engedélyek beszerzése eke.
b a tulajdonosi hozzájarulás a Budapest Főváros VIII. kerulet hazsefvárosi

kapcsolódó
közvilágítási
hálózat

Gazdälkod
äsi

Ügyosztály

2020. április 2020. április
16.
1 7.

Az érintett értesítése
megtörMnt.

2020.
június

25.

la.. alábbi érintett közterületekre vonatkozik
Közterület Helyrajzi szám

Cinkormányzat tulajdonában

ter 358651
ter 35865 -3
Dobozi iiica 35400
Csobánc utea 35930, I

átalakításához

Kálvária
Kálveria

Teleki

Laszlo ter 35388 C. a berdednak (ipittetemek) a közinkezelöi ás munkakezdési (burkolatbontesil
hozzájárulást a vonatkozó rendelet 119.1994. (V. 31.) KHVNI rendeleti szerinti
mellékletek csatolásaval a Budapest Fewaros VII/ ',eyelet Józsefvárosi Polgármester'
Ilwatal Gazdálkodest Ugyosztály Kerületgazdálkodasi hodájatól elözetesea men kell
kérni, es az abban foelaltakat maradéktalanul be kell tartan].
d. a helyreallításokat az Orczy ter feldtásának inepítési ten- dokumentációjában foglalt
mg.ka tartalommal kell végezni. melynek megfelelő ...egg kialakítására a
beruházó (Odor)) 5 év garanciát venal.
e. az engedelyes köteles a munkák elkesiehlteről a kozterulet tulajdonosát másban
édesitni,

f Jelen tulajdonosi hozzajandás esak az engedélyed szemek, szakhatóságok
előíräsainak maradéktalan boartásaval, a dontés napjától számított 1 Gag örvényes

29

3"'

30
A koronavirus elleni sedekezesrä I sacks 2020 es I MI torvens 7 § t I I es (3) bekezelese
erteleneben, salammi a seszelyhelyzei kihirdeteserol szolo 40'2020 ‘ III 11 )S7.113111
kormanstendelet I * ertelmeken az clot- es vagyonbizzoissagot seszelyeztent ionwees
meglidegedest okozó hurnánjen:ány kosetkezményeinek elhadtása, a magyar allampolgárok
egészségének es eletenek megos ása erdekében Mauyarország egész tertiletere
veszelyhelyzeld hirdetett ki.

A katasctrofavedelemről es a hozza kapcsolódo egyes torvenvek modositesann szole 2011
óv) CXXVIII. tnrvény 46.7(1) bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormanyzal kepvisele-temuletének feladat- es hataskóret a polernmester
gyakorolja
E rendelkezések alaptana Jozsefvarosi önkormányzat Képviselő-testületenek feladat- és
hatáskorét gyakorolva PG° Andras polgármesler Úgy dömök, Fogy,
tulajdonom hozzájárulást adok az Epinetó meghizottja. Begyes Gabriella 12040 Budaörs,
Ady Endre utca 8 1 altal benynnott --- Budapest VIII kerulet. Vardahunvad Inca 12. Gnat
alatti ingatlan vizkötési teG (Rsz: 2: 4-1) szerinti kiepítesének közterület] munkáihoz. az

Javaslat
tulajdonosi

területére terjed ki.

hozzájárulás

c a beruházonak ( éptnetönek) a közülkezelöt es munkakezdési (burkolatbontás')
hozzajárulást a vonatkozo rendelet (191994. IV.31.)KIDOEM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII keralet Józsefvärosi Polearn'esteri

megadására a
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1V.16.

alábbi fekételekkel es kiköresekkel:
a Glen tulajdonosi hozzájamlás a heruházot (epinetött nem mentemn az epiteshez
szükséges egyeb szakhatósági es hatósági engedélyek beszerzesc aid.
Is a tulajdonosi hozzájárulás a Vaidahunyad tom (hrsz.: 35594) munkalatokkal dinteir

kerület,
Vajdahunyad utca

12. szám alatti
ingatlan
vízbekötésének
megszüntetéséhez

Gazdálkod
Hivatal Gazdalkodem Elgyósztály Kernletgazdalkodasi Iroddától előzetesen 'mg kell
2020. április
kern,. esaz abban foglaltakat maradektalanul be kell tartanr.d. kotelem a beruhazóilkivitelezd a lacunas, helyek megfelelő
as'
16.
helmeállnására. metre a
Ügyosztály
beruhezes/kimtelező 5 ev garancrát vállal
• a Fontással enaleti útpálya burkolatot az aids!), retegrenddel ken helyeeállilaa,,
szerkezeti rétegenkent 20-20 cm átlapolással:
4 ern vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a järda szelességével

2020.április

Az érintett értesítése

17.

megtörtént.

2020.
június

25.

megegyező hossanságban)

7 cm erg AC-11 hengerelt aszfaltberon kötöréteg
20 cm vbc. C8:10-32lE stabilizán álalap
20 cm du, fagyálló homokos kavics amaze( Tin 95% Elias anyaggal nem
helyettesíthető)
• a bontassal énntett Járda hurkolatot az alai*, rétegrenddel kell helyreállitani,
szerkenti rétegenkern 20-20 cm átlapolással:
— 3 cm erg. MA-4 érdesitett <Midi sétányaszfalt (a járda szélességével
megegyező hosszúsegban)

15 cm sig. CS -I 0-32/E stabilizált útalap
Sem vtg, fagyállo homokos Lacks ágyazat Trq 95% Imát anyaggal nem
helyenesithetert
e at engedélyes köteles a munkek (helyreállítás) elkészülteról a kozterulet tulajdonosát
írashan énesíteni,
jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
elönásamak maradektalan betartásával, a dontes nap:Gaol szemitott 1 érig érvényes.

A koronadru elleni vedekezesrul szóló 2020 évi XII törveny 3 § (I) es (3) bekezdése
értelmében, valannnt a ceszelyhelyzet Irthirdeteseről smile) 40/2020 (III. II) Gann}
kormányrendelet I * értelmében az élei- és vagyonbiztonsegot veszélyezieto tonJeges
megbetegedést okozó humenjánimy köretkezménycinek elhádtása. a magyar állampolgárok
egészségének és eletének 'liege/vase érdekében Magyatország egész Grinder°
s eszelyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavedelemrill és a hozzá kapcsolodo egyes örvények niódositaserólszolo 2011
évi CXXVIII. lörvény 46. §14) bekezdésének felhaialmazása alapján veszélyhelmethen a
telepulém önkormenvzat képviselő-testuletenek feladat- es hataskorét a polgarmester
gyakorolja.

A Képviselb-testulet hatáskore a Magyarorszag helyi onkormányaatarrol szóló 2011 evi
CDOOCIX torveny 59 §13) bekezdésén, valannot a Kepdselii-testulct és Sceflet
Szervezet' es Mükodem Szabalyzatard sank) Budapest NE arcs VIII kerulet Józsefvárosi
Önkormányzat Képv'selobtestulet 76/2014 (X/ 06 )onkormanyzati rendelet 31 7(11
Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás

bekezdésén alapul.
E rendelkezések alapján a Jozsefverom Onkormanyzat Képseled
o
g
estletinek
feladat- es
hatasköret gyakorolva Pike, Andras polgennester úgy dentnk, hogy:
tulajdonosi hozzájámlást adok a CATV-Hungaria Kit /1165 Budapest Zsemlekes d 25.1
:Gal benstinort -- Budapest VIII keruld Horvath Althals let 17 S711111 alatir ingatlan

30

cee-

3 7-
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megadására a
Budapest VIII.
kerület Horvath
[V.16.
Mihaly tér 17.
szám alatti
ingatlan távközlési
hálózat
alépítményének
kiépítéséhez

iávközlest halezat atcpinneny es ellatasara keszitclt ierr (Firs CATV 04 2020) szerint,
kiépítesenek köztersleri munkaihoz. az alabbi felietelekkel és kiket
a rclen tuludonosr hozzajarulas a heruhazot legt! lelet< nem mentesin u
szükséges GA& szakliatósági es hatosagi engedélyek beszerzése alol.
b. a rulardimosi hozzatarults a Seine; utca (hrsz.: 35210 51 monkálatokkal Pupa
területére terjed ki.
c a berultazónak ( éputietenek) a koziakezelör es munkakezdest (burkolarsontasir
hozzájánrsist a 5 onatkozei rendelet 119 1994,1V. 311 KHVM rendelell szerinti

Gazdalkod
äsi

020. április 1020. április

-

16.

llpyösztály

7.

i%z

érintett értesítése
megtörtént.

2020.
júnitts

25.

mellekletek &potash-al a Budapest Főváros VIII. kerület tozseft ems; Polgármesten
Hivatal Gazdalkodesi Ugyosztalv Keruleteazdalkodást Irodajatól elbzetesen meg Mil
kérni en au Milian foglaltakat maradéktalanul be hell tartamrs koulezi a beruhezemkin itelezen a boniest helyek megfelelo
helyreallitasara. tnelyze a
beruházórstvaelezó 5 or gannciat vállal
• a bontassal érintett jarda burkolatot az elate)] rétegrenddel kell helvreallitam
szerkezeti rereeenkers 20-20 cm árlapolással:
3 cm up MA-4 erdesitett rimier aszfalt kopordwg in járda teries
szélesséuében1
IS ernste. C8/10-32 f stahilizált útalap
Sein tip fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 9524 (más anyaggal nem
helyertesithetä)
e az engedélyen korc)es a niunkák (helyreállitás) elkészuliéter/ a közterulet tulajdonosát
Iránban ersesiteni.
F jelen tulajdonost hozzajárulas csak az engedélyező szervek, szakhatoságok
eletirásainak maradéktalan betartásával, a dontés napjatól számitolt I évig érvényes.

A koronavirus elleni védekezesről szála 2020. ear XI/ torvény 3.) (I ) es (3) bekezdese
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésereil szóló 4012020 MI 111 számú
konnányrendelet I. 9 ertelmében az élet 'es vagyonbiztonságot veszélyeziető iomeges
megbetegedést okozó humánjarsány következményeinek elharítása, a magyar állampolgárok
egészségének en élerenek megóvása érdekében Magyarország otters területére
veszélyhelyzeret hit-delel) ki.

A katasztrefavedelemröl en a hozza kapcsolodö egyez törvények módositaseról szele 2011
evi CXXVIII. törvény 46. 9(4) bekezdésinek felhatalinazása alapján veszélyhelyzetben a
települési onkormanyzat kegs selrstesUiletének feladat- es hatáskorét a polgármester
gyakorolja.

A Kénsiselóitestület balaskore a Magyarország helyi onkormanyzatairOl szóló 2011. &I
CLXXXIX torvény 59 9131 bekezdésén, valamint a Képuselrstestulet és Szervei Szervezeti
ez Mükodési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII kerelet lözsersarost Onkormányzat
Képviseló-testület 36/2014 (XI 06) önkormányzat, rendelet 31 § II ) bekezdésén alapul
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Képvisers-testuletenek feladat- és
liatásköret gyakorolva Pike, Andras polgármester ügy döntök. bogy:
tulajdonosi hozzájánilást adok az E57,AK-BUDA1 Zn. (celgjeCzekszám: 01 10046206:
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Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII.
kerület Strobl
IV.16.
Alajos utca Százados út
területén tervezett
tivhövezeték
építés kapcsán 10
LANNe elm 1rt k, I

székhely 1037 Budapest. Kunigunda u 76) által benyújtott --- Ésuk-Pesti és Kispesti
hökörzeteket összekors 2 x DN400 méretű stratégiar rávliö vezeték letesítése (Dl) diem, A10
akna) Budapest VIII. kerüler, Strobl AINos utca 'Századon út.10kV-os féldkábel kiváltások
terv ITervszám• T-201036-I (szentet, krépitesinek kozterelett niunkáihoz, az alabbt
feltérelekkel és kikenésekkel,
a Yellin tulajdonosi hozzájárulás a beruhautit (Neuter) nem mentesiti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
b, a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII kertilet. Stróbl Alajos utca &rm.: 3(87S)

es a Százados úr (Itrsz.: 38860) munkalarokkal érintett területérc belied ki,
c a heruhazónak (epinerönek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontasit
hozzájárulast a vonalkozó rendelet (191994. (V.31.) KI1VM rendelenszerinri
me/lekletek csarolásával a Budapest Fervaros VIII kerulet lozsefwirosi Polgármesten
Hivatal Gazdálkodás, bleyosztely Keruletaazdalkodási Irodájától elözetesen meg kell
kérni, es az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartan, ‚d kotelezr a beruhazeilkwitelezet a bontási holy& megfelelő
helyreállitására, melyhe a
beruházóik trstelezö 5 et earanciat vallal-

31

Gazdálkod
iísi
Ügyosztáiy

.7 020
7
'

áprili

16.

2020. április
17.

Az érintett értesítése
megtörtént.

2020.
fúnius

25.

32
ö • -.vs noon....

• a bent:got ei tmett utpalz a burkolatot az alabbt retegrenddel kell helyrea Ilmtnt
szerkezeti rétestenként 20-20 em atlapolassal•
-4 un vtg AC-11 liengerelt aszfaltboon koporéteg lax utkeresztezés Otte

kiváltásokhoz

feluloen ettrnefittgöen)

7 emez AC -I I hengerelt aszfabbeion kotárdreg
20 on sig. CS 10-32 Ii stabilizali útalap
20 etn'le fanvallo homokos kayos ágyazat 'Irrt 95°-ő Itatós anzaggal nem
helyenesithern1
• a bontással edam!' jaida burkolatot az alahE retegrenddcl kell helyrea Otani.
szerkezeti retegenkéro 20-20 cm átlapolässal:

3 cm etc. MA-4 erdesiten öntöti sétányaszfalt la ist-da lobes szélességében)
15 erneut. CS 10-32 F stabilizál! útalap
13 cm s-tg. fagyálló homokos kavics ágyazat Tig 937. Ones anyaggal nem

e

helyettesithetrn
• a bontassal értmett zoldtertilet helyreallitasakor a zoIdtertilet reszet kepezö.
károsodott (kitermelt. szennyerndott !Ilene ekzallnotO termátalaj poilasat —
I osztály-ó termöfo1d VISSatOlteSeVel — kell elvégezni
engedélyes '<boles a munkák (helyreál tins! elkészuherol a kozterulet tulajdonosát
irásban enesiteni.

F jelen tulajdonost hozzájárulás csak az enéedelyezo szervek, szakhatóságok
elgirásainak maradektalan betartása'-al. a domes napjától számitott I O. tg énienyes

A koronavi

IIen' esidekezésról szók 2020 évi XII ton-ény 3 § (I! es (3) bekezdése
énelmeben. vala
zélyhelyzet lithirdeesérol szolo 40(2020 011 1 I.) számú
kormányrendelet I. ( értelmeben az élet- és vagyonbotonságot zesrnlyencto tömeges

megbetegedést okozó humánjärvány következményeinek elhäritása. a magyar állampolgárok
egészségének es életinek megóvása érdekében Magyarország egészterületére
veszélyhelyzetet hirdetett kt.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarorszag helyt onkorrnányzatairól szóló 2011 on
CDOOC/X torvény 59 ((3) bekezdésén. valamint a Képvisclobestület es Szervei Szervezeti
és Mükodési Szahalyzatáról szók Budapest Főváros VIII kerít tat Józsenbrost Onkonnanyzat
Képoselobestület 36/2014. (XI 06 I onkomianyzan rendelet 31 § II) bekezdésén alapul.
A katasztrófavedelemnit/ es a hozzá kapcsolódó egyes toenyek
n:
niódositasáról szoló 2011
évi CXXVIII. tömény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján seszélyhelyzetben a
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Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII.
kerület, Múzeum
IV.I6.
körut 4. és a
Gyulai Pál utca 24. között optikai
kábel
összeköttetés
kiépítéséhez

2020. április
17.

Az érintett értesítése
megtörtént.

2020.
júni

25.us

telepulési onkormányzat képvisclölestO/etenek feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a Józsefvárost Onkormányzat Képneelii-testületének feladat- és
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgánnesier itgy döntök. hogy:
tulajdonosi hozzájárulást adok a FaceTel Hungary Kfl (regjegyzékszám: 01 09351974:
flake's!: 1116 Budapest, Fegyvemek utca 2. S. on. 89.) aka! tentezett (Munkaszám: KO5691207004), a Budapest VIII. kerület.Muzeum kn. 4. es a Gyulai Pál utca 2-4. ingatlanok
közölt optikai kábel összeköttetés kialakitásának közterüleli munkäihoz. az alábbi
feltételekkel es kikötésekkel:
a jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (dpittetöt) nem mentesiti az épitéshez
szükséées enyeb szakhatósági es hatásági engedélyek beszerzése alól

b

Gazdálkod
ási
ügyosztály

2020. április
16.

a tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában alto Puskin tarn

thisz.: 4943) munkálatokkal érintett területére terjed Ft.
e. a beruhazonak (épittetönek) a közótkezelöi es munkakezdést (burkolarnontasi)
hozzájándast a sonatkozo rendelet 11911994. (V. 31.1KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest ROEVárOS VIII kentlet loud/Yarns, Polgármestert
Hivatal Gazdálkodást Ugyosztály Kerik/eteazdalkodást hodatatól elözetesen meg kell
kémi, és as abban foglaltakat maradéktalanul be kell Gornto, kötelen a kivitelernt az crintett let-islet megfelelő
minőségben tortenö helyreallitasara.
melyre a beruházólkintelczö kozosen 5 év mane iát vallal
• a bontással Onion járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállitank

2020.
június

25.

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
3 on vtg MA-4 érdesitett (Intent aszfalt kopóréteg Oiárda teljes
szélességeben)
vo C8710-32/F stabdizált atalap (járninrerhetesnel 20 cm)
ID homokos kavics ágyazat Tut 9537. (mar anyaggal non
helyenesithern1
talatdonost hozzájárulás csak az engedelyezó szervek, szakhatóságok
etöneasainat, ntaradnrktalae bektóasaval. a dunes napjától szamitott I sing ervenyes

32
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JavasIat a

Budapest VIII,
keräät Kisfaludy

ulazám alatti
földszinti
I.
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2020

IV.16.

ingatlanra
vonatkozo
elő vásárlasi jog
gyakorlásával
kapcsolatos
nyilatkozat
megtételire

A koronas mis el,
zesrol sat In 2020 é', XI/ /omens 3 §
. j heketérse
ertelmeherr, a alai,
le
shirderescrol szoln 4111010 tIll lt j sion,,,
kormanmendelet 1 , enelinehes as elm- es saes orthinonsaeot veszelveneiö maims
megberegedest Mae burn
am mo etlezményeinek elháritása a mason, allampoleirck
egeszségének es 00
rtasa odekebert Magyárország egesa ternIctere
scant libel. rota 1m-detail Ai
A katasmrefavedelcnirol es a keno Azocndodo dues torvenvek mndositásárol smile, 2011
éti ("XXVIII Innerly 40 §141bebezdesenek felhatalmazása alapján vesielyhelyzelben a
relepulese onkormanyzát Lem iseleoestuletének feladat- es hataskoret a pole:rimester
gyeterolja
A Kenvisclis-temulez hataskore a Maessieerszág helyi önkannanyzataiM1 gaol° 2011 esi
CLXXXLX toneny 50 3<3) hekezdesdn. satamm
i a Képviselintenulet és Szene, Szeniczen
is Min:odes, Szatuilyzatänn szóló Budapest Fóvaros VIII keruler Jozseniaroso Onkormanyzaz
Képviselo-lestukt 361201a (X1 06) onkarmárzan rendelet 31 § Ei I bekezdesdir ablaut
E rendelkezések alapon a Józsenaresi önkormanyzat Képviseliikeszuletenek feladat- es

Gazdálkod
äsi
Ügyosztály

2020. április

2020.510,1ns

Az erintett értesítése

16.

20.

megtörtént.

2020.
június

25.

hatáskörét uyakorolva 4.57,11:2020.11V 16) számú hateirozang Myer,:
Pike, Andras polgarmester úgy domök, hogy a Budapest Fossiros VIII. kerulet Onkormanymt
a
in ialatt felvet természetben a 1032 Budapest Kisfaludy salcafl
1
•Mzám
als" találhato 40 m2 alapieruleM lakas megnevezcsji ingot an
tekinletében a 2020. inatcrus II-én 27.000.000: Ft. azaz herszonlibmillui fonta' viteláron
létrejon adása-ételt szerzedeshez kapcsolódó elövasarlasmooával nem khan elm

A koronavirus ellem vedekezésrin szóló 2020. dye XII torvény 3. *Ell es (3) bekezdese
értelmében, valamint a veszélybelyzet lahirdeteseral szóló 4012030 011 II) számú
kormányrendelet I § értelmében az élen Us vagyonbizionságoi veszélyeztezo [omegas
Javaslat az

Horvath Mihaly
tér
Ingatlanfejlesztőés forgalmazó Kft.
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gépjärmiiIV.16.
elhelyezési
kötelezettseginek
pénzbeli
megváltással
történ6
teljesítésére

megbetegedest okozó humánjárvány kövelkezroényeinek elháritása. a maeyar allampolgarek
egészségének is életenck megóvása érdekeben magyarouziz egész 'eyelet<
veszélyhelyzetet 1m-damn ki.
A kaaanangavédeienna; éa a ImaübzPusolodó egyes törvenyek módositásárol szóló 2011.
eyi CXXVIII lörvdny 46. § (4) bckezdesenek felhatalmazása alapján veszelyhelAvelben a
települest Onkormanyzat képvrseló-testuldtéreek feladat- M. hatáskorét a polgármester
gyakorolja.
A Képviselö.temölet 'lutist:Ores Magyatország habit enkormanyzatairol szolo 2011. Mu
CLXXXI X törvény 59 § (3) bekezdésen, valamint a Képviselcidestulet es Szerter SierataCtOE
ás Müködesi Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kettoiet Józsefvárosi önkormányzat
Képvisdödestulet 36:2014 (XI 06 )onkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdesin alapul
E rendelkezések alapján a dement's] önkormanyzat Képviselentestriletének feladat és

I. porn
esetehen:
Gazdálkod 2020. äprilis
äsi
Ügyoszlály

16,, 2. pont
esetében:

2020.

2020.május

22.

Felek a megallapodist aláírták.

Június

25.

2020 tnájus

hatáskóről gyakorolta 15802020. (IV. lb.) számú határozatot hozorn,
Pike, Andras polgármester ága'dontök. hogy hozzájárulok - a .132Sefilit03teutietenne
Colima nenjännii.elhelyezési kotelezeuseneről szolo 15/2011 WI IS.) onkormanyzati
zondeler S 440 bekezdés a) pontja alapján - hogy a Horvath mougy ter Kfr Iszékhely 1204
Budapest. Márdrok álja 290.. cegjerryzekszám, 01 09 273357. adószám. 25406336-2-431 a
Budapest VIII. kerület. Horvath Mihaly tér IS. (helyrajzi szám: 3519215rá10 a/alt tene:Att

15.

dPillelek megéPildseke2 kapcsolódó 24 db gépjármii-elhelyezdsi kötelezeusegit pénzbeli
mcgváltással teljesitse 2.500,000.- Enparkoldhely dijért.

A koronavirus client vedekezésról szóló 2020 évi XII. torvdny 3 § ( »és (3) bekezdése
enelmeben, valamint a veszélyhelyzet kihridetéserol smile 40/2020 (III II) számir
kormányrendelet 1. * enelmeben at élet- es vagyonbutensagor veszélyeztetó Mmeges
Javaslat a
Budapesti
Válialkozitsfejleszt

N
Y

es'
159

2020

IVA&

Közalapitvánnyal
megkötött
támogatási
szerződes
módosítására

mecbclegedminkome humánjánony követkézményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok
egesAegrazi to (keen& 111CilöVáS3 érdekében Magyararszág <den eeniletere
stszélybelyzetet hit-deter ki
A Képviselőóestidei hatásköre a Maeyarorsmg help ookottnanyzmarról sank, 2011. Cor
CLXXXIX. iöntiy 59. 8 13/belicadesin. varmint at SZIVISZ 31. § ( I OEbekezdesern alaptd.
A kataszirdfavedelemMI ea 3 bona kapcsolódó egyes torvények modositásáról szóló 2011
éti cxxvin. tömény 46. h PI) hekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyliclyzensen a
teteputeo enkennanyzat képviselodestuletinek feladat. es hatáskorei a poigannester

Az ön kor mán y zat r észér ől a
Gazdälkod
äSi
Opyosztály

szerződés alairásra került.

2020. április

melyet a Közalapitvány postai

30.

úton átvett, de meg az általuk

gyakorolja

aláírt szerzödést nem küldték

E rendelkezések alapján alomentrom Onlionnanyzat Képviselödestufeuinck feladat-és
liatäsköret gyakorolva Pikó Andras polgánnester ágy döntők. bogy

vissza.

2020.
Junius
2 5.

a .Jézservarosi Kamanimonards, Programer a Jeuefvárost Onlormanyzaz (obtain, knoma
Co a Budapest, Vallalkozasfejleszten Komlaprzvannyal korett együtimúkodes,
megállapoilashan Venial, felhasználási hat:ended 2020 december 31 napjain. acelszemolas,
kalandöt 2021 0butet 28 naPtárg meghosszahlmoin es a; elolerjeszies I
33C3i1OEli nOE6clositott megállapodást aldrioni

-r

smart, nrelléklete

33

tir__

3C

34
A her on

II
zed
tit
3 XII
.• 3 3 : m es tat bekezdesc
coclimben s alanunt a 5 esrmyhelyzel krmrdatescrot szolO 402020 t Ill 11 t SL111111
1 ormam rendelet I 3 enelmében az elel-e' samontrmennságoimszelycztetei tonic:ink
alegheteeedest okoz" hutnantarvány keivetkermcirycinek elharirása. a magyar allampolgárol
egészsegenek es elelinek inego3asa erdekehe: Marmarrnmag mesa torülctere
Neszdyliclyzciet hirdetett Si.
A kazaszuefavedelenerol Ús a ISOM kapcsolodó egyes ton creek modositasarol szoló 2011
Mt CXXVIII. Sovány -1(33. 9141 bokezdrminek felhatalmazása alaptán seszelyhelyzettmer a
iclepules, onkormanyzat kcpmscliatomulctenck (dada:- es Irmaskoret a poleantrestee
gyakorolja.

Z
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13%23.

A Ktitimselóhestulci hailskorc a Magyarorsmg helot 6rmormanyzatairol szóló 2011 Ms
CLXXXIX tomeny 59 63> bekezdésen. suranorn a Keporschhtesnilm es Szene'
Szervezeti Cs MilkodMi Szabalyzatiról szóló Budapest Irovaros VIII keratin loam:Hamm
onkormanszat Keprmelimestulet 36OE20)4 (XI Sót ormormányzati rendelet 3 )
iti

Javaslat
hátralékkezelési
támogatás iránti
kérdem
elbírálására

bekezdesen alapul.
E rendelkezések alautan a józsefvárosi önkormánsrm Képvisclódestulmenek feladat
hataskuret miakorolva Pika Andras poluarmester úgy dome], bogy

0

Humánszol
gältataKi
ügyosztály 2020. április
Családiam

23.

ogatási
Iroda.

A határozat megszületett, az

z rn alatti lakos
1014 Budapest. KagY Ensures 13.11111ncle
Hume a
'not iimiratban hatralikkeze cm támogatást állapitok meg
196.299.3 I risszeg en as elöcmjeszies I. számú enellekleitben foglalt tanalommal.

I.
I.

2020. április érintett értesítése megtörtént. A
23 .
tamogatás folyósítása

folvamatban van.
2.

1081 Budapest. Kun ull

2.
Lassz g

cenden
exam alatti lakes részem a
viratban hatralékka c 1 amogalást allapitok me 250.000.- Ft
lileljeSZICS 2. szamil mellekletében foetal' ranalonrma/

2020. április
23.

2020.
frinius

25.
2020.

A határozat megszületett, az
érintett értesítése megtörtént.

jünius

A szerződés aláírását követően
megtörtént a gépjármű
birtokba adása es a tulajdonjog
változás tulajdonba ado alkali
hatósági bejelentése.

június

25.

A koronashrus alien sédokezésrel szerm 2020 evi XII lOntly I. § értelmében az élen-ás
vagyonbozionságot veszélyezteto tomeges mesh:impedes, okra hurnámámanymegelözése
Weise következménycinek elhatitása. a magyar allampolgarok eceszsegenek es Helene;

N
Y
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2020

IV.23.

Javaslat a
Józsefvárosi
Önkormányzat
tulajdonában !evil
gépjármű
ingyenes
tulajdonba
adására

megóvása érdekehen elrendel vcszelyhelyzottel osszefuggö sajátos szabályokat allapiija meg.
Magyarország egész teritietee Yeszelyhelyzeter hirdetett ki.
A kataszeöfarmdelemröl es a hozzá kapcsolódó egyes torvenyek ntodositasárol unto 2011

iii

CXXVIII Minty 40 9 (4) beliczdesenek felhatalmazása alapján vesailyhelsmetbán a
települt onkonnanyzat kerwtscla-testületenck feladat- es hatóskoret a polgármester

gyakorolja.
A Kepviseloicsullet hatMkore a Magyarország boly' önkormányzetairól szóló 2011. est
CLXNXIX torveny 59. 9 CH bekezdesen oalamint a Képviscle-testfilel es Szenet Szemezet:
es Működést Szabályzatared szóld Budapest Frmaros VIII kerulet Józsefstom Onkonnanyzaz
Kepviselo-teeulet 36/2014 (XI 06 )orikormányzati tendelet 31 90 I bekadesén alapul
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányal Kénymetri-testeletének feladat. és
hatáskörét gyakorolva Pike, Andras polgänncler úgydernök hogy:
a Budapest Fó'-áros VIII kerulet IózscHarom Onkormányzat tulajdonában I56 használt,
PIDT-560 Prmallni ImulaMmú gépJánnii, mint ingo eagyontárny tulajdonjogit a Heim Pal
Országos Hymnekgyögyászati Intent részére feladatellátásának biztositása érdekében
ingyencsen átruházoin. A tulajdonjog ingyenes atruhazásárid szóló megállapodást alairom.

34

Jegyzn

i

Kabinet
Belső
Ellátási
Iroda

2020. április 2020. április
30.

29.

2020.
25.

35

A kol omit ints ellent ‚edel' a esre 1 bolo 2020 em XII :opens I ( ertelmetten at elet- es
vagyosbnonsimer t eszelvezteto tomato: meghetegedest okero humantan any mccelozest.
Mart koverbernien> Mock elhániesa. a magyar allampoltarók egeszségének do cicienek
megovása erdolchen cliendell vessels helyzetta osszefuego setams szárallokal ',balk. Meg.
MagYanmszág ems/ zerületere veszély helyemet hirdetett ki.
A Irmasztrófavédelemrig es a berm kapcsolodó cases woe/Ad modositastired szolo 2011
Mt CXXVIII. tort ern 46. 641 bekezdescnek felhatabnazása Span veszélyhelyzetben a
;amulet onkemtanyzar kern iselú.respiletenek felarbi- es hataskorm a polormester

Kátyfikárral
kapcsolatos

Z

162

2020

IV.23.

kárteritési i

gyakerolja.

A Née. iseloacstulel Imbaore a blaeyatország basil onkormanyzatairól mob 2011 et;
CLOPOOCIX tonóns- 50 § (3) haezdesen. salmi* a gembeliblestulel es Szerve Szervezeti

eny

eibirálása (

es Mukodesi Szabályzazartil seas' Budapest Forams VIII Ircrulet Józscfrarosi önkormanymt
Reps +sari-it:mulct 362014 (XI 06) onkormanybm rendele: 31 § ( 1 i bekezdesen alma
E rendelkezesek alapján a Jozselt atop Onkományme Képviselö-testületének febdai- és
halaskMel Mel:onto Fib, Andras poleartriester ügy drintok. 'logy:
no 11,z
-Il gemärmüvet &Into. Budapest VIII karats. Matta Inca 9 szám dó"
201 november 12 rattan tönen' kareseménnyel kapcsolatban elötermsacit Uneasy" a
Signal [Pamir?, állásfoglalása alapján elismertek es a biztositó altar megallapitott 141.000.- Ft

Poleannes1

en 30K
Zo..
Gazdáliod 2020. április

ass

23.

2020. mains
15.

Az

2020.

önrész kifizetése

junius

megtörtént.

25.

Ügyosztály.
Pénzügyi
ügyosztály

osszegn onresz bfizetéserol intézkedem

A kolonavirus diem vedekezésrol szóló 2020. évi XII tatted'. 3. § II) es (3) hckezdése
énelmében. valamim a veszélyholyzei kihirdetésérül sago 40:2020 (Ill II) szemu
kormányrendelet 1 * &tamale° no élet- es vagyonbiztonsáem veszélyeztedit tomeees
megbetegedést okozó huminjánány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok
egeszatgenek es amen& megóvása érdek-éhen Magyarország egész tenaletire tesoetyietyzeict
hirdetett ki.

A Kepvise16-testület hataskorea Macyarmszág imp° önkormányzatatrel sank, 2011 évt
CLXXXIX. iiintny 59. § (3) bekezdésén. valamint an SZMSZ 31. §(Gbekezdésen alapul.

A katasznáfavidelenta es a hozza kapcsolódó mots törvények módositasártil sago 2011. evi
CXXVIII. triniény 46. * (4) Nekezdesenek felhatalmazása airman veszélyhelyzetben a
iclepulest Önkormányzat képviseb-testúletenek (ciadar. es liaáskórer a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a JorselkUresi önkormányzat Képviselo.lestületertek feladar- es
hatesköról gyakorolva Pik(' Andras polgännesler m
il y dönnilc. bogy
a Budapest VIII. kender. tiltó, m 64. nazi alatti 36307/074/29 helyratzt számú 360 rn2
alapterulaft. utca, is 'avast hearer°. foldszente es pinceszint. rem lakás Mara szol tab
heiseg nyilotios. egyfordulós pályázotol emenyesnek és credniertycsnek
nyibbinuom.

Javaslat a

Budapest VIII.,
Üllői tit 64. szám

N
Y

homjárok a Budapest VIII kendet. unit.' 64 scam alam 36307/0(A/29 helyrajzi
száma 360 „,2 alaptertiletü. utcai és ‚dran bejáratir foldsbnti és pincesmott. nem lakás

alatt helyiség
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2020

1V30.

pályázati
eIjäräsával
kapcsolatos döntés

2.

meghozatalára

céljára szolgáló helyiste berbeadásához a Vodafone Magyarország ZN.Iszékhclyt 1096
Budapest. Lcchner ödön fasor 6.: cemcgyzékszámr 01 10044109: adászém: 11895927-244, kepviseli: Amanda Nelson vezérmazgated részére határozott 'doze a szerzödés
alábasida számiton 10 Mtg. iroda céljára 390.0004 RIM 4 AEA Weil dij 4 közezmni
As killiinsrn I gal tatasi dijak dcskeen

Józserváros

Malaria

j

1.) es 2.)

Gazdálkod

pontok

asi

esetében

Központ

2020. április

irt.

30., 5.) pool

vagyongaz

esetében

dálkodäsi

2020. május

igazgatója

30.
/030.

lion° rt
3
.

4.

tocido I ;t pontjának foldszinue torreno tits utisahoz. valamint

anzerzöd estek
rendel

pondamak kijamlásához. amelyek ores Itelvistg hérbeadására

lend ant, hogy a pályázat nyenesc mar használja am

A szerződést a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ

Zn.

előkészítette. Ügyfél

nun járulok horn a bérlett szeraties Ill 17 ponpanak 'darn(' Mal rnemeloltek seam»

átalakulása miatt további

inodosiiásához.

határidőt kért a szerződés
aláirására

felkerem a dome°. Most Gazdalkodasi Seaport Filet a hatarozat 2.1 pontja szerind harlot,
sarrodés ottegkmésére. ametynek tiebacks, hog az Onlcormanyzat tulajdonában alb nem lakás ctiljára szolgáló
helyiségek bérbeadasanak felteteleitill Nab 350013 (V1 20)
enkurnlanvral rendelet 14 612) bekezdese ;damn 3 ham brunt, herleti dunak °tetra/air
ovadek melanoma. vulament z 17 6) a bekezdése alaman kizzlegvan aim egyuldalo
latelemitsegvallalase nvilabozat abirásat vállalja a leendő bald

35

jülligg

25.

36

A korona virus client sedekez
lo 2L3215 érr XII terv env ; nil, es (3) Inikeadese
erielnieben. wriammi a uwely :zez
‚111015 2(00 III I I } smut
Kormanyrendelet I § es:Humber, a; élet' es vagyutti -vtltasigot iemeherteto tonreges
megbetegedést okozó humenjánöny k,5'etkezrtrcrr' enroL elltdnrasa. a inaHat allampolgárok
egészségének en életének tnegovasa erdekeben Manyarogzág came területére veszélyhelyzete,
hirdetett ki.
A Képviseló-testulet hatáskore a Álagyarornug helyt onkormanyzatairol szolo 2011 eOE i
CI.XXXIX. töra ens 59 (III bekezdesén. valammt az SZOELSZ 31. *111 bekeadésén alapul.
A katasztró favedelernröl es a home kapcsolódó egyes torvenyek tnodositrisaról szóló 2011 évi
CXXVIII. ibrvény 46. * (I/ bekezdésének felhatahnalasa alapján i eszélyhelyzetben a
relepulési onkormányzat képviseg-wstuletenek feladat- es hataskóret a polgárniemer
gyakemija.
E rendelkezések alapjan a Józsenarosi önkorrnányzát Képviseliktestuletenek feladat- es
hataskorét gyakorólva Pikó Andras polgármester ugy amok. hogy a Budapest VIII. kerület.
Baross utca 21 foldszmt I mart, alatti. 36758701Ail helyt-arat Snatila 56 rn2 alapteruletii. lltall
bejáratin foldszinti nem lakás céljára szoleile helyiség bérbeadására irányuló milieus.
egyfordulós pályázati eljärást enrényesnek. de eredménytelennek nyilvánitom.

Javaslat a
Budapest VIII.,
Baross utca 21.
N
Y
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2020

IV.30.

szám alatt
helyiség pályázati
eljárásával
kapcsolatos döntés
meghozatalára

Józsefváros
i
Gazdálkod
/in
Központ
7_t-s.

2020. április
30.

2020.
A döntés kifüggesztésre került

június
25.

vatgongaz
dálkodási
igazgatója

A korrinavirus au, vedekezesräl szóló 2020 ért XII Mrvény 3 * (1) es (3) bekezdése
értelmében. valamint a veszelyhelyzet kilurdetéseról szóló 40/2020 WI. I I (sad má
kormányrendelet I hi enelmehen az élet- es vagyonbrzionsagat veszelyezteto tomenes
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elharitása, a magyar állampolgárok
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarmszag mész területére veszélyhelyzetet
hirdetett kb
A Képviseliktestelet hatásköre a Magyarország Italy' onkomiányzatagol szóló 2011 eat
CLXXXIXkoweny 59. *13) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. * II) bekezdésén naps).
A katasurófavédelemrol és a hozza kapcsolódó egyes torvények módositásáról szóló 2011. en
CXXVIII. törvény 46. § (4) hekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulest önkoimanyzat képviselö-testuletinek feladat-és hatáskorét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezek alapján a Józsefverosi Orgemiányzai Képvisclogestuletének feladat- es
hatáskörét uyakorolva Piker Andras polgánnester Mx &Mink. hazy

I.

Javaslat a
Budapest VIII"
Bérkocsis utca 23.
N
Y
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2020

IV.30.

2.

szám alatt
helyiség pályázati

a Budapest VIII. kerület Bérkoesis tam 23. száni slain_ 34874UA1 helyrajzi számú
128 n52 alapterületit Luca, bejárató. foldszinti is pinceszinti nem lakás céljára szolgáló
helyiség nyilsános. egyfordulós pályázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánitom.
hezzájarulok a Budapest VIII. kerület Berkoesis inn 23. scam Hank 348744/A4
helyrajzi starlit 128 m2 alapterületű, Hear bejáratia, foldszinti és pinceszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiseg berbeadasához a POTHWAR CONSULTANTS Kft. (székhely:
2040 Budaörs. Templets ter 19.: cégjegyzékszám: 13 09 186112: adószám: 25900718-2I 3. Levan,. Usman Khasvar ügyvezeto) reszére határozott Időre a szerződés aleinisateil
szám ike 10 évig. iroda es bernwatoterem céljára I20.0003E1Mo 4 ÁFA bérleti dij 3
közüzerni es különszolgáltatási cloak összegen.

eljárásával

25.
Jozsefvaros
i
Gazdálkod

2020.

äSi

június

Ir ezzájáratok a bérre It
3.

4.

Pályázó i

erzodes 11 pontjaban foglalt bérlett di; emelés elsóidropontj anak
megpitolt, 2021. Januar honapra tonenel niodositasalioz

hozzHandok továbbá a POTHWAR CONSULTANTS KW-ye) iszékhely: 2040
Budaörs. Templom ter IS.: céHezyzékszám: 13 09 186112: adószám: 25900718-2-13i
képviseli Usman Khawar Onyvezetö) a 2.1 pont szenrill helYrség Minn/41940 ilmén9
bérbeszámitási megállapodás inenkötéséhez es a bérbeadóra tartozó felújilási munkák (gépszeri munkálatok viz
szerelesre. gáz tetvezésre. gáz szemlespe, Kemeny belesi
munkálatokra. Mk Cs áramlestechnikar meretezésre, OEalanunt kemennsepriii Hz tovainie
ELM II meröhely lualakitásal koltségenek bérlet,dinia törtine berbeszamitasához 37
bernap alatt Nang. 2.617.343,- lit (nett() 2.060.900.-Ft 3556.4434Ft ÁFA) osszegben. A
berlieszámitesr mcgallapodás 37 lionapra tonenti megkigésével havonta 55 700.- Ft t ÁFA
össreglien szamolhato el a Rieman koltseg, igy a berlin a herbeszaniitas idotartanta alatt
hawing 64 300,- Fi-'- A FA összenir bidet% tin fizeiest kotelezeusee terheli

36

25.

Központ
Zn.
vagy r%az

kapcsolatos döntés
meghozatalára

2020.
június

dalkodási

1.)-4.)
pontok

igazgatája
esetében
5
2020. apiiiis
30..

Az ügyfél az óvadékot, valamint
a két havi hided díj előleget

2020.

teljesítette, a szerződést a

június

Józsefvárosi Gazdálkodási

25.

Központ irt. előkészítette. Az
ügyfél a lizetési
kötelezettségének 2020. majus
28-án tett eleget

2020.
június
25.

37
relktrein a Jornelivárosi Gazdalkodasi Központ Erct a határozat 2j po
szerzödes nieukotesere. amelvnek feheiele, hips az Onkormanyzat (it letidonahas alto ‚tent

•

lakas tehara szolualo helpsegek berbeadasának felterelem61 szele 35 -2013 IN I 20 '
onbormanszati rendelel 14 §12 /bekezdese alarnan 3 ha: i brutto bérlett dijnak ntegfelelb
ovadek megfizelesét. i-alanunt a 17 3141 bekezdese alaptan kocregyzo elan egyoldal a
kotelezettsegvallalást nyilatkozat alairását rät (alja a leendő berlo Felkerem lovábba a
Jozsefvárom Gazdálkodási Központ Zit 4 a határoni 4.1 pontja szerinti berbeszánrnan

90

2020 Minus

510101

30

megállapodás megkötésere.

A koronaprus ellem 5 éclekezesró(szele 2020 en XII tomeny 3 § 1 I ) es 1311,ekezdese
ertelmében. salaam,' a veszenhelyzei lithirdetestrol szolo 4012020 (III I I ( számu
kormanyrendelet I § éttelnieben az elet- es vagyonbiztonsauot veszenezteto tamales
megbetegedés, okozó humánjarvany következményeinek elhántása. a magyar állarnpolgarok

Javaslat a
Budapest V111., 11.
Janos Pal papa ter
N
Y
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2020

1V.30.

egészségének es életinek

megóvása érdekében Magyarország egész teridetére veszélyhelyzetet
hirdetett ki

A Képviselotestulet haláskore a Mauyarország help onkormányzataiM1 szele 2011 évi
CLXXXIX. torvény 59. §I3/ bekezdesen. valamint az SZNISZ 31. *II ) bekezdésen alapul.
A katasztrernavedelemröl és a hozzá kapcsolódó euyes törvények módosításáról szóló 2011 évi

12. szám alatt
helyiség pályázati
eljárásával

Dikááll. törvény 16. § 141 bekezdesenek felhatalmazása alapján yeszélyhelyzetben a
'deputes'onkormänyzat képvmelätesniietenek feladat- is hatáskeret a polgarrnester
gyakorolja.

kapcsolatos döntés

E rendelkezések alapján a JózseNtirom Önkormányzat Képviselő-testuletének feladat- és
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgármester úgy döntök. hogy a Budapest VIII. kerület,
II Janos Pál papa ter 12 szám alatt:, 34768/0/A/2 helyrajzi számú 147 m2 alapteruletii, utcai

meghozatalára

lözsekváros

j
Gazdálkod
äsi
Központ

2020.

2020.äprilis

A döntés kifüggesztésre kerii k

30.

június

25.

Zrt.
vag:yongaz
dalkodási
igazgatója

bejaratii. földszinti es pinceszinti elhelyezkedésű nem lakás celjára szolgato helpség
bérbeadására irányuló nyilvanos. egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek, de
eredménytelennek nyiltinitorn.

A koronaörus agent yetekezesrol szolo 2020 am XII torveny 1 § ( 1 ) es (31 he kezdete
értelmében, va)annnt a veszelyhelyzet kihirdméséről spilt 40/2020. 011 II ) számú
kormányrendelet I § értelmében az diet- és sagyonbizionsagot veszályezteM tömeges
menbelegedést okozó humánjámány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok
egészségének es életének tnegovása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A kamsztrofavedelemrn1 es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011.
éri CXXVIII. törvény 46. * (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulési onkormanyzat képviselt-testuletenek feladat- es hatásköret a polgármester
gyakorolja
Pikó Andras polgárniester úgy döntök. hogy:

Flumánszol

a Budapest Fövaros VIII karate, Jornefvarom Onkormányzat általa Napra forgó

1.

Ügyosztäly

ellátására kiln pályázat elbirálási határidejét 30 nappal meghosszabbitont 2020. május
30. napjáig.

csolati

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Napraforgó
Euyesitett Óvoda (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9./ intézményben a 2020.
augusztus I --- 2025 augusztus 31 kozoth tdoszakra szóló intézményvezeten feladatok
ellátására Min pal:antra - mely a KOZIGALLAS honlapján 2020- február 7-en kerúlt
korréténére-- benyújtott pályázatok velemenvezest febdaianak elvégzése combo] a

Koltsegvet

19.4 20/4 §(6)bekezdése szertnti szakértelemmel rendelkező Inzonság tapainak
rnegyájaszmni

2.
Javaslat a

N
Y
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2020

13130.

4. ér

2020.

Humänkap

június

25.

iroda,

ési
Ügyosztály
Felelős:

7 . P0111
esetében:

2020. április

2020. május

30.

21.

polgármest

A szakértelemmel rendelkező
bizottság meghallgatta a
pályáókat, is kialakította
véleményét a pályázatokról.

2020.
június

25.

er

Fits Gabor- Kulturalts, CAB Oktatást. Nemzetiségt Sport is
Esélyegyenlöstm uhyeken felelös alpolthirmester.

5 Pokornyt Viktórm -

pályázat
elbírálásának
meghosszabbításá
ra és szakmai
elökészítő

I Lendvai Lászlóné - Köznevelési szakenti évodapedagemiat szakterulet,
2 Szahadi Edit - Óvodapedapigus, köznevernsi szakerio,
3. Balogh István Lajos - Kulturális. Civil. Okiatasi. Nemzeliseci. Spoil es
Eselyeuyenlösegt Bizoirsag elnoke.

Napraforgő
Egyesített Óvoda
intézményvezetői

gältatási

Egsontett övoda 11084 Budapest. Tolnai Lajos utca 7-93 intézményben a 2020.
augusztus I - 2023. augusztus 31 kezelt, időszakra szóló intézménp-ezetöi feladatok

Hurnankapcsolati Iroda irodavezeto tagokat

a határozat 24 pontja szerinti pályázati kiirásra benyújtott pályázatok szakmai
veleményezése céljából Lends-ai I .ászlónt, es Szabadi Edit bizottsági tagokkal

3.

megbrnasi szermidest kotok, melyre 374.0 czar Ft-ot biztositok az általános mükodesi
tartalék terhern.

2020. május

14.

Lendvai Lászlöné is Szabadi
Edit köznevelési szakértőkkel a
megbízási szerződés megkötésre
került.

2020.
júni us

2 5.

bizottság

37

3

38
,..
tagjainak

A határozat I.) pontja szerinti

felketem a tegyzim bogy gondoskodrcn a haminzat I I po
felliivas meatelemeieseról

megválasztására

döntést
.leg1 70

követö
munkanap

1020_
-

In13100

04.

pálvizati felhívás Józsefváros
'
honlapján a döntést követő

2020.
június

munkanapon közzétételre
került.

a ham roam 2 I lamina szennt, mephitis, szerzödesekei alairom

2020.

Humänszol

manis 5.

gáltatási

A megbízési szerezödések

2020.

polgármesteri aláirása

június

megtörtint.

25.

Ugyosztály

6.

a hatarozzi 3 ponzaban foglaltak ;man az Önkonnanyzat ki. s _11107-01 Mükodesi
eel ts altalá nos tarralék" aim - kinelezo feladal --- ezen bend as allanums tanalek
tatireanyzmát .373.o ezer Ft-tat esokkentem. ezzel egyidejtileg a loadas ..I 1705,02
Onkormanyzau egyeb feladatok" eim szemelv, ruttaiasok elöninyzatár 100,0 ezer Enal.
a munkaadot terlielo jaruiékok es aroma,. hi:m.2March,', ado előiranyzatat 24,0
eze, Ezra,. a dolma, keadasok cloninyzatat 2000 ezer Ft-tal megemelem.

flumenkap

a határozat 6. 0°mi:than

csolati

foglaltak a 2020. évi

Iroda.

2020.április

2020.

költségvetésről szóló 8/2020.

Költsegvet

30.

június 25

(11.28.) önkormányzati rendelet

ési

soron következö módositásánál

ügryosztály

átvezetésre kerülnek.

2020.
június

25.

Felelős:

7.

a határozatban foglaltakat a köllségvelési rendelet kovelkező modosit
fie-denim kell teen).

al

a
7. pont
esetében: költségvetes
polgármest

i

rendelet

következő

er

a következő költségvetés
módosításánál beépítésre kerül

módositása.

A koronavirus alter, védekczesról svalti 2.020 évi XII torvény 3 § 0 ) es CI) bekezdése
értehnében. valamini a reszélyhelyze kihirdciéséről szolo 40/2020 (II) 11 1Kornt. tendelet
I §enelmehen az élet, M vagyorthimonságot veszélyeztető mantles megbetegedest okozo
humánjárvány következményeinet ellialitása. a magyar állarnpolgarok cgdszségénck e
Eletének megOvasa erdekében Magyarmszág egész ternletire vezélyhelyzemt hirdelett Si.
A Képviscleőtemnlet hataskore a Maimaroeszig helvt orekormánymtamil szölö 2011 ern
CLXXXIX. Mil-in>, 59. 1(3) bekezdésén. valam,M az SZMS2 31. § II ) bckezdesen alapul.
A kataszunfavédelemről és a hozzá kapemelndo °gym inevenyek movlositasarol szoló 2011 évi
CXXVIII. tominy 46. § (41 beliadesenek felhatalmazasa alapján veszélybelyzetben a
települesi ankonnányzat képvise16-lestulmenck feladat- es hatáskorct a polgarmeseer
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a liesefvárosi Onkormányzal Képviselő.temuletenek feladat- es hatáskoret
gYalvorolva :2020 IV. 07.1számn határozatot hozenv
Pike, Andras polgánnester Ogy döntöle bogy

Javaslat a

Budapest VIII
kerület, Bauer S.

liozzajánalok a Budapest VIII. kenalet. Bauer S. u..7 szahn alatti Tarsashaz alapitó
okiratában osztatlan koalas tulajdonat képeen. IV eineieti, ervenzes AlapitOOlorat szerint
XLIX sorszamrnal 1. eloli 92/1 m2 airmen:14M (inikbeeslés saran torténő felméris alamán
989 m2-re pontoszon) kozlekedöböl 4.83 m2, es as L sorszammal jeloll 22.03 ni2
alapteruletü lenekbecslis során ilartemo felmerés Map* 27,29 rn2-re lunation
en 12.12 m2 Willer kozha tulajdon inegszüntetésév
7
isz. Oat, nyilväntanott, tennészelben a u apest V .
keredet
terszarn alam) magáneulajdonosok részem Panama
értéke se
vetelarea Felker= u ankorniárnizat képviselojet a
ed de, ozgyiliesen vale jognyilatkozat megtételére

u. 7. számú
Társasház
osztatlan közös
tulajdomit
képező közös

168

2020

V.07.

tulajdonú
helyiségek

2020.

2020.

júnitas

május 07.

25.
JGK

Zn.

értékesítésével is a
tärsasház

- '' • . Bauer S. 8 7.
en alatti Tarsashaz es IIIIIIIIIIII
isz. alatt nyilvantanott. icrinészethen a Budapest
VIII kerület. arm
jtószain alettil inagántidajdonosek közölt az XLIX.
sorszarnmal 'Malt 0.71 m., a aptcru etdolnékbecsles somn anntinn Pet:Perez alapran 9,99 m2 Pikn Andras
" '

tulajdont alapító
okirat
módosításával
kapcsolatos döntes
meghozatalára.

2'

ok. a Buda

01.111110f0cf
re pontositoti) közlekedöböl 4.83 tn2 es az L sorszammal Alen 22.03 ni2 atapierülető
(inekbecsles soMn ionenii felineres alapjan 37.29 m2 -re pontesnon)mosokonvha ingatlan
vonatkonsaban map/Mend,/ ad:tar-Melt szerzodes. as. mgatlamnydrantarlasba 'Quanta
hejegkzestiez szükségts modositott alapitti oknm irs a karcrolealo riolnimemunink okoat és
a kapcsolndo dókurnentomor alátiásahoz

2020.
az iratok
vevő által
történő
benyújtását
követő 5
munkanap

38

június

A döntésről az érintett ügyfél
kiértesítése megtörtént 2020.
május 8. napjän. A kérelmező
részéről várjuk az aláírando
dokumentumokat.

ly,

39

sit aria;' Gazdalk °Jam Xi-zoom 71/ .t z het;
1
wade, adassmélt elifizeizineast I.eye:411d • altalkansi szerzedes. es az
mentlammds-inizri.mtst menu lieweizesliez szeksesys nioclosime alapito ohm, es a
kamsolado dokurnentrimok alairasnra 2 Budapest Nieces "III Senates Inzsefserosi
ömennäm al eitaidotins nevében es kepeseleleben Men a.

MI re
ada

20211.
1 fillels
25.

A korenas Trus den, viidekezésrol eel° 2020 em XII costar
)es tr
telmehen.
valamini a veszelyhelyzei lehardetéserül seek, 40,2020 (III II ) Korn rendelet 1
ilmetieri az
eel- es sagyonlueonsagot veszélyezteű tomegcs nienbeteuedest okom hummers-any
közetkeemenyeinek elhaMása. a magyar állampolgarak ceeseseizenek es aImanck menovitsa érdekében
Magyarorszáa mesa leriileteni reszelyhelynce hirderett ki
A Kenviseloeceutéz haieskorc a Magyaiorymn helm onkormanyzatarrol mete 2011. em EI.XXXIX
tonfiey 59. a (3) bekezdésen. s alamint az SEMSE 31. (MI 1 bekezdésen alarm/.
A kalasetrofavedelemről is a Ilona kapcsolodo egyes torvények tnedositesáMl seen 2011 évi
(XXVIII Mrs-My -M. *II) bekezdés/nek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
onkormanyzal kenviseloYesluletenek Minim- es hatáskorét a polgármester gyakorolja
E rendelkezések alapjan a lozsdkaruse onkormanyze Képvisek-reszulmenek feladat- es heaskurát
gyakorolva
.2020.1V. 07.) számü hate-once heroin:
Pike Andras polgármester rim darnel:. bogy:

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Maeas
té
zám alatti,

Z
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2020

V.07.

helyrajzi szäWl5
raktárhelyiség
elidegenitésivel
kapcsolatos
vitelár és eladási
ajánlat
jóváhagyásara

femme,' adok az ingailan-nyikeetanásban a
természetben a Budapest VIII kertilet.Malyas ter
nem lakes eel(' belesegie fennálló Welt seeas

heleajzi merlon nyilveniarturt.
m

Polgármest
CE KIK

7r1
2020.

It). foldszinti, 36 m2 alapteneletú.

június

határazott iddtanamára vonatkozó

elideeenitest kizázó ok eel.
reszere istené lekuldésébez az mgatlannpleentartasban
ielyramt szamoeswalvánsansst. természetben a Budapest VIII.

a
Lenalet. )a4asvaa lé

2.

3.

07.

- m alatti. fealdszinit, 36 in2 alapterületű. nem takes céljára szolgáló

helyiség vonatkozezi an

25.

2020. május

hozzájárulok az eladasi a ante bete.

forualmi ertekbeestesben meghatározott 10 840.000 Ft összegű scholar
közlese mefiett.

felkerem a loesefverosi Gazdálkodási Központ Zrms a határozat 1.7.2.)pontja szedni) endue ajánlat
kikeldésere es as adásvételi szerződés megkötésere

Az adásvételi szerződés
megkötésre került 2020. május
26.6n.

2020.
Minus
25.
2020.

2020. június
30.

június

25.
A koronavirus ellem s'édels meet] smile 2020 em XII weeny 3. *( I ) es (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéseröl sec& 4012020 (III I I )Konn rendelet I. §-a
emeriti, az elm- es vagyontneonsegot veszélyeztető tummies megbetegedést ()knee
butnánjämäny követkamenyeinek elhätilása. a magyar állampolgárok egészségének is életének
Inegóm Mdekemn Magyarország eta/sr területére veszelyhelmetet hirdetett ki.

A Képviselébrestelet hatáskiire a Magyaroneau helm onkornenyzatairól see& 2011 Mt
CLXXXIX. sörvény 59. 1 (3) bekezdésen. valamint az SEMSZ 31. * 0 ) bekezdésin alapul.
A katasztinfavidelemről es a hoeM kapcsolódzi egyes torvenyek módositásáról szóló 2011. Cm

Z
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2020

V.07.

Javaslat
közszolgálati cal
lakással
kapcsolatos döntés
meghozatalara

CXXVIII. törveny 46. ((4) bekezdés/nek felhatalmazésa alapján veszelyltelyzetben a települei
onkormanyzat kfiwtselö-zostuletének feladia- Co hatásköret a polgátmeter gyakorolja

Pik* Andras polminnesier úgy (Belot home

ii .

a

felvett Budapest VIII. kenilei. Koranyi Sándot

sa9!ľ iele

sram eau' 25.32 nOE2 alaptcruletti. eim szobás. Loetafotlos homforetbkontú

in

2.

3.

aLan kozszolgulan cell'

tli épüleiben

KIK Id.

2020.
június

kgetolését meeseimetein

him. alatt felveit Budapest VIII. kerelei.Koranyi Sender le.
Me
szám Matta 25.32 m2 enpierületü. egy szohas. komfonos komfonfokozate
raszere 20 Ill november 30 napjától. beam-elan ad/ac szeloan heM
lmom -a
0er
apjat kepeei resole se csokkeniő s/mezőket is figyelembe vett- koltsecelvű Loml'onös
beret) dijjal.
fulkérein alezselkártisi Gazdálkodási Közpone Mi .lallalasazat 21 ponfia szerinti helm

25.

2020. május
07.

2020. június

A bérleti szerződést
elkészített ü k, a bérlő aláírását
várjuk.

2020.
Junius
25.
2020.
j unite

szerződés menkot

25.

39

u

40
A ).40001,101). anent iedekezesMIS7010 22" en' NII tetient t 4 i I ) es Mt nnkenlnse
enelmehen. iálánom a vcsaelikelyzet kilitideteserul sont 40 2020 IIII i I ) KAM) reticle:et
I 5: eneltucher az elm- es vanon:unmans i eszelyeatetó lumens mencentedest okozo

.lavaslat a

humaniárvän> kiti cl Mama. °inn etheintasa. a manor áfiamPolgarok cgonngenek es
inegetifisa értickében Magyanwszág 'mesa területére seszetlyhelyzen hirdetett ki
A Kept iselonsulet hamákore a Nlagyarursrag ttely, ankormanymtairól sane, 2011 es I
CLX XXIX. tormay 39 .5 131 belindesen. valamin n SZMSZ II,) I 11 hekezdenti alapul.
A kainszattrandclemróln a horn kapcsolódo egyes nranyek modositasáról melt 2011 er .
( XXVIII.finny 46. ö Hi handesenek felhatalmansa alapjan veszelyhelsamben a
telepulest onkormanyzat kintscötnestuleidnek feladat- es haniskoret a polgaren
eszer

Budapest VIII

derma

kerület, Horváth
Mihaly ténzám
Z
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1 .1

3

berligének
tartozásával
kapcsolatos antes
meghozatalára

grakorolja
E rendelkezések alapian a Józselgatosi Gilkormallynt Kepi melöttestuletenek feladat- is

36zserváros
i

Az ügyfelet a döntésről a

GagriAlkett
äsi
Központ
Zrt.

2020. inajus
07.

vagyongaz

Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zn. kiértesítette 2020.
május 11-én. További
intézkedést nem igényel.

2020.

nimus

25.

dolkodási

tarsi:Nei gyakorolva
2020.1V. 07.1szám(t hatemzatot ‚azon,.
Pikó Andraspolnármnler" ty deinfin hogy, non jánilok hoard

igazgatója

Ilakir

született:

Budapest VIII 1- o
‚ernste lekttloleoes ‚cll,almozott Intralékra no 213

Ft ké,edelm, kamtnt!tmeddsnhnz

A koronavirus ellem védekezesról szóló 2020. evi XII. tnnony 3 E. Ill es l 3) bekerdese
Coalman. valamint a veszélyhelyact kilordenseröl szolo 40:2020 (III 11 I mans
kormanvrendelet 1 ) ertelmében az Ono es vagyonintonságot veszélyezteiö ton:eggs
meebeegedésr okon humenjorvány következményeinek ellieritása. a inagyar allampolgárok
egészségének es amen& magenta érdekében Magyamrszág egész :credenza veszelshelynter
hirdetett ki.

A Kepinclimestület iratasköre a Magyarország helyi önkormanyzateirol soak, 2011 Cy,
CLX)OCIX. Knee 59. *13) bekezdnen, valamint az SZMSZ 31. g (1) bekezdésén alapul.
A katasztrnavedelemrol ma bona kapcsolódó egyes torvenyck módosinsifiel szölö 2011 evi
CXXVIII. leintérry 46. ö (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települést onkormányzat képvfielemestuletenek fatale- es hatáskörét a polgármester

Javaslat a

Budapest VIII.

N
Y
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2020

V.07.

kerület, Nap". in
szimei TársashrP
osztatlan közös
tulajdonit
képezi pineerész
értékesítésével, es
a társashaz
tulajdont alapitó

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Képviselodestuletének feladat- es
Itaterkörti gyakoroBta Pike, Andris polgármester Agy Minna. hogy:

1.

hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Nap
alatti '1'án:earl...I
osztatlan
közos tulajdonát kepezó. az alapito okirat szerin: In számmal jelölt
,. nh. keüekedo
si It szeimmalrelon 09,44 m2 rekenek, kerairve. 174 ni2 alapteractü prmierész
elidegentlesan az Fleas, Elit Kit bcorházzi Mszére. 6.000.0053 Ft verclar ellenében.

JGK Al.

2020.

24020. majus

június

07.

25.

amelynek megfizelesére tenneszetbeni (inunkavegzes)megváltás útján kerül sor-

okirat

módosításával
kapcsolatos döntés
meghozatalára.

hozzájárul a VIII. kenlet. Nap tillim
Mani Társasház et.
E
Elmira lit KR. iszekbelyt 103 Budapest. Árpád u. 101.. a

2.

"

) tulaidonosat es az
. 14250301 -7-41.,

képvisel,. Jerk6 Attila) kart': a 174 n'2alai-aril:mil pinceren gonatközasáhan meulatendó
adásvétel,
enaszerzörles. adasvételi clöszerzeidem kiegesznel vallakomst szerzódés. es az
Ingailan.nyrivaruanesba toned bmegyzésbez szukségn nvadositon alapifite oktrat és a
kapcsolódó dokumentumok alátasához.

az iratok

yew:, által
történő

A döntésről az ügyfél
kiórtesitéSe megtörtént
2020.május 8. napján. A
döntéssel kapcsolatos további
feladatellátás folyamatban van.

2020.
június

25.

benyújtását

3.

Biker, a Masers-nos, Gazdálkodási Központ Znó a 2.) pent merino adásvételi eletsagraódes.
adásvetett clöszeinclesc kiegeszin vállalkozás, mesa:ides. es u ingeolananavantartasha
Torino beregyzenn szukséges módostion Martin skim es a kapcsolódó dokumeniumok
Wait-ant-a a Budapest Foams VIII kerület lensefarosi Onkormanyzat tulajdonos
nenten es képinaeteben cljána.
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követő 5
munkanap.

2020.
június

25.

41

Jaí aslat a

A korrsasjrss eitern

Budapest-

enelnwben. salannn

József' áros

Ik-sem:Metter, az élt

humánjan ant Lit ekezményeinck elite-ilea. a magyar allampolgeok egeszségenek es
eletenek 'lumens,' érdekeben Magyareszág egész lerrileere ve,7elvitelyzetet hirdetett Lt.

Magdolna-Orczy
Negyed Szociális

A katasztrofasedelernoil en a hozza kapcsoltido egyes torero et modoemerol .zolo :.,1 1
P.‘ i CXXVIII. toiveny 46. 4141 belezdésenek felhatalmazasa alaptati t estet' hcL robes a

N'árosrchabilitáciti
s Programhoz

N
Y
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2 020

teicpuleó onkormanyzat képeselrstestoletenek feladat- es hate:ore ritiolgarmester
gyakorolta.

kapcsolódóan

V.07.

meghozatalára

Filet Andras polgentester úgy dönt/ik. hom:
Buda
1os. Magdolnarezy
..O
Negyed Szociális Varosrehabilitarsos Program
cimtt p
apcsolodóan a „yatt'
If:H
tén gyalogoaborkolaz IKE51" Israel
kö
harasban elrendelem. Isom történjen meg az értékelesi szempontokra
figyelemmel lekediezöbbnek tekrnthető ajar:flame; ő. a ZOFF Zoldterulet-fenntartó es
Fejlesztó Karistolt Felelösségü Tirsasag meutelelo hatandö tüzésevel való fermis-la
Liz:fro okok. az alkalmasság' kosetelmények. ‚st amts . adult efeiben - a kozbeszemesekrol
szolo 2015. évi CLX111. törvény 82. 4 (51 bekezdése szerinti objektiv kritériumok
tel.-nee-ben a kozbeszerzérs dokumentumokban eIntirt i gazolasok benyüjteara

Javaslat a „ Helyi

A koronavirus etteItt védekezésről szóló 2020 és-t XII torvény 3 4 (Des (3) bekezdese enelmeben,
valammt a seszelyhelyzet kthirdetéserial szolo 40/2020. (III I I I számú kormányrendelet I §
értelmeben szelet- es vagyonbiztonságot veszélyezető lomeges menbetegedési okozó humánjarvany
koveikezmenyeinek elhárilása. a magyar állampolgárok egészségének es életének megostasa

„Kálkária téri

es
(KP5)"
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban köztes
döntés

valamint a
klímatudatosságot

V.07.

eredményesen lezárult 05.27.

2020.
jf initiS

25.

Pike Andras polgánnester My dönlök. hoe:

Józsefvárosban"

című, KEHOP1.2.1-18-2018-

Az eljárás lefolytatása

07.

onkormanyzat keptuselneesniletének feladat- és hantskorét a polgármester gyakorol

erösíte
szemléletformähis

2020

2020. május

WIT In.

A Képviselőbestirset hatáskore a Magyarország helyi onkormanyzatairól szóló 2011 evi CLXXXIX
törtent/ 59. 0(3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. 0 (1 lbekezdésin alapul.
A katasztredavedelemeil és a hazel kapcsolódó egyes torsenyek modosttásaról szóló 2011 évi
CXXVIII. tors-ény 46. 4(41 bekezdésének felhatalmazása alapján vezélyhelyzetben a telepitlesi

kidolgozása,

174

Rév8 Zn...

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki

klímastratégia

N

ttscola 2020 evi XII tors errs 3 n rite, rse he r etic,
mdoeseről szolo 40 20:0 WI I I 'Korn recede'
ess.tr'onlrizlotisaetjlseszéls enctel to meccs megbetegedest okozo

I ,projekt

élek a 'Holy' klunastratégia kidolgozasa. valammt a klirnatudalosságot erosito
szemléleformales Jozsefvarosban" emu, KEHOP-I 2 1-18-2018-00011 azonostiöszámú
1 mérfoldkö hatandejeek mechosszabbilasával 2020. Julius 30-ára, es a tamegatasi

Polkúrmest
er, Rév8

2020.

Irt.

Június

°brat veghatáridejének meghosszabbitasaval 2021 Julius Il -err tortérő meshosszabbitásanak

00011

lehetitsénével

2020. május

a „Helm Mmastrategia kidolgorsisa, valammt a klimatudatossagot erösitő szemléletformálas
Józsefoarasban" emit KEHOP-1 2.1-18-2018-00011 azonorstosemü project keretében

07.

25.

azonosítószámú

Pr ojekttel
kapcsolatos
döntések
meghozatalára

2.

2020.

Józsersáros Klimastratégieenak kidolgozására. elkészitésére. valamint a klimatudatossagot
erösíto üzemléletforrnale tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására" tárgy/t vállalkozasi
szerződés mödesitastaz előtertesztes 2 si melléklete szerinti tartalommal jóvábagyom

a hatarozat 2 pontiff alapján a vállalkoztim szerzödes mode

t

június

25.
2020.

2020. május

o

12.

2020.05.14

Szerzödés aláírása megtörént.

június

25.
A koronavirus Olen' védekezésről szóló 2020 evi XII torvény 3. § (I) es (3) bekezdése
ertelmeben. valammt a veszelyhelyzet L'hirdemséről szóló 40/2020 (Ilk II )Korns rendelet
1 §-a értelmében azélet- Cs vagyonbtztensegoi veszélyezető lomeges megbetegedést okozo
humánjárvány követketnenyeinek elharítása. a magyar állampolgárok egészsegenek es
iletének tnegovasa erdekében Magyarorszag enesz terinetese veszélyhelyzete hirdetett 0.
A katasztrothvédelernrül és a hozza kapcsolódó egyes zarvenyek módmitasáról szóló 2011
en CXXVIII. Mrs-eny 46. 4141 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelorselben a
Javaslat a

Budapest-

!dewiest onkormanyzat képviselőbestuletenek feladat -es hatáskoret a polsentester
gyakorolja

Pi kó Andes polgármester my döntök. bogy:

Józsefváros
Magdolna-Orczy
Neg yed Szociális
Városrehabilitáció

I. Budapest-torso-hems. Magdolna-Orczy Negyed Szncialis Varosrehabilitációs
Pregnant emu projekthez kapcsolódoan a „Specialts lakhatast projektek (1-P7)" teem 2
nesz „4 db lakás felujítasa Bp VIII Ler egyeb helyek' nevü szerző désmódosttäst

s Programhoz

jövöliagyont azzal a feltétellel. hate azt a Minisztereinokség Közbeszerzési Felügyeleti
Füllongifil OES.I , állavyta Az ellimadott ig nets) mania(' ár 35 742 759 ft. azaz brute,

2020. május

kapcsolódóan

45793.3lb Ft. azaz negyvenounillirsharomazazkilencvenharomezebháromsáäziizenhat

07.

„Speciális

Mont.
14évh" Z11.,

41

A Miniszterelnökség a

2020.

szerződés módosítását

június

jóváhagyta.

1

5.

42
—020

V

07.

lakhatasí
projektek (LIMY
tárgyú
eljárásban kötött

2

a hat:front I pontra. Taman a
dokumentumok hen

202(1.

tr Zn.

ludo

lint to
OE5
ylj'siazterd

2. rész „4 db lakás
felújítása Bp.
VIII. ker. egyéb
helyek" nevű

nökseg a—

u
eljäräst
támogató

3 a tatarozat 1-2 pontta alapjan. a közbeszerzesekert felelős minrsztes. °bare:ire
vonatkozó. támogato mu, fehetellel tame/dam tartalmú ad re tannsaranya eseten es —
egyezöen a tanúsittanvban foglahákkal -- a „Special's lakhatesi projektek (LP" tardyn 2
tesz ..4 db lakás
Bó
ker egrets be Eret" nevi' v31131/flay szerződés

szerződés
módosítására

2020.

saga'
feltetellet

Szerződés aláírásra került.

tamogató —

modositást aleisom.

június

25.

záró
tanúsitsany
ának
kiadását
követően

AL oronavírus elleni rédekezesreil szolo 2020 evi XII torvény 3 § (1) es (3) hekezdése éneIntében.
velar/lint a veszélyhelyzes kihirdetéséről szolo 4012020 (III I I.) Koran rendelet
értelmében
az Met- és vagyonbizionsegot reszelyezető tomeges megbetegedést okozd humansaniny
köretkezmén>einek elháritása, a magyar állampolgerok egészségének es életének megóvása
érdekében Madyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A kamsztrofarédelemről es a hozzá kapcsolódó edyes torvények modositásárol szőló 2011 évu
CXXVIII. törveny 46-h (4) bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képriselő-testuletének feladat-és haraskorét a polgármester gyakorolja

176

2020

V.07.

A Kepviselő-restüler hataskore a Magyarország !rely, onkormányzatatrol sit& 2011 err, C4XXXIX.
tolvénY 59 hOt bekezdésen. válammt a Budapest Főváros VIII. kerulet Jozsefresosi Onkormanyzat
Képviselä-lestületinek a Képviselä-testalet es Szervei Szervezeti es Mal:odes, Szabályzatásol szöló
362014. (X1.06.1 önkomiányzati rendelet 31. 8 (II bekezdésén sEapatPith Andras polgánnestes (my döntők. hogy:
tulajdonosi hozzajárulást adok a Metator KB (cegjerzyzékszant 01 09667804: székhely 1125
Budapest. Városkúti út 14.1 által készíteti terv Beniszám:10.8.12)szerint az EVIAPON1IOER1 Kit.
kérelmére a Budapest VIII. kerület. Horvath Mihaly ter 17, szám alatti AB rész (Ho,áth Mihaly ter
— Nemet utca sarok) indatlanra ter-reset,. a tarp', terr reszót képező 10 lakesos társasház csatorna
behest& átépites közterületi munkäihoz. az atáhlai feltételekkel es kikötésekkel:

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII.
kerület, Horváth
Mihaly tér
17. szám alatti
ingatlan csatorna
bekötésének
kiépítéséhez

OS.

a) jen tulasdonom hozzásarulas a beruhazót (épittetöt) nem mentesiri az epitéshez szukseges
egyéb szakhatósági es hatásági engedelyek beszerzése alól.
b) a tulajdonosi hozzájárulás a Német utca

35210B1rnunkálatokkal érinted területére

terjed ki,
C) a beruházónak (épittetönek) a kozútkezelöp es munkakezdési (burkolatbontáső hozzájárulest
a vonalkozo

endete' (19'1994. 1V.31.1 /CHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Forams VIII kerület Polgármestert Hivatal Gazdalkodási llayosztály
Keitletgazdalkodást Irodajatol elözetesen meg kell /semi. és az abban foglaltakat
maradekralanul be kell tartan/.

c11 a megszüntetett

1

evagoit) csövezetékeket cl kell távolitani,
C) kötelez' a beruházötiktraelezöt a bontás' helyek megfelelä helyreállitásara, melyse a
kelezdi 5 er naranciiii retiet a bontóssal ér' stets útpalya briskolatot az alabbt rétegrenddel kell helyreallitani
szerkezeti rétegenként 20.20 cm átlapolással:

4 cm VW. AC11 jeld hengerelt aszfaltbeton kepi/Mims (Mpalya tekes
szélessegében)

42

F

2020. május

Polgármest
er,
2020. május
Gazdálkod
07.
ási
Ügyosztály

Az érintett értesítése
megtörtént.

2020.
június

25.

43
7 ens stg AC I I GM hersgeolt asefa))hmss kotöreteg
20 cm vig C6 10.3211I stabil' zälSkalap
20 cm oust. lags álló homokos kapos agymat Gil 953 •Imas anyaggal nem

hels eile'' theism
• a bontassa) érintett met burkolatot az alabó retegrenddel kell Iselyreallstam
szerkezet, I étrnienkánt 20-20 cm átlapolassal,
3 cm vie. MA -I erdesiteu (Smelt aszfalt kopöreteg
15 em s tg. Cl 10-32 F stabilizalt útalap
fasz"]]" homokos kavics ágyazat 1 ix} 95.'• Imás anyaggal 040,
helyettesitheDI
az engedelyes koalas a munkakihelszeallitas) elkészultérol a loszterule, Tulajdonosat itasban
enesiterti.
'elan Iula(clonos, hozzásarulas csak az engedelvezó sae° ek, szakhatóságok ellmasamak
maradéktalan betanasával. a döntes napjától szamicott I es-in érsenyes.

A koronavirus °Hens vedekezésról szólo 2020 évi XII torsenv 3 § (I) és Otbekezdese enelmehen.
vat:mint a veszels.hclyzet láhadeteseról spin) 4072020 (III I I i Korn, rendelet L Ra énelmében
az élet- es vauvonbizionsätzot re'zélyezteió tonseues meebctegedést okozó humanjärvánv

N
y

177

2020

V.07.

Jar.astat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIIL
kerület, Hungtiria
könít 30
B. épület
villamosenergiaellátás
kiépítéséhez

következményeinek elhántasa. a magyar állampolgárok egészségének es életének megusása
érdekében Magyarország egész terlletere veszelyhelyaelat hiedelem ki.
A katasztrófavedelemiöl es a hozza kapcsolódó egyes ron-enyek módositásáról 57616 2011 dy,
CXXVIII. tontny 4b. *MI bekezdesének felhatalmazása alapján veszélybelyzethen a relepülési
tankormányzat képvisellimestületenek feladat- es hataskorét a polgármester gyakorolja
A Kepviselonesrület hataskóre a Magyarorszán het° onkormanyntairol szóló 2011 évi CLXXXDC.
torkonY 59 § (3) bekezdesen. valamint a Budapest Főváros VIII Lerntet lozsefoarosi Önkormányzat
Képviselä-testületenek a Képviselő-testület es Szemet Szervezoi es Működés, Szabalyzatarel szála
36.2014. (XI 06.)onkormányzati rendelet 31. 4 (II bekezdesen alapul.
Piko Andras polgännester MY döntök. bogy,
tulajdonos, hozzájárulok a GTF Ten ezió m Fémallalkozó Kfl (cepcuyzékszatn. 01 09 692800,
szekhely, 1151 Budapest, Rokolya alles 1-13.1 kerehnere az általa készitett ten- (Munkaszám,
218228) szennt a Bp VIII. Holum kel 30 sz. ingatlanra cpulö ABC irodaház B épület 538874/3
km) villamos foldkábel bekötes közterület, nsunkáihoz. az alábbi Feltételekkel es kikötésekkel;
Mitten tulajdonosa hozzájárulás a beruhazát Opatetot) nem mentesitt az épitéshez szukseges
egyéb szakhatósági es ban:magi engedélyek beszerzése alól.
la) a tulajdonos, hozzájárulas a Flös utm 538573) tnunkalatokkal érintett területére laded lo,
c) a beruházónak tepittetonekt a kozútkezelös es munkakezdés, lburkolatbontas0 hozzatarulást
a vonatkozó rendelet (1971994. ( V.3).) KIIVM Töndelettszeónti mellékletek csatolásával a
Budapest Fováros VIII kerület Polgá
PolgármesteriH matal Gazdalkodasi ügyosztály
Keraletgazdálkodási Irodajatol előzetesen meg kell kerni, es az atsban foglaltakat
maradiktalantil be kell plonk
(11SM/tale° a beruházot(kivitelezot a bontási helyek megfeleló helyreälhtäsárá. melyre a
beruhazo(tiviteleM 5 év garanciát vállal
• a bontással érintett sanda burkolatot az alábbt rétegrenddel ken helyreallitan,
szerkezeti rete.genkent 20-20 cm útlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 erdesitett „non aszfalt koporeleg
- IS em vie. Cs 10-G 11 atabilizált utalap
- IS cm v1g. faayálla homokos kavics agvazat Fret 95% Imás anyaggal nein
he .ettesithen3)e)az engedelyes koalas a munkak thelsrea (Ittas) elkeszülteről a közterület tula, lonosat irásba
érte' elli.
jelen tulaidonosi hozzaTárulás csak az engedels.eze szen ek. szakIsalosagok elisintsamak
maradéktalan betartásával. a dontes napjatól számnott I Cy's) étvényes.
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Az erintett értesítése
megtörtént.

2020.

június
25.
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A korrma, trus

ed kezesüd szolo 2020 évi )0/ tort eny 3 § 0 I es 13) bekezdese
szélyhelszel inhirdeteseről multi 4012020 (111 11 ) Bonn
rendelet I §-a értel
es
nnhmtonsäuct teszelyeztetti mammy

enelmehen. sal a

egbelegedest okozo Mandel n dry kővelkezméavc,nek elliamasa. alas', as allampolgarok
ftZtOESzségenek és életének In egévdsa érdekéhen Magyaronzag egész területere
veszélyhelyzetet hirdetett kb
A katasztrofmedelemrol és a hozza kapcsolodo euyes torvénvek modositasaról szálé 2011
évi CXXVIII. törveny 36. e Or bekezdésenek felhatalinazása alai,* veszélyhelyzetben a
telepulesi onkormanyzat kepmselostestuletenek feladat- es hatáskoret a poluannester
gyakorolja.
A Képviselobestulet hatasköre a Magyarország hely, onkonnanyzatairol spate 2011 en
CI.XXXIX törvénv 50 e (31 bekezdésen, valamun a Budapest Főváros vill kertilet
Józservarosi önkormanyzat Keposelöstestületenek a Képviselökestrilet es Szervei
Szervezeti es Mill:odes} Szabályzmaro I motet 36:2014 t M.OP ) onkormanyzati rendelet 31 §
(I} bekezdésen alapul.
Piko Andras polgánnester (my döntök. bogy
tuliodonosi hozzájárulást adok a Tanacs Kozmékonzultációs Kft Begiegyzéksztanr 01 09

2020.05.08

Az érntett
i
értesítése
megtörtént.

2020.
június
25.

702749, szekbely: 1132 Budapest. Victor Hugo u. 33.) állal tervezeu (Munkaszátn: 47 19).
Budapest VIII. kerület. Blathy Otto utca 15. szám alatti ingatlan viz- es csatoma vezetek
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V.07.

J avaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására ä
Budapest VIII.
kerület, Blithy
Ottó
utca IS. Számú
ingatlan vizcsatorna bekötés
kiépítéséhez

bekblesek kiépítésének közteülleti munkáihoz, an alább) feltételekkel es kikötésekkek
a mien tulajdonon hozzájárulás a beruházol (epiturtat)nem mentesítt az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági es hatosági engedélyek beszerzése alól.
b. a tulajdonosi hozzájárulás an Önkonnányzal tulajdonában álló Bláiby Ottő titca
°Inv 38590)munkálatókkal Min= területére imjed ki.
C. a beruhazonak lépittetänek) a kozutkezelől Is munkakezdest (burkolatbontesi)
hozzajánilást a vonatkoző rendelet (19,1994. IV 31 1 ICLIVM rendelen szerinir
mellékletek csatolásával a Budapest Fövaros VIII ketulet Józsefvárosi Pol gártnesten
liwatal Gazdálkodás, bígyosztaly Kerületuazdalkodam Irodájától előzeiesen rim( kell
Semi. as an abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartamd. Lewin, a kintelezői az &mien terulet megfelelő
minoyegben törtono
helyreallítására, melyre a beruharoblotelezo kozosen Sás garanciár via lal
• a bontással érintett útpalya burkolatot an alabbi retegrenddel kell

Polgárrnest

er
Gazdálkod
áSi

2020. május
07.

Ügyosztály

belymállitani. szeikezeti rétegenként 20-20 cm atlapolassal:
— 4 cm og. AC-Il hengerelt aszfaltbeton kopérréteg (a járda
szélességével megegyező hosszúságban)
7 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kotöreteu
20 cm vlg. CS'! 0-321F stabilizált útalap
- 20 cm mg. fagyálló homokos kavics ágyazat Ilse 9.554(más anyaggal
nem helyettesithelőt
• a bontással &Sett járda burkolatot az alabbi réteurenddel kell helyreállitani.
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással.
— 3 cm vtg MA-4 erdesiteu 001011 sétányaszfalt ra járda szelességével
megegyező hosszúságban)

2020.

- IS cm 02.C8.10-321F stabilizalt útalap
15 cm "Ig. fagyálló homokos kavics ágyazat bpi 05% (más anyaggal

június

nern lielyettesíthetin
• a honlässal érintett zoldtemlet helyreallitasakor a zoIdtersle részél képező.
károsodolt (knermelt. szennyeződém Wove elszállitott) termstalat podásat 'I
osztályú temülfold visszatollesevel ....kel] elvégezni legalább 20 cm
vastagságban. a fin-miles meginditasaval,
e jelen tulardonoss hozzájárulas csak az engedélyező szervek. szakhatásagok
elöitasamak maradéktalan betartasával. a domes napratól szinntott I évm érvényes

44

25.

45

A koronavinas client t cdekezesttal szolo 2020 es a XII törvény 3 li 1 I 1 es 13) bekezdese ettelnaches.
valamant a t eszelvlaelviet kahardeiesCrol széle 40 2020 (III I I 'Korn rendeltt
I §-a értelmeben az Met. es tagyonbaztonsagot a. eszélyettem tomegcs naegbezettedest okozo
hurnárajárvan) köveikezményeinek elhantasa. a magyar állampolgarok egészségének és életének
megóvása erdekében Magyarország egész terialetére veszélyhelyzetet birdoetl b.

A kataszt rofavedelernrol és a how kapcsolodo egyes torvények modositasand mat 2011.
évi CXXVIII lito ens 46. 9(1< laekezdesének felhatalmazása alajaián veszélyhelyzetben a
telepulesi onkormányzat kepviselimestületének feladat- es hataskomt a pOlgarmetter gyakerolta
.A Keptiseljátestulet laataskore a Magyarorsmu het'', önkormántazatairol mitts 2011 ma
C0000 ő tones' 50 § (3) bekezdesen, valamint a Budapest Főváros VIII Levelet loam/Sarum
Onkormanyzat Képviselo-testuletenek a Képviselöttestulet és Szersea Szervezett es
Mukodesa Szahalyzatarsl széle 36'2014 (MOO.) onkormanyzata rendelet 31 St I < bekettlesén

2020. MájUS

Az érintett értesitése

08.

megtörtént.

2020.
MMus
25.

alapul
E rendelkezések alapjan a Józsefvárosa Onkormanyzat Képviseld-testuletenek feladat- és
hatáskörét gyakorolva a 179 2020. (V.07. I szántia határozatot hozons
Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a

Budapest VIII.

N
V
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V.07.

kerület,
Palotanegyed
területén Frm
optikai hálózat
alépítményének
építéséhez

Pikó Andras Polgallusster egY döntök. bogy tulajdonosi hozzájárulást adok a GENERALTELEKOM
Kai (cémegyzekszam 0109971750. székhely 1183 Budapest. Gyomröi at
154.1 által tervezett (Esz: GT-04120191. a Budapest VIII. kerület. Palotanegyed. Trefott 2
terület. Magyar Telekom Nytt. IOETTP fejlesztéséhez tartozó alepttmenyek kiépítéséhez, az

Habit< feltételekkel es kikötésekkel:
a jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhazöt lepittetott nem meanest!, az épnéshez
szükséges egyéb szakhatósági es hatóság< engedélyek beszerzése ale'.
b. a tulajdonosi homájáttilás az alábbi közterületek munkálatokkal Gintett szakaszára
reajed IS

Ciazdálkod
ási
Ügyosztály

2020. május
07.

• Szentkuralp utca (hem. 36522)
• Maria utca Ossz 36709)
• Csepreghy utca ihrsz 36784)
'Marta utca (hrsz: 36772)c. a beruházémak (épittetönek) a közinkezelöt is ntunkakezdesa (btarkolatbontásil hozzijärulást
a vonatkozó rendelet (19, 1994. (V.3I I ICHVM rendelet) szttinti inelleklelek
esatolásaval a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármettera Hivatal
Gazdalkodása Ugyoszüly Kerületgazdálkodása Irodájatól elözetesen meg ken kern,.
es az abban foglaltakat maradéktalanul be tell wreath
d kötelezi a beruházotilovitclezőt a boniest helyek megfelelő helyreallitasara, melyre a
berultázóikavitelezö 5 év garanciát vállal.
• a bontassal ettnten járda burkolatot az alábbi retegrenddel ken helyreállitani.
szerkezeti rétegenként 20-20 an állapolással:

3o!] oh). MA-4 erdesítelt öntött sétányaszfalt (a járda teljes szelességébent
IS can vtg. 08110-32F stahilizáll inalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavies ágyazat Trq 95 n o (teás anyaggal nem
Itelyettesithetö)
e az engedélyes köteles a munkák (helyroallitás) elkeszulteről a közterület tulatdonosat
irásban énesiteni,
f jelen tulajdonosi hozzajárulas csak az engedélyező szervek. szakhatóságok elöirásainak
maradéktalan betanasával, a döntés napjától számitatt I övig ervenyes.

A koronavinas elleni reáekezéseőlsz.ótó 2020. évi XII torvény 3 § (I) ea (3) bekezdése
ettelmében. valammt a veszelybelyzet kihirdetésérn1 szőlő 40/2020 (1/1 I 1.) Korn<
rendelet I §-a értelmében az diet- Cs vagyonbiztonságot veszélyeztető tonteges
megbetegedést okozó Immánjárvány következményeinek elliáttlása. a magyar állampolgárok
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzettt hirdetett 14.
A katasztrófavédelemről es a hozza kapcsolódó egyes törvények modositasárol szóló 2011.
ősi CXXVIII. törveny 16.0(1< bokezdesének felhatalmazása alapján veszélyhelmetben a
telepulesa onkormányzat képvaselseestuletének feladat- es hataskoret a polgarmester
annsoodit

45

2020.
j únius
25.

46
A Km, odd-testicle! haraskore a Nlags:armszág Isolsi enrol-ma v rol szolo 2011 en
CLNIENIX Moo-1y 59 CM bekezdestm inkinmg a Budapest Fosarro VIII kerulet
lozsefvarost Onkormanszal Kegs zehriesurtetenek a Keporselotemulei es Szerset
Szervezep es Mrikrolest Szabalsznarol stole Tr 2014 r N1.06 oaken-naryLet rendelet 31

Az érintett értesítése
megtörtént.

III ImIzzlészt alapul
Pikó Andras polgármester úgy &MVO. bogy
tulajdonosi hozzájanilást adok a PELIKAN III. Icégiegyzekszány 01 06 310361: szákhely:
1164 Bp. Cinke u 21 a.) kérehnere az általa készitett ten: (Tcoszám 2053) szedni a

Budapest VW keruler. Dtoszegt Samuel Luca 70 sz 135997 hoz ) ingatlanra epulri
diákszállo csatoma bekötés közerületi munkáihoz. az alábbi fehérelekkel ej kikotesekkel:
Liljelen tulajdonos' hozzajarulás a beruházot repinetell nem mentett' az építeshez

180

2020

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII.
kerület, Diöszegi
Samuel utca 30.
szám alatti
ingatlan csatorna
bekötésének
kiépítéséhez

szükséges egyéb szakhatósági es Itatásági engedélyek beszerzése
b) a tulajdonost hozzájárulás a Sárkány Luca rbrsz.: 35998) munkalatokkal érintett
terriletére terjed
C ) a berullazonak ( Muntetanek) a kozutkezeliii is munkakezdési rburkolatliontásr)
hozzájárulás] a vonatkozo rendelet (19 1994 (V.31.1 KHVM tendele0 szerinti
mellékletek csatolastival a Budapest Főváros VIII. kerulei Polgarmesteri Boma'
Gazdalkodast U2VOSZlály Kertiletgazdalkodási Irodájától elözeiesen meg kell kérm,

Polgännest

és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
dl a megszuntetett
csövezmékeket el kell áru titans

Gazdálkod

) kötelez' a beruhazotlkotrelezel a bontási helyek megfeleld helyreallitásara. melyre
hershazo.'lstrttelező 5 es gamer Mt valbl: • a bonlässal Úrintett átpi lya burkolatot az alábbt rétegrenddel
helyreállitani.
szerkezeti rétegenként 20-20 Co] átlapolással:
lett vtg AC]! jelű hengerelt aszfaltbeton koporeteg ( úrgälya teljes
szélességében)
em vtg AC II jelit hengerelt aszfaltbeton ktareteg

20 cm vtg. C8:10-3 2.F stabilizali rhalap
- 20 cm Mg. fagyalló homokos kavics ágyazat Ern 9554 Onás anyaggal nem
helyeamithetö)
• a bontással erintett järda burkolatot Sc alábbi rétegrenddel kell helyreállitani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolassal:
- 3 cm vtg. MA-4 erdcsitett öntött aszfalt koporMeg
- 15 cm vtg. C8.10-32 T Hat/ED-ill Útalap
- 15 cm mg. fagyálló homokos kavics ágyazat

9:33b Imás anyaggal netn
kelyettosíthetól
• a bontással érintett parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyreällitani. szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolassa]:
- nagykocka kii burkolat
ágyazó zimalek

20 cm C):10-32 IF stabilizált Útalap
-20 cm s-te. fagyálló homokos kavics ágyazat Trot 95% (más anyaggal nem
helyettesithető)
az engedélyes köteles a munkák rhelyreállitas) elkészültéről a kozterulet tulajdonosát
iráshan értesiteni.
jelen tulajdonosi hozzájarulas csak sz engedélyező szervek. szakhatóságok
előirasainak maradéktalan betartásával, a döntés napjátúl számított I evrg ervényes

46

ef-cr

ási
Ügyosztály

2020. május
07.

020.május
08.

47
./ Soma. on °Item / etickenso
ertelnieben. i alan/im a i eszelt hen

( , XII mavens 3 4I vs CI i hekezdesv
&Appel szolo 40 2020 III I I i Anna,
koinianviendelet l a enelnieben n Met. es vagyonazionsagot s zelyezietc, Tommie%

megberestenest otont Iminamanany kit/ etkizinenscinok elliáriiesa. a majniar illampolgarok
egeszsegenek is éle ének meggstim etdekelien Magyarnrszág egcsa umalehne
/ esaélyhelyzeits hirdetett D.
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V.07.

Javaslat az
Egészséges
Budapest Program
keretében
meginditando
közbeszerzési
eljárisra

A kaiaszoonivedelemnil is a hona kapcsolode egyes Iorvenyel4 nttadratadArul szolo 2011
éri (XXVIII. toneny 46. § ID bekezdesenek. felhatalmazása alapjan teszelyhelyzeiben a
ielepulest onkormansizal kepi ionnitestulecenel. feladati es hataskoret a pOigarnleSter
gyakorolja.

A Képmselogesuller ItaMskore a Magyatország helyi onkormantinumMl Mae • 2011 evi
CLXXXIX invern 59 §13) bekezdesen. salemim a Képviseltaestulet is Sunni
Saar/oxen es Mingicli Szahalsizatatól saki Budapest Főváros VIII kennel Kuser/tiros,
Onkormanynt Kepviselemsoodei 36.2014 (X1 06) tinkormanyza rendelet 31. § D I

Polgermest
er.
Gazdálked
äsi
ügyosztäly

2020. major
07.

Közbeszerz

Az Ojai*: megindításra került.
Az ajánlattételi határidő 2020.
június 08. 11. óra. Az eljárás
hírálati szakaszban van.

június

A gazdasägi program a hivatali
szervezeti egységek, valamint a
gazdasági társaságok részére
továbbításra került az abban
foglaltak foganatositása
érdekében.

június

2020.
25.

évi Iroda

bekezdésén alapul
Pikó András polgánnescer guy döntök. hogy:

at Egészséges Budapest Program keretehen nyert támogatási összeg felhasznalasa cohabit a
Digitalis Jagger/ herendensek beszerzése Anna nyilt. unió' közbeszerzési eljarám
mettmáirom as elätermsztés melléklmét kern< ajánlaricteli felhivas is kozbeszezest
dokumentumok szminn tanalomnial
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A koronavirus ellem védekezesi 61 szóló 2020 isi XII tervény 3 en) és 131 bekezdése
énelnielmn. valamint a veszetylielyzet lohndetesáról szolo 40/2020 Olt II 1 Korm rendelo
1 §-a énelmeben az elm- is sagyonbiztonsagoz viszélyeztetö tomeges melthelenedat ekaak
rsá következményeinek elliáritása. a magyar állampolgárok egészségének es
homenjany
&tenet( megóvása érdekében Magyaronac egész területére vesn/yhelyzelet hirdetett ki.
A kauszinifavedelemról és a hoar,/ kapesolodo egyes immények módosításanil sank', 2011
evi CXXVIII. täneny 46. §(4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települesi ontmonanyzát keptiselnitestilletének fcladati es hatáskorei a polgátntester

Javaslat az
önkormányzat
2019-2024. évekre
szóló gazdasági
programjának
Waged:Bare

gyakerolja.

Polgárrnest
er
2020. Sins
Gazdálkod
•
äsi

07.

ügyoszeily

Pikó Andras polgamiester Sips Alma. bogy elfogadom az elöterjeszlés I mellékletet keno
Budapest Fagon VIII kerulet lozservarosi Onkormányzatenak - 201 9-2024 évekre snide Gazdasági Progranslát.

2020.06.08

2020.
25.

A korona ‚ass' diem ‚-édekezraról szóló 2020. évi XII torveny 3 §11) is (3) bekezdése
énelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésöröl wino 4072020, (111 II.) Korm. reredele
I §-a enelmében az elet- es vagyonbizionságot veszélyezteiö lomeges megbetegedesi (Anti
humanjániny kovelkezménytinek elheritása. a magyarállampolgárok egészségének es
elelenek megóvása érdekében Magyarország egese területem veszelybelyzete hi:Octet, ki.
A Képviseloiestulet hatáskore a Magyarország helyi onkerrnanyzatamol mile 201L en
CLXXXIX. lönieny 59. § 13/ bekezdesen. valamint az SZMSZ 31. III) bekezdésen alapul.
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A katantrativédelemról es a hozás kapcsolódó egyes tononyek modositasáról nob 2011.
evi (XXVIII. amens 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulin onkormanyzat képviseloitestülmenek feladati es haieskoret a polgarmester

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Barest
utca
alatti

gYakoalla.

er.

Pik() Andras polgannesterügy döntok. bogy:

Józsefváros

honájárulok a Budapest VIII. kerület Baron ulaellszám alalte
is tulajdoni lapon. 23 m2 alapteruleta. tires. utca' bonómlú. földszinti, nem lakes ce Am
szolgáló helyiség Itertmadásábe
székhely: le139

Gazdálkod

13udapes1. Vi/lám Inca 194 nyihántanast szam..

bérbeadasar

Polgánnest

_

í

: a oszam: 55/A4765-1421

sesame hatarontlan Wipe. 30 naps felmondass KA akbiesevel vegyes kiskereskedelent
Isreszenisi ärushasa nélküli céhára 60.000.-F1 hó + ÁFA boleti dij is közüzeini es

áSi
Kö7P0I 8

2020.május

21t.

13.

2020.
júnittS

25.

különszolgáltatási dijak összegen
felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Kózpont alit a halarozat 1.1 Ronne szerinti bérleti
nernides megkmesere. amelynek (Settle. bogy as Onkormanyzat tulajdonában <Ito nem

2.

Inka'

celigra Nudge!. hutment( berbadásanak felzeieleirol saki 35(201.3 (VI 20)
bruo BIAS dijnak megfe/erd
önkormanlatmendelet 14 LI LD hekezdém alapján 3 Itassn
BmIlek nettfloelesét. valamint a I ? * (4 / bekezdése alapján koziegyzn eltin no/old:du
kölelgzcllséavóllalási inn:inmost alairesat

va Italia

a leendó berló

47

2020. június
30.

Az ügyfél még nem tett eleget
óvadékfizetési
kötelezettségenek. A hataridöre
a szerződés megkötésre
kerülhet.

48

A koron

d
1 XII tonen> 3 3 i 11, 13 liekertlesc
ertelme- sal mint ase'zelvhelvzet k,brrdeteserol web° 41, 2ir20 1111 II 1
Kormbe,vrendelei I 9,aenel
1anyonbirtnirtagot t mg:hymn° torneees
usenbertgedest okozó humánja
j ot
'Mock ether-gam. a magt er allampolgarok
egészségének es életének megovása érdekében Manyarország eresz teriiletcre
teszelyhelyzelet hirdetett ki.
A Kepvrtelrtiestglet hataskore a hlagyarország helyi onkorrnántimiairol szülő 2011 Ms
CDOOFiXi NIGénY 89. YOE(3) bekezdéséns talamint az SZMSZ -'1-9(1] bekezdésen alapok
A katasztrofist edelengől és a hozza kagesolódo egyes torvenyek modositasárol sacks 2011
evi CXXVIII töngirt 4h. (<4] bekezdésenek felhatalmazása alapjan x eszelyhelt zetben a
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teleptilesi onkormanyzat kép' useligtestuletenek feladat- és hataskomt a polgannetter
gyakorolja.
Pike Andiás polgármester ágy döntök. hogy:

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Prater
utca 67. szá. in
alatti üres, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására,
vaam
I int
bérbeszámítási

L

megállapodás

2.

hozzajärulok a. Budapest VIII. kerulet. Prater utca 67. szám alatti 3611S21 A35 hrsz.rt.
tulajdon'lapon 28 rn2 alapterulető ures. pinceszinii nem lakes céljära szolgáló helyiseg

Józsefváros
j

bérbeadasához Toth András egyéni vállalkozó (székhely: 1083 Budapest. VI/I. kerület,
Jázmin area 16. B lph. 7.92 nyilventartási szány5 1159944: adószánr 68058364.1.42)

Gazdálkod

reszére határozatlan idöre. 30 napos felmondasi idő lukotesevel merem
in
céljára
25.000:F(41P = ÁFA kérleli dij = közüzemi és különszolgáltatási dijak összegen. a 3 havi
bruttó beriet' dijnak megfelelő Civadék meefizetésének es az egyoldalú

Központ

kötelezenseevál blasi nyilatkozat leendrt bérló altat, elkészitésenek köielezettsége mellen

vagyongaz

hozzájárulok a Budapest VIII. kerület. Prams utca 67. szám alatti 36118'0.A:35 hisz-ó.
tulajdon' lapon 281M alapterulegi. saes. pinceszinti nem lakes céljara szolgáló helyiseg

igazgatája

äsi

2020.
1-2 pont:

Junius

1010. május

ZN.

25.

13.

A szerződés 2020. május 27-én
a felek megkötötték.

dálkodási

nem lakes céljára szolgalo helyiség bérlő Shah felruitásahoz.

megkötésére

felkerem a Jörtertarosi Gazdálkodási Központ Z13.4 a határozat 1.1 pontja szerinti bérleti
szerződés megkotesere, anselynek feltétele, bogy az Onkormanyzat tulajdonában idle nem
2020.

lakes céhára szolgáló helyiseőek herbeadasának feltételerről szálá 3512013. (VI 20)
önkormanyzati rendelet 14. 9 <2< bekezdése alapján 3 havi bruttti bérlet, dijnak megfelelő
63fidell

június

megfizetését. valansInt a II 9(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalu
koidezeitszosánsis n I nyi lat k oza i aláirását vállaha a leen
dő bérlő

25.
3-4 pont:
2020

hozzájárulok Teals Andras egyéni vallalkozóval a 2.] pont szeónti helyiség lekinictéber
Wiener berbeszamitesi megállapodas megkeitésehez és a bérbeadóra tanozó felújítási
munkák költségének bérleu doba torleső bérbeszámitasához 48 Masan alatt 448 800+ Fi +

4.

május

30.

121 176,- fh ÁFA osszeuben A berbeszámitási megällapodás 48 hánagra torténé
megkedésevel havonta 9.350-- Ft -1 ÁFA összegben számolható el a felujitäsi költség, igy
a bed& a bérbeszámitás idegartama alatt has-ono 15650,' Ft = AEA osszegü bidet,

A szerződést a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.
előkészítette, várhatóan
határidöben megkötésre kerül.

június

A bérlő kiértesítése megtörtént
2020. május 13-án.

június

2020.

25.

díjfizetési kötelezeitség terheli.
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Alföldi
utca 5. (Kun utca
9.) I. emelet 13.
szám
alatti lakás
elidegenitésével
kapcsolatos
vételar es eladási
ajánlat
jövähag,yasára

A koronavinrt elleni védekezesröl szolo 2020 évi XII toners', 3. §( I ) is (3) bekezdése
&mimetic's, valanuni a veszelyhelyzet kihirdeiesérill szóló 40(2020.1111 11.1 Korm rendelet
I §-a ertelnseben az Met- ea vagtionbiztonsagot veszélyeztető tömeges megbeteeedést okozó
humánjánány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egeszsegének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélylielyzelel hirdetett ki.
A Kerwiselölennilet hatáskore a Magyarország belts onkormanyzatairól szolo 2011. en
CLXXXIX. törvény 59. 9<3) bekezdésen. valamint az SZMSZ 31. 9(I) bekezdésén alamil.
A katasztröfavédelemről es a hozzá kapcsoládo egyes törvények módoshasanil szóló 2011

ell V8lWil)

W13010' 46- 9141 bekezdésének felhaialmazása alapján veszélyhelt:zetben a
telepulési onkormanyzat képviselemestületenek feladat- es hatáskoret a polgármester

gyakorolja
Pikó Andras polganuester Pay Manta, hogy:
nem játylok hozzá" ingatlan-nsilvánianásban a Budapest VIII. kerület. Alfö
ld< utca 5.
(Kern Luca 9.11. emelet 13. szam alatti. 34747 (2A. lb helviajzi számon nvilysintartott. 45 In2
alapieruletü. 2 szobor. !tandem nelkult komfortfokozatú. a Limos tulaidonbol hozzátanozo
337/10 000 tulajdom hanyaddal rendelkező lakes ertékesitésehez a bérlő reszere. az elkészult
forgaInsi énekbeeslesben mcgállapiton forgaltni end: (20.020.500+ FII2U3 S-anak alapul
telelesel. azaz. 4.004 000.- Ft veleta: közlésével.
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Józsefváros
j
Gazdálkod
rtsi
Központ
Zit.
vagyongaz
NAY/00N
igazgató

2020.május

2020. május

13.

13.

2020.

25.

49

A koronavirus client vedekezesiol szolo )(02.0 es )1611 imi ens 3 4 111 is 13) bekezdess
d
salamint a i eszelyhelyzei kilurdeteserül smile 40 2020 (III it / Kann rendelet I §-a ertelnieben
elm- es tamonlitztonsagot smash eziein [nineties meglieregedest ol.ozti Minsittanont
kovetkezinenseinek clháritasa. a ntagyar állampolgárok et:arm:pion es eleténék mcgos asa
cidaeben Magsarmszag egesz 'ere/mere vetzelyhelyzetet birdmen ki.
A Képsiseto-testelet hazastore a Nlatsyarorstakt belyi onkormany is alto szelö 2611 MI (LXXX1X.
tan-stay 59. 6 talltekezdesen. valets-tint az SZSISZ 31 a (I) bekezdésen alapul.
A kataszuottivedelemrél es a Ivazza kept:soled° enne' ionenyek méglositásaull smile 2011 en
(XXadit Minsiny de. 68-1)bekezdésenck felhataImazása alopjan seszélyhelyzetben a lelepülési
onkomiti avail kepi-mete-test ulerenek feladat- es hatáskoret a polgarmester gyakoroka
Pike) Andras polgammster ügy &Malik. betty-

Javaslat a

Budapest VIII.
kerület,
Tavaszmezei utca
Szám alatti

Z

186

2.020

Józservitros

i
Gazdálkod
ás)

V.I3.

hon.)

erulok a Budapest VIII keule;.Tavanzmezét ones 8 szam alatt találliatek pincesztnti.
helynnze sminm. 80 m2. aliipteruletü. e köz/s tub Minkel 96/I 000 tulatdom

ell leig
I et I Pe i
kapcsolatos

Minya

a reel elkezó rakiarhelyiség ettekesitésehez

tdonosuirs reszere A

helynee vételera 1877 500.- Ft. a yMelee teve sized' megfi (zest mallets

vételár és eladási
ajánlat

felkörem alözsefiirosi G
kikuldéser

2.

alkodási Központ Xi'.-, a liatarosat 1.1 pontja sze6nti dad/Si ajánlat
cite. valamint ai. adasvildi szeri/dán megkötésére. Az adásvételt

Központ

Zn.

2020. május

Vagyortgai

13.

2020.
június

25,

dálkodási
igazgatoja

kel. Pay vest a kiwis, biztositani totales szükség eseten a iársashazi
tacos vezetekek es a tanashan fövizmerö mum, illetve az attain falsest helyreallitasa vevii

szerziadés en ;wpm

20 20. junior

Az adásvételi szerződés
megkötésre került 2020. május

30.

26-än.

kötelezettsege.

3.

amennyiben
lehettiségével. úgy a ic

2020.

noon el as eladási atánlalban foglalt hattinden Fetal a vétel

szeptember

latelyos rendelkezések szerint nyilt inpresen kell elidegenhem

30.
A koronavirus ellem vedekezesMI szolci 2020. an XII toneny 3 all I esillbekezdése
ertelméhen, valamint a seszelyhelyzet kthirdeséserel szolo 4012020 flit III so/mu
1100111919 9 ndelell. § 9118116Sb" A Z elek és vagyonbiztonságot seszelyezeme tameges
inegbetrgederi okozet humäitjániny követkeizményeinck elhatilasa. a magyar állampolgárok
egészségenek tis életének megevesa erdekében Magyatorszez egész Militate<

Z
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‚Javaslat
hátralékkezelési
támogatás Iránti
kérelem
elbirálására

veszelyhelyzeici hirdetett ki.
A kalaszirótavédelemr81 es a how) kapcsolodó egyes iörvények mödesitásárol seek> 2011
evi cxxvin. tömény 46.11(4) bekezdesenek felhatalmazása alapján vesztlylielyzetten a
tetepülesi önkormán>76tképviselösestulmének fala/ot- es hataskörét a polgarmester

:1 1 a ta' s i

0

gyakorelja.

A

liuminszol

képvise16-testulet hatásköre a Magyaeortras helyi eInkormánymmról szélé 2011 evi
coocKix torwen559 §13)bekezdesén.valammt a Kepviseliktemitle is Szervet

Szervezett es Muledese Stabahzatáról sable, Budapest /l entos VIII keritlet tözsefvárosi
Onkormányzat hemnelektestulet 36/2014 (3(1.08.1onkormányzati rendelet 31 a (1 )
bekezdésén alapul.
E rendelkezések Avian a Zinsellserosi önkormányzat Kepviselö-

'
'
- klo/ui- es
it Andralrarmester agy döstet,
stet. Ivy
086
Budapest. Lama tiff *mete
szám alatti lakos assert a
számú
figyinitban hátralékkezelési :fumigates, állapitok stag 19 124.-Ft osszeg en anlöteoaeozlin
I. szam0 mellekteleben raglan lailalommal.
hatásköre/ gyakorolv
.
.

A koronavirus elleni védekepasn9 ez/ló 2020 évi XII trirveny 3 § (I) es (a) bekezdeseértelmében.
‘db1111111 a veszelyhelyzet kihirdetésérői sank. 402020. WI 11 ) Kann rendelct
I §-a enelmeben az eIet- ás vageonbiztonsari neszelserlein tömeges megbidegedést okore
hinnánjánány kiiscikezmenteinek elházinisa, a magy-m allainpolgárok ceeszségenek es Clete-net:

49

0szi áiy 2020. május

Családtám

ogatási
ko da .

13.

2020. május
13.

A határozat megszületett, az
érintett értesitése megtörtént.

2020.
június

25.

50
megóvása

eu
agyaroiszág egesz tersiletere e5
karasitrofm edel enné esalsozza kapcsolodó eaves tervenve kassados

1 (-Ado 101

‚XVIII toners. 45. *01

bekezdesenek felhatalmanisa Unpin veszelvlielyzegen a
telepulem onkormanyzat kepotseltidestuletenek feladat- áshrüakoses a polgannester gokorolia
Kem sas,lölestate! hataskore a Nlagyarország helm onkermanyzatalreI szolú 2011 en t

188
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Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII.
kerület, Orczy Or
felújítása kapcsán
BKV alépítmény
hálózat
létesítéséhez is
trolibusz megállók
energiaellátásinak
kiépítéséhez

CLX X/X Omens 59 § (3 ) bekezdesen. ralamint a Budapest gismos VIII kerület lozsegatosi
Ontormanyzat Kepviselodestuletenek a Képviselodestulei es Szerves Szervezeu es
Miikodési Szabályzmarol szele 362014 (XI 06 ) oak 01113a11,1.1t1 rendelet 31 § (I ) bekezdesén
alapul
E rendelkezések alapján a lemselNarost Ontormanyzot Kepviselődestuletenek feladat- es haráskoiet
gyakorolva Pig( Andras polgánnoter (my &wok. bogy:
tulajdonosi hozzájárulást adok a lesen -Corn KR. mégiegyzekszems 01 09 468479. I 08.3 Budapest.

Pea crate 29 a 2 eat. 5.) által készitett. a Budapest VIII. terület. Orczy ter felójilásához
kapcsolodo BKV aldpitmeny hálózat létesitesének es trolibusz megállok energiaellátásának
egyesitell engedélyezési es kiviteli tervéhez (Tervszám: TC-9 13 01-2018). as alábbi
feltételekkel es kikotesekket
a ezen hozzajandas a beruházói Miming° nem mentestu az epitéshez szőkséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése albs!.
b. a hozzájárulás a Koris utca Mrs? 359611 munkálatokkal Comet: szakaszára cried kr.

Poll/514,1es(
er.
Gazdálkod

2020.máju

2020' mäjus

13.

14.

ád

Az érintett értesítése
megtörtént.

2020.
Június

25.

ügyosztály

C. a beruhazónak (epitlegnek) a munkakezdés, (burkolatbontás0 hozzájárulast a vonatkozó
rendelet 09'1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával
előzetesen meg kell term és as abban foolaltatat niaradektalanul be kell tartani61 kötelezi a beruházóirktvitelezik a
bongs( helsek megfelelő helyreállitegra, melyre a
beruham km-ticket)Sea- garanmat ad Ital
• a helyreállitás az Orez) tel gfelujitasi iervébergewahagyon muenkt elgrasok
szerint törtinjen
e. as engedélyes köteles a muntak (lselyreállitas) elkészülterol a kozterulet tulajdonosei
()than ertesitent
ezen hozzájárulas esak as engedelyezö szervek. szakhatósagok egirásainat maradektalan
betattasival. a döntés napiától számitou 1 Mtg. ervenyes.

At oronavirus elleni vedekezésröl száló 2020 évi XII iörveny 3. ( 0 ) és (3) bekezdése
értelmében. valamint a veszelyhelyze Irsurdeteserg szgo 40/2020 OIL II) Korn. rendelet
I (-a énelnieben az elm- és vamonrsztonságot veszelyeztetö tomeges megbetegedest okozo
humánjärvány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egeszségenek és
eletenek inegovása érdekében Magyarország egész területére veserdshelszetet hirdetett ki.

A karasztrersvédetemról és a hozzá kapcsolódó egyes torvenyek inodomasa tál szóló 2011
évi CXXVIII, törvény 46. §(4)bekezdésenek felhatalmazása alapján veszelyhelyzeben a
települési önkormányzat keprsselodestuletének feladat- es hatasköret a polgarmester
gyakorolia..

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII.
Horváth Mihálv

A Képviselőkestrilet hatásköre a Magyarország helys ontormanymtarról szóló 2011 Mt
CLXXXIX tomény 59) (3) bekezdésen. valamint a Budapest Főváros VIII. kerolet
Józsefvárosi Orrsominnyzat KépviselöLestuletenek a Képvlselődestulet is Sunset Szemezeli
es Nliiködési Szabályzataról szóló 3612014. (XI 06 lontormányzati rendelet 31 § (I)
bekezdésén alapul.
E modolkezesek arsgan a knerviiros} tintormanymt Képviselotestuletének feladat-és
hatáskeret gyakorolva Etto Andras polearmester agy gigot, bogy
tulajdonosi hozzájárulást adok a RANI Team KR. MéMegyzekszámi (11 0436(974: székhely

1148 Budapest. Lengyel u. IA) által készített len IMunkaszam: 012.201 szerint a Budapest
VIII Honath Abliály ter IT (uss: 35192) villamos energia ellátása. Oldham! tiding
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Polgármest

Er.

0010

1011s1 miii! so

A7 OE'rintett Artpcili•ge

2020.

Si
"

189
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köztertileii munkäihoz

tér

fel

a) ezen hozzajarulas a heruházöt le
p
egyeb szakbatesági es harósani engotelyek besze is
1: a Imazájandas a I Ion ash Milial) Sir1352S? 31 munkilato

15. (hrsz.: 35192)
s illamos energia

(3aZdálkod

"!

13.

se,

14.

megtörtént.

2020. május

Hatt:mini Ügyosztály részéről

június

Üüyosztály

Iel

területire terror kt.

ellátása. földkábel

Oa laeruhazonak lepruelönek) a munkakezdést I burkolatbontast) hozzajarulasi a
vonálkozó rendelet 519 1994.1V.31.) ICHVM retidelet1 szerinti mellékletek
csatolásara) előzetesen sum kell kerns is az abban fottlallakat maradéktalanul
be kell tartan 91) kotelezi a beruházot kiviteHzör a ho titan helyek megfelelő helyreállitasára.
melyre a beruházerilós itelezet 5 év garanciat sa Hal

bekötés
kiépítéséhez

• a bontessal érintett tarda burkolatim az alablő retegrenddel kell helyrcallitam
szerkezeti veto:till:9n 20-20 cm titlapolassal:
3 cm vtg. MA-4 erdesitett baton aszfalt kopórétez
15 cm vtg. Cli 10-32 F stabilizált útalap
— 15 cm vtg. fagyálló homokos kayrcs agyazat Trci 955 e Onás anyamial nem
helyettesitheről
az engedelyes köteles a munkák Ihelyreállitáslelkészultérol a kozterulet tulajdonosei
irásban ertcsiteni.
>ezen hozzajarulas csak az engedélyező szersek, szakhainsagok ekiirásarnak
maradéktalan beianásaval. a &uses napjától számitett 1 évig eményes.

A korenavirus elleni védekezésről oak) 2020 évi XII törvény 3. ((I )is (3) bekezdése
értelmében. valamm) a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 4072020 MI. I I ) számú
kormanyrendelet I. § értelmében az Met- es vagyonbiztonságot veszélyeztet6 törneues

Javaslat a Czech-

Hungarian

megbetegedest okozó humánjárvány következmenyeinek erháritása. a magyar állampolgárok
egészségének és eletének megóvása érdekében Magyarország egész területerc

T rading Kft.
kérelmére, a

1088

veszelyhclyzetet hirdetett ki.

Budapest, Rákóczi

A Képviselő-testa let hateskore a Magyarorszeg het)) onkormánymtair61 szóló 2011. évi
CLXXX1X torvény 59 li (3) bekezdése,' valamtnt a Képviselö-testület es Szemel Szervezeti
es Miikodesi Szabelyzatarill szóli) Budapest Flivaros VIII berstet Józsefverosi Oak

Út 13. szám alatt

N
y

üzemeltetett

190
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Képoselő-testulet 36/2014. (XL06 ) enkormányzali rendelet 31. li ( 1 ) bekezdésen alapul
A katasztrufavedelemról gas head kapcsoládo egyes roniények módosítástinel szóló 2011
evi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatahnazása alapján veszélyhelyzetben a

„Hetedils Lépesii"
elnevezésű
vendeglátn üzlet

települési onkormőnyzat képoselösestuletenek feladat. es hatáskörét a polgarmester
gyakorolja.

éjszakai

A vegrehajtás megtörtént. A

Hatásági
Ügyosztály, 2020. május

13.

Igazgatási
Iroda

13.

további intézkedést nem
igényel.

2020.
június

25.

E rendelkezések alapján a Józsefverosi önkormányzat Képvisclő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva haterozatot hozok.

nyitvatartási
engedélyezési

HATÁROZAT

eljárásának

A Czech-Hungarian Trading Kft. anal kezdeményezeit. a MS Budapest. Rákóczi en 13. szám

szüneteltetésér ő I

alatt uzemeltetett elletedrk Lépcső' elnevezesti telet ejszakar nyitva lartesanak engedélyezest
ügyben folytatott eljárást szüneteltetem.

A koronavirus elleni védekezésrol szele 2020 Mir XII tönsny 3 * (I I es (3) bekezdese enelnieben,
valanws a seszélyhelyzet kihirdetesereil szóló 40/2020 WI I I ) karm renderer I §-a Crtelnieben az
élet- M vagyonbiztonságot sieszélvezterá tomeges meghelerredest okozó Inanánjärvany
következményeinek elharitesa. a tnagyar állampolgárok egészséreenek es életének inegóvása
érdekében Magyatiorszag egész terilletere seszelyhclyzetel hirdetett ki.
A Képoselokesoilet hateskóre a Magyarország helyt onkormanymtaiMI szóló 2011. e9 COOOCEX

Javaslat a Bláthy

N
. Y
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park felújitisa

onkormänymt képviselöiestuletenek feladat- es hataskorer a poluarmester gyakorolia
E rendelkezesek alapján a Józsefvarost Onkormanyzat Kepviselesestulerenek (blades es hateskoret

keretében

gyakorolva NW Andrus polgánuester rimy döntök. hog))

er. Pegg

közművek

Zrt.

üzemeltetesi
jogának

25.

Polgárrnest

elkészült

átadásáról

2020.
június

tötvény 59. (13) bekezdésen. valarnim az SZMSZ 31. (II) bekezdésén a)apul.
A karasztrofavedelemröl es a hems kapcsolódó egyes tees enyek modeartásáról szoló 2011 évi
Cxxvizi. itineny 46. (14)bekezdesenek felhatalinazása alapján veszélyhelyzetben a települési

I.

a Sp nt,. (Stalky Park fe
keretében mcgsalesult nj közvilágitä
li
ant
tesi jogét
terüd
aradom a Bsdapean Druz- es Közvilärmas Kft -nek, ész, előterjesztés I STatilll
zo‘liiszaki etadds-atseteh jeuszökönyvet alairom

2020

mijus

13.

A jegyző könyv polgármester fir
által aláírásra került, ezt

2020.

követően a jegyző könyv

június

beküldésre került az BUK Kft.-

25

nek.

51

dcr-

s 77

52

a

2.

Bp. VIII. EOM> Park fe<iijttdsa keretében mezvaléssalt üt csatorna bekittések üzernelletesi tegét
tencesmentesen aradom a FÖMIIOSI Coat rarnazast MűvekZ
az elMeneszres 2 scams
mellekletet kepezo Kozcsaiornak mu
b99,294 9171,019

A jegyzőkönyv polgármester fir
által aláírásra került 2020.

2020.

május 25-én, ezt követöen a

június

jegyzőkönyv heküldésre került

25.

az FCSM Zrt.-nek.

A korona s-less elI en, védekezesrol sake 2020 et ‚XII tonally 3 0 ( I ) es MI bekezdése <at:totems,.
valantmi a veszelyhelyzet bardeteseröl szolo 40/2020 (III II )Korny rendelet I §-a enelmében az
Met- es vagyönbutonságor veszélyezzetó romeges megbetegedese okozó annaniarvans
kovelkezményeinek elharitása. a magyar ällampolgárok egeszségenek és életének megovása

Javaslat

érdekében Magyarmszats egész területére veszélvhelyzeic, hirdetett ki.
A Képoselatestuler limaskore a Magyarorsz.ág hely, onkonnanyzmagol széle 2011. evi CLX XXIX
tonalny 59. 0(3) bekezdésen. valarnint az SZNISZ 31. < 11 ) bekezdésén alapul.

a„Csarnok negyed
f íiuteája -

DériM

Projekt"

A kmasztnifavédelemrol con hozza kapcsolódó ogres törvenyek niódosításarol szólo 2011 és,
C0E0WHI. töroeny 46. § (41 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a település<
onkormanyzat képvaselarestulmének feladat- es hatáskörét a nob:armoires gyakorolja
E rendelkezesek alapiän a )(inert-moo önkormanyzat Képoselebtestuletinek feladat-és hatáskoret
gyakoralta Pike, Andras polgannesier faa döntök. hogy:

pályázathoz

N
Y

kapcsolódóan

192

2020

V.13.

támogatäs
nyújtása

j2020.
tinius

25.
Polgánnest
er.Rév8

Zn.

társasházak
részére tárgyú
támogatási

a sCsarnok negyed fli
I.

a-

DeriM

Projekt" palyazathoz kapcsolodóan támogatás nyújtása
2 melléklet

társasházak reszerelargys
1 tänrocatás, szerzödés-módosnasokat az eloterresztes
szerinti tanalommal jóvallagyom.

szerződések

2020. man's
13.

2020. május
25.

2020. május

2020.május

21.

25.

A szerződés-módosítások

2020.

mindkét fél által aláírásra

június

kerültek

2020. május 25-én.

25.

módosítására

2.

a haterozat I

Kea

pi

tamogatas,

rzödés

módosat

A szerződés-módosítások

2020.

mindkét fél által aláírásra

június

kerültek

2020. május 25-én.

25.

numanszot
gáltatási

A koronavirus ellent védekezészol szóló 2020 et" XII tonany 3 1 ( 1 ) es (3) bekezdése
énelmében, valamint a veszelyhelyzel kihirdetéseröl szóló 40/2020 (III 113 SZáMÚ
kormányrendelet I 1 értelmében az étel-és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elharaisa. a magyar allampolgamk
egészségének

es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszelyhelyzelet hirdetetl ki.
a hozzá kapcsolodo egyes torvények modosgásárol szol6

A katasztrofavedelemröl es
2011.
évi CXXVIII. törvény 46. * (4) bekezdésének felhataltnazása alapján veszélyhelyzelben a
települési onkormányzat képviselügestületének feladat- es hatáskorét a polgármester
gyakorolja

Ügyosztály
Humánkap
csolati
Iroda,
Költségvet

2020.05.15

ési
Ügryosztály,

A szerződést megkötöttük a
A megrendelt meleg

JEB-el.

ételek megrendelésre pontosan
leszállitva megtörtént.

2020.
június

25.

Józsefváros

i Szociális

Pike, Andras polgártnester úgy döntök. hogy:

Szolgáltató
és

C órmölélé.
1.

a Józsefváros, Szocialo Szolgaltató es Gyermekjólét, Központ telephelyeként mükodö
Népkonyha adagszámát 2020 május 19 napjától 30 nap idötartamra napi 350
adanszátnrol masimum napi

1200 adagszámra emeleny
2. pontjában
2020. évi
2020. június
költségvetésről szóló 8/2020.
25.
(11.28.) önkormányzati rendelet
a határozat

Polgámtiest

3.595 ezer Ft-ot bEztositok a 11702 címen
45.000 ezer Ft Willem célielleggel.

azemelt adagszámra klegeszitisként

2.

elkülönitett

foglaltak a

er
2020. május

soron következő módosításánál

13.

átvezetésre kerülnek.

2020.
június

25

.

Józsefváros

al tipuoi korona virus tojedése to--tkeztélaen kialakult reodt-isüti krizis helyzet'
30 munkanap uskitananira a nap, 350 adag cry tat meleg étel feletti mammum
nap, 850 adag egy tél meleg etel bounitása a lozseftatos, Ent:eaten 13olcsödek saint

az

tekintettel

fozókonyhathan kerül eloallitásra.

I Egotesített

A feladatellátás a

2020.

Bölcsödék

szezrödéskötés napjától

túnius

intézményv

folyamatosan zajlik.

25.

ezetelje

52

53

Józsefváros
i
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_
Y

193

2020

V.I3.

Szociális

Népkonyha

Szolgáltató
felkérem a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es MYelmektóleti Központ
nap
in 850 adag meleg étel

adagszámának

Entevnenys ezettilielyetteset. on
mogrendelésere vonatkozoan kösso

emeléséről

lido

(nosefvarost Euyesnett Bolosodek

A szerződést megkötöttük a

ésekiö 2020.
Gyerm

15.

I

AM

május

2020.05.15

JEIVel. A megrendelt meleg
ételek megrendelésre pontosan
leszállitva megtörtent.

Központ

2020.
,jún MS
25.

intézményv
emlő,helyettese

a) s hataracai 2 pontraban foglaltak miatt az Onkormanyzat k 'adás ‚.11702 Védelmi
feladatok" elm --onként vállalt feladat - dolog' ktadasok eltiiranyzatarol 3 595,0 ezer Hot
átcsoponosttok a 11108-02 _Koltségvetést támogatások. inrezményfinanszirozás"Cim --- odaint villalt feladat —
finanszirozast mükedesi luadasoköozponty trányito

5.

a határozat 5. pontában
j
foglaltak a 2020. évi

szent tamogatás folyósitesa eloirányzamra,
St a Jetzsefoárosi Szociális Szolgáltató és Cötennekjeléti Központ 40 I 04-01Sziocialis
étkezietes <in( — önként vállalt feladat -- finanszirozasi millrechisi bevetelektkozponti ,

2020. június
25.

iranyítószeni tamogatäs elónanyzatát és a dologi ktadások elotranyyatat
3.595.0 ezer Ft-tat menemelem.

költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál

2020.
június

25.

átvezetésre kerülnek.

c) a Józsefvárosi Egyesitett Bölcsödék 40200— onkent yeltalt feladat bevételekimúltodesi bevételek eloganyzatal es a dologi kiadások eloiranyzatat
3.595,0 ezer Ft-tat megemelem napi 850 adag Mel elkészitése érdekében.

2020. majus
13.

Polgármest
er

6.

a határozat 6. pontjában
foglaltak a 2020. évi

a Józoofsárosi Egyesiten Bolcsödök 40200 -- onkérn villalt feladat heyetelek7mitkodesi
telek előrányzatát és a dologi kiadasok eleötinyzatat t ő 710.0 ezer Ft-tat
megemelem napi 850 adag etel elkészitése érdekében.

2020. juntas

költségvetésről szóló 8/2020.

25.

(11.28.) önkormányzat i rendelet
soron következő módositásánál

2020.
június

25.

átvezetésre kerülnek.

a
a határozatban foglaltakat a költségvetés' rendelet kovetkezo módosításanál figyelembe
veszem

költségvetés
i rendelet

következó

2020.

2020. június
25.

folyamatban

június

25.

módosítása,

A koronavirus elleni videkezésrol szóló 2020 övi XI/ törvény 3 § (lids (3) hekezdése
érrelmében, valammt a veszely)telyzet kiliirdetel szó Ii 4072020 (III 1 lj számú
kormanyrendclet I. * enelmehen az elet- és vagyonhtztonsegot veszélyezteiri tomenes
meghetegedest okozó butnánjárvány következményeinek elháritása, a inanyar ällampolgárok
egészségének es életének megóvása erdekelsen Magyarország egész tertiletére
yeszelyhelyzetel hirdetett ki

A katasAreithvedelontrol es a hozzá kapcsolodó egyes torvenyek mödositasaról szólo 2011
evi CXXV111. törvény 46. *14/ hekezdesének felhatalmazása Manful soszelybelyzelben a
települém onkormányzat képyiselö-tesnileienek feladat- és hateskoret a polgármester
gyakorotia.
E feEdolkezeseá aláttlán a Jozsehérosi Onkormanyzat Kopmselo-tesioletenek feladat- es
hatáskörét gyakmolva Pike, Andras polgán nester úgy döntök, hogy:

53

Z2L__ 55

54

1 az OnkonnanyZat Garbs _11602 Jozsefvarosi Gazdalkodási Központ Znazien
kagyonnal kapcsolatos feladarat" con --- onkent k a Fah Glade( -- dologi
1

kiadasok orrtormányzatt tulajdonu tngatlanok. lakasok. helktseuek muszalo felmérese.

2020. lentils

bérlemeny ellentirzése eliuranizatat 55 000,0 ezer Ft-tal csoki, entern es ezzel egyidetrileg a
GaAs _11107-01 hliikodési eel es a Italanos tanalek" am - kotelezö feladat - ezen helot az
altalanos tartalék eloirányzatát - kötelezik feladat - 55 000.0 ezer Ft-tat nicaemelem

25.

des _11705 Tarsasházak felájilást tá mogatesa. ‚0 canoe" cim Putnam eela visszateritendo tam . kölcsön nyujtésa. torlesztese
elfin-any-zeta, csokk nt 16 250.0 ezer Ft-tal, az egyéb felhalmozasi celu tamogatasok
tillamhaztanason kis at'e rlotrans /Gut esokkenient ö 250,0 ezer Ghat és curiel egyzlejüleg a
kiadas _I 1107-01 khaktikleki ter es alrahnus tartalek" cim --. kotelerti feladat ----zen helot az
általänos tartalék elotranyzani - kotelezö feladat - 12 500,0 ezer Ft-tal megemelem
az Onkortna
önként vállalt Glade

2

2020. Junius
25.

az Önkormányzat kiadás at 1602 Józsefvárosi Gazdálkodasi Központ Zr. üzleti
onként vállalt feladat -egyén fellialmozási ceht

vagyonnal kapcsolatos feladamrt cím -

3

támogatások állarnháztartáson kivülre'lózsehirosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer

2020. június

csereje elorranyzatat 8255.0 ezer Ft-tal csökkentent és ezzel egytdejüleg a kiadás al 1107-01
Milkodest eel es általános mrtalék" elm - kötelező feladat - ezen belát az altalános tartalék

25.

elörtányzotat -

4

kötelező feladat - 8 355,0 ezer Ft-tat megemelem

kiadások előiranyrteet 30.073.0 ezer Ft-tat megemelem adomanvozás címen, melyet a
vészhelyzettel kapcsolatos kiadásokra kell forditani.

az Gnkomaáe neat kiadan „I 1101 Tisztségviselők, bizottsagok" rim - onkent vállalt
feladat - személyi jattatd sok cloirányzatät 1 425.0 ezer Ftrtal, a munkaadot terhelő járulékok
ásszociálistiozzdjáralást ado eloirányzatat 224.0 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előiranyzatát
300,0 ezer Ft-tat. a ...11706-02 önkormanyzati egyéb feladatok" rim -önként vállalt feladat

Javaslat
194

2020

V.20.

költségvetést
érintő döntések
meghozatalára

előirányzatát 2 991.0 ezer Ft-tal megemelem a meatus:art jogviszonyban lever tanácsadók
megbizesi dusk lemondása miatt a veszhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezete érdekében.

(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

a határozat 2. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

a határozat 3. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következö nuadosításánál
átvezetésre kerülnek.

a határozat 4. pontjában
foglaltak a 2020. évi
2020. június
költségvetésről szóló 8/2020.
25.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

az Önkormanyzat bevétel ‚.t1702 Védelmi feladatok" rim - önként vállalt feladat egyéb müködési cela átvett pénzeszkozök államháztarteson kivulről előirányzatát és a dologi

- személytjultatasok előirányzatat 900,0 ezer Ft-tal, a munkaadát terhelő järulékok és
szociális hozzájárulási ado eloirányzatát 142,0 ezer Ft-tal csokkenrem, ezzel egyidejilleg a
kiadás „t1702 Vedeleni feladatok" rim - °ohm vállalt feladat. dologi kiadások

a határozat I. pontjában
foglaltak a 2020. kvi
költségvetésről szóló 8/2020.

2020. június

a határozat 5. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésröl szóló 8/2020.

25.

(11.28.) önkormányzati rendelet

1-10. pont
esetében

2020. május
Költség Vet

20.,

soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

ési
ügyosztály,

2020.

június

25.

2020.
Junius

25.

2020.
június

25.

2020.
június

25.

2020.
j únMs
25
.

Polgánnest
er

a határozat 6. pontjában

6

az Onkonntinyzai kiadás _11107-02 Felhalmozást céltartalék" eim - önként kaltalt
feladat - háztorvast pályázati támogatás eleirrányzotat 13 000,0 ezer Ft-tal csokkenteni és
ezzel euyidejüleg a kiadás _11702 Védelmi feladatok" cim - önkent szálalt feladat-dologi
kiadások elowanyzatat ugyan ezen osszeggel meeemelern a készhelyzeitel kapcsolatos
kiadások fedezete erdekében.

7

az Onkonnanyzat kiadasok ,.11702 Védelmi feladatok" dins--- önként valtsli feladat
dolog' elotrányzatárol 40000.0 env Fr -ot atcsoponositok a _11303 Tatepatési iáaaogatások"
Clin kiadást -

onkent Gillett feladat -- ellátottak penzbeli iattatasaelóiránvzatara

2020. június
25.

foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 7/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

a határozat 6. pontjában
foglaltak a 2020. évi
2020. június
költségvetésről szóló 8/2020.
25.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

54

2020.
június

25.

2020.

június

25.

55
Moot Ciazdalkodasi Kozpott, Zo uzleit
az Onkormarnm, eadas .41602 Joz
iacyonnal kapcsolatos feladatai" min - onkeni tit Italt feladat - dolor,
kiadasok onkormanyzatt tulelon a,nmailanek, lakasok. bets segek müszakt felmerese.
bérlemény ellenorzes elinranyzatat

8

8. pontjában
2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
a határozat

foglaltak a

20 000.0 ezer Ft-tal. a dologt ktadesok enkormanyzat,

2020. június
25.

hasznosithato
tulajdona helöségek müszakt felmerese (csak a free entail helyen
helyisegek) elölranyzate 30 000.0 ezer Emal esokkemern es ezzel egodettileg ugyan ezen
elm - onkent sta Halt feladat - &loci Madasok.Jozsetvarosi Gazdalkodast ktozpotti

(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál

lakoházmukodtetes dijazasa kozszolualtaiast szerződés kerete ben eloiranitzatat
55.000.0 ezer Ft-tal nieuemelem.

25.

átvezetésre kerülnek.

M a loaselharost Kabiloszer Egyezzoto Fórum feladatainak ellatasa erdekeben
Poluármesten Riverat coy fat megbiztas, togyiszonyban foglalkoztat. melyre 1 286.0 ezer Fret
dologi
biztosít. ezen az Onkormanyzat kiadós _11301 Szomalm feladatok'
eloiranyzatarol 1 286.0 ezer Ft-ot Mcsoponositek a _I 1108-02 Kolisemetem temogatasok.

9

2020.
június

9. pontjában
2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
a határozat

foglaltak a

fmanszirozási működési
intézményfinanszírozás" cím - onkent vallalt feladat
kiadasok/központi, tranyiti, snot, tamogatás folyósítása eberányzatarob) a Polgármester, tlivata120201-03 litvatal

2020. június
25.

egyéb feladatim rim - onkent vallah feladat finanszoomist müködési bevételek/kozponti, tranyiteszervi tamogatás elcbrányzatát I 286.0
ezer Ft-tat megemelem. ezzel egyiderülee ugyan ezen Cin, személYilullat§snb elönznYntat
1 124.0 ezer Fetal es a munkaadot terhelotarulekok es szocuälts hozzájárulasc edit
eltmányzatät 162.0 ezer Ft-tal megemelem

soron következő módosításánál

2020.
június

25.

átvezetésre kerülnek.

2020. június

10. pontjában
2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.

25.

(11.28.) önkormányzati rendelet

a határozat

Az önkormányzat bevétel

10

_11108-02 Költségvetési támogatások,

foglaltak a

intézményfinanszírozas"
- önként vállalt feladat - felhalmozási célu támogatesok
államháztartáson helülMI/felhalmozási célú önkormányzat, támogatások eligranyzatat Cs a
beruházásoklegészsegugy,
„I 1704 Egészségügyi feladatok" om - önként vállalt feladat
eszkozók beszerzése eliiirányzatat 461 950,0 ezer Ft-tal megenielem.

soron következő módosításánál

2020.
június

25.

átvezetésre kerülnek.

11. pont

11

költségvetés

a határozatban foglaltakat a koltsegvetési rendelet kävetkezö módositásimal
ügyelembe kell venni.

i rendelet

2020. évi költségvetésről szóló
8/2020. (11.28.) önkormányzati

2020.

rendelet soron következő

június

módositásánál átvezetésre

25.

a

esetében a

2020. június
25.

következő

kerülnek

módosítása
koronavirus ellent védekezéssel szóló 2020 évi XII torvény 3 * ( I ) es (3) bekezdése
értelmében valamint veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III 11.) szántű
és vagyoneztonságot veszelyezteto tomeges
kormanyrendelet I § értelmében az
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok
egészségének

es életének inegávása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófasedelemrel és a hozzá kagesolodó egyes tonenyek módositásaról szoló 2011
err 00(9111. tönteny 46. (4) bekezdésének felhatalmazása alapjan veszelyhelyzelben a
telepöles, onkormányzat képviselöstesuileidnek feladat- es haraskörét a polgármester
uyakorolja.
E rendelkezések alapjan a Józservárost Onkomianyzat Képviselosteselletinek feladathatáskörét gyakorolva Plitt) Andras polgármester úgy döntök.

es

korona virus tededese következtében kialakult rendkívüli krizis helyzetre
2020
20 napjatol a veszelyhelyzet idiitanamara nap, 150 adau egy tal
meleg Melt eziesitok, mely a Mmervarom Euyesiten Bolesödék saját fözökonvhal ban

ez új
tekintettel

kernI előállításra

55

Józsefváms
i Egyesitett
2020. május
Bölcsödék
20..
intézményv
ezettoje

2020. május
20.

A szerződést megkötöttük a
A megrendelt meleg

JEB-el.

ételek megrendelésre pontosan
leszállítva megtörtént.

2020.
június

25.

56
Javaslat a

JozsetSéros

pénzbeli .es

i Szociális

természetbeni,

Sgriliza Kate/

valamint a
szeme4es

2.

gondoskodást

N
Y

19$

2020

V.20.

fehéren a Józsefartrom Szociális Szolgáltato es Gyenneldoted Kazoo'',
seuezimenmezeinies. hogy az I ponthan meghamirtmát 150 adag nrtieg Mel
mcgrendelesere semakeznan Lassen szerzodert a Ertsefairosi 1: cutely Bolcsodek
intezinennsel

és
2020. május
Gyerindejrt
2 3 ..
Idli

nyújtó

Központ

szociális A

intézményV

gyermekjóléti

ezetöje.

A szerződést megkötöttük a
20.20.május

JEB-el. A megrendelt meleg

21.

ételek megrendelésre pontosan
leszállitva megtörtént.

2020.
jonius

25.

ellátások helyi
szabályairól szóló

10/2015. (Ill. .01.1
önkormányzati

3

rendelet

at I.
jä

than ineghaiaroZott adagszán
haimpnkra a 11702 dines ei

havonta 1.754 ezer Fool biziosook
íni et: 43.000 ezer Ft Where allelic

2020.

2020. május

is

június

20.,

25.

módosítására

a) a hatarozat 3 pontaahan foglaltak miatt az Onkorinanyzat kiadás ..11702 védelmi
feladator aim --- onkent vallah feladat. dologi kiadartak clorránynterol
3501.0 Mr Ft-or itcseportositok a 11108.02 ..Koltsegvetési lámogatások.
intézményfinanszirozás" cim —enként vállalt (Mader — finanszirozisi mid:edam
kiadasoldkozponn. a/nyitó sand timozatás folyósitesa elöerányzatirta veszélyhelyzeti
gyertnekelkeztetes erdekelscri.b) a Józservarosi Szociális Szolgáltath es Gyenneginteli Központ 40104-01 Szociális
arkeztetés aim —estén, %Allah feladat — finanszirozesi müködMr botelekikozponti.
iranyirtszend tamagatás elötränyzatai es a dologi kiadások elorranyzami
300E0 met Ft-tal megemelem.
C) a JózscEitrosi Egyesitert Bolcsödék 40200 -- tanként vallah fele/al,
heveielekimüködési bevételek elfirtanyzatat M a dolour kiadások elörtanyzatit
3.508.0 ezer Fmat meginelem napi I50 adag Mel elkaszilese érdekében.

a határozat 4. pontjában
Polgármest
er

foglaltak a 2020. évi

2020. minus
20..

2020. június
25.

költségvetésről szóló 8/2020.
(I1.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál

2020,
június

25.

átvezetésre kerülnek.

a
költségvetés

5

a költegvetési rendelet módositisénál alaalárazalbaa foglaltakat figyelembe

i rendelet
következő

2020.

2020. június
25.

június

25.

módositása

A koronavirus ellem védekezestálszóló 2020 evi XII terveny 3 t 10 es (31 bekezdese
dnelmoben. salamint a eeszélyhelyzet lohrtelezéséről ‚WO 4012020 WI It I számú
kormanyrendelel I (OEértelme/el' az etet' es vagyonbizumságot veszélyezteto tomegcs
megbetegedes( okozo hurnánjátvány következminyeinek elhädiesa. a magyar állampolgárok

Javaslat
hátralékkezelési
Z

196

2020

V.20.

támogatás iránti
kérelem
elhirllisera

egészségének és élesének mcgMEsa érdekéhen Magyaromzág egész területérc
veszélyhelyzeict hirdeteti ki,
A kazasArófayedelemröl es a hozzá kapcsolodn egyes ion-ányek modositasani/ sink' 2011.
évi CXXVIII. OnOny 46. g 14) bekezdésének felhatalmazása a/apján veszélyhelyzetben a
OEclepuirn onkormanvr
o képvisclódcstuletenek (e/adat- M hatáskörét
h
a polgármester
gyakorolja.
A Kip, Aegytestidet inuukore a Magyaiorsz helm onkormanyzatairól szóló 2011 Mt
CJANX/X törttlY 39 1113) bekezdésert valemint a Képveselörtmtidei es Szervei
Szervezet, M Müksidesr Szabályzat/rel azé/ó Budapest Enyarns VIII kerület 1 (rtsefartrosi
Onkonnanyot Képsaselodestúlet 30/2014 (XI 00 , enkormánYzatl rendelel 31 011)
bet:ea/1MM, alapul.
E tendelkezesek "tauten a lózsefearose Onkormanyzat Kep' irelii'lesluleetek elude,- és
oolgámaes'zeúgy
hatásköret gyakcirolva Piko Aaáráa
&Milk. ho iv
056
Budapest. Magdolna tr.
i lakes részcre
0
ügymoban hátralékkezelési tan'oga'aal allapiani. meg 81 2So.- Fr OSSZC ' en az e elerjcszies
I. számú ttaallékleaélaea foglalt lanalommal.

56

Humánszol
golistasi
‚
Ugyosztály
Csalädtárn

°naiad
Iroda.

_

2020. m iu
20.

A határozat megszületett, az
érintett értesítése megtörtént. A
támogatás folyósítása
folyamatban van.

2020.
június

25.

57

A koronaorto ellem t edekezesrol scot° 2020 et t XII ton err 3 §(1) es 131 bekezdese enehneben.
t alarnmt a veszelvhelyzet kilt trdereserel wok' 40 2020 <III I I 1 Kara rendelet 1 9-a tselmeben ai
eleo es t agyonhtztonsagot tecrelyencto romeges ntenhetegedest Soto honeman:any
kW etkezmenycinek Shari asa. a maser allampolgarok egeszseetnek és életének megóvása
érdekében Magyarorszag egész területére s-eszelyhels zee hirdette ki.
A kataszuottivedelemről es a hozza kapcsolslo eses tervenyek modositásaró I szóló 2011 évi
CXXVIE. törveny 46. 9141 hekezdésenek felhaialmazása alapjan veszélybelyzellten a települési
°Ads:Mont képoselossiuletenek feladat- es hataskoret a polgarmemer nyaketolta.
E rendelkezesek alaman alózservarom Onkormanyzat Képoselocestületének feladat. es hataskörét
eyakorolva Elko Andras polgarrnester ugy dontök. hogy

Javaslat a BMSK-

vat kötendő
szerzödésekre, a
Rév8 Zrt.-'el
kötött

N
Y

a Revd Zn fehtlyosgalata alapon a MASK Beruhazast. Müszaki Fejlesztesh
Spontrozenteltetest is Kozbeszerzési Znyvel IBMSK) kowndo - a kapialanfurel sonnet:. es
utännötBs lábor feilesztésének menvalósitása tárgyában - a helyt önkonnanyzat részere

közszolgáltatási

197

2020

V . 20
.

szerzödés
módosítására,
valamint a

taro:Oros kozbeszerzesi szolgaltatások ellátásara vonatkozó megbizám szerzodést. valannnf a
help onkormányzat részere tervellenört. beruházás-lebonyolítói es építési mészakt ellenőrt

66/2020. (XII.13.)

feladatok ellatásara vonatkozo megbizam szerződést es ezen szerzédésekhez kapcsolodó
általános szerzädem felteteleket elfogadom es azokat a BMSK jováhagyasat kovetöen

önkormányzati

polgármest

i. pool

er

eseten a

megbízta a Rév8 Zrt.-t a

BMSK

határozatban foglalt feladatok

jóváhagyásá

ellátása kapcsán. A megbízási

t követően

szerződés aláírva.

A Polgármesteri Hivatal

aláirotn.

rendelet

2. pont

módosítására

esetén a

2

a Revs Zn -vet kiln', kozszolgalotam szerztidest ar eletenesztés 3 se melléklete szenntz
tanalomaI
m
mácioshom es 3 közszolgáltatást szerződést sz módositását elan-ern

2020.

mádositás

június

aláírása

2 5.

2020.
május 25.

A koronavirns elleni védekezésről szőlő 2020. évi XII. törveny 3 *II) es 131 bekezdése
énelmébent valarmnt a veszélyhelyzet lohndetésérett smile' 4012020.1)11 I I t számi
kormányrendelet 1 9 értelmeben az Cleo és vagyonbiztonságot veszélyemetó lom essen
megbetegedést okozó hománjárvány következményeinek elháritasa. ä magyar állarnpolgárok
egdszségének da életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények modositásarel szólo 2011
Si (COWIE. ton-ény 46. 9 141 bekezdésének felhatalmaSsa alapján veszSyhelyzetben a
település' önkormányzat képvisele-temuletének feladat- S hataskoret a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefterom önkormányzat Képtiseloeestületének feladat- és
hatáskórét gyakorolva Pikó Andras polgármester (toy döntök. bogy

a 9472020 (II 281 számú képetseliTtestüled határozat 2 pontját az alabbiak szennt
I.

'nfelosiion):

2020.

ta lózsefváron Nemzetiség, Onkormányzatok 2020. to vissza nem téritendö
működést támonatásának . önkent vállalt feladat - tasszegét összesen 7 976.627,- Ethan

június

25,

határozza me... és felkén a Polgármestert a támonatást szerződések alairására '
Jegyzői
Kabinet,

Javaslata

N
Y

nemzetiségi

198

2020

V.20

önkormanyzatok

2.

Budapest Female's VIII. k- grinLet Józsafedros Önkormányzata a rem-tenses

nemzetiség

onkormanyzatok tamogatásanak hegészitésére 369.0 ezer Ft-ot bcztose a mükodest
ältalanos tartalik terhére. ezért az Onkormányzat kodás t.11107.01 Miikodest eel és

i referens,

általános iarialék" elm— kotelezo feladat — ezen held' az altalanos tartalék
elotrányzatát 369.0 ezer Fleal csokkenti es ezzel egytdetüleg a ...11105 Tagsági SS
és tamostások" cím — onkent Slink feladat - egyeb neikodési célú tamogatások
allandoztartason betake eltimanyzatio ugyan ezer osszeggel megemelt

foglaltak a 2020. évi

Költségvet
..

ési

UgYeszlálY-

i

_,1 pent

esetében
2020. május

működésének

t r

a határozat 2. pontjában

20 )0.
június 25.

költségvetésről szóló 8/2020.

01.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál

2020.
június

25.

átvezetésre kerülnek.

JO

57

S6)

SB

támogatására

•

5.369.000.- 1

A
szerződés
aláírásra
került a

Budapest Invaros VIII. karate( Jong( nos Önkormanyzata 2020 enen a Józsefs Rob
Borgia Onkonnányzat részére 200 000.- Ft. a Józsefvárort ((burg Önkománzat
részére 352.319.- Ft. a Jozservárosi deny°, önkonnányzat részére 200.000.- Ft. a
Józsefransi Nemet Onkomián52at részére 265.725.- Ft. a Jozsetogrosi Örmény
Önkonnánnat Inane 474.473.- Ft. a Józservárosi Roma Önkonnányzat reszére
Józsertárosi Roads önkormányzat Inane 361.103.- Ft, a Józsefi-árosi Ruszin Oakormáavzat részére
205.000.- Ft. a Józsefvárosi Szerb
önkormányzat részére 200.000.- Ft. a Józsefvurosi Szlovak Onkonnányzat részére
200 000- Ft Cs a Józsertarost Ukran Onkormányzat részére 200 000.- Ft osszegú
rtssza nern tenet*, müködésr eel%) támogatást noun.

Nemzetisé
gi
Irodában
az elnökök
által és ezt
követően 1
példány

4.

maradt a
Nemzetisé

Budapest Föväros VIII kerület Jozsefoáros Onkormányzata elfogadja a hatarezat 2 II számú mellekletét képező, a Jozsefinosi Bolgár, Garin, Lengyel, Nernet.
(ninny. Roman, Szerb, Szlovák. Ruszin. és Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatokkal

gi
Irodában
1 példány
a Pénzügyi
Osztályra,
a többi 4
példány

kötendő támogatási szerződéseket.
a
költsegvete

A határozatban fagtaltakat a költségvetési rendelet követkerti módosításánál
figyelembe veszem.

sről szóló
rendelet
következő

Dr.
Kovacs

módosítása

Javaslat az
Egészséges
Budapestért
Program
keretében
lefolytatott
„Videogasztroszkó

199

2020

V.20.

p,kolonoszköp is
endoszkópmosófertőtlenítő
automata
készülékek"
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
eredményt
megállapító döntés
meghozatalára

Javaslatai
Egészséges
Budapest Program
keretében a o7Rectoscop
200

2020

V.20.

készülék"
tárgyú
közbeszerzési

A koronavins elleni védekezésről szóló 2020. in XII. törvény 3. § (I) éti) bekezdése értelmében,
valamint a veszélylielyzet kihirdetéséről szőlő 40,2020. OIL I ['Kovno. rendelet I. §-a eüelméhen az
élet- es vagyonbiztonságot geszélyezten tömeges megbetegedess okon Immánjárvány
következményeinek elháritasa. a magyar állampolgárok egeszségenek es életének menbasa
érdekében Magyarország egész területére zeszelyhelyzetet hirdetett ILL
A Képuselörtestulet hatásköre a Mago-arország helyi onkonnányzatairol szóló 2011. nu CDOOCIX
törvény 59.6 (3) bekezdésén. valamint az SZMSZ it. * (1) bekezdésen alapul.
A katasztrófavédelemről sas hozzá kapcsolodót egyes torvények rnódositásáról szóló 201 t. éri
CXXVIII, törvény 46. * (4) bekezdésének felhatalmäniga alapján veszélyhelyzetben a települési
Önkormányzat képvisekbeestületinek feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormányzat Képvrselibtestgletének feladat- és hatáskörét
gyakorolya Pikó Andras polgánnester úgy dontok, hogy:
,Video -gasztroszkóp.- kolonoszköp ős endoszkópmosó-fenötlenitir automata készülékek" tárgyú, a
közbeszerzésekról szóló 2015. évi CXLIII nor'/Sy 81 § (I 0) bekezdése szerint, közbeszerzést eljárás
a Shield Bizottságnak az előterjesztés I számú mellékletet képező javaslata alapján eredménytelen.

A koronaz)rtis ellent védekezésről szóló 2020 évi XII törvény 3. §(t) is (3) bekezdése étiets,ében,
valamint a veszélybelyzet kihirdetéséról satin 40/2020 (III. I I )Korrn rendelet I §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot vesző lyeztetö tömeges megbetegedést okozg humanjárvány
következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének es életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki,
A Képviselo-testulet hatásköre a Magyarország helm önkormányzatairól szölö 2011 évi CLXXXIX
törvény 59. §L) bekezdésen. valamint az SZMSZ 31.6 (1) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről es a hozza kansolon) en-es torvények módositásáról szólo 2011. ért
CXXV111. törvény 46. 6(4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
Onkorniányzat képvíselertestületének feladat- rs hatáskörét a polgármester gyakoro(ia
E rendelkezcsek alapján a Jozservárosr önkormányzat IKépvisele-testuletenek feladat- es hatásköret
gyakorol va Pikó Andras polgármester égy dowel,. bogy

Gazdálkod
äsi
ügyosztály
Közbeszerz

2020.05.21

esi Iroda

2020.05.2 1
Az összegezés megküldsére
Gazdálkod
ősi
ügyosztäly
Közbeszerz
esi Ueda
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2020. május
20.

Az összegezés megküldsére
került, továbbá eredmény
tájékoztató feladásra került. A
hirdetmény az Európai Unió
Hivatalos lapjában (TED)
megjelent 2020.06.08-án 2020/5
109-264415 számon.

2020. május
20.

került, továbbá eredmény
tájékoztató feladásra került. A
hirdetmény az Európai Unió
Hivatalos lapjában (TED)
megjelent 2020.06.02-án 2020/S

59

eljárásban
‚red meri'
megállapítására

1 i az Ege
ei taras

105-253738
eges Budapest Program kereteben a ..7-Rectoseop keszulek" taigs
led kereskedelnst is Szolga halo Korlatoli feleldsségu 1 i'vtsizi i

ós

Budapest Matett utca 114 1 atánlattevo ajánlata megfelelo, lekIntetrel arra. hogs az ajanlata
‚necklet a?. ajinlarteteli felhívásban, a közbeszerzési dokunienttimokbars salamint a
hatályos
l
jogszabalyokhan foglalt elöintsoknak

2

közbeszerzési
2 >az Egeszséges Budapest Program kereleben a ..7-Recusscop keszulek
eljárós eredménytelen a Kht. 75 * (2) bekezdés 16 pantie alapjén

A koronaotrus ellem védekezésről szóló 2020 évi XII törvény 3. § It) és (3) hekezdese
enelrnében, valamint a veszelyhelyzet Irshirdetéseról szolé 40/2020 (III li.) Korin rendelet
1 §-a énelmehen az diet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető lomeges megheiegedest okozó
humánjárvány következményeinek elhádtása. a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész tersiletére Yeszelyhelyzetet hildetett ki.
A katasztráfavédelemröl áss hozzá kapcsolódó euyes torvények módositasárol szolo 2011
evi CX.XVIII. törvény 46. ((4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepuldst önkormányzat kepviselittületenek feladat- es hateskoret a pobrarmester
gyakorolja.
A Képviselő-testület hatáskőre a Magyarország helyi onkormanyzatairolszóló 2011 eat
hekezdésén,
valamint a Budapest Főváros VIII kerulet
CLXXXIX. torvény 59. * (3)
Józsefyárost Onkorrnanyzat Képviselő-testületének a Képviselő-testulet és Szervet Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014 (XI 06.) önkormányzati rendelet 31 ( ( 1 )
bekezdésen alaptd.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi ónkormányzat Képviselő-testuletének (elated es
hatáskörét gyakorolva Pik() Andras polgármester tiey dontők, hogy

Javaslat
tulajdonosi tí

N
Y

201

2020

V.20.

közölkezeliii
hozzájárulás
megadására a
Budapest VIII.
kerület,
Fecske utcában
vizvezetek
rekonstrukció
elvégzésébez

tulajdonosi es kozinkezelői hozzájárulaset adok a Fővárost Vízmüvek Zrt. (cégjegyzekszam.
01-10-042451: székhely: 1138 Budapest Vázi at 1(2.1által készkett. a Budapest VIII. kerület.
Fecske utca (Népszínhaz utca — Fecske utca 36. szám kozoto szakasz) vízvezeték
rekonstrukció kiviteli terv (Tervszám: FV-32.2010)szerinti kiépitésének közterületi
munkáihoz, az alábbi feltételekkel es kikötésekkel:
a. ezen hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesitt az epttéshez szukséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.
b. a hozzájárulás a Fecske utca (lima.: 34785 és hrsz.: 34989), valamint a Bérkocsis utca
(hrsz.: 34864/4) ten: szerinti munkálatokkal érintett területére tersed ki.
c a beruházonak (épittetönek) a munkakezdési (burkolatbontásit hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (19:1994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek

GaMälkod

esatolásával előzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat maradektalanul be kell
tartain.d kötel CI a kivitelezői a bontási helyek megfelelä minőségben torten() helyreallításam.
melyre a beruházó/lswitelezo közösen 5 év garanciát *Blab
• a bontással enntett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell belyreallitam,

ügyoszüly

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
4 cm vtg AC1I jelü hengerelt aszfaltbeton koporeteg (énntete forgalmi sir
teljes szélességében)
7 cm sig. ACE ) jelühengerelt aszfaltbeton kotöréteg
20 cin vtg. C8110•32(E stabilizah (kale
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat fro 95% (más anyaggal nem
helyekesithelö)
• a bontással érintett járda burkolatot az alabbi rétegrenddel kell helyree !Elam,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
3 em sig. MA-4 erdesitett ontott aszfalt kopóréteg (legalább a járda
szélességgel megegyező hosszúságban)
15 cm s-ig. MI

0-321: stabilizált ütalap

15 cm via, fagyálló liomokos kavics ágyazat Erg 95% (más anyaggal nem
helyettesitheto)
• shot a munkaárok szele a kiemelt szegélytöl 80 cm-re, vagy annál kisebb
távolságm van, akkor az őrpályát a kiemeli szegélyig (ekes szerIzzettel Újra kell
épiteni
e-az engedélyes köteles a munkek (helyreállitás) elkészultéről a közterület tulajdonosát
&ashen éneskeni.
f ezen hozzájárulás csak az engedélyezó szervek. szakhatóságok előirásatnak
inaradéktalan betartásával. a döntés napjától számitott I evil: érvényes.
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20.
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Az érintett értesítése
megtörtént.
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A koronavuus ellent vedekezesrol szolo 2020 My XII wince 3 < i 11 et Or bekezdese
értelmében. valamint a t eszelylielyzet kilurdeteseW1 szelo 40 2020 (III I I I main()
kormannendelet I § enelmehen az éle!- es outonbizionsatiot veszel' 'micro tomtits
megbetegedest okozó humánjan any köverkezmenyeinek elharitása. a macyar allainpolgárok
egészsegenek e, eletenek megovása érdekében Maryammzac egosz terülelélk
veszelyhelyzetet hirdetett ki.
Képviselő-testulet
A
hataskore a Magyarország heist onkormanyzatairól szolo 2011 evi
Cl 2006X. 10000v 59. §131bekezdesdn. valamint az SZMSZ 31. § 0 I hekezdéstn alapul.

Javaslat a

A katasztrofavedelemról as a hozzá kapcsolodo egyes torvenyek módositásáról szaki 2011
évi CXXVIII. tönöny 4e. §14) bekezdésenek felhaohnazása alapján veszélyhelyzetben a
települesi onkormányzat keposelönestuletenek feladat- es h ateskoret a polgamiester

Józsefvárosi

Egyesített
N
Y

202

2020

V.20.

gyakorolja.
E rendelkezések alapián a lózsefvärosi önkörmanyzat Képviselözesuiletenek feladat- es
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polekmester nay döntők, bogy:

Bölcsödék 2020.
évi nyári

Humánszol
gáltatási
Ügyosztály
Humánkap
csolati
Iroda,

nyitvatartási

2020. május
20.

ófá
Jzsevros

rendjenek

jóváhagyom a Budapest lozsefvärosi Onkormányzar fenntartásában lave Jensen/arcs,
Egyesitett Bolcsödék 2020 en nya 0 nyinotanási rembet. mely szenni a bölcsödek

jóváhagyására

i

Egyesített
Bölcsődék

nein tartanak nyári szünetet a 2020. évben tekinteuel arra, bogy a koronavirus elleni
védekezés érdekében Magyamrszág egész lerületére kihirdetett veszélyhelyzet idején

2020. máj us
21.

A határozat megküldésre került
a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék részére.

a bolcsödek ugyeleti rendben mülcodnek. es elvégzik a 2020. évi nyári szünetre
tervezett fehijitási. karbantartási. takaOtási feladatokat.

A JEB 2020. évi nyári
2.

zavonom a Szociális. Egészségagyi és Lakásügyi Bizot say 3.2019. (XI. 19.
szánta hatán».ata 2 / pontlat.

nyitvatartási rendjét a JEB
honlapján közzé tettük és a
szülőket tájékoztattuk.

A koronavirus ellem vedekezesról szóló 2020 evi XII ton ény 3. < (I) és (3) bekezdése
ertelmeben. valamint a veszelyhelyzet kihirdeiescról szolo 40(2020 WI I I )Korrn rendelet
1. §-a inelmében az elet- es sogyonbiztonsenot veszelyeztelö tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány köverkezményeinek elhädtása. a inagyar állarnnolgárek egészségének es
Owen& inegóyása érdekében Magyarország egész területére veszelyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselöztestület hatáskore a Magyarorszag helyi onkorrnányntairöIszóló 20It e°
CLXXX1X. törvény 59. §13/bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. § II / bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemról áss hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzethen a
telepulesi onkormányzat kepyiselözestuletének feladat- as hatáskorét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsenirosi Onkormányzat Képviselintestületének feladaz es

Javaslat a

hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgánnester úgy döntök. hogy

Budapest VIII.

Józsefváros

kerület,
N
y

203
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V.20.

Népszínház u. 4244. szám alatti

I.

Gazdálkod

batározialál

áSi

Társasházban a

2°2°'

inäi US
20.,

K - zpont

felvon6
létesítesére

j

I.) hozzájárulok a Budapest VIII. kerület.Nepszínház a 42.44. szem alatti társasház 20)9.
december 10-ig lartoll irásbeli szavazásán a felvonó telepitése tärgyában hozott I . számi)

2.

%therein a Józsenárosi Gazdálkodási Központ Zn.-!, bogy a Knack. telepítesének
rärgyaban tartandó ismételt kozgyülesen vagy írásbeli szavazáson wen szavazataval
rignooassa a Eli telepiiesez valamint a hozzá kapcsolódó társasház tulajdont alapító okirat
modositását.

ZII.

a közgyüles

A döntésről az ügyfél

időpontja

kiértesítése megtörtént
2020.május 26. napján. A

Felkerein a Józsenirosi Gazdálkodási Központ Zilyt, a Budapest Józsefvárosi
önkormanyatt es a Ktmerviirost Gazdálkodási Kozpont Zr!. kozott hatályban lévő

3.

kozszolgáltatást szerzodés alapján a Budapest VIII kerulet, Népszínház it 42-44 szám
alatti társasház lit telepitésehez kapcsolódó lámasház tulajdont alapitó okirat medosilás

az iratok

közgyűlés vagy írásbeli

tulajdonoso

szavazás időpontja még nincs

k vagy

kitüzve, a további feladatellátás

megbizonju

k által

aláirására a Budapest Józsenárosi Onkönnányzatznint tulajdonos képviseleteben es

történő

meghatalmazásából eljána.

benyújtását
követő 5
munkanap

tt
60

folyamatban van.
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A kirnitasir as elli t,, vssiciciesrol sonls 2029 est NU Ibn eny , 6 !II es
crietniebe
lam
. Weis, kdruderemeól mole 40 2020 !III 11 !
lo
I §-a ertelmehen ax elm- es vagyembiztonsaget vessels extent torneges nicebeleecdest okozo
bumánjánany következrneweinek etháritása. a mamas allampolgaiek ccesyscizenek is
életének megóvása Mdekebec Magyar main ages, teriiletere veszelybelyzmet hirdetett Id
A Kemiselörtestulet hatáskore a Magyangsztag helm onkermanyzammol molts 2011 ivi
GLXXXIK. MA'S) 59. 3 131 bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. 3 (1) bekezdasen alapul.
A hatakztrofavedelemrel es a home, kapcsolódó egyes torsenyck módositásárot szóló 2011
évi COECXVIII. tenon} 46. 9 (4) bekezdestinek felhatalmazása alapján vcszelyhelsemben a
települto onkormányrat képviselémestuleienek Mahe is hatäsköri a polgarmester
gyakorolja
E tendelkezesek alaprän a Józsefvárosi Onkormányzai KépviselMtestuletének (dadal. es
hatáskeiril gyakorolva Pik() Andras polgannester tigat döntók. bogy

. alatt Mho° époletben. a Budapest VIII. kaolin,. Magdolna u.
1 szobast komfort nélkuli kontfórtfokozaiú 25 m2 aim:mention
erisabanalliWrIénel
fennálló terleu Au
kazoo
megegyezéssel !a
M io mugs .
cl ogyidcifilent r'
Budapest VIII kerület. Budapest VIII kendet.Küns u
seam alatt,
szobás. komfortos komfonfokozatis 44 m2 Winter-Wen lakás memeIntett állapotban
toninöt hataromilan More swlo bérbeadasához — a lakber alapját képezó növelii. es
csökkemó tényezőket is figyelembe Wye --mlenleg 12.1711.- Ftflier koliségelve komfortos
belled difial es az alábbi feltetelekkelt
a.) bittő a leadama kcruló birleminyi kiuritett állapotban ache in a eserclaleas
binokbavételét kövegi. maximum 90 napon beta!
b ) a cserelakás lakhatóvá (Malaya' kapcsislates mescal(' helyrealligis — saját kobségén —a
harlő fcladata, amelye beruházási megállapodásban koieles vállalni A beruházási
enegfilapodásban Marten feléijitási munkák elkészültek a bérbeadó sneezes a
mecallapódásban rögziten idögontm elicitors,. igy kidonosen.
balti elektromos fogyasmói hálózat smibványositását. szabványos merőhely
kialakhasit ELM33 ügyintézéssel, 664 amennyiben a lakásban van gázuzemü készulik.akker gaz fogyasztói hálózat
szabványositását. nazis...noel. mizinertival.FOGAZ ügyinzezessel.
bel amennyiben a lakásban van keményhez kotifit keszülék. akkor a kémény
sealivanywitását fizemensteleles v tirzlitaidomok)FÓKÉTÜSZ ügyinlezéssel.
hozzájárulok

Javaslat a

Budapest VIII.
kerület. Karts u,
si lit....
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ta a

j.

cserelakásként
történti
bérbeadására
lakásgazdálkodási
feladatok
teljeSitéSe körében

Józsefváros
I
Gazdálkod
äsi
2020. Sjus
Központ

20.,

Zn.
vagyongaz
cialkodási
igazgatója
Bérleti szerzödés megkötése
folyamatban van. Beruházási
megállapodás alairására
várunk.

2.

fetkérein a lózsceorósi Gazdálkodási Központ Zeiss a határozat I.) pontjaszetinai
megállapodás is berleti szerredes megkötésére

2020. július
15.,
a Budapest
Vitt.
kerület,
Köris u.

3.

Idnelezem
bogy az I ) pontban megielétilakis binokbavetelét koveö
legfeljebb 90 naooa.bcliat. az attain jelenleg használt Budapest VIII. kerület- Magdolna
U.
szám alatti lakást ingóságaitól kiiiritve. (Jr csen . tiszlán adja It

szám a alb

lairds
birtokbasite
tét követő

90. nap.
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A koronavirus ellem vedekezesröt szaki 2020 ovir XII ton-env 3 0)
ertelmehen. valainini a v
h .
kihirdetésereil szolo 40(2020 (III 11 )Korm rendelet
I §-a ertelntéhenaa-étrt.és'agvonb
got veszelyertete tomeges megb
okom
humanján-ány következményeing
gyar allatnpolgárok egészségének és
életének megóvasa erdekeben Magvarotsedg_ egész teriilelet-e veszelyhels gem! hirdeten ki.
A Kepouselooestulet hatáskore a Magyarország habit onkormanyzamirol szóló 201 I gv-i
CUSXXIX. lölNenY 39- §(3) bekezdésén. valamim az SZMSZ 31 III) bekezdésen alapul.
A katasorofavedelemröl és a hazed kapcsolódó egyes torvények modosoaserol szolo 2011
évi CXXVIII. Ion eny 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyaelben a
települest onkormanyzat képvlsele-testuletének feladat- es hataskorgt a polgármester

Javaslat
közszolgálati celá

gyakorolja.
E rendelkezések alapjan a Jozsefoárost Onkormányzat Képviselő-testuletenek feladat-és
hatásköret gyakorolva Pikö Andras polgárrnestel Go- &Gin. hogy:

önkormányzati
lakás
Z

205

2020

V.20.

i
Gazdálkod
OESSi

bérbeadasára a
BRFK VIII.
kerületi
Rendőrkapitánysá
g dolgozója
részére

JÓzserváros

a Budapest Jezsefvárosi Önkormányzat tulajdonaban állo lakások bérbeadasenak
feltetelerel, valamint a lakbér mértekered szóló lb/2010 On 08 ) ankormanyzati rendelet
14. §-a alapján hozzajárulok a 35063A 13 hisz-d Budapest VIII. kerület. Nagy Finams u.
12 1 emelet 12 szám alatti 31.90 n3 alapteruletá egy szobas. komfortos
i

komfortfokozaté közszolgálati lakás bérbeadásához a BREK VIII. kerületi
Rendörkapitányság dolgozója, Baretki Norbert Krisznán reszére — a lakbér alapjet kepezö
nósálfi és esokkento tényezőket is figyelembe véve —jelenleg 14 118,- FOG koltségelvü
berleti dij fizetési kötelezettséggel, hatarozott időre, a kijelölt berlönek a BROS VIII

Központ
AL
vagyongaz
clálkodási
igazgatója

2020 május
20

Bérbeadói nyilatkozat es a
bérleti szerződés elökészítve.

kerbte" Rendörkapitänyságnal fennálló foglalkoztatásr jogviszonyának végeig, valamint a
lakber -- csökkento és nave ló tényező netkuli — kétszeresének megfelelö ovadékfizetesi
kötelezettséggel.

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrtvt a hatarozat Id paalja szerisli bérleti
szerződés megkötésére

A koronavirus elleni vgdekezésrol szóló 2020 évi XI/ torveny 3 § Illés (3) bekezdése
értelmében, valammi a veszélyhelyzet kihurdetéserol szóló 40/2020 (III I I i Korn. rendelet
L §-a értelmében az élet- es vagyonbiztonságot veszélyeztetö lomeges megbetegedést okozó
humánjánány következményeinek elháritása, a maeyar állampoluárok egészségének es
elelének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Keposelö-testulet hatáskore a Magyarorszeg helyt ónkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 59. 6(3) bekezdésén. va/amint az SZMSZ 31. <0) bekezdésen alapul.
A katasztrofavedelemtöl its a bond kapcsolódó egyes torvények módositásáról szóló 2011
évi cxxvia Minty 46. §14) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselivaestületenek feladat- és Itatóskorét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a Józsefváros' Önkormányzat Képviselooestületenek feladat- es
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgármester flay döntök. bogy:
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a Szerencsejáték irt. 110

Budapest. Vsairmáng Wes 30-32s cégiegyzékszány 01 101441(42g)
adoszam: I O5(0204-2-44) keg) iselc: Müller gems llamas Cs Gobi/lane Erdei Erika) által bérelt
Budapest VIII. kerület. RákOezi in 27 A. szám alatti 36437 2 AS. 364372 A A a
36437 2 Al és a 3643-7 2:A S hrszkú. tulajdoni lapon 47 m2 - 26 m2 5- 20 ing -OE-35 in2
alapterülmil hasznositon, utcai bejaratu. foldszinti nem lakás céljára szolealo helyisegek
Szerencsejáték irt altar Altai koltsegen torten() átalakitásahoz bozzajartilok az alabhiak
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Rákóczi

szerint:
a Épitesi munkálatok ketzel a belső munka slob bontasi munkálatalhoz, azon belul
a beépitelt bútorok bontásahoz. tanyonvedeltni eszközök bontásához. válaszfalak
bontasához (tégla anyagú válaszfalak, tivectegla. gipszkarton vonatkozasában), belso

fit 27/A, szám
alatti, hasznosított

burkolatok bontásához tfalburkolatok, padlóburkolatok vonalkozásabank belső
nyílászárók bontásához (ajtók vonatkozásában). fa dobogó bontásához. álmennyezet

nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
felújítására
vonatkozó
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására

bontásához. új nyilások helyének kibontásához.
b Égitest munkalatok közul a belsó munka/atok épitési munkálataihoz. azon belul
aljzatok készítéséhez. beton dobozó készítéséhez, gipszkarton válaszfalak és
elötMfalak késziteséhez. falak és mennyezet feluletkezelasébez és festéséhez, belső
burkolatok elkesznéséhez (padlóburkolatok, falburkolatok vonatkozásában). belső nyilászárák elhelyezés
álmennyezet készítéséhez, fal- és mennyezetinatricák
elhelyezéséhez. beépitett bútorok elhelyezéséhez. berendezési tárgyak ellielyezesébez
c. Építesi munkálatok kozul a külső munkálatok épitési munkálarathoz, azon beta] a
meglévő reklámelemek abontasához. vakolatok javításához. kä homlokzatburkolat

Józsefváros

020. május
20..

Gazdálltod
ás'
Központ

mgyongaz
dálkodási
igazgatója

megtisztításához, kijelölt nyilászárók bomásához.
d Épitési munkáltatok Mind a külső munkálatok epitesi munkálataihoz. azon belt)]
a mettles-Cs megmaradó nyilásMrók átfestéséhez arculatos zöld szinre, meglévő,
megmaradó keretek es szellőzöracsok átfestésihez arculatos szurke szetire. meglévö,
megmaradó ponálablakok egyszem' tivegezesdnek felújitásához Möszigetelö
tiveeezés készitése). új nyilászárák beépitéséhez. üj arculatos homlokzati
reklámelemek ellielyezéséhez. utólagos homlokzati javitásokhoz.
e A gépészen munkálatok bontási munkálataihoz, azon belül meglevő radiátorok
elbontásához, meglevő multi split klimák leszereléséhez, viz- és csatorna
csöhälozatanak bontásához
A gépészett munkálatok építési munkathoz, azon belül az éj fűtést rendszer
kiépíteséhez, a meglevethOz csatlakoztatva. kalorikus és cseppvizasinvezés
kialakításához, meglévő multi split klímák visszahelyezéséhez, tabus viz- es
csatornahálózat felújitásához, gépi szellözörendszerek elhelyezéséhez
Az elektromos munkálatok bontást munkáMoz, azon balul a meglévő
villamosberendezesek visszabontásához.
h. Az elektromos munkálatok épitesi munkáiboz, azon belül a villamos vezetékhálózat
felújításához, bérleményelosztó kialakításához. LED-es világitótestek elhelyezéséhez.
önálágítás elbelyezeséhez. Mitten vilagitoberendezesek elhelyezéséhez

Az ügyfélnek a hozzájárulás
2020. május 21-én megküldsére
került

felkérem a Józsető rosi Gazdálkodási Központ itt-1 a határozat I.) pontja szerinti
hozzájárulás kiállitására az I.) sMinii inelleklet alapján,
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Javaslat a

Budapest VIII.
kerület Mária u.
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szám alatti
ingatlanokra
vonatkozó

eitivásárlási jog
g yakorlásával
kapcsolatos
nyilatkozat
megtételére

A korona' irus ellem vedekezesról szolo .20.20 es, XII tomes, 3
,OE;, 71 bekezdese eat:Inlets/a
I:0nm a seszelyhels act ködtdetésered snot° -102020 II 'Rome rendelet 1 y-a crielmehen az
etc'. as sagyonIumonsagm seszelyemeit, tome-era megbeteuedest okom humantamány
következménymnek elhánläsa. a magyar allampolgarok egesmegenek es élet/nek meginasa
erdekeben Magyarmszág cettsz zernIctere seszélyhasöetel hirdetett lei.

A katasztrofavédelemról es a buzzi kapcsolat' emes tomenvek modosizasárol scale 2011 évi
TXOECVIII iöntny 46. ti 141 bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzethen a teleptilesi
önkomianyzat kepsmelo-testületenek feladat -es hataskuret a polgamester gyakorolja
A Kept iselektestulát hátáskore a Magyarország helyr unkorn,ányzatairól szol. 201 / es.' CDOOCIX.
ativeny 41. 811143) bekezdesen alapul.
E rendelkezések alapja',a JÓzsefgarosi Onkormanyzat Kepvuelö-testuletenek feladat. es >utazhat','
gyakorolva P1k6 Andras polgannater nay dömök. hoes,
a IIIIIII
sz. alatt (eke,. temniszetbm a INS Budapest Maria utcillemlzám
elm(
találhat', 4 m, Mammies(' lakás es a
Mar. elan "'elves; eyes
seg msgneverese
*sac' 4311000 talaidonhányadán e rtzmben, a 2020. aprihs 28-än 35.500.000.- Ft. azaz
hannmcotmillio-otszázezer Point vetelaron letrejött adásvitel, szerzödéshez kapcsolodo elóvásailasi
Joggal sent kivänok élni.

GaZd

kid

ä
ügyosztály

2020. május

Az érintett értesitése

2020.05.21

megtörtént.

20.

A koronavaus ellem sedekezesról szolo 2020 evi XII torveny 3.4 (1 ) es (3) hekezdese
inelmeben. valamint a veszélyhelyzet kihudeteserol szelo 40.'2020 jIll I I I Rot-m. rendelet
1 §-a inelméhen az del- es vagyonbsztonságot veszélyeztelei temieges megbetegedést okozer

Kfityákarral
kapcsolatos

Z

208

2020

V.20.

kártérítési igény
elbírálása

humánjániny következményeinek elhátitása. a macyar állampolgárok egeszseginek cis
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére teszelybelyzetet hirdelen ki.
A kmasziréfavedalemról es a hozza kapcsolódó egyes tórvenyek módositásáred smile' 2011.
evi cxxvitt. tömény 46. § (41 bekezdésének felhatalmazisa alapján vmzelyhelyzetben a
ielepulési ankonnányzat képviselibusteletenek (deem- és hatáskóred a polgármester
gyakorolja.
A Képvuelö-testitle batáskore a Magyarország helyi onkormányzatmról szólo 2011 di
bekezdesen.
valammt a Képviseliótestuleie.Szeem Szervezeti
CI-3000X torvény 59 4 (3)
és Mt/Andes' Szabályzátáról szóló Budapest Főváros VIII kerulet Józsefvárosi Ónkormányzat

36/2014. (XI 05) onkormányzari rendelet 31 4(1) bekezdésen alapul
dal- es
hatáskötét gyakorolva Pikó Andras polgánnester /my dtintőt hogy az
gapjarmúvet gong,. Budapest VIII kcrulet. Korányi Sándor utcában 2020 február 21 napján
tiMent kareseménnyel kapcsolatban eleiterjeszteu karigesm a Signal Biztosité állásfogtatása
alapján elismerem. es a biztosito által mcgállapiton 10 WOE: Ft összegri ontbsz kifizeteserol
Képv,selöbetulet

E rendelkezesek alapján a lózservarosi önkormányzat Kepviseliblesto

Józsefváros

i
Gazdálkod
äSi
Központ
irl.,
Gazdálk od

2020. május
20.

Az önrész kifizetése

2020.06.02

megtörtént.

äSt
ügyosztály.
Penzüvi
Ügyosztály

intézkedem.

Z

209

2920

V.20.

A korona noun client vedekezészól szóló 2020 évi XII torvény 3 4 (Iles (3)bekezdese
ónelmében, valamint a veszelyhelyzet kihudeteserOlsz6/6 40/2020 (III. It) Korn rendelet
I. §-a értelmében az def. es vagyonbizionságot veszelyeztetö tömeges megbetegedési okozó
humánjátvány köytikezménycinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének es
életének meneAdsa érdekében Magyarország egész teriileterc veszelyhelyzetet hirdeteti Id_
A hatászunfavidelemról es a hours kapcsolódó egyes törvények modositasáról szóló 2011
évi (XXVIII. töneny 46. I MI bekezdenének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

Józsefváros

Kátyókárral
kapcsolatos

telepules' onkormányzat képvisclii-lestuletének feladat-és Itatóskorét a polgármester
gyakorolja.

Központ

kartérítési igény

A BAPvlselöäestillet hatáskarca Magyarorszag helyi Onkormányzatairel szála2011 es.>
CLXXXIX törvény 59. 4(3) bekezdésén. valammt a Képvuelti-testOlet es Same' Szervezett

Gazdálkod

elbír ál ás

es hiúkodesi Szabályzatáról szóló Budapest Friváros VIII kerulet Józsefvárosi Onkormányzat
Képviseleibestu/e 36/2014. (X1.06 ) onkormányzatr rendelet 31.) (I) bekezdésen alapul.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkermanyzar Képviselödestulátének feladat- es
hatáskörét gyakorolva Pik(1 Andras polgánnesterügy döntök. bogy or
gepjárntiitet <rink,. Budapest VIII kerulet. Koranyi Sándor utcában 2020 e a 14 napján
'orient káresemennyeI kapcsolatban elötm)eszien karigényt a Signal Biztosit6 allasfoglalása
Magian elite/term', és a biztositö MIA megállapiton 10 000.- Ft osszegü onresz kifizetése,61

iiiiest•ii
r

intézkedem.

j
Gazdálkod
äSi

Zn..

2020. május
20.

Az Önrész Icifizetése

2020.06.02

megtörtent.

äsi
Ügyosztály.
Pénzügyi
Ügyosztály

—

64

Gc

65
A kuntrat irus elleni s edckeze n .olo :120 em XII torven 3 * ' 1 i es 0' bekezdese
erieleteben. valane a seszélnelyzei kiktrdeteserol SZ1110 40 2020 III/ II ) Komi rendelet
I *so enelmebeit az deb es vagyarbiztonsagot seszelvezten 'omens megbeendest okozo
homenjárvanj kV/ etkezményeinek elháritisa. a magyar állampolgárek cgészsétenek es
életének met/fit-am érdekeben Maet area/zag men inpletért veszelyhelyzeret hirdetett ki.

Kátyúkárral
kapcsolatos

Z

210

2020

V.20.

kártérítési igény
elbírálása

A katasztritfavedetemnil es a hone kapcsolodo egyes tervenyek rnadositasaról szol 20!!
eyi ("XXVIII kin dm 41'. ?ill) bekezdesenck felhatalenazása alapján veszélybelyzeiben a

tozatafeáros
i
Gazdálkod
äsi

telepulési önkomianyzat köpvistfitstesniletend feladat-és haraskorn a polgármester
gyakorolja

Központ

A Képviseló-temolo hatáskore a Magyarország heir önkOmlánYsatalmi szóló 2011 es.
CLXXXIX lemony 59 * (3) bekezdesen. valanum a Keeselöstestulez es Szervei Szervezet'

Zn,.
Gazdálkod

es Müködesi Szabalyzatern non Budapest fövaros "M. Menlo Jonervarosi flikormanyzat
Képsiselöstestialet 36/.2014. (XI 06! onkormanyzate rendelet 31 * 111bekezehmen alapul
E tendelkezesek alapjan a Jozservarosi Onkorniányzat Kepviselemest(lerenek feladat- es
hatáskörét menarche Pikó AndMs polgánnemer 'My döntök, bogy azglill
frszsii
gépjármiavet érintő, Budapest VIII kerulet. Regal' Antat utcában 2020 e ruar Á . napján
Intent kareseménnyel kapcsolatban előterjesztett kárigenyi a Signal Biztosiió allesfealása
Mann') elismerem. is a (promo aka' megallaphon 66 515,/ Ft onzen önrész Mfizetésérel

kapcsolatos

Z

211

2020

1520.

elbirálás

Si.

A katasztrófavidelemrol és a hozzá kapcsolódó notes tomények módosinserial szóló 2011
és-t CXXVIII. törvény 46.614) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulési onkormányzat képviselődestülennek feladat/ es hanskore a polgarrnester

kártérítési

2020P6.02

Az önrész kifizetése
megtörtent.

Ügyosztäly.
Pénzügyi
Ügyosztály

—

egészségének és életének megévása érdekében Magyannazág egész test/Aetna

Fakárral

20.

as!

mtézkedem.

A korona'-ima client védekezésrei szol6 2020 evi XII every 3 §(1) Is (3) bekezdése
értelmében, va/amint a veszélybelyzet Inhirdetésérol sae 4092020 (III /1.) snniu
kormányrendelet I. § értelmében ea élet-t' vagynnbiztoreságot vesze/yezten tomeges
megbetegedést 'Mon hurninjämäny kovetkezményeinek dhárairsa. a magyar állampolgárok
veszélyhelyzetet hirdetett

2020. május

gyakorolja.

A Képviselrestület hatásköre a Magyarorsng helyi önkórnianynteirol sank, 2011 évi
CLXXXDC Mann 59 § (3) bekezdéser, valamint a Képv'se16-testület es Szemei Men/anti
S Működési Szabalyntarol szóló Budapest Fővaros VIII. kerulet leasers/Most Onkormanyzal
Kept/fight-tenant 36/2014 (X/ 06.)einkorminyzón rendelet 31 5(11 bekezdősén alapul
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képvisekestestulmenek feladat- es
hatásköret gyakorolva Pitt Andras polgárrneszer ügy döntők. hogy as 1 1.1 11
gépjármiivet Minn. Budapest VIII kendo, Ready Antal utcában 2020 e run se replan
torten: kareseménnyel kapcsolatban elöterjeszien kárigényi a Seal Bizet's' allásfoglalása
alapján elismerem. es a biziositä által megallapitou 61 548.- Et osszegú onrész kifizetéséről

Józsefváros

j
Gazdálkod

Központ
Zrt.,
Gazdálkod

2020. május
20.

Az önrész kifizetése

2020.06.02

megtörtént.

äSi
ügyosztály,
Pénzügyi
Üblesztály

intézkedem.

A koronavirus elleni védekezésrol szóló 2020. évi XII event' 3 § (I tes (31 bekezdese
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdezéséred sane' 40/2020 (M. II) számu
konnanyrendelet I. § értelnieben at élet- es vagyonbinonsieot veszélyeztető scree,
megbetegedin okon humánjárvány következménycinek elháritása. a magyar állampolgárok

es életinek megóvása érdekében Magyamrszeg egész területere
veszélyhelyzetet birdmen ki
A katasztrófavédelemtől es a bonze kapcsolódo egyes mrvények modositásárol szóló 2011.
ici CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
teleprilesi nkorninityzaz kepvisehinstuletenek feladat- es hateskorét a polgármester
egészségének

Fakárral
kapcsolatos

Z

212

2020

V20.

kártérítési igény
elbirálása

gyakorolja.

A Képviselőbeestulet hanskore a Magyarország bee enkomiányeatairol snit() 2011 en
CI-XXX05 lembly 59 * (3) bekezdesin. valamint a Képviselescestulet e Szervet Szervezeti
is Müködisi Szabályzannal szóló Budapest friváros VIII. kerulet Masers/ens' Dnkornianyzn
Kepmselóstesniler 36/2014 (XI, 06 jonkormanyzati rendelet 3) S (1)bckezdésen alapul.
E rendelkezések alapján a Inservárosi Onkonnanyzat Képviselönsieleeck feladat. es
hats:sees menorahs% Pike. Andras polgármester Úgy domok, hogy a Buda est Főváros VIII
kerület rózsetvárosi Önkormányzat Képviselő-teste etc tiny dank bogy a
fin fii
gépjármüvet erime. Budapest VIII ‚crutch Kisfaludy urcatain 2020. !thrum - Amen toners
káresemennyel kepósolaihan elötteszteit kárigényt a Signal Biziositn állásfoglalása alapján
eluiase.

Józsefváros

j
Gazdálkod
äSi
Központ

Zit ..
Gazdálkod

Elutasítva, a biztosító

2020. május

kiértesítve.

20.

intézkedést nem igényel.

äSi
Ügyosztály.
Pénzügyi
Ügyosztály

—

65

A Pénzügyi
Milan

ügyosztály részéről

66

A koronas irus ellen: vedekezesról szon 2020-e' XII tors ens: 3 § (1 ) es (31 bekezdese
enelnieben. salamint a veszelybelyzet kihodeteserel szoki 40:2020 (111 I I 1 Korm rendelet
I §-a ertelméhen az elet- es vag3:onbiztonsagot veszélyezteto lemons megbeiegedest okozo
Immanjárvány kövelkezményeinek elharnasa. a tnag3ar állampolgárok egészségenek és
életének megóvása érdekében Magyarceszag egész területére veszelylielyzem birdmen ki.
A Képviselncestulet hataskore a Magyarország helyi Onkorinanyzatazél szóló 2011 en
CI.XXXIX. inn ény 59. § CrIbekezdésén, valamint an SZNISZ 31. § 1 I 1 bekezdésén alapul.

A katasztráfavedelenzöl es a hozza kapcsoledo ogres torvenvek modositasares1 szóló 2011
évi CXXVIII. On ény 46. § (41 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Nagy
N
y

Fuvaros utca 2/B.
213

2020

V.20.

telepulési önkormányzat kép' isentestuletenek feladat- és hamskoret a polgarrnester
gyakorolja.

Józsefi-át-os

E rendelkezések alapján a Anse/Soros, Onkormányzat Képviselibtestuletének feladat- es
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgárrnesuir úgy döntök. bogy:

Gazdálkod
ási

szám alatti üres,

Központ

nem

hozzájárulok a Budapest VIII. kerület Nagy Fuvaros utca 213, szám alatti
35057/05AM hrsz -ii, tulajdoni lapon 13 rn 2 alapternlen. tiren. utcai berárató roldszinti
nem lakes céljára szolgáló helyiség. herbeadásához a Szabó es Meidli Bt. tszékhely:II)73

lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

i

I.

Budapest, Akácfa 0.60.: cégjegyzékszám: 01 06 213540. adószám: 28343479-2-42
kepviselöje: Szabo loner Bela ugyvezető(részére határozatlan időre, 30 napos
felmondási nki kikotesevel irodai tevékenységre. 25.000,- Ft/há • ÁFÁ bérlet' du e
könzemi es különszolgáltatási díjak inegfiretésével.

76.
vagyongaz

dálkodási
igazgatója

az I.)
esetében

Az szerződés előkészités alatt, a

2020. május

szerződés várhatóan határidőre

20.,

megkötésre kerül, tekintettel
arra, hogy az ügyfél az

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

2.

óvadékot 2020. május 28 án

Zn.-1

a határozat I.) pontja szerimi
bérleti szerződés megkotésére. amelynek feltétele. bogy az Onkormányzat tulajdonában
alb nem lakes céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiröf szóló 3552013

megfizette

2.) pont
esetében

AL 20.) önkonnányzati rendelet 14.] (2) bekezdése alapján 3 havi Minn bérleti dijnak
megfelelő ovadék megfizetent, valamint a 17 <(4) bekezdése alapján közjegyző előtt

2020. június
30.

egyoldalú Intelezettségválnlin nyilatkozat aláirását vällalja a leendö bérlő

A koronavous elleni védekezésről szóló 2020. MI XII törvény 3 § ( I) es (3) bekezdése,
valamMt a veszélyhelyzet kilurdetéséről szóló 4002020. (III I I.) számú kormányrendelet 1
§ enelmeben az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedest okozó
Javaslat a Fiumei
Virág Zrt.
kérelmére a 1087
Budapest, Fiumei
N
V

Út 5. szám
214

2020

V.20.

alatti ingatlanon
lévő 12 db fa
kivágásának

humánjárvány következményeinek ellinitasa, a magyar állampolgárok egészségének es
életének tnegóvása érdekében Magyarország egész területere veszélyhelyzet került
kihirdetésre.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 em
f1-88818- torvény 59 § (3) bekezdésen, valamint a Képviselöresitilet es Szemei
Szemozeti es Működést Szabályzatárol szóló Budapest Főváros VIII kerület JózseBarom
önkormányzat Képvisolözestület 36/2014 (XI 06 (ónkormányzati rendelet 31 § (1 I
bekezdésen anon':
A katasztrófavédelemről ma bona kapcsolódó egyes törvények nuídosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. 0 (4) bekezdésinek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

engedélyezésére

telepelési önkormányzat képviselisoestuletének feladat-és hatáskörét a polgármester

indult eljárás

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefváros' Onkormányzat Képviselő-testaletének feladat-és
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgármester az alábbi domest hozom:
a Fiume' Virág Zn kérelmére a 1067 Budapest. Fiumei iit 5. szánt alatti ingallanon lévő

megszüntetésére.

Hatósági
Ügyosztály, 2020. május
lgazgatási
Iroda

20.

2020. május

A végrehajtás megtörtént. A
Hatósági úgyosztály részéről

21.

további intézkedést nem
igényel.

)2 Ms fa kivágásának engedélyezésére indult eljárest megszüntetcm.

8 OE
66

67

3 s / o es fin bekezdése
A koronat írus Olen, vedekezesrol wok: 2020 es , Nit ion,
ertelmehen. talent:or a teszenhelyzer kiliddetéserel solo 40:2020 011 I I ) Korm rendelet
I §-a ertelmében az clot- es wayonbiztonsagoi teszelyencto ionieges meabeiegedest okozó
hurrninjátvány kovetkezményemek elharítása. a macyar állampolgárok egészségének és
eletének megóvása erdekcben Magyarország egész DDIetere veszelshelyzeto hirdetett ki.
A Képoseltabestulet hataskore a Magyarország helyt onkormanyanwel Való 2011. evi
CLXXX1X. töiseny 59. (17) bekendesen, valamint az SZ.MSZ 31. ((II bekezdésen alapul

A karasztrófatedelemról és a hozzá kapcsolodo egyes torvények módosirásárol szóló 201L
évi CKSVIII. rózt énY 46. *1-11bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telep") es' onkormanynt kepwselő-testuletenek feladat. es hatásköré, a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapjan a lonenurosi Onkormanyni Képviselöfiestuletének feladat - is
hatáskorét gyakorolva Pike Andras polgármester ügy döntok. hogy:

i. a Senunelweis XXI. Fejlesztési projekt megvalósításához kapcsolodóan
a) elfogadom. bogy a józseftgrosi 145-ös tömb fejlesztésérc vonatkozó ardlami
tamocatás mcgszerzeséhez a Semmelweis Egyetem az alábbi ingatlan forgalmi
értékeket vegye figyelemhe:

Javaslat a
Semmelweis XXI.
Fejlesztesi
N

Y

215

2020

V.20.

projektben

rim helyraizi szám Forgalmi eon (eFt)
Köris u. 7. 36073 361.300
Karts u II 36071 334 500
Kith:aria u. IS. 36066 290.600
Kálvária u. 20 36065 286.900
Kálvária
u. 22. 36064 287.200
Dugonics u. 14. 36057 671.400

érintett
önkormányzati
ingatlanokat
érintő döntésekre
I.

Doge

Rev8 Zen.
I. es 2. pont
esetében

202n. május

u. 16. 36056 331.500

összese
b) elfogadom, bogy a józsefitárosi 126-os tömb fejlesztésére vonatkozó állami
támogatás megszerzéséhez a Semmelweis Egyetem az alábbi ingatlan forgalmi

Egyetem részére átadásra

esetében a

63.400

került

fejlesztésekr

e vonatkozó

értékeket vegye figyelembe:
cím helyrajzi szátn Forgalmi érték (en)
Szigony u. 37. (kiszabályozott terület) 36205 75.024

állami
tamogates
megszerzes

Tonto u 21. (kiszabályozott terulet) 36206 83 322
Szigony it 39. 36204 340.500
Fame u 17 36208 419.310
összesen 918.156

2.

Nyilatkozat a Semmelwis

200. pont

et kävetai 90
nap.

a Semmelweis XXI. Fejlesztesi projekt megvalesitásához kapcsolódó kormányzati
döntést köveirien az előterjesztés tárgyát képező. 126-os es 145-ás törnhök fejlesztésére
vonatkozó egyeztetéseket lefolytatem es a képviseIntesiulet elé terjesztem

A koronavirus elleni vedekezésred wile 2020. es, XII torveny 3. ill) is (3) bekezdése
ertelrnehen, valammt a veszelyhelyzet kilurdeteséröl sző to 40/2020 (l11 I I.) számú
kormányrendelet I. § enelmeben az clew es vagyonbiztonságot veszelyenetö (omegas
Ineubetegedést okozó humánjanány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok
egészségének és életének megöttása érdekében Magyarország egész területere

N

216

2020

V.25.

Javaslat a

veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Józsefvárosi

A Képviselőfiestület hatáskore a Magyarország help onkormanyzatairól szóló 2011. in
CLXX..XIX. törvény 59. *13) liekezdes. talon's' az SZMSZ 31. § (1) bekezdésén alapul.
A katasztrofavedelennfil es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosilásárol szab 2011.
finy 46. 6 (4) bekezdésenek felhatahnazasa alapján veszelybelyzethen a

Kábítószerügyi

Humánszol
gáltatási

Humánkap

szervezetének

telepulds: onkormányzo képviselodestületének feladat-és haniskorét a polgámiester

CSOD ti

felülvizsgálatára

gyakorojia.
E rendelkezések alapján a JózseDárosi Onkormanyzat Kepviselowestuletének feladat- es
hatásköret gyakorolva Pike Andras polgármester Soy dontók. hogy a lend:Ur-05i

Iroda

Kabiterszerügyi Egyeztető Förurnha az Onkormanyzat reszéröl a koveikezo személyt
delegálorn:
- Könczöl David onkormanyzati képviselő

67

A Józsefvárosi Kábítószerügyi

Ügyosztály 2020. május

25.

2020. május

Egyeztető Forum 2020.05.28.

25.

napján megtartotta alakuló
ülését.

68

A korona, ire, elan, vedekezesról ',Zak, 2020 al XII torvény 1 ü 11 )es Oi hekezdese
0801mi:ben. valamint a ieszélyhelyza kihirdeteseOlszolo 402020 1111 I I ) soma
kormanizendelet ( § ertelmében az act- egyagyonbiztonságot veszélyeetetö tomeges

N
y
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2020

V.25.

megbeteuedést okozó humenjanany következinenitinek ellsedrása. a magyar állampolgárok
egészsegénck es életenek megóvása érdekében Magyarország egész területérc
Jeszelyhelyzetet hirdetett Fir.
A Képviselbaestulet hatáskore a Magyarország helyi onkormányzatairtil sail° 2011 es i
CLXXX1X. tent» 59. §19) belazdesén. valamint az SZMSZ 31. ü I I 1 bekezdésén alapul.
A katasztrofavedelermöl és a bona kapcsolódo egyes ton ények modositasanil seek) 2011
éri CXXVIII. lonóny 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulesr onkormányzat képviselő-testületének feladat- es hataskorét a polgarrnester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkonnanyzat Képviselii-testuletének feladat- is
hatáskörét gyakorolva Pila Andras polgárrnester nay döntök. hoey,
I. a Klassz Menza Kft-vel 0 ogelód PENSIO Minösea Kozakeztetés KB) a 2015
augusztus 3 napján a kozetkeztetesi feladatok el/et:Ban Pleat Vallalkozasi Szerződat
2020. május 25. napjáva/ crvényielennek nyilvánitom.

Javaslat a
közétkeztetési
szerződéssel
kapcsolatos
döntések
meghozatalára

I.

2.

3.

N
y
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2020

V.25.

Javaslat a
közétkeztetési
szerződéssel
kapcsolatos
döntések
meghozatalára

felkérem a Jozsefverost Egyesitett Bolcsödék intézményvezetőjét, bogy a közetkeztetési
feladatok ellátását biztositsa határozott 2020. május 26. napjától 2020 Belies 01. napjáig
terra& idöszakban
a) a határozat 2 ponnaban foglaltak matt a JózsetYárosi Egyesitett Brilesödék 40200önként vállalt feladat - bevitelekánüködési bevételek elönányzatät és a dolor, kiadasok
elöirányzatet 2.184.0 ezer Ft-tat megenieleml) a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet kovetkezó
módositásanál ligyeleinbe
‘ 'Bank
a Kozétkeztetési feladatok 2020 Junius 02 napjától történő a közbeszerzési eljárás
eredményének megallapitásaie tartó időszakra vonatkozoan az elöterjesztés mellékletét
képező Purest Etteremuzemeltetö Ka szolgáltatást szerzödest aleirom, es haladéktalanul
tájékoztatorn a közbeszerzési hatóságot.

Polgánnest 2020. Május
er

25.

2020. május
25.

A Polgármesteri Hivatal
rvénytelenné nyilvánította a
szerződést.

2020.
június

.

polgánnest 2020. majus
er,
25

2020. május
26. és május
25.

Polgármester Úr aláírta az
Eurest Étteremüzemeltető Kft.
szolgáltatási szerződést aláírta
és felkérte a közbeszerzési
iroda vezetőjét, hogy a
közbeszerzési hatóságot
haladéktalanul utasitsa.

95
2020.
június
25.
2020.
június
25.

Józsefváros
i Szocialis
Szolgáltató

4.

5.

felkérem a Józselkárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetöhelyettesa.
hogy az átnienen shaszakra vonatkozban a közakeztetés biztositesa érdekében
kössin szerződést a Józsefvárosi Egyesiten Bacsődék intézménnyel

felkérem a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot, bogy a nevelési-oktatási
intézményekben renoda. általános is középiskola) az intézményi es a sainidei
gyermekétkeztetés, a gyermekek átmeneti otthonában, a népkonyhán. az idősek, a
fogyatékkal élők es a szenvedelyberea személyek nappali intezmenyeiben az étkeztais,
valamint a szociális étkeztetés feladatainak vásárolt szolgáltatással torténó ellátasa
érdekében készitse elő a kozbeszerzési eljárást a kozakezretési feladat zokkenómentes
biztositesa es iii kraal:a:fetal szerződés megkötése céljából, hatarozon 2 eves
időtartamra szólóan.

68

és
Gyermekjó 2020. május
léti
26.,
Központ
intézmény'
ezetöhelyettese,

2020.05.26

A szerződést megkötöttük a
JEB-cl. A megrendelt meleg
ételek megrendelésre pontosan
leszállítva megtörtént.

2020.
június
25.

Költségvet
dal 05
Pénzügyi
Bizottság
elnöke

2020. június

Követk

30.,

ezö KT

-ey?

69

A loronavirus ellen. t colekezetrol %tole 2010 et • XII torveny 3 é III
hekezdése
%Amami a seszelyhelt Jet kdardeteseető ‚MO 4,1 2020 'Ill 1 t ) Korm rendek'
I . §-a "tetrads") az clet- es tauyonbrzionságot vcszelyezteto tomeam megheiededest okom'
humántartant köverkezmenyeinek elhárstasa a magyar allatnpolgárok egészségének es
"ownerk eneeavása erdekében Magyarország egesz ieraleresc toszelyhelyzetc Irritate', ki.
A Képviscliorestulet hataskore a Mauvarorau het" enkormanyzatarrol szóló 2011. es,
CLICXXIX. tömény 59.) (3) bckezdesen. valamint az SZMSZ 31. § (lt hekezdesen alapul.
A kamsztrofavedelemsol es a Ilona kapcsolódo egyes tor% ények mocinsirmárol stole 2911
évi CXXVIII lön.ény 46.) (4) bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
felt:pule" onkormant zat képorselAtesruletenek feladat. es hataskerei n polizarmesier

enelmeben.

2029.
június

25.

gyakotolja.

F rendelkezések alapján a lózseftirosr Ortkorrnänyzat Képviseló-testuletenek feladat- is
hataskörel gyakorolva Pi", András polgármester úgy demők. hogy:

Javaslat a

Budapest VIII.
kerület, Gyulai

N
Y
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2020

V.28

PM utca 8. szánt
alatti helyisegek

2020.

es Közterüleohasznositási Bizollság 1102019.
05.157ät11(1 hatarozatet visszavonom.

a Tulajdonosi. Vagsrongazdálkodási

L

, XII

június

25.

bérleti

es Filmmüvésztár Egyetem (szikhely. 1088 Budapest. Vas
utca 2 C: statisztikai számjel: 153089644542-321.(a1: adosvänt 13308964.2-42:
kepvisehr dr. Vonderviszt Lajos kancellár) that berth Budapest VIII. kerület. Gyulai
Pal utca 3. szám alatti. 56453:0:5.8 do 3645310:K3 hrsz-ü. mindösszesen 381 m2

szerződésének

hozzatarulok a Színház

módosítására

2.

alapterületű. önkormányzati tulajdonú nem lakás céljara szolgáló helyiségcsoponra
bested szerződés nuidositásahoz akkent. hogy a bérlorjogviszonyt a felek 2020.

száló

febmir 5. napjával a 36453/0A-4 hozz.-) hclyiseg iekintetében megszünlelik. a
3645304,5 Ins") helyiség tekintetében fenntanjält. ágy hogy ez utóbbi helyisegrc
a beriö bérlet, dó előirása 152 500.- Ftsho 4 AEA + köztizemi es kölönszolgáltatisi

Józsefváros

2020. mains

i

28
Az ügyfelet a Józsefvärosi

junius

ás'
Központ

Gazdálkodási Központ Zrt.

25.

2020. juntas 2-án kiértesítette, a
szerződés feltehetően

Zgl,

dijak ügy doniok. hogy a szerződés közjegyzor oktratha tonenei foglalisától eltekireek

3.

2020.

Gazdálkod

határidithen megkötésre kerül

(elkerem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ So.-' a határozat 2.) poriEm szerinti belled
szerződésmádositasára vonatkozó mogallapodis aliirására. A bérleti szestödés
megkotesinek feltétele. boat, a bárki 35/9013. (VI 20 Iszamis onkormanyzati rendelet

2020. június
30.

követk
eső

KT

14. 512) bekezdése alapján az ovadekfchöhest megfizesse.
A koronavirus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3 *11)án IS) bekezdese
énelmébek valamint a veszélyhelyze, lohndetéseről szedo 40/2020 °nil 1Korn. rendelet I. §..
a enelmében az élet- is vagyonbrztortsigot veszelyeactő tömeges megbetegedés' okozó
huminjärvany következményeinek elhárilása. a magyarállampolgárok egeszsegenek es életének
Javaslat a

Budapest VIII.
kerület, Baross u.
Z

220

2020

V.28.

szám alatti lakás
pályázaton
kívüli minőségi
cseréjével
kapcsolatban

meant-ass érdekeben Magyamrszág egén Wilke" veszelyhelyzetet hirdetu, hi.
A KepviselAtestület hatásköre a Magyarország hely, önkormányzatairól szóló 2011 ev•
CLXXX1X. törveny 59. § (3) "kettles". valamim az SAMSZ 31. *II ) bekezdásén alapul.
A kataszraavédelemtöl is a hozzá kapcsolódó egyes torvények mod/61"sta" szóló 2011 OA
CXXVIII. tömény 46. *141 bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzelben a települési
önkonnanyzat kepviselő-testuletenek !clad". is hatáskörét a polgännester gyakoroba.
E rendelkezések alapján a Józservásosi thkormányzal Kepviselöttestóletenek feladat- is
' • - ' , akorolva Pike> András polish-mesa" ú • domed. hogy ncm järulok hone a
hrsz-ü Budapest VIII kerület. Barons a
szám alaltr - berl
eriódes

I -.-I szahas. komfortos komfonfokozaw.

.

m-

• területö lakásra

love) termallo !sestet, jogviszonyinak kóros mcgccezessel tonenome'záttetroevel
euyt üle
'uns-) Budapest VIII kesuld.Karacsony Sander u
oratorios komfortfokozato 3638 m2 alapteruleth la as megtekintett
=fill, al tti 1
állapotában történő herheadasihoz

eszere.
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JözseMtos

i
Gazdálkod
äSi
Központ

Zn.
vagyongaz
dálliodási
igazgatója

2020 Május
28.

A bérlő kiértesitése megtörtént,
a szerződést elökészítettük.

2020.
június

25.

70
A koronavints ellem vedekezésrol sat M 2020 évi XII tenon, 7 S 0 ) es 171 hekezdes,
ertelnieben. valamim a seszelylielyzel kihirdoeserol mole 402020 till I ! t Komi iendclei
1 e end niches az do- is sagjeohmainsä mot seszefienete lotuses meghetegedesi okoze
humanjánany kiweekezmenycinek cIhatitasa. a magyar állampolgárok egesmegenek is
ülnének inceovása érdekében Mamarország erase ttrilletére veszélyhelyzeitt hirdezeti M.
A Képoselő-tesittler hatáskore a Mamarorszátt bely; onkormanyzataisol szoto 2011 evi
CI.XXXIX. aimeny 59. 9 (31 bekezdesen. valamint az SZNISZ 31. 9 I I 3 bektmlesen alapul.
A katásztrofavedelemrol es a hozza kapcsolede egyes toninyek motIosnisar61 molt, 2011
‚vi CXXVIII. ;Oveny ea§ hil bekezdésének Iblhatalmazása alapján veszelyhelyzethen a
telepulefi onkormányzat kepvisekblestoletének feladat- es hatásköre; a Polgsmlester
gyakomlja.
E rendelkezesek 'Nolan a Józsefkatost Onkormányzat Kép'iselo-testulmenek teladat. cs
hauskoret gyakorolva Pike Andres polgánnester ogy dömök. bogy.
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2020

V.28.

Javaslata
Budapest VIII
.
kerülek Via utca
20. szám alatti
nem lakés céljára
szolgáló helyiség
bérleti
szerződésének S
birbeszámitäsi
megállapodásának

1.

2.

utolagos
jovahagyasara
3,

4.

Z
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2020

V.28.

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Keiris u.
37. szám alatti
gépkocsi Inane,
bérbeadására

z Városgazalkodási is Penile) Bizottság 1287.2018.
visszakonom.

II 1

75.

2010.

tiro tál

június

utólagosan hozzájárulok a Budapest VW. kerület. Vie Inca 20. seem alatti
34929/2/AM hrsz -U. 70 m2 alaptcrukta Foldszinn bejáraiú. fo ldszinfi nem lakes celjära
szolgális hcbéiség berbeadásához az Omnivore KI). Iszekbely: 1016 Budapest. Tigris
utca 42-46. 2. ern. 3.. ciMeoyzékszám 01-09.280645. adoszinz 14508824.1.41.
képviselihe Nagy Zsolt ügyvezető) részére. haterozailan Wore - anal. bogy a bidet,
jogviszony kezdete 2019. mercies 6 napja 30 napos tblmondesi idó kiketesivel.
kereskedetem (használtruha bolt) tevékenység céljára, a számitott 54.000.- Fillai+
ÁFA bérleti dij + közüzemi de különszolgehatesi díjak összegcn. 3 havi brittle, bérleti
dijnak Inept-SD ovadek megfizetesenek és ae egvoIdalú kötelezenségvállalást
nyilatkozat leendő bérlő illataelkeszitesenek kotelezettsege mellett.
utotagosan hozzájárolok a Budapest VIII. kerülőt. Vig utca 20. szám alatti, utcai
bejárati. 34929/2/4/6 htsz..P. 30 m2. Pres. önkonnányzati tulajdOnú, utcai bejáratú.
földszinti nem lakes céljára szolgálo heNisee - (elosztó csere. konnektorok kiépitese.
csomopenu kotesek ellenőrzése. ved(ifeldetes ellenőrzés. Mai kapcsolók is konnektorok
ellenőrzese.gezvezeiikek átvizsgálása. pi: MEO felszerelese)- halo MIA Febanisehoz.
a határozat 2.1 pontja alapján jóváhagyom az Omnivore Kft.-vat 2019. marries 6.
name(' megkötött Wet) szerződest, tovabha a határozat 3 ) sonata alapján
jövähagyom az Chnnivorc Kft..sel 2019. marcius 6. napján kötött berbeszámitási
megállapodást as alábbi feltételekkel: bérbeadóm tanozó fclejitási munkák (closziö
csere. konnektorok kiépitése. csomóponti kotesek ellenorzeza vidoföldelés ellenőrzés.
regi kapcsolók is konnektorok ellenőrzése. gázvezetékek átózsgáláSa hNZ MEO)
költségenek billet; dijba törtenő berbeszárnitása 12 hónap alatt 311.750.-ft összegben A
fiérhmeámitási megállapodás alapian 12 hónapra havonta 25.946: Ft ,- AFA összegben
számolható eta (elikillisi költség, igy a berlót a berbeszámites időtartama elan havonta
28 054,- Ft 4. AEA összegő bérleti dijfizetési kötelezettség terheli.

A koronavirus elleni verkkezésről mole 2020 évi XII. ‚oiveny3. § (11 es 13) bekezdése
értelmehen. valamim a veszelyhelyzez kihirdeieserol szóló 40/2020 MI 11 I Koren rendelet
I §-a étlelmében az elet- is vagyonbiztonsigot veszébözteto tömeges megbetegedett Moe;
hutnánjánany kövcikeemenycinek elharitása, a magyar állampolgárok egészségének is
életének megemisa érdekében Magyarország egész mrületire veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testutet hatásköre a Magyarország help onkormányzatainkl mole 2011 évi
CDOOCIX. térvény 59. 4(31 bekezdésen. ;Martini az SZMSZ 31. 411) bekezdesén alapul.
A katasztroravedelemről es a hone kapcsolódó egyes romenyck módositásatol sail() 2011
évi CXXVIZI. Omen). 46. §14) bekezdésinek felhatalmazáza alapjan veszélyhelyzetben a
teleputesi önkormanyzaz képviscliviestulciének feladat. es hateskoret a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Mzservárost Onkormánycm Képviselő-testületének feladat- is
hatáskorel eyakorolya Pik(' András polgármester fey döntök. 'logy.

I.

2020.
jfillitO

hrizzajárulok a Budapest VIII. kerfiletKorm utca 37 szám elan). 35963 hrsz-6
ingatlan udvarán tialakitott I. nano) gépkocai-betillo berheadásához
magänszemély részére. határozatlan 'dote 70 napos felmondast idiivel....
ÁFA bérleti dti Mint mcgällapitása mellett.
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JÓZSCEVarOs

i
Gazdálkod 2020. május
ási
28.
Központ
Zri.

2020.
június
25.
Az ügyfél 2020. június 4-én
kiertesitésre kerúlt, az
elszámolás megkezdése végett a
Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. megkezdte az
ügyintézést

2020.
június

25.

2020.
június
25.

2020.
június
25.

lözsefváros
i
Gazdálkod
ási
Központ

7..n.

2020. máius
28

2020.
június
25.

71

2.

A ketone,.!sus clleni védekozésrtil soil' 2020 Cox NII torvény 3 *illes (3; bekezdése
onelmében. valamnir a veszélyhelyzet kiherdetéséról szóló 402020. (III 11 ) KOMI rendelet
I (-a ertelmeben as elet- is vagyonbizionságot veszelyerteiö tömeges megbeteuedgm okozo
humanjániny következményeinek elheritása, a magyar allampolgeruk egészségének es
eletének inegetvása crdekiben Magyarország egész területere veszelybelyartet hirdeten ki.
A Képviseleyzeshilei 'mast:ore a Magyarorsnie helyi onkormanyzamnol szóló 2011 év.
til3)bekezdéSin. valamint az SZMSZ II. * (I I bekezdésén alapul.
CLICXXIX. törvény 59.
A katasztrofavedeleenreil és a hozzá kapcsolód6 egyes törvenyek modositásárol szóló ?et I
évi CXXVIII. tönény.16. § (4) bekezdesenck felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési Onkonnanyzat képvtselimertuletének feladat- es hatáskorét a polgermester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a lózsefsárosi önkormányzat Kepvisekblestületenek feladat- is
hatásköret gyakorolta Pik" Andras. a Budapest Józsefvárosi Önkonnányzat polgánnestere
Úgy &mink. hogy

Javaslat Otthonfelújítási
pályázathoz
kapcsolódó
2

223

2020

V.28.

támogatási
szerződések
teljesitési

Az ügyfelet a Józsefvárosi

ociscrem a Jong/ems' Gartiálkodasi Közponl Zn d a hatmooat 1. gonna öennzt berlrti
szertodits megkotesitze amelynek feltetele. bogy az Onkormanyzat tulaidonaban „ne tires
tclkek. felepitmenyes ingot arch. génkousidieállak es &day:bet-Id bérbcadasanak
feleetelörrit szabo 59, 2011 ENE 07 )onkormentizah rendelet 13 e (2) bekcortese alapien
3 has t Widen dijnak megfeletó ovadek megfizetesét vällalja a leendo herto A/
önkonnányzat mlajdonában elk, óres telkek. fclepinminyes ingatlanok. gepktoshbeaelok
es dologhole béMeadasanak felmeloról szolit 59.2911 Oil ert ) onkorenanynn rendelet
15 ((-E) bekezdés a) pantie alapjan a berlo mernesul a hirlert szerzodes loncgyzó.
okiratlia foglalt kötelezeltségvállato nyilaihozat inegirtele ab"). lekinteucl ar-v bogy a
balm dij AEA nelküli összege nem éri el a 20.000.- Flog

Gazdálkodási Központ /rt.
2020. május 29-en kiértesítette,
a szerződés feltehetően
2020, juntas

határidriben megkötésre kerb!

30.

2020.
június
25.

2020.
Józsefváros

június

i

25.

Gazdálkod
áSi
Központ
Zrt.
vagyongaz
dálkodási

határidejének
c,aelee
I.) hozzájándok a Budapest VIII. kerület Nértszinhaz u.
60 In2 alameruleti. onkatmányzati tulajdonú lakes bérlölésiel2019 szeptember 24-en kolott Tártiogatasi sat:or:odes seticsiiesi hatan
tönen" meghosszahb(tásához, a Tamogatást szerZédéS msdoa,saaal,oz

hosszabbitására

lain_

igazgatója

2020.

2020. május
N..

A Támogatási szerződés
módosítása elkészült, aláíratása

június
25.

folyamatban van.
2.

A koronayirus cites. védekezesról szoló 2020 évi XII törvény 3 till) es (3) bekezdése
enchneben t valamint a yeszélynelyzet kilurdetesereil szóló 4072020 (III 11 )Korrn rendclet
I. §-a enelmeben as elet- es vagyonbtztonságot voszelyeztetó tomeges megbetegedess okozó
humánjárvány következményeinek elháritesa. a makyar állainpolgarok egészséginek es
életenek enegóvása érdekében Magyarország egész területere veszélyhályzetet lardeten ki.
A Képviselöhestulet hatáskorc a Magyameezeg helyi onkonnányzatatról szóló 201 I évi
C00003- törvény 59. *13) bekezdésen. valamint az SZMSZ JE, * ( I ) bckezdésén alapul.
A kataszlatifavédelemról is a honi kapcsolódó egyes törvenyek modositásanal szót" 2011
csi cxXvill. tönteny 4b. ((4) bckezdésének felhatalmazása atop* veszelyhelyzetben a
telepolése onkormányzat képrtscliidestületinek feted* es hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefváros, Onkormányzaz Kepyrseliotestuleiének Wads& es
hatasktnet gyakorolva Pik" Andres. a Budapest Józsefváros) önkormányKat palgänneslete
ügy dönlók. bogy

Javaslat Otthonfelújítási
pályázathoz
kapcsolódó
Z
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felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási özpont Zred E.) pont szerinti Támogatási
szervedes módosetás pslgavasesteri atiiräs érdekében tonén6 benyörtásara.

támogatási
szerződések
teljesitesi

2020. június

követi'

30.

szó KT

2020.
Józsefváros

június

i

25.

Gazdá
äst

lkod

Központ
Zrl_
vagyongaz
dálk dási

határidejének
hosszabbitására
E.

hozzajerutok a Budapest VIII. kerület. Lovassy Laszlo utca
26 m2 alapterulettl. onkormanyzati tutaidenu lakás bet-level.
szeptember 24-en köttni Tamogalasi szerzödés teljesites. hatant ere
meghosszabbilasához. a szerzodes modnsizasahoz

'In earth
2019
„a ppal mina

igazgatója

2020.

2020. május
23..

A Támogatási szerződés
módosítása elkészült, aláíratása

Arlitt6
25.

folyamatban van.
felkerem a Józservárosi Gazdálkodási Központ Znyt I.) pont szerind Tainogaiási
szerrtides módositás polgarmerteri Minas érdekében tortinó henyújtásara.

71

2020. június

követk

30.

ezd KT

72

(3) bekezdec
A koronavous aunt Jedelsezestol seek, 2029 C3I XII Ulf, er' I
sank, 40 2n2o MI I I Ikon, model.;
I e-a enelmében az eta,- es vogyonblzionsanot reseals eaten, mmeees megnemeedest Moro
humanjárvány kéneckezményvinek elli untam, a magyar állampolgárok egészségének es
elmenek mcgóvasa érdekében Magyanurszág egész területére stszelybelsomer hirdetett Si
A Nemoselo-teoule hataskore a Mugs-morn-1g Imps onkormányzatauólszóló 2011. eve
CDOODX PirréttOE 59. a, 35 bekezdésén, s-alamini az SZMSZ 31. *II ) bekezdésen Mugu,.
A kamszlniefasedelemröl es 3,5272 kapcsolódo erre'tor-enyek ntódosizásaról snide, 20! I
ere CXXVIII. Elnény 46.* (4) bekezdésének felhatalmazása alapján geszélyhelyzeiben a
lelepülesi onkormansAti kepsuselii-restUleweck feladat- es hatásköret a nokarmeson
erielmcben. 5-213rmot a yeszeisholcóm kihirdeteseról

Z
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Javaslat Otthonfelújítási
pilyázathoz
kapcsolódó
támogatási
szerződések
teljesítési
határidejének
hosszabbitására

gyakorolja.
E rendelkezések alapjait a Józsefvárosi Onkonna nyzat Képviseki-testtiletének feladar. és
hatáskörét eliakorolva Pikó

Andras. a Budapest Józsefvárosi önkonnányzat polgánnestere
11.101421nitsk. bogy

2020.
Józsetiváros

június

I

25.

Gazdálkod
äSi
Központ
Zrt.
vagyongaz
dalkodási

hozzájárulok a

Budapest VIII. kerület. Tiszics gm

1

alapterisletü.enkormanyzau tulajdona lakar heresidemel.
szeptember 17-én kötört Támogatási szerzödés tehési
esita, hw

1.35 m2
2019
etenek 180 nappal
a

igazgatoja
-

2020. május
28.,

tor1en6 mcghosszabbitasához, a szazödés mödosításához

2020. június
30.

felkérem a lizscfsarosi Gazdálkodási Központ Zn.4 .) port szcrinti Támogatási

2.

2020.

A Támogatási szerzötlis
módosítása elkészült, aláiratisa
folyamatban van.

szerzödés módosítás polgármenten alá rés erdekeben löllenó benyújtására

június

25.

követk
ezö

KT

_

A koronavirun client védekezésról veil/6 2020 évi XII t on-cry) 11 (II ea 1))bekezdése
40/2020 WI II) Norm rendelet

inelmében. valamint a veszélyhelyzet kihirdetesdról szóló

1. §-a értelmében az élet- is vagyonbízionságet veszelyevetä tömeges megbetegedés; okozó
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humánján-én' következményeinek elháritása. a manyar állampolgárok egészségének és
életének megmasa érdekében Magyarország egész leMlezert seszélybelyzetet hirdecett ki
A Kepviselo.testelet hatásköre a Magyarorszag helyi onkormányzameról szóló 2011 eve
CLXXXIX taneny 59 5(2) bekezdésén. salami'', az SZMSZ 31. e (1) bekezdésén alapul.

Javaslat Otthonfelújítási
pályázathoz
kapcsolódó
támogatási
szerz
s
ődések
teljesítési
határidejének
hosszabbítására

A katasmitiüsedelemröl is a bona kapcsolódó egyes törvények módositasáról szóló 2011
évi eggVnt. örvény 46. 514) bekezdésének felhatalmazása alapján zeszélYhelYzelizen a
települési onkorrnanyzat kipmselö-testuletenek feladat- es hataskotiet a polgártnester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a JózsehirosiOnkormányzat Képvisele.teszületének feladat- es
halásköret gyakorolva Pilpfe Andras. a Budapest Józsefvaresi önkonnányzat polgánnestere
ugy däntök. hag

2020.
Józsefváros

június

i

25

Gazdálkod
äsi
Központ

Zn.
vagyongaz
dálkodist

hozzájárulok a
I.

olapterületü. onkortnanyzati tulajdonú lakás bereilejével.
17-én kóiou Támogatási szerzödés ithesitése 'men

aám

men

meghosszabbitasehoz. a szerződés modositá

2.

Mani. 53 ml
2019. szeptember
pal 'mine,'

Budapest VIII. kerielet. Magdolna utca

igazgatója

28..

oz

felkerem a Józsefieárosi Gazdálkodási Központ Zile-elk pant szerimi 'farnogalási
szerzödés modosnas polgármestert alairas érdekében torteno benyújtásara

2020.

2020. május

A Támogatási szerződés
módosítása elkészült, aláíratása
folyamatban van.

június

25

2020. június

követk

30.

cad KT

A koronaviras ellen, védckczéaról szó16 2020 eve XII 1orvos') *II) es (3) bekezdese
etelmében, mean'
eszelyhelyzet lubirdetesenil smile 4002020 (III II I Korn. rendelet
I §.a értelmében az élet- is sagynnbizionsagot veszebeezteté tornegcs Inegbctegedest okozó
huménjärvány kövekezmenyeinek elhiritása. a magyar allampolgarok egészségesek es
Getz rerületére veszelyhelyzeiet Midetetr lei
A KepviseMmestület haraskore a Magyarorszég holy, onkormanyzatano) szóló 2011 évi
CIJD0C1X. törvény 59. § (3) bakezdesen, valamint az SZMSZ 31. *11)bekezdestin alapul.
A katasztuifetvedetemtöl es a bona kapcsolódó egyes vervenyek mOdositAtirol nob' 2011
evi CXXV/11. törvény 40 * (41 bekezdenének felhatalmazása alapján veszebelyzabon a
telepulese ankormanyzat képviselö-iestületenek feladat. es leatäskorei a polgármester
eletenek mcgóvása érdekében Magyarország

Javaslat a
BudapestJózserviros
Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
•

..

.

2020.
június

25

gyakorolja

E rendelkezcsek alapjan a Jözsehörosi Önkormányzat Képvmeliimesueletenek feladat- es
hatáskörét joökorolva

Pike Andras polgármester ágy chant/k. bogy.

.

72

/4„,

73
v a. intro...0-am
N
Y
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Budapest-Jozsefs aros. Magdolna-Oroz> Negyed Szociális Varosrehabilitacies
Program chat projekthez kapcsolocloan a Li:Ms-arm ten gyalogoshurkulat (KP5)"
MBAs,. a kozheszerzésekról szab 2015 es, CXLIII Ionen y (a tovahlnakban Kbt )
115. § ( I / bekezdese szennti kozheszerzesi eljárás ---'a Binh, Bizottság javaslata
alapjan )nsely a határozat mellékletét kepezi)-- eredinenyes

kapcsolódóan
„Kálvária téri
gyalogosburkolat
(KP5)"

2020.
június

közbeszerzési
eljárásban döntés
meghozatalára

2-

a közbeszerzési eljárásban a nyenes ajánlattevo ZOFE löldterület-fenntartó N
Fejlesztő Korlátolt Felelössegii Társasag (székhely I I 19 Budapest. Than Károly utca
3-5.). mely a legalacsonyabh árat tanalmazó en-enyes ajánlatot adta. Elfouadou
alantas Di nano 21.732.128.- Ft. bruttó 27.667.303.- Ft. a7R7 huszonhenuillióhatszazhatvanharoinezerbáromszázhároin Kirin

1.-2 pontja alapján at elciterjesztés 1 sz mellekletit képezö, sKalvaria
gyalogosburkolat (1CP5)" tárgyú a vállalkozás' szerződést aláirom

a határozat

3.

25

2020. május
28.,

tárgyú

Zn.
WIT ZN.

Rév8

2020.
június
25

KM. szerinti
moratorium

ter'

192

lejáratát

2020.
Szerződés aláírás alatt van.

június

25

követően

A koronavirus °Hem védekezésriil szóló 202B ért XII torvény 3. li (1) es (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéserőt szolo 40/2020 (III II.) Korot. rendelet
I. §-a értelmében az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztetö tomezes megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek eiháritása. a magyar állampolgárok egészségének es
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett M.
A Képviselő-testPlet hatáskore a Magyarorszag helyi önkonnanyzataireI szóló 2011 Mu
CDOOCIX. forty 59. § (3) bekezdésén, valamint az SZMSZ 3L § ( I ) bekezdesén Mania.

Javaslat a

BudapestJózsefváros

A katasztrófavedelemrol dac hozzá kapcsolódó egyes torvények rnodosításáról smile 2011.
CD C0E00V111. tömény 46. §(4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

Magdolna-Orczy
Negyed Szociális

települési onkormányzat képviseni-testuletenek feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormányzat Képviselo-testMetenek feladat- es

Vároarehabiliticiö
s Programhoz

hatáskörét gyakorolva Pikó

kapcsolódóan

N
Y
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Andras polgármester ügy dontök, bogy.

„Speeiális
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehahilitácios
Program cimo projekthez kapcsolódoan a „Special's lakharás' projektek (LP7)" tárgyú,

projektek (LP7)"

i rész ,.4 db lakás felújitása a Danko u. 34. sr' revü szerződés modosiNstrovahagyja
Az elfogadott fa netto °Mali ár 17 265 553 FL azaz bruttó 21.927.252 Ft. azaz
huszonegymillió-kileneszázhúszonhetezer-kétszázömenketto forint A teljesitem
határidő 71 nap.

tár
- gyú eljárásban
kötött I. rész
db lakása
utca

ZN,
WIT Zn.

Rév8.

lakhatási

"4

2020. május
28.

Dank'

34. sz." nevii

szerződés
módosítására

2.

a határozat I pontja alapján, a „Speciális lakhatási projektek (LP7" tárgyú I. rész
mt db lakás feliaitasa a Danko p 34
vállalkozás' szerződés modositást
atáirotta.

a Kbt.

2020.
Junius

szerinti

25

szerzötieskti
téSi

moratorium
lejärtit
követően

73

Szarződés módosítása aláírása
folyamatban van.

79

in Korman, a ven
z
ordeteseral slo 40.2020 i ID 11 Iszámo kormannendelet
1 g errelméten 37 eleg vs vagyoninztonsagoi seszielyezteto [omegas metthetegedest snow
humánjünány kovelkezményeinek elharitása. a tnagnall állampolgárok eggszsnOlek es
elcienck megensa incnélen Magyamrszág egesz togileten veszelyhrlyzomt hirdezeti ki
A Keposettinestulei hal/ashore a Nbayarorszag helm onkormanyzamaol nth') 201 L es I

Javaslat
fellebbezés
Z
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elbírálására
településképi
bejelentési
eljárásban

EI-XXXIX tone's,' 1421A *(2) beladenen. valanont a eelepuleskép sedelmerill szotó
2016. évi LXXIV. terveny 10. *131 bekezdésén Papa
A lataszinfavidelemral es a boss° kapcsolödö cons immense): modositasáról szóló 2011
e.i CXXVIII tönóny 46. 6(4) bekezdésének felhazalmmeasa alapján veszelyhelyzetben a
tolerates, önkormányzat lécsoselönestuleiönek feladag as lagaskoret a polgarrnester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkanninnat Képvisaliptestuletenek feladat- es
hatásköret gyakorolvai másodfolta hazúsági hataskörben chain Pik", Andras polgánnester
ügg dintök. bogy a Budapest V
Budapest VIII. kerület. Fiume, re

•

2020. Május 7020, majus
28.
28.

elsrajzi szén/a. tennészoben a
a a t talelható inniabut mgadant erniö
i

Az érintett értesitése
megtörtént.

2020.
Junius
25

eelepüléskepi bejeleniesi eljárásban hozott határozatial szemben benstriott fellebtmzessel
kapcsolalban az alábbi határozatot Mimi
HATÁROZAT

Budapest VIII. kerület,
Pgatlan rendclicressinódósitása

(agyfél településképi bejelcotési eljárásban a

rnngőa to

alaiti
‚narnll

armpit elan rein határoutot
ncayrTagyom.

A Mantis ellen a közléstál számitott 30 napes
per indithatin A keresetlevelet a Budapest Fiiväfte VIII kerület
denefváróst önkormányzal Kerposelrinestületehes kell bermiotam A keresettevét
broyojtásinak a begat-net végrehajtására nines halasztó halals'.

E haterozat ellen fellebbezésnek nincs helye
belül kOmpargatást

Javaslat a
Budapest
Józsefvárosi
Önkormányzat
N
y
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2019. évi
gyermekjóléti es
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról szóló
átfogó értékelés
elfogadisira

A koronavirus ellem védekezesról szóló 2020 en XII OEbrveny 3 *11)05 (3)Isckezdésc
értelmeben. valamint a veszélyhelyzet kihirdeteséröl szólo 40/2020. (Ill II) szón/a
kormányrendelet 1 § enelmében az etc- es vagyonbizionságot veszélyeztetó tomeges
meglactegedest okozó hutnánjars•ány következményeinek elharitesez a magyarállarnpolgaron
egészséginek 85 életének megóvása érdckeben Magsorerszág egész tettlet e
veszelybelyzelet hirdetelt lo.
A kmasztrofavedelernról es a hozza kapcsolódó eeyes mmenyek modositásától szóló 2011
ér i orym. töniny 46. §(4) bekezdésének felhatalmazÁsa alapján veszelYhelnelbm1
a

'deputes: önkormányzat képnelo-testulmenek feladat- és hatáskont a pongamtester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Ensefverost önkormanyzat Képoselintesttiletének Wad's,- es
hatáskoret gyakorolva PIES Andras polgarmester úgy döntőt. hogy" Budapest Józsefvárosi
önkormányzzi

2019. évi gyennajoléti es gyenncksidelmi feladatai ellatásártal szóló "logo
&Oinks! elfogadom.

74

A Budapest Józsefvárosi

Humánszol
githalási
ügyosztály
Humánkap
csolati

Iroda.

2020. Május 202e. június
28.
03.

önkormányzat 2019. évi
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó
értékelés megküldésre került a
Kormányhivatal felé.

2020.
június

25

75
A koronaines ellem vedokezesre szolo 2020 es, 'ill 'ma eresI 9 tIi es tit, bekezdese
értelmeben. ialannnt a veszélthelizet kihrdetestiol wee 40 21)20 WI 11 } lönim rendelet
I 9-a ertelmeben az elm- es vagyonbiatensagre vehrstieziem bootees meghezegedési okozo
hutnenjantan) következményeinek elhantása a magi an elainpelgerck egészségének es
@clench megovása érdekében Magyarország egész tenlIetere veszélybelyzetet birdmen kt
A Keptiselo.restulet hataskore a Magvatország hey' onkormenveaterol szoló 2011 em
CLXXX I X. törveny 59. 9 (31 bekezdesén. valamint az SZNISZ 31, §411bekezdesen alapul.
A kataspridavedelemrol es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szolo 2011

car cxxvIII. Ion•ény 46. § (LI bekezdesenek felhatalmazása alapján teszelybeiyzetben a
teepees' Onkormanyzat képvisehmestuletenek feladat- es hatáskorei a polgármester

Javaslat
tulajdonosi és
közötkezeliii
hozzájárulás
megadására a
N
Y

Budapest V111.
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kerület,
Györffy István
utca'. szám alatti
ingatlan
villamosenergiaellátásának
kiépítéséhez

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Jozseftároe onkornMnyzaz Képvisoletestületenek feadat- es
haeaskort: gyakorolva Pike Andras polgannester lazy dome,. hogy
Iulajdonosi es közekezeIth hozzajárulast adok at ELMU Hálózat' KO Icemen:casting Cl
09 t74142: székhely, 1132 Budapest. ‚3" le 72-74.) anal tenczett (Msz: 1901701- a
Budapest VIII ketülei, Gyröffy Ewan area Ci szám Matti melee villamosenerma-ellétasát
biztosihi földkábel kiepitesentk kozterüieri munkáihoz. at alábbi feltételekkel e5
k dimmed:el.
a ezen hozjiintlis a berulazoi (épitteto0 nem menteen an épiteshez szökseges egyéb
szakhatersagi es haresagi engedélyek beszerzése alól.
b a hozzájárulása Györtry István utca (hrsz • 38504) erinten järdaszakaszara Wiped kt
c a beruházónak (kwrieleziinek) a munkakezdési (burkolathomap) hozzájarulást a
tonatkozit rendelet (19/1994. (V-31.)KHVM rendelet) szerinti mellékletek
tsatelásáta/ előzetesen meg kell hem'. is at abban foglaltakat maradéktalanul be kell

Gazdálkod
ási

2020. Május
28.

2020.május

29

ügyosznily

Az érintett értesíté se
megtörtént.

2020.
június

25.

tartani.

d katelezi a kantelezill a rsrulet megfelelő nmeségben tonénő helyreállitásárit. melee a
beruhazdfluvnelezö kozesen 5 ev garanciát velal
í a bontással érintett Györffy (swan ideajárda burkolarst an alábbi rétegrenddel
kell helymállitani szerkezeti rétegenként 220 can átlapolással:-- 3 cm vtg. MA-4 erdesizett Stott aszfalt kopereteg (a
járda ic/jes
szélességében)
- Sein nag. C8/10-32,8 stabilize! útalap Eannüterhelés eseten 20cm)
- 15 tin mg, fagyálló homokos keics agyazal 110 955e (men anyaggal nem
helyrstesíthede
e. an engedélyes köteles a munkák thelyrealliles) &Stuttered a kozterulet tulajdonosát
írásban entsileni.
f ezen hozzájárulás csak azengedélyező szervek. szakhatóságok elöiresainak
maradéktalan berartásával, a domes napjától számítoll 1 evig érvényes.

Javaslat a
Budapest VIII.

2
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kerület Baross
utca Iszám alatti
ingatlanra
vonatkozó
eltivasárlási
jog gyakorlásával
kapcsolatos
nyilatkozat
megtételére

A koronneirusellem tedekezésrólszolo 2020 érs XII. törvény I. § ( I ) Co (3) hekezdese
énelmehen. valamint a veszélyhelyzet keirdetéseel szálai 4012020. (III. lt ) Kona renders
I §-a értelmében az eel- es vagyonbizionságot veszélyeztelo tomeges megbetegedés( okozó
huminjäivány kövtikezményeinek dhérstása, a magyar állampolgárok egészségének is
életének megóvása erdekiben Magyarország teen 'erecter° teszelyhelyzete hirdetett M.

A Képviselödestelet hmäskore a Magyarország helyi innkormányzatairól szóló 2011 éri
CLXXXIX. tömény 41.9111.131 bekezdésen alapul.
A katasztráfavédelemről is a hozzá kapcsoládó egyes toreintek nMdosiGearol with) 2011.
evi CXXVIII. töneny 46. § (4) hekezdesenck felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
iclepulcsi onkomiányzat képvisele-testületenek feladat- es hniskörir a polgármester
• taakarolia
E rendelkezések a/apjan a Józsefvárosi Onkormanyzat Képvise16-testületének feladat- es
harsskerer eyakoiolva Pike' Andras polgármester Ugy d ' (ik. bogy.
a Budapest Feváros VIII kerület önkonsi
(5L, alatt !elicit.

1

Gazdálkod
iisi

ügyosztály

2020. május

n.

II

term
természetben
a 1085 Budapest Barom MC
n eau ia/alleaut 133 m2
Marge/islet§ lakes megnevezésű ingatlan 3)000 tuledonleanyadenak rokintetehen 2020
mains S-án 19.500.000.- Ft. azaz zizenkilencmillio . ötszázezer (mint tertlären leirejöti
adásvrseh szerződéshez kapcsolódó elöveserlási jogával nem Live' dint
_

75

2020.06.02

Az irIntett értesítése
megtörtént.

2020.
június

25

76

A k oronavisats ellen, vedokezésrőt szól6 2020 es! XII torvenst 3 § 0 ) es (3) bekezdése
enelmeben, valams ala veszelvhelvzes lohirdeosérol szem o 40/2020 (III I I ) /germ rendelet
I §-a élelmeben
s vagyonbiztonsegot veszelyeztet4 tomeges megbetegedest okozo
humánjárvány következményeinek Olga-Rasa. a magyar állampolgárok euésűséáéneb es
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testule hataskore a Magyarország helyt önkormányzatairol szók, 2011 és E
CAXXXIX. törvény 59. *All bekezdésen. valamint az SZMSZ 31, § 0 ).bekezdésen alapul
A katasztrofavedelemről es a hozzá kapcsolodó egyes örvények módositásáról szóló 2011
évi CXXVIII. törveny 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszclyhelszetben a
ielepules, onkormanyzat képviselöstesttiletének feladat- es hataskoret a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefverost önkormanyzat Képviselogestületének feladat- es
hatáskórit gyakorolva Pike, Andras polgarmester úgy döntők. bogy
tulajdonosi és közútkezelói hozzájandast adok a BORD Épitész Starke, Kő (céDegyzékszánr
01 09 870752, székhelyt 1008 Budapest. Felső Erdosor 3 I I I /22 ) altal keszitett ors'

2020 06 02
.

.

Az érintett értesítése
megtörtént.

(Munkaszám: 248)) szerb' a Budapest VIII. kerület, Festetics György u. 9. Ihrsz.: 3458512)
ingatlan elötti meglevő behajM rnegszüntetés, aj kapubehajtó útcsatlakozás ktalakites
közterületi munkáihoz. as alábbi feltételekkel es kikötésekkel:
a) ezen kozzajarulas a beruházót (epittelöt) nem mentesits az épitéshez szekseges egyeb
szakhatásági es hatósági engedélyek beszerzése 061.

Javaslat
tulajdonosi is
közatkezelői
hozzájárulás

N
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b) a hozzájárulás a Festerics György utca (hoz.: 34588) munkálatokkal érintett területére
teded ki.
e) a beruházónak (építtetőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó ondelet (19/1994. (V. 31.) KIAVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával előzetesen meg kell kérni. is az abban foglaltakat maradéktalanul be kell

megadására a

tattani,d) kötelem a beruházót/lovitelezőt a bontásf helyek megfelelő helyreallitására, melyre a
beruházórkivitelezó 5 év gam ‚mát vállal-

Budapest VIII.

• az a: kapubehajtó étcsatlakozást az alábbi rétegrenddel kell kiepitens szerkezett

Festeties György

retegenként 20-20 cm átlapolitssal:
4.5 cm MA I l(F) onto', aszfalt kopóréteg
-4.5 cm MA I I (F) öntött aszfalt kopóréteg
- min.I5 cm 1312/15-X0b(H)-32-FAMSZ 4798-1:2016 beton burkolatalap

U. 9. (hrsz.:
34585/2) ingatlan
előtti meglevő

dilatelva, a csatlakozó inalap szintjéig

behajtó

• nacykockaket burkolati felhajtót az alábbi rétegrenddel kell kiépitem, szerkezet,

megszüntetése 9I
kapubehajtó
Útcsatlakozás

Gazdálkod
ási
ügyosztály

2020. május
28.

rétegenként 20-20 cm átlapolással:
lt cm nagykockakö burkolat

-3 cm ágyazó habams
- 15 cm Cl 2/15, X001-0-32-F1 - MSZ 4798-1:2016 beton burkolatalap

2020.
június

dilatálva

kiépítéséhez

25.

- 20 cm fagyálló homokos kavics védőréteg Tre96%, meglévő földmü
tö'nötitése Trp>93%
• a meglévő, megszűnő kapubehajté tertlletin a járda burkolatat — a szegely
javitását követöen — au alábbi rétegrenddel ken helyreállitarn, szerkezete
rétegcnkent 20-20 cm átlapolással:
- 3 cm vtg. MA-8 öntött aszfalt kopóréteg
- Sun, vtg. Cl 2115-X0b(H)-32-F1 stabilizált útalap. dilatálva
- 20 cm vtg, fagyálló homokos kavics ágyazat Tot 95% (más anyaggal nem

2020.06.02

helyettesithetök meglevő foldmü törnoritese Trp7 93%
• az új kapubehatto wallet& a jarda burkolatat az alább, rétegrenddel kell
helyreállitani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
— 3 ens MA 8 öntött aszfalt kopéréteg

—20 cm C12715-X0b(H032-F1 beton burkolatalap chlatálva
—20 um FagYállo homdkos kav,cs védőréteg (Trp^..96%), meglevő foldmii
tömörgése Trif593%
• a tervezett felhajtó rámpa menten es a korabh behajtó helyreállitáaa során a serult
útpálya aszfalt útburkolatot legalább 30 cm szélességben, 4 cm MAI I öntött
aszfalttal kell helyreallhani.
e) az engedélyes köteles a munkek (helyreallilás I elkeszulteröl a közterület tulajdonosát
irasban értest rent

.0

ezen hozzájárulás csak az engedélyezo szervek, szakhatosagok előirasainak

• maradéktalan betartásával,,, dontes napiatól 532111110U I évig érvényes

76

Az érintett értesitése
megtörtént.

77

A koronavirus

toe 2,,20 en XII tömény 3 * ( i ) m ( 5) bek ezd ese.
Imam kormanyrendelet I

valamint a veszelyhels yet kiliirdeteserol szo/o 10'2020 (Ill I I

§ énelmében az élet es vázsunbiztonasco veszelyearető romeces megbetegedest okozo
humánjárvány következményeinek elhaniasa. a magyar állampolgárok egeszségének Os
eletenek megóvása érdekében Mag)aroinzág egész területére veszélyhelyzei került
kihirdetesre
A Képviseló-testelet hatásköre a Magyarország helyi onkormánvestairól wok) 2011 évi

Javaslat a JGK
Zr). kérelmére a

1086 Budapest,

CI.XXXIX tontly 59 z (3) bekezdésén valanum a Kepvisehi-tesielet is Szemei
Szemezeii és %Modest Szabályzatarol szolo Budapest Főváros VIII. kerulet Jozseknrosi

litilvár'a u. 8 szám
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Onkormányzat Képviseld-testulei 36/2014 (XI 06) onkormanyzato rendelet 31.1 (1 )

alatti
ingatlan udvarán
lévő veszélyes
állapotú diófa

tickezdésen alapul.
A katasztrofavédelemről es a hozzi kapcsolódó egyes torvények módositasáról szóló 2011.
er' CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

Hatósági
Ügyosztály. 2020. május
I gazgatási

28 .

2020.V.29.

Iroda

A végrehajtás megtörtént. A
Hatósági egyosztály részéről
további intézkedést nem
igényel.

2020.
június

25

települést onkormanyzat képviselő-testetetések feladat- és hatáskörét a polgármester

kivágásának

gyakorolja.
E rendelkezések Magian a Józsenerosi Onkormányzat Képviselö-testuletenek feladat- és

engedélyezésére.

hatáskörét gyakorolya Elko András polgánnester az alábbi &Mien hozom:
a IGK 7..n. kérelmére a 1086 Budapest. Kálvána 5.8. szám (hisz.: 35883) alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő 1 db 30 em torzsatmérőjü, kornyezetése veszélyes
diófa kivágását — a kotelezö pótlás egyidejii elbirasayal — engedélyezem

Javaslat a

A korommirus elleni védekezenöl szóló 2020 évi XII törvény 3. 1 (I ) es (3) bekezdése
ertelmében, valammt a veszélyhelyzei kihedetéséröl szóló 40/2020. (III I I.) számú
kormányrendelet I. * értelmében az elet- es vagyonbinonsagot veszélyezteto tömeges

Budapest

inegbeiegedést okozó humánjárvány következményeinek elharitása. a magyar átlampolgarok
egeszségenek es Gorelick megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Józsefvárosi
Önkormányzat
tulajdonában álló
lakások
bérbeadásának
feltételeiről,
valamint a lakbér

2020.
június

A katasztráfavédelemr61 is a hozzá kapcsolódó egyes remények mdclositasáról web) 2011
es, cxxvm. tömény 46. 1 (4) bekezdésének felhatalmazása alapján stszelyhelyzerben a
település' nit kormányzat képviseló-tesnilerinek feladat- es hatáskorit a polgármester

25

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Képviselő-testriletének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgármester riuy dántök. hogy:

mértékérő l szóló
N
V

16/2010. (111.08.)
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a krizis helyzetbe kerüh személyek elhelyezését szolgáló lakások es helyiségek
lakhatóvá tételéhez 10.000 ezer Ft-ot biztositok a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

önkormányzati
rendelet, valamint
a Képviselőtestület is Szervei

I.

közterüIct-fcnntanässal. városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 2020. evi
kompenzació elöirányzat terhere. ezen az Onkonnányzat Lades .,11601-03
Településüzemeltetés. őt-park karbantanás, novenyaedelem, koztisztaságn Gm -onkent vállalt feladat - Egyéb müködésu eel(' támogatások állangiaztanáson kiselre
elöeányzataról 10.000 ezer Ft-ot atcsoponositok a ..II602 Jozservarosi lindalkodási
Központ zg üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai" cim dologi
kiadá sokrgyorsszolDilat. karbantartás — kötelező feladat — eloirányzatára

Szervezeti és
Működési
Szabályzatról
szóló 36/2014.
(XL06.)
önkormányzati
rendeletének
módosítására

2020. május

2020.

a határozat 2. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.

28.,

június 25.

(11.28.) önkormányzati rendelet

Zn

soron következő módosításánál
Költségvet

2020.
június

25.

átvezetésre kerülnek.

ési
.
Ugyosztály

2. pont
esetén a

2.

a határozatban foglaltakat a költségvetés következo

Glositá

figyelembe ves

költségvetés
következö
módosítása

77

2020.
június 25.

költségvetés következő

2020.

módosításánál tigyelembe

június

veszem.

25.

78

A koronavirus cites' vedekezesrol molts 2020 ei i XII toneny 3 § il) es (31 bekezdesz
dnelmeben, salamini a iezzenhelyzet kihnideieseról vino 4)lc...o.2o on Tr ) Id arm rendelet
ehen az elen es vagyonbiztonsagot veszelyezteui tonreges meabetenedesi okozó
av következményeinek elliáritása. a magyar állampolgárok egészségének da
életénekmegénása érdekében Magyarország egész területete i eszélyhelyzeter hirdetett kb
A KeposeMdestulet hatáskore a Magyasormag helyt onkormanyzatairól szolo 2011 évi

Javaslat a LÉLEK
program
keretében kijelölt
lakással
N
y
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2020.

CLOEGOCIX. törvény 59. Si (3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31 5 Ill bekezdésen alapul
A katasztrófavedelermól ez a hozzá kapcsolódó egyes torvények módositasarol seals 2011
évi CXXV/II. törvény 46. 5 (4) bekezdésének felhatalmazása alapján vemélyhelyzethen a

Józsefváros

telepulési onkormanyzat képviseltidestuletének feladat-és hataskörét a polgarmesier

Gazdálkod

kapcsolatos

gyakorolja.

tulajdonosi döntés

E rendelkezések alapjan a Józsefoarosi Onkormanimat Képviselo-testuletének feladat- és

meghozatalára es

hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgármester /My dontók. fumy:

június

25.

i
ási
Központ
Zn.

a 66/2012.

vagyongaz

(XII.13.)
a LÉLEK-program keretében szolgálati szälläs céljára kijelölt Budapest VIII. kerület,
Tonto u 2333 foldsztm 6 szám alatti 25.5 ni2 alapreruletti. egy szobas. komfortos

önkormányzati
rendelet

komfonfokozató lakás helyett -

módosítására

tlálkodási
igazgatója

LÉLEK-program keretében -- a Budapest VIII kerület,

Rigo u.4 3 omelet 20 szám alatti 26.72 ni2 alapterületű, egy szobás, komfortos

2.

komfortfokozatú lakást jelolom ki azzal a feltétellel. hogy az kizárólag szolgálati szállás

2020. május

céljára hasznalható fel.

28.

A nyilvántartásban átvezetésre

2020.

került, az ingatlan ürítése

Junius

folyamatban van

25.

2020.

az I.) pont alapján felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn.-t, hotly az

június

mgailm atadás-átvételéről, es as átköltoztetésrät gondoskodjon

25.

felhívás

A koronavirus elleni vedekezésró I szóló 2020 évi X11. torvény 3 ( (I) es 13) bekezdese
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szók, 40,62020 (III II) számú
kormanyrendelet I. ( érlelmeben as diet- es vagyonbrztonságot veszélyeztetö tömeges

közzétételére civil

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok

szervezetek,

egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

Javaslat pályázati

művészek A
sportolok,
N
V
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valamint az
egyházak, egyházi
szervezeteké,
nemzetiségi
önkormányzatok

2020. évi
támogatása
érdekében

veszelyhelyzetet hirdetett Ici.

Humánszol

A Képviselöbestület hatásköre a Magyarország helyi önkonnányzatairtil szóló SOIL evi
CLXXXIX. örvény 59. 5 (3) hekezdésért. valamint az SZMSZ 31. 6 (1) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédeleninal es a hozzá kapcsolódó egyes torvények modositásáról szóló 2011
évi (XXVIII. förvény 46. 6141 hekezdésenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települesi önkormányzat keposelösestületinek feladat- és hatáskorét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a lozservárosi önkormányzat Kepviselödemulelenek feladat-és
hatáskörét gyakorolva Pike Andras polgármester nay döntök. hogy a 2020 évi civil is

gáltatási
ügyosztály 2020. június
Humánkap

3,

csolati

2020.06.03

A pályázati felhívások

2020.

megjelentek Józsefvárosi

június

honlapján 2020.06.03. napján.

25.

Iroda

kulturális pályázatot. a 2020. évi egyházi pályázatot. a 2020 évi sport pályázatot es a 2020.
évi nemzetiségi pályázatot az elöterjesztés niellékletét kepezo pályázati knOsokat elfogadva

2020. junius 3. napjaval kiírom.

A koronavírus elleni vedekezésról szóló 2020. évi XII törvény 3. 5 (1)es (31 bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésértil 5.616 40/2020 (111 11 ) szánni
kormanyrendelet I .5 értelmelien az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tentlegeS
megbetegedést okozó humánjámány következmenyeinek elháritása. a magyar állampolgárok
egészsegenek es életének megóvása érdekében Magyarország egész terialetere
veszélyhelyzeiet hirdeteu ki.

.lavaslat GTKÉSZ
N
Y
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és PALOTAKÉSZ

elirásainak
javítására

A k atasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositesaról moll> 2011
évi CXXVIII. itirvény Ms ((4) bekezdésesek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telcpulést onkormányzat képviseltibestidetének feladat-es hatáskoret a polgarmesier
eyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormányzat Keposelottestületének feladat -es

Värosépités
zeti Iroda, 2020. Junius
Pénzügyi
Ügyosztály

19.

Állami Föépitészeti eljárás
folyamatban van. Jelenleg a
lakossági fórum stádiumában
tart.

2020,
június

25.

hatásköret gyakorolva Pike, Andras polgánnester (my down. hogy:
lefolatatom a Ganz negyed egy része das Tisztviselötelep Kettles, Epitezi Szabalyzatárol
(GTKÉsz) szóló 36.2020 (VIII. 22.1 es a Palotanegyed Kerületi Épitesi Szabályzatáról
(BALOTAKESZ) szóló 342019. (VIII. 22.) önkományzati rendelelek konigálásához
szükseges állami fiepítészi Masao

78

ceY-

Sb
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A korons/ inn ellen' vedckezesről viola 2020 es' XII torseny 3 le 0 ‚es / 31 bekezdese
enelmében. salarrunt a seszelvhelyzet kilordeteserot SMO 40-2020 IIII II ) szarnu
karma rarer de0 1 § enelmeben az elet- es vagyonbíztonsagot veszelyeztero :omegas
megbetegedést tA:(17.0 Immänján-á's keivcikezinenycinck elhäritása. a magyar all:Irmo/tarok
cgesösegenck es életenek megóvása erdekeben Magyarország tease ten/listen)
seszelyhelázetei ‚erdete" la
A Kepöselő-tcstüle haraskere a Magyarország „el)) onkormányzatauol szóló 2011 01
CLXXXIX törveny 42. 4 /21 bekezdésén alap").
A katasztrófavédelemről es a hozzá kapcsolódo eaves zervenyek modositasarol seek, 2011
ori cxxvig törvény 46. *IA) bekozdésenek felhatalenazása alapján veszélyhelyzetben a
település' onkormanyzat képvmelthiestuletenek feladat es hatáskorét a polgármemes

2020.
júniuS

25.

gyakorolja.
E rendelkezések Magian a lerzservarose Onkormányzat Képviselotestulerenek feladae- és
ha/ask/SS gyakoncrIva Pikó Andras polgármester agy donök. bogy:

Javaslat a
Napraforgó

N
Y
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2020

V.28.

Egyesített Óvoda

i.

intézményvezetői

A Budapest Főváros VIII kertilet lózsef‘arost Onkonnanyzat Képorsclei-testülete
I 2/2020". 30) szamú határozatában khrt —pályázat az Onkormanyzat Napraforgó
Egyesített Ovoda intezmenyvezetót beosztásarn 2020 augusztus I -WI 2025. Julius 31-íg
(5 do) szólóan. pelyázatot tredményesntk tnekelem.

pályázat

A pályázat eredményéről a
1..2.ponj

2020. május

,polgármest

28.,

.Nr0.05., 9

pályázók es a

megtörtént.

er

elbirldisíra

Napraforgó

Egyesített Óvoda tájékoztatta

2020.
június

25.

legyröi
Vesetói megbízás adok Alssou Erzsébet részére a Naprafor

2.

Kabinet

E yesiteuOvoda (1084
—2025 augusztus 31

Szemelyfig

kozotti idöszakra.
a pedagógusok elömeneteli rendszererol és a kozalkalrnazogak jogállásáról szóló 1992
&OE xxxin. tonony köznevelés' intézményekben tonenia végrehajtásáról szólo 326(2013.

Hurninszol

Budapest Tolnai Laps utra 7.9) intézményben 2020. augusztus I

Wm. 39.) Keen. rendelet 24. 4 /I / lekeedese alapján. A besorolás alapjául szolgáló
fokozat: Mesterpcdagógus. Fattest kategória: IS.. as alábbi illcimennyel.
Illetmény

yi Iroda,

2020.

8.808I 97I
2020, július
Ü(4)(0Szlály
31,

június

25.

Humánkap

<salmi

Siczetöi pöl
összesen:

Iroda,

Mindösszcsen ke

Napraforgó
Fgyesített

3.

o határozat 1 I pontja szennu intézmengvezeÖt mögö

Óvoda

2020.

Uará dekumentetveka,

június

altirotn.

25.

A koronavirus elleni védekezésrol szolo 2020 évi XII törvény 7 4 ( I ) és (3) bekezdöse értelmében,
valamint a veszelyhelyzez luhirdetestről 506 40/2020 01)111 Koren rendelet
I 4/a értelmében azélez- es vagyonbiztonségol veszélytztetó ‚omegas megberegedes: okozó
Javaslat a
Józsefvárosi

N
Y

Gazdálkodási
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2020

V.28.

K őzpont Zrt.
felügyellibizotiság
ügyrendjének
jóváhagyására

humenjanőny követkumenyeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészsegének és eletenck
megóvása érdekében Magyarorszag egész területére veszélyhelyzete birdmen Id,

A Kepöselo-testölet hateiskore a Magyarország helye onkormanyzataired szóló 2011 Cot
crxxxix. ton-my -Il. §(3)bekezdésén alapul.
A kamszerotavedelemről ő) a bona kapcsolódó egyes con-enyek modositásáról szóló 2011
del CXXV111. toneny- 46. 4 (4) bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
tclepülési önkormányzat ktissiseIö/testülezinek feladat-e' hatásköret a poIgermesier gyakorolja.
F rendelkezések alapján a Jozsefverosi Onkorenanyzat Képvisdötestuletének feladat-én hatáskorát
gyakorolva Pikó Andras polgármester jigs deentők. bogy:
jövähíreyem a Józsefváros' Ganlálkodási Központ Ztt feesgyeloluzonságanak ugyrendját az
elotertesztes sacrum tartalommal

t cc
79

Gazdálkod
äsi
ügyosztäty

2020' május
28.

2020.05.29

Az

VB értesítése

2929.

megtörtént

június
25.

80

A koronavirus ellcni yedekezesrol sick) 2020 es! XII «imenvs e (I ( es (3) bekezdese
ertelmében. valamint a ! eszelybeEzet kibirdeteseröl *mkt 40 202° WI I I ) számu
kormanyrendelet 1 § értelmében az elet- es vacminbizionsmot reszetteztetii tomeges
megbetegedést okozó humánjain an) kotetkezményeinek elhautasa. a magyar ablampolgárok
egész-segének es életének meet/vasa erdekeben Magyarorszeg ogesz tenilttéle
veszelyhelyzetel hirdetett ki.
A katasztrofayedelenné) Cs a hozza kapcsolodo egyes tomenyek modesitriserol széki 2011
évi CXXVIII lölliM 46. 8(4/ bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzethen a

Javaslat a
pénzbeli és

N
Y

gondoskodást
nyújtó
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2020.

VI.03.

Humänszol

gyakorolja.

uältatási
ügyosztály

a lázseEirosi Szociális Szolgáltató es Gyerrnekjoleti Központ bevétel. finanszírozási
müködesí bevetelek/központi, irányitósnervi támogatas eloirányzatrit csokkentem

I

szociális Cs
gyermekjóléti
ellátások helyi
szabályairól szóló
10/2015. (111. 01.)
önkormányzati
rendelet
módositására

telepulest onkormanyzat képviselomestuletenek feladat- és hatáskoret a polgarmester
E rendelkezések alapian a Józsefvárosi Onkomiányzat Képorselö-resthlelenek feladai. es
hatásköret gyakorolva Piko Andras polgármester agy döntök. hogy

természetbeni,
valamint a
személyes

y40109 Oktatásbnevelem intezményekben étkeztetés btztosítása" - kotelezo feladat 8 h65,0 ezen Ft-ml. ezzel egYidePileg ugyan ezen cím dolog' kiadási elötrányzatat
csökkentem ugyanezen összeggel.

2.

2020.06.04

az Önkormányzat bevétel 211108-02 Költséimetési tamogatasok,
imezménylinanszirozás" elm finanszirozám nitikodési kiadásokIkozpono. iranyíto
maim tamogatás folyeisitása - kotelezo feladat - eloirányzatat 6.665,0 ezer Ft-la!
csökkentem, emel egyidejüleg a „1 1107-01 Müködési cal ez általános tartalék" elm
kiadási -

kotelezö feladat -azon belul az általános tanalék elorrányzatát ugyanezen

Humänkap
csolati
Iroda.
Költségvet
esi
Ügyosztály,
Józsefváros
I Szomália 2020. június
Szolgáltató
3..

2020.
junius 25.

2020.
június 25.

a határozatban foglaltakat a kö tség

rö I szóló rendel

Mdosca

a
költségvetés
i rendelet
kovetkezó

I

vcsum.

a határozat 2. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

összeggel megemelern.

3.

a határozat I. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál

2020.
június
25.

2020.
június
25.

átvezetésre kerülnek.

05

Gyennekjo
léti
Központ

A Határozat szerint saját
hatáskörben az előirányzatok
módosítását elvégeztem
(jszszgyk).

2020.
június
25.

2020.

költségvetésről szóló rendelet
módosításánál figyelembe

2020.
június

június 25.

veszem.

25.

módosítása
A koronavírus elleni védekezésröl szóló 2020 évi XII. törvény 3. § Illés (3) bekezdese
értelmében. valanunt a veszélylielyzet kihrdetésérol szóló 40/2020 Mi I I.) szamú
komiányrendclet I * értelmében az élet- es vanyonbiztonságot veszélyemet6 tomeges
megbetegedés! okozó humánjámány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok
egészségének es életének megóvása erdekeben Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulesi onkormanyzat képviselö-testuletének feladat- Cs hatásköret a polgármester

Javaslat a
Budapest
Jozsefvarosi
Önkormányzat
által fenntartott
óvodákban,
valamint az állami
intézményfenntart

gyakorolja.
E rendelkezések alapran a Józsefvárosi Önkormányzat Kepviselo-testülmének feladat- es
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgárniester úgy döntök. bogy

1.

a nevelém-oktatási éoaszociálro intécaéayek kozótkeztetesi árváltozásából ere&
ktiltsegváltozást a szolgá
ybevevöktól az onkormányzat továbbra is átvaIlja

A határozat a Józsefvárosi
Szociális Szolgáltató Cs
2020.június.0 Gyermekjóléti Központ részére
4.2020.június
megköldsére került.
A
10.
JSzSzGyK a fökönyvbena
Határozat szerint az

ó központ által

eloirányzat módósitásokat

f
80

2020.
június
25.

81
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2020

VI.03.

fenntartott
Budapest Főváros
VIII.
kerületi
iskolákban
alkalmazott
étkezési térítési
díjakról szóló
13/2013. (III. 28.)
önkormányzati
rendelet
módosítására

mist...two
gältatási

2.

al az étkeztetesi kiadások áremelesere tenazett 65 'nos nenekedes Össze' ‚cl. 52. I 53 ezer Foal
a Józsedärosi Szocialts Szolgairató és Gyertnekjoleti K ', zoom költsegveteset csökkentem.
M a löasefsárosi Sateiális Szolgáliató es Gyerrnektoteb Központ kerete]. fmanszírozósi
működest bevételek tozponn. aänyítoszen I tamozaras elo3ränyzatat csokkentt a ..40104.01
Szoctalis étkeztetés" - kotelezö feladat elotranoza-rat
oaten 9 775.0 ezer Ft-tal, az önkent
vallalt feladat eletranyzatat I 590.0 ezer I- biol. a ‚.4';!"' Nappal' Oleos" kettle*, feladat
elenranyzatat 505.0 ezer Ft-tal, az onkent s-a Italt feladat előiranyzatát 75.0 ezer Ft-tat, a
.,40108 Családok Mmenot Otthona" kotelező feladat előíranyzatat 338.0 ezer Ft-tal. a
"40109 Oktatau-nevelési mtézmenyekhen etkeztetes biztositasa" kotelező feladat
eldirányditát 39 680.0 ezer Ft-tal. ezzel egytdejüleu uuyan ezen cimek dolog' kiadast
előirányzatit csökkentem ugyan ezen osszeuekkel el az Onkormanyzat hevetel ..I I 108-02 Költsegveted ámogatások.
o
intezményfinanszirozas"

Cleyosztály
Flumänkap

escliali
Iroda.

június

3

esi
Ügyosztály.

2020.

Józsefváros

június 25.

Szociális
Szolgáltató

cim őttanszirozzasi maddest kiadásokiközponts iranyito szervi támogatás folyösitasa kotelező feladat - eloirányzatat 50 498,0 ezer Irmal, az onkent vállalt feladat elärtanyzatat
1,663,0 ezer Ft-tal csokkenu. ezzel egodejilleg a ,_11107-01 Műkodést cél és altalanos
tartalék' Om kiadást -

3030.

Költségvet

a határozat 2. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

Június

Költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál
figyelembe veszem.

Junius

2020.
25.

es
Gyermekjo

éti

kötelező feladat -azon kelni az általanos tartalék elefiranyzatat
52.163.0 ezer Ft-tat megemelem.

Központ

a
költségvetés

a hntározathas foglaltakat a költségvetéstől szóló rerdelet következő modosnasenül
ftgyetembo veszem.

I rendelet

2020.
június 25.

következö

2020.
25.

módosítása

A koronavirus elleni védekezésről szóló 2020 Co XII töniény 3 I Illés (3) bekezdése
értelmében, valammt a veszélyhelyzet kihirdetésenolszóló 40/2020 (III It) számit
kormanyrendelet I. * értelmében aa élet- és vagyonbtztonságot veszélyeztekt tömeges
megbetegedest okozó hurnánjárvány következinenyeinek elhádtása. a magyar állampolgárok
egeszségenek es életének megóvása erdekeben Magyarország egész területére

2020.

veszélyhelyzetet hirdetett ki.

június

A katasztrófavédelemred és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásoról szóló 2011
evi CXXVIII. törvény 46. I (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

25.

telepalési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a lozservitrosi Onkormanyzat KépyisetimesteIetének feladat- és
hatásköret gyakorolva Pikó Andres polgánnester ügy döntök, hogy:

2020.

a Józsefvárost Szociális Szolgálaato es Gyermekjolón Központ telephelyeként működő
népkonyha 350 adag/nap adagszán
fit egyszeri egy tat meleg étel előállitása 2020 Junius
02. napjától saját Ozókonytái által a Józsefváros' Fuyesitett Bölcsődék feladata

Junius
25.

2020. június
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2020

Javaslat a
Budapest
Józsefvárosi
Önkormányzat
által fenntartott
óvodákban,
valamint az állami
intézményfenntart
ó központ által
fenntartott
VI.03. Budapest Főváros
VIII.
kerületi
iskolákban
alkalmazott

2.

a határozat I. pontja szerinti feladat ellátás biztositása érdekében a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék engedélyezett letszámát 2020 njunius 02 napját611 fővel (szakacs) megemelem.
igy az engedélyezett álIáshelyetnek szama 197 fő röl 198 lure vá honk

2020.
Humánszol

június 25.

gáltatási
Ügyosztály
.Hurnünkap

a határozat 2. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek./ A
végrehajtás folyamatban van
(jeb).

2020.
június

25.

csolati

3.

felkérem a Józsefvárosi Egyesitet1Belesodek intézményvezolitét, logy fenntartót jóváltagyas
céljából az ‚rlézrtéry szervezett és működést 56316 lyzatát módositásra terjeSSZC clo

Iroda,

2020. július

követk

Költség Vol

15

ezoi KT

esi
Ügyosztály,
Józsefváros
a Józsefvárost Lüsesitett Bolcsödék részere a létSZáM einelesit 1.625.0 ézer Ft-o!, konyhai

4.

berendezések sasártasára es etkezést progrant bovitésre 2 103.0 ezer P1-01 htztositok a
Józsefvárosi Szoctálts Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a népkonyhai

i

Szociális

Szolgáltató

es

kiadások megtakaritásaterhére.

2 020. Junius
j.

2020.
Junius
25.

Gyennekjó

led

Vi
81

n

82

étkezési terítési
díjakról szóló
13/2013. (III. 28.)
önkormányzati
rendelet
módosítására

Központ.

.

a1 a hataozat 4. pontárban foglaltak mien a loasefiárosi Szonális Szölgáltato es
Gyennchieleti Kozpom bevetel. finansitiozesi müködési bevételek,kozponti. iranynószen '
tarnocatas eloiránymtat csokkentem a _401 a4-ol Szncialis etkeztetes" - kotelezo (chide' -omen 3 728.03 ezer Fmal, ezzel egyid8tileg dean ezen am dologi kmdasi elöiranyzatat is
csökkentem ugyanezen összeggel,
b) a Józsefváros' Egyesített Bolcsödék bevetel 40200 rim - önkent vallalt feladat.
finanszírogisi miikodési hevetelekikozponti. irányitoszena támogatás eltiganyzatai 3 728,0
ezer Ft-tali ezzel ecjidetüleg a Midas. személyi ottatások előiranyzatät 1 411.0 ezer Hoak a munkaadát terhelő jáeatákok
es szociális hozzajárulási ado előgányzarát 214,0 ezer Ft-tal, a
beruházasok eloiranyzatat 2.050,0 ezer Foal, a dologi kiadások elbirányzatat 53.0 ezer Fmal
megemelem.

6.

a Józsefvärosi Egyesitett Bolcsödék 40200- önkent vállalt feladatbevetelek/müködesi
bevételek előirányzatat es a dologi kiadások eliiiranyzatát 24.978.0 ezer Ft-tal megemelem a
határozati javaslat I. pontjában foglaltak miatt.

foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módositásánál
átvezetésre kerülnek.

Józsefváros
i Egyesitett

Bölcsödek
intézmény'
2020.

ezetöje

június 25.

2020..június

2020.

3 ..

Itinitls 25.

2020.
juntas
25.

a határozat 6. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet
soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

jüntUS

A költségvetési rendelet
módosításánál figyelembe
veszem.

június

A határozat végrehajtása nem
igényelt intézkedést.

júnitis

2020.
25.

a
7.

a határozatban foglaltakat

Mt give
gyel

költségvetés

MI szóló rendelet következő modosítasánál
be veszem.

i rendelet
következö

2021.
,... ;
..,,
Június
'll ),

2020.
25.

módosítása
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2020

Javaslat a
Budapest
Józsefvárosi
Önkormányzat
által fenntartott
óvodákban,
valamint az állami
intézményfenntart
ó központ által
fenntartott
VI.03. Budapest Főváros
VIII.
kerületi
iskolákban
alkalmazott
étkezési térítési
dijakról szóló
13/2013. (III. 28.)
önkormányzati
rendelet
módosítására

A koronavirus elleni vedekezésr6I szóló 2020 évi XII törvény 3.§ Illés (3) bekezdése
értelmeben, valamml a veszélyhelyzet kihirdetéserölszoló 40/2020 (11/ I I.) számú
kormányrendelet 1 § enelmeben az élet- es vagyonbizionsegot veszelyeztetö tomeges
megbetegedést okozó hutnánjátvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgámk
egeszsegenek es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszelyhel yzetet hirdetett ki.
A kataszirófavidelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szótó 2011
évi CXXVIR törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a
települést önkormányzat képviselooestuletenek feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő-tostületénck feladat- es
hatáskörét gyakorolva Pik' Andras polgánnester ügy döntök. hogy:
A közétkenetesi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020 (V. 25)
seán‘i polgármesteri határozatot adminisztrációs hiba miau módositom.
A kozétkeztetesi szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 21812020 (V. 25 )
main(' polgármesteri határozat 3. pontja helyébe
aa Közétkeztetési feladatok 2020. Junius 02. napjától tortenö a kozbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáig tanő időszakra vonatkozóan az On" terjesztés mellekletei
képező Forest Etteremuzerneltetö Kft szolgáltatási szerződést aleirom. es haladéktalanul
tejékoztatom a közbeszerzesi hatóságot".
az alábbi. szöveg lép:
a Közétkeztetési feladatok 2020. jumus 02 napjától torténä a közbeszerzési eljárás
eredményenek megállapitaseig taco idószakra vonatkozóan az Eurest Étteremúzemeltető Kftvel
kötendő szolgáltatási szerződést aleirom, és haladéktalanul tájékezlatom a közbeszerzési
hatóságot".

82

Humánszol
gáltatási
Ügyosztály 2020. Junius
Humánkap
csolati
Iroda

03.

2020.
25.

83
4 ( I I , ,OE) tosertiese
ertelmében. minute, a vesrels helsret kihirdeteserill szóló 40 2020 OR 11 1 számu
kormansrendelet 1 § ertelmelon m elm- es másonbiztonsagot veszelyerteió tummies
megbetegedést okozó humánján ans kosetkezrnens-cinck elháritása. a mortar allampolgárok
egészségének es eletenek Inept, ash erdelpben Mae§:arország egesz tonic:Ore
A k0F01121, 1111, el11,11‘eonenstos .zoio évint C, NII tonen'-

veszelyhelszetet hirdeten ki.

2020.

A Képviseléklestület hatáskore a Magsarorszaá helyi onkormanyzatairol szóló 2011 es;
CLXXX1X. törvény 59. 0131 bekezdcsen. valamint az SZMSZ 31. § Mbekezdesén alapul.
A katasztrófasndelemről is a bona kapcsoládo egyes torvens:ek módosításared szölö 2011
évi CXXVIII. törveny 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzeiben a
települ en onkomiányzat képviselörtestuletenek feladat-én hataskonit a polgarmester

június

25.

gyakorona.
E rendelkezesek Raman a Józsefvárosi Onkormányzai Kepviselintestulmének feladat- és
Snr;n7e=n3rAa'ibtIo :„esitett ()soda
a Buda„s7lotsra tro;enVoltrnaPnZsAt ?etra"innOE
szákbely ds tagóvodáinak a 2020. évi nyári zárva tartási idejet a szüksénes karbantartási.
felfijitási es takahtasi feladatok elvégzése érdekében as alábbiak szertnt hatarozza meg
azzal. bogy a nyart szünet idején as ügyeleire kijelölt Modal: fogadják a gyennekeket.
Óvoda neve. cime:
2020 évi nyári
zóna tartás ideje:
óvodai ellátást nyájtó
ügyeletes értoda:
Napraforgó Egyesitett Óvoda
Gyerek-Virág Tagovodaja

Javaslat a
Napraforgó
Egyesített Óvoda

N
Y
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2020. évi nyári és

1082 Bp. Barons". 11 Ph.
2020.07.27-0807-ig

Humánszol

Napraforgó Egyesitett Óvoda
Virágkoszorn Tagovodája

Egyosztály

1083 Op. Baross ii. 91.
_.

esolati

gállatasi

liumánkap

ideének

Napraforgó

1086 Bp Csobänc a. 5.
2020.07.27-08.074g

meghatározására

Egy esíte tt
Óvoda

Napraforgó Egyesített Óvoda
Csodasziget TanCoodája

A határozat 2020.06.10. napján
elküldésre került a Napraforgó
Egyesített Óvoda részére.

2020.
június

1083 Bp. Tomn u 38/A
3.

25.

Napraforgó Egyesített Óvoda
székhelyóvoda

1084 Bp. Tolnai „.7-9.
2020.07.20-07.31 -ig
-Napraforgó Egyesiten Óvoda
liétszínvirág TagOvodája

1081 Bp. Erna. 3.
Nanmfortó Féventen Óvoda

2.

09.

Iroda.

Napraforgó Egyesitett Óvoda
Várunk Rád Tagóvodája

téli nyitvatartási

2020. június

a Budapest Józsefvárosi Onkormanyzat fenntartásában leső Napraforgó Egyesitett Os-oda
székhely en tagóvodáinak éti zára tartási idejét a 2020. decent her 28-161 december 30-arg
MIR> időszakra szólóan rhárom nap/ határozom meg A Oh szunet Ideje alatt a
Napraforgó Egycsitett Óvoda Pitypang Tagártodája (1087 Budapest. Százados tit 12M.) ügyeletet tail, es fogadja a Napraforgó Egyesített Óvoda székhely es tagovodáiba
beiratort gyenneket.

haiályon ki vül helyezem a Kultutális. Civil. Nemzetiségi. Oktatási. Sport es
Esélyegyenlösem Bizottság 3/2019 (X1 26) számn határozata 21 pontját
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84

A koronavírus el e
valamm
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Javaslat a
„Szolgáltatási
szerződés
keretében emelt
szintű mérnök
informatikai
szolgáltatás
nyújtása" tárgyú,
közbeszerzési
értékhatárt einem
érő beszerzési
eljárásban
eredmény
megállanitására

edekezesral szóló 2020 evi XII tan-env 3 § ( 1 j é
elmelten.
et kiltirdeteseml szole40 2020 MI II I Karat rendelei

el
vagyonbtztonsagot veszelyeztetó time:es megbetegedesi okozo
I §-a ertelmeber
Itumánjárvány következmén. intek elhätitása, a magyar ällampolgárok egészségének es életének
megóvása érdekében Magyarország egesz tediletere v eszélyhelyzetei hirdeleit ki.

A Képvisekötestulet hatáskore a Magyamrseig helm onkormányzatatrül szóló 2011 évi
CTOE000X. törvény 59. § (3) bekezdésén. valamint az SZNISZ 31. §( I ) bekezdésen elan"
A kataszunfavédelemill es a hozzá kapcsolódó egyes torvények mödositasarol szolo 2011
e', cxxvm. toriáény IF § PI) bekezdésének felhatalmazása alapján v eszelyhelyzetben a
települési onkormanyzat képviseliptestuletének feladat- es hatáskórét a polgártuester got Sorolja
E rendelkezések alapján a Józseforost Onkormányzat Kepviseleötestületenek feladat- ás
hataskörét gyakomIta Pike Andras polgárinester ügy döntök. hoe:

i

A .Szolgallatest szerzödes keretében emelt szintű mérnok
tárgyú kozbeszerzesi éttekhatart el nem era beszerzést el

ormatikai szolgaltatástsyo,tdsn
dn '

y

Jegyzői
Kabinet
Belső
Ellátási
Iroda

2020. június
30.

nitom

A ..Szolgáltatási szerződés kereteben crack szintű mernök tuformarikat szolgáltatás nyújtása"

2.

köverk
ezó KT

tárgyú kozbeszerzesi enékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb öszszeuti
ellemeelgáltatást tartaImazó, érvényes ajánlatot adó Kerntann Müszaki Fejlesztö és
Tanácsa do Kft (1149 Budapest. Angol utca 32 4 ép. 2. ern ) ajánlattevii az eljárás nyertese.
Az elfogadott ajánlati ár: 3340.000.- In E ÁFA azaz Prune 4.495.800.- Ft.

Felhatalmazom a jegyzöt az előterjesztés 3 melléklete szertnti szerzedes megkö

e.

A koronavirus ellem vedekezésról szóló 2020 évé XII törvény 3 * Illet (3) bekezdés
Crielmeben. valannnt a veszélyhelyzet kihirdetéseröl szóló 40/2020 (III. I I.) számú

N

y
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2020

Javaslat a
„Józsefváros
Integrált
Településfejlesztés
i Stratégiájának
V 1.09.
felülvizsgálata"
tárgyú tervezési
szerződés
módosítására

kormányrendelet I. § értelmében az élet-és vagyonbiztonsagot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó It urnánjániány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok
egészséginek es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
hatásköre Mötv 59§ (3) bekezdésén, valamint az SzMaz 3 Ľ § ( I )
A Képviselő-'est'let
bekezdésén alapul

A katasztrófavedelemral és a hozzá kapcsolódó egyes toáénYek InódusításPról *6919 2911
éri EXXviit iörvény 46. § (4) bekezdésének felhatalinazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulést önkormányzat képviselő-testületének feladat- es hatáskörét a polgármester

A Pénzügyi Ügyosztály részéről
külön intézkedést nem igényel.
A teljesitési határidő
tekintetében módosított
szerződés aláírás alatt van.

Városépítés
zeti Iroda, 2020. június
Pénzügyi
09.
Elyryosztály

2020.

június
25.

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józseftárosi Onkormánymt KépviseliOestuletének feladat- és
hatáskörét gyakorolta Pike, András polgármester úgy döntök, hogy:
I. eayetértek a Józsefoáros Integrált Településfejlesztést Stratégtájanak facilvizsgelata"
tárgyú tervezési szerzödes melléklet szerinti módosításával. egyintal alárom

N

y
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Javaslat a
Belvedere
Consulting
Ingatlanfejlesztő
Kft. kérelmere
indult ügyben
hozott határozat
visszavonásáról,
az eljárás
megszüntetéséről.

A koronavirus elleni vedekezesralszeitó 2020. évi XII törvény 3 § (1)es (3) bekezdése,
valantint a veszelyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (111 I I.) szám' kormanyrendelet I §
értelmében az élet- és vagyonbizionságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó

kinaáruárvány következményeinek elliárilása. a magyar állarnpolgárok egészségénck es
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzet került
kihirdetésre.

A Képvisele.testate hatasköre a Magyarország helyi enkormányzatairól szóló 2011. mi
CLXXXIX. tönöny 59. § (3) bckezdésen. valamint az SZMSZ 31. § (1) bekezdésen alapul
A katasztrófavédelemről ás a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositasáról szóló 2011
dot CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települest onkormanyzal képvisekötestületinek feladat- es hatásk6r0 a polgárrnester

Hatásági
Ügyosztály, 2020. június
Igazgatási
09.
Iroda

2020. június

10.

A végrehajtás megtörtént. A
Hatósági Ügyosztály részéről
további intézkedést nem
igényel.

2020.

jiúnus
25.

gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a Józsefvarost Onkományzat KépviseIo-testületének feladat- es
hatáskörét gyakorolta Pikó András polgármester úgy döntök. logy
a BOveder Consulting Ingatlanfejlesztő KP kérelmére „a dull úgyben hozott 05(676-5/2020.
iktaiöszámu határozatot visszavonorn es a kerelemre induIt eljárást megszüntetem.
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85
Javaslat a
oiozsefvárosi

A Aoronartr diem védekezesról SZÓ115 2020 ova XII ton ény 3 § tat esel) bekezdese enclmében.
valarool a , moroMOret killtrdelesérd szolo 40,2020 (III I I ) Korn. rendelet I Ca énelmeben az
elet- és sagyonbiztonsego veszelvened ;meat's megbeteuedest okozo humánjanany
következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veseelybelyzetet hirdetett ki.
A Képviselö-testület hataskore a Magyarorszag held onkormanyzalairol szoló 2011. evi CLXXXIN
törvény 59. * (3) bekezdésén. valamint az SEMSZ 3). e lt I bekezdésen alapul.
A katasztrofat édelemröl és a hozzá kapcsolódó ceyes tönenyek módositásárol wok.) 2011 Ms
CXXVIII. törvény 46. ((4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települesi
ónkormanyzat képstselö-tesnt letenek feladat es hatásköret a polgármester gyakorolja.
E rendelkezesek alapien a lözsefvárosi Onkormanyzat Kepvlselehtestuletériek feladat- es hataskorét
gdakorolva Pikó Andras polgánnesier ügy dontok. Imam

Önkormányzat es
költségvetési
szerveinek, a
nemzetiségi
önkormányzatok,
valamint a 100%-

ban
önkormányzati

N
Y
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gazdasági

25.
Gazdálkod
äsi
Ügyosztály
Közbeszerz

társaságok

2020. június
09.

ösi Iroda

bankszámláinak
vezetése és a
számlavezetéshez

2020.
júrliuS

j.

kapcsolódó
szolgáltatások

a ,Józsefvárod Ortkormányzat es költségvetési szervemek, a nemzerségi önkormányzatok.
valamint a 10034-ban onkormányeati tulajdonban lévő gazdasam tarsasagok bankszámleinak
vezerese és a számlavezetéshee kapcsolód') szolgáltatások nAeljtása" tärgyban. a Kbt. 85.* (2)
bekezdés O Poneln sze131111 tárgyalásos közbeszerzési eljárási inditok

Felhívások EKR-be történli

2020,

feltöltése megtörtént.

június

Közbeszerzési Hirdetmény

25.

a részvételi felhivás es a kapcsolódó dokumentumok felhasználásával intézkedeen a közbeszerzési
eljárás
di tüsá ról és a közbeszerzésckred smile 2015 évi CXLIII tonemy szerinti hatándisk
betartásáról

közbeszerzési eljárás

2020.

folyamatban van.

június

2020. június 16. napján
feladásra került. A

nyújtása"
tárgyú
közbeszerzési

2,

eljárás

25.

mooindoMM-a

A koronavirus elleni védckeeesról szóló 2020. évi XII torvény 3. § lit és (3) bekezdése
értelmében, valam.nt a veszélyhelyzet lohirdetéséröl szóló 40/2020 (III II) Korn). rendelet
I §-a értelmében az dlet- 6 vagyonbtztonságot veszélyeztetö mirages meghetegedest okonia
humánjárvány következményeinek elháritasa. a massyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarmszág egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Kepviselö-tesnilet hatásköre a Magyarország helyt önkormányzatáróI szóló 2011 évt
CLXXXIX. törvény 59. § (5) bekezdésén. valamint az SZMEZ 31- § ( I I bekezdesen alapul.
A katasetrafavedelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények rnodositasáMl matt 2011
évi CXXVIII. törvény 46. 5 (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepolem önkormányzat képviselertestuletenek feladat- es hatáskörét a polgánnester
gyakorolja,
E rendelkezések alapjan a kissers-Post Onkormányzat Eepviselö-testuletenek feladat-és
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgármester úgy dömök, hogy:

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás

250

2020
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tulajdonost hozzájárulóst adok a KAMIN GROUP Kivitelező Kft. (székhely: 1047
Budapest, TOEmi di p 28-30. adoszam. 12432626-2-41, cégjegyzék Wm- 01-09-9341161

hoz a KAMIN

GROUP
Kft. részére-'--

Budapest VIII.
kerület, Horvath
M. ter 16.

súlytotta a leginkább. Ezért az
Önkormányzat napi 220 adag
egytál ételt biztosított az
Oltalom Karitatív Eesületnek
gy

30 napon keresztül. / A

2020.
június
25.

határozat szerint saját
hatáskörben az előirányzatok
Józsefváros

módosítása

i

Gazdálk d

megadására
kiménymagasításá

Z

A koronavírus járvány a
legkiszolgáltatottabbakat

L

2.

részére a Budapest vol. kerület, Horvath Mihaly Mr IS. projekt epités következtében
dintelt szomszédos. Budapest VIII. kettlet_Hon-áth Mihaly Mr 16. társashaz
önkormanyzan tulajdonú B épulet kernényjaratan Mind dads' módositási, ktváltasi
munkáltokhoz
a:
- B. ender az Ores Ores épület ennlett keményeinek használaton kivül helyezése.
a
KAMIN
GROUP
Kivitelezö
Kft. said költségén kifogástalan
A munkálatokat
minoségben végzi el 2020 tabus 314p.
A KAMIN GROUP Kwitelezö KR. a munkálatokkal kapcsolatban kärtéritési, vagy
egyéb jogi igénnyel az Önkonnányzattal szemben nem élhet.

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 201. az I.) pont szerinti msnkálalokra
vonatkozó tulajdonosi hozzájámlás kiadásához. valamint az elvégzett stun
ellenőrzésére es átvemlére

35

85/
Központ

Zn.
vagyongaz
dálkodási

I) pcOEIII

igazgatója 2020. június
9.

2.) pont:
2020. július
31.

A tulajdonosi hozzájárulás
kiadása megtörtént.

2020.
junius

25.

auguszt
usi KT

2R-
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A koionat irus client tedekezesml szóló 2020 G i XII ton env r t (I) es (3) bekezdese
ertelmeben. valartunt a veszelyhelyaet krInrdehrsérol srvslo 4(5 2020 (Ill I I ) Koren rendelet
I §-a értelmehen azélet- és mgyonbrztonsaum vesaelseetem lomeges ate beieuedest okoao
Immánjárvány kövervezményeinek elhädtása. a inauyar állaMpoluárok errászseuének és
életének mecovása érdekében Mamarország egész tervletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Kepuselo-testulet hatásköre a Mauyarorsaau helyt onkormanyzatairol szele 2011 evi
€1.88588 . rössesS 33 5 3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. § (1 I bekezdésen alapul

2020.
június

A katasrvréfavedelenued es a bona kapcsolódo ewes torvények módositasaról szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 46. 5 141 bekezdesének thlhatalmazása alapján veszélyhebvetben a

25.

telepules, unkomrányzat képviselb-iestuletenek feladat- és hatáskoret a polaärmester
gyakorolja.
E rendelkezések alaptan a leaservárosi Onkormanyzat Képarvelö-testuletenek feladat- es
hatásköret gyakorolva Pikit Andras polgarrnester ügy döntök. hog),

Jav slat

Józsefváros

tulajdonosi
hozzájárulás

i

megadására

Gazdálkod
tulajdonosi hozzájárulást adok a KAMIN GROUP Ki' itelezö Kft (székhely 1047
Budapest. Tinodi u. 28-30.. adószám: 12432626-2-41. cégjegyzek szánt:01-09-934116)
részére a Budapest VIII kerület. Tolnai Lajos a 3. projekt ápités következtében
erintett. Budapest VIII. kerület. Tolnai Lajos a. 5. társasház önkormányzati

keménymagasításá

Z
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hoz a KAMIN

GROUP

tulajdonrész kemenyteratait érintő alábbi módosítási. kiváltási münkálatokhoz.
- Magasfoldszni 5 - A lakás szobájában találhaio fütöberendezes megszüntetése és
lavaltesa korszerű elektromos készülékre Az enntett kemény

Kft. részére —

Budapest VIE
kerület, Tolnai

használaton Idyl)] helyezese szükséges.
-13 épület félemelet 10: A tetras fürdisszobinaban a gazuzmil kéményen fűtö es
melegvia szolgáltató berendezések megszüntetese és kiváltásuk
korszerű elektromos készülékekre Az &Inlet( kémény használaton

Lajos utca 5.

Psi
Központ

Zit.
vagyongaz
dálkodási
igazgatója

I.) pont
2020. jUnius

A tulajdonosi hozzájárulás
kiadása megtörtant.

2020.
június

25.

kisüt helyezése.

A munkálatokat a KAMIN GROUP Kivnelervi KO saját koltségén kifogástalan
muiöségben végzi el 2020 Julius 31-ig. A KAMIN GROUP Kivitelező Kft a munkalatokkal kapcsolatban kárteritész
vagy
egyeb jogi igénnyel au Önkományzattal szemben nem élhet.

2.

2.) pont:

felkérem a Amservárosi Gazdálkodási Központ Zttöt. az I. pont szeiinti munkálatokra
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadásához valamint az elvegzeth itunkák

2020. július

ellenőrzésére is átvételére.

31.

auguszt
usi KT

A koronavirus ellent vedekezesröl szála 2020 évi XII torvény 3. * it) es (3) bekezdése
értelmeben, valamint a vesaelyhelyzet kilurdetéserril wok) 40/2020 011.1 Komi rendelet
I. §-a értelmében az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének ás
életének megóvása érdekében Magyarország egész ter-Weer° veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviseliktestulet hatásköre a Magyarorszag helyi önkormanyeatarról szóló 2011 évi
0000C18. törvénY 30. § (3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31.* Ill bekezdésen alapul.
A katasatrófavédelemről es a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásántl smile( 2011
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települem önkormányzat kepviselthtestulciének feladat- es IGGskoret a polgánnester

2020.
június

25.

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a lözzefvarosi Onkormányzat Képviselö-testületének feladat- us
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgármester ügy döntök. hogy:

•Sy,
86

3,

87

tulaidonosi hozzárarulast adok a K AMIN GROUP Kis telező Kft tszekhel. 5047
Budapest. !Moth u. 25-30..adoszaint 12-131M20-2-4 I. cegtegyzek wain: 01-09-9341 l(0
remote a Budapest VIII. kcinlet. lion ath Mihaly ter IS. snuck, epiressel érintett
szomszédos. Budapest VIII kerület. Maser utca 25. VIM Maui. I cto sa-ban
önkorrnanyzate tulajdona lakoepulet kentenjjarmatt armlet alahhi modositást, En alms,

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás

munkálatokhoz:

megadására

252

2020

hoz a

KAMIN

GROUP
Kft. részére—
Budapest VIII.
kerület, József

u.

Gazdálkod

A lakás fOrdeszobajaban a gazuzmú keszulékck ntegszuntoese.
korszeni elektromos rules es melegozeltalás hirsositára Ar ammo
kémény használaton Loin helyezése
tt adalék kernenyeinek használaton kisüt helyezése.
- Földszint 2.i A lakás érinte
-Földszint 3.: A lakás érintett =ale': kemenyeinek használaton kis-ül helyezése,
- Foldszint 4 - A lakás firdöszobárában a eizimmit keményes loonvéloor
megszuntetese. korszeni elektromos fates ktalakitása. az érintett.
tartalék kémények hasznalaton ki' ii helyezése • I emelet 1.. A elfin kivül uzernelö kemény ventilator (eleptiese.
• I emelet 2., A lakás furdoszobajában a gammon- kéményen BIM is rneleuviz
szolgáltató berendezések mogszunterése es kmältisirk korszeril
- Foldszim I

kéménymagasitásá

I.

25.

A

6z:set-gams

ási
Központ

Zn
vagyongaz
dálkodási
igazgatója

I.)

pont

2020. június
9.

A tulajdonosi hozzájárulás
kiadása megtörtént.

2020.
június

25.

elektromos készülékeket. Az erinten kemenyek használaton kiviiI
helyezése.
munkálatokat a KAMIN GROUP Kötnelczet NO NMI koltsegen ktfegastalan

nonöségben venal el 2020 Julius 31-ig.
A KAMIN GROUP Ktvitelezó Kő. a munkátatokkat kapcsolatban káriMitésh stagy
egyéb jam igénnyel as Önkormányzattal szemben nem élhet.
A munkálatokat a KAMIN GROUP Kivitelező Kft saját kintsésen kifogástalan
minosegben vegm el 2010 jülius 31-ig
A KAMIN GROUP Kivitelező Kő. a munkálatoldcal kapcsolatban käneritési. vagy
egyeb jog( igénnyel az önkonnanyzattal szemben nets ant.

ellenőrzésére

Javaslat

Budapest

szám

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat KépviselöLestoleienek feladat-és
hatásköret nyaknrolva Pikó Andras polgármester ügy Cilia. bogy,

valamint a

Budapest VIII.
kerület, Lujza u.
utcai bejáratú,
földszinti

lázsetváro

Gazdalko

Budapest VIII. kerülch Lujza it. IS. szám alatti. utcai bejäratik földszinti. 22 m2
cabaret szolgaló helyiség. es a Budapest 3111. kerUlel. Lujza
a bszerulefilakás
nem la
rem alatti lakos csatolasaval kapcsolatban SIM So uleske 1 határozat
IS
tokhoz a szukséges culajdonosi hozzajárulast
bed. részére
a

15. szám alatti,
V109.

uni KT

CL200CI X. törvény 59. § (3) hekezdesen.valamint az SZMSZ 31,t (I) bekezdésen alapul.
A Icemsztrofayidelernról es a ((Gaza kapcsolódó egyes törvények módosiiimaról mein 1011.
évi CXXVIII. törvény 46_ § (4) bekezdésének felhatalmazása alas* seszélyhelyzetben a
települést onkormányzat képviselő-testutetinek feladat- is hataskoret a polg.irtnester

alatti lakás,

2020

es atsitelere.

auguszt

A koronayinn elleni védekezésről szek 2020 évi XII utryény 3 § Illés 13) bekezdése
énelmében, valamint a veszélybelyzet kilordeteseről szóló 4071010 (III. II ) Korn. rendelet
I )ra értelmében as Bet- es vagyonbiztonságot vezélyezietei tarmacs megbetegeriest okom
Immänjárvány következményeinek elharitasa, a magyar állampolgárok egészségének és
életének mezóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet birdclett ki.
A Képviselo-testüle haraskore a Magyarotszág helm önkormányzatarról szölta 1011 évi

VIII. kerület

253

2.) pang
2020. július
31.

felkérem a Jómefvárosi Gazdálkodási Központ 20-4 azt.) poet szetinti munkálalokrá
‚'onalkojiv tulajdonosi homájánalás kiadásához. valamint as elvégzett munkák

2.

22 m2

alapterületű

tneuadom.
Cell:Mom a jörseMtosi Gazdálkodási Központ Znkt a határozat
tulajdonosi hozzájárulás kiadására

nem lakás céljáró
szolgáló helyiség

1.1 ponliaszennit a

asi

I.) es 2.)

Központ

Zit
vagyongaz
dalkodasi

pont
esetében:

2020. június

A tulajdonosi hozzájárulás
kiadása megtörtént.

2020.
június

.5

igazgatója

Sc

ár
87

88

esatolásával
kapcsolatos

3.) pom

tulajdonosi

esetében: a

hozzájárulás

használati
felkerein a Józsenerosi Gazdálkodási Központ ZOEIT a c
szabelyosseganak elleriórzes

megadására

ol

e

mcgállapod
ás kellétol
számított I
év

A horo&virus elleni védekezésrol szolo 2020 évi XII törvény 3. * (1) és (3) bekezdése
valamint a veszélyhelyzet kihirdetesérial szölö 4012020. (Ill. II 1 Korm rendelet
1 §-a énelmében az élet-és vagyonbiztonságot veSeelYózters tomeees meghoegedint ("kip&
horlánlarsány következményeinek elhasitása. a magyar allamPorsárok egészségének és életének
sz területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
megovása érdekében Magyarország egé
A Képviselő-testulet hatashore a Magyarorszag IlelY1 onornianYzatalról szólo 2011 ön
CLXXXIX. törveny 59. * (3) bekezdésen. valamint az SZIRSZ 31. Si (I) bekezdésén alapul.

sági Felelős (IRE)

hone kapcsolódó egyes törvenyek módositásarol szolia 2011
A katasztrófavédelemről és a
évi CXXVIII. törvény 46. ((41 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
képoseló-testületének
feladat- es hatáskorst a polgármester gyakoro Its
telepidest onkormányzat
E rendelkezések alapján a lozsefvárosi Onkormányzat Képoselehtestuletenek feladat- és

szolgáltatás

hatáskörét gyakorolva Pike, András polgármester úgy döntök, bogy:

Javaslat az
„Információbizton

N

2020

‚'1.10.

tunas

5

Polgánnest

en' Jegyzői

ellátása" tárgyú

254

2 020

Kabinet

közbeszerzési

az ..Infomrseióbloonsági Felelös (tBE) szolgáltatás ellátása" tárgyú kozheszerzési éntékhatárl
alnem ere> beszerzési eljarás eredményest eredményesnek nyilvánitom

értékhatárt el nem
érő beszerzési

Belső

2020. június

Ellátási

30,

Iroda

eljárásban
eredmény
megállapítására

2

a. „Információbiztonsagt Felelős ()BF) szolgaltatás ellátása" tárgyú hozbeszerzesu értékhatán
el nem étiö beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgaltalást tanalmazo,
érsényes arsnlatot adó Közinfonnatika Nonprofit KR. 11043 Budapest. Csányi Laszlo
utca 34 ) ajánlattevia az eljárás nyenese. Az elfogadott ajánlat' är netto 2 400.000,- Ft i
AEA. azaz bruttó 3.048.000.- Btiév.

3

Ill
ill

A Képoselö-teststet hatásköre a Magyarország helyi onkormanyzatairólszóló 2011 CO
bekezdésen alapul.
CLXXXIX. lenVIN 59 - ((3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. (0)
A lotasztráfavédelenneil és a Ears& kapcsolódó egyes torvények módosifisaOl szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. )14) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

ill
UR

ező KT

30.

veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Javaslat a

MI
III
1111 255

et e

30.

2020. június

felhatalmazorn a jegyzót az előterjesztés 3. SZaMÚ melléklete szertn it szezzödés megkotesire

3
A koronavirss elleni védekezesrölszóló 2020 évi XII um
b I hekezdese
értelméhen, valamint a veszélyhelyzet krsirdetéseirölsoóló 40/2020 OIL II ) Komi seaside'
veszelyezters
tömeges
I §-a értelmeben a Kormány az Net- és vagyonbiztonságot
megbetegolest okozó hurnánjaniány következményeinek elhádtása. a magyar állampolgárok
egészségének & életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

2020 június

NOSTRO 2002
Pénzügyi

Tanácsadó KIT
2020.

VI.10

elleni kártérítés
iránti peres

eljárással

1111

kapcsolatos döntés
meghozatalára

települési önkormányzat képviselebtestitleienek feladat-és hatashoret a polgarniester
gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a Józsefvárosi Onkormánynit Képoselö-testuletének feladat-és
'latest:IWO gyakorolva Pikó András polgárinesier úgy &Smolt. bogy:
Budapest Főváros VIII. kerulet Józsefvárosi Onhomianyzat felperes általa NOSTRO 2002
ll karterités irant
Pénzugyi Tanacsadó KR alperes ellen a Pest, Központi Kett-den Birosag elá
jelenleg 34 G 300 935/2020 seem& folyamatban levo peres eltarasban a Budapest Továros

2020.06.16.

napján a

polgármesteri döntés
megküldve Dr. Kerényi Géza

Polgármest

er, Jegyzeii 2020. jtínius
Kabinet

Jogi bode

16.

020. június

ügyvéd részére. Ügyvéd Úr

16.

továbbította a döntést az
ügyben eljáró Pesti Központi

2020.
június
25.

Kerületi Bíróságnak. Jelenleg a
bírói í téletre várunk.

V111. kentlet Józscrsarosi Önkormányzat eclectics a kereselei leszállitja ugyanolyan ménékre
(II 040 000,- Ft tőke ésjärulékm osszegröl 6 424 176,- Ft töke es Eirulékai orszegre),
amilyen mén&ben a Főváron Kozigazgatási és Munkaugo Bitóság a SO M.2442/2016
&anion indult eliárásban a hándruesi igényi megalapozottnak találta.
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NY

186 2019 XII. IK

3). felken a Józsefvárost (iazdálkodási Kenyon
n.
szenödés menositasara a 2 )pontban foglaltak szerint

°Pen"mi

kapcsolatos
döntések
meghozatalára

I

ghaszná

.1GIC

7.n.

2020..januiv 'I

2020.éprilis

A Magyar Miami Operaház 2020. április 8.

8.

napján megkiiiiitte a szerzodist.

202POK25

A Budapest
NY

NY

2

2020

130
.,

5

2020

1.30.

NY

2020

1•30.

Főváros
Bormarwhivatala
anal ingyemsen
losznalt helyiséget
jogviszonvának

A Képviselönenület rim, dönt, hoes' I ) a Budapest Főváros Kormanyhivatala
Budapest VIII kerulet,
Nagy Iowans utca 18. snot alatti, 35078.0.A 17 helynjzi száma, 359 niz
alamenileni, uteri bejáratú. pinceszinti, tern lakás céljára szolgálö lielyiséact

reszere határozatlan időre ingyenes hasznalataba adja a

I.

.16K Zrt.

A Kepvisekidestulet tin dont, hors I elfogadja a halarozat I inellekletet kepezo. pol gárnicater,
Jegizöt
nnefearos Közbiztonságáért Közalapitvány medosításokkal egyeéges
szerkezetbe foglalt Alapitó Okiratät Az Ala*. Okirat a Fővárosi Törvényszék
Kabinet Jogi
hods
változásberegyzéset kovető napon ley hatályba

Javaslal a
Józserváros
Közbizionságáért
Könlapitvány
alapItó oldratanak
módosítására

1

2020. raliu

30
.

2020 január
.
30 .

A Kormányhivatal 2020. május IS-án jelezte,
hogy a helyiségre nem tart igényt

Az AlapitoOkirat módosítás a Fővárosi
Törvényszékre benyüjtásra került

2020.06.25

20211 06 25
. .

felkéri a polgármestert a határozat I. pontjában foglalt Alapító Okhat aláirásáta. pol gánnorior
valamint felhatalmazza a Folgánnestert az eselleges hiánypotlás teljcsitésére.

3.
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évi költségvetés módosításánál vegye figyelembe.

Ilurrionkapcso
lati troda.
Kölines:vet.;
nnosztál t .
020. Ii
-,-Jonervárost
Sacra Ko.na
Egésznoptigyi
Központ

A Képtiselö-testillet ügy dönt, hogy I. jóváltagyja a határozat I. sz.
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2020

mellékletét képező - Polgánnesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása.

11.27.

11.27.

mellékletet 2020. március 01. napi hatályba lépéssel, es felkéri a
polgármestert is a jegyzöt annak végrehajtására.

Javaslat a
Polgármester
Ilivatal Alapito
Okiratának. és
Szervezeti es
Mük0desi
Szabályzatának
múdositáson.
valamint a
Kepvisele-testulet

2 visszavonja a képviselő-testület 191/2019. (X11.19.) sz. határozat 4. a) 4.
d.) es 5. pontját.

191.2019.
(X11.19.) sz.

NV 49
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határozatának 4
a) 4. dl es 5.
pontjának
visszavonására

Polgänneste
rés legyng
legyzoi
Kabinet,
Költségvetés
i ügyosztály

a 2020. évi
költséévetés
modositása

2020.
június 25.

A Költsigyetési ügyosztály részéről a
határozatban foglaltak külön intézkedést nem
igényelnek

2020L február 2.7

határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal. tnelyek a Magyar
Államkinestär :that történő törzskönyvi nyilvántartásba törtenö bejegyzés
napjával lépnek hatályba.

2020.06.25

202(1 06.2.5
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3. elfogadja. hogy a Magyar Államkincstár végzésére tekintette/ az
Egyidejűleg elfogadja a Polgánnesteri Hivatal alapitó okiratát módosító
okiratot es a modositással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, a

önkormányzati rendelet soron következő
módosításánál átvezetésre kerülnek.

2020. február 27.

A Magyar Államkinestär a 6/2020-N1 okiratszámú

önkannányzat men) nyújtja be ismét a 6/2019-M alapító okirat módositást,

3.

A határozat 6. pontjában foglaltak a 2020. évi
költségnetésröl szóló 8/2020. (11.28.)

.
Polgarmeste
—
r ,, Jegyzői

a törasköntot
'
bejegyzés napja

2020.04.02

a törzsköntyi
bejegyzés na pia

2020.04.02

módosító okirat szerinti modosításokat
bejegyene. A 7/2020-E RAW' Alapito Okirat
2020.04.02. nappal bejegyzésre került.

2020.06.25

Kabinetten
zügyi
Uayosztály

A Magyar Államkinestár a 6/2020-M okiratszámú
NY

49

2020
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4.felhazahnazza a polgánnesten a határozat 3. pontjában meghatározott
alapító okiratot módosító dokumentum aláírására és a Magyar
Állainkincstär esetleges hiánypótlási felszólításának te1jesítésére anal,
bogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal neat lehet ellentétes és az
alapitö okiratot lényegi — helyreigazitási kérdesnek item minősülő ..
kérdésekben nemlnádosithatja.

11

módositó okirat szerinti modositisokat
bejegyezte. A 7/2020-E számoAlapito Okirat
2020.04.02. nappal bejegyzésre került.
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követő években a Józsefváros Közössegeien Nonprofit Zit által szervesen
i i„nd,
Nlagyarkáti erdei iskolában dolgozó kiserő tanárok részére 2020-tól ten kabinet J0,,i
három munkanapra nettó 10.000.- Ft:Co:nap megbizási dijat fizet a
Ise&
Józsefváros Közösségeién Nonprofit Zn. által, Oly motion, bogy a Zn.
részére évente 7.778,0 E Ft támogatást biztosít önként vállalt feladatként a

s'"

lese"

Az liarminkapcsolati Iroda tájékoztatása szerint a
2020 . február 2S.

1

tavalyi támogatás elsnimotelsa folyamatban yen,
annak lezárását kertben köttietá meg a
támogatási szersödés

?020.06.25

közszolgáltatási szerződés keretében.-

Polganneste
zGazdasági
vezető.
kötelező feladatként 2 db köztéri takarno gep üzemeltetésére évente 29.280 Köin4,,dés
E Ft összegben a közhatahni bevételek terhére.
i
A

NY

97

2020

I.

81.28.

k

NY 97

2020

Képviselő-teStillet úgy dönt, hogy: I. előzetes kötelezettséget vállal

ügyosztály,
ezerii.
Kerületgazd
álkodási
Iroda. JGK.
2. előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként 4 db köztéri WE
zn ,
üzemeltetésére évente 49.244 E Ft összegben a közhatahni bevételek

előzetes
lezetseovállal
asaired

11.28.

2020 február 23.

2020. februát 28.

2020

11.28.

kapcsolatos
szemelyi je)legti
döntések
meghozatalára

Budapest
I.

testülete. mint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zn. alapitója és
Közösségeié
No
tulajdonosa ügy dönt, hogy: a Józsefváros Közösségeién Nonprofit Z41.
n 'Profti
igazgatósági elnöki megbizásra kiirt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
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tulajdonosa Úgy dönt, bogy: I.) ludomásul veszi a Józsefváros
Közösségelért Nonprofit 2n. Igazgatósági elnökének lemondását, azzal.
hoe a jogviszony 2020. február 29. napjáig tart.
. te
a Józserváros Kócősségeién Nonprofit Zn. igazgatósági elnökéve Mgannes
rlózsefi,aro
2020, martins 01. napi hatállyal 5 évre javasolja dr. Gőz Gabriella
s
megbizását.
Közosségeie
3.1 a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Za. igazgatósági tagjának 2020. a Nmiran
Zn..
Gazdálkodas
3 ügyoszlály

gut

szemelYi tellenü
dnmesck
ineghozatalára

4.1
4.

dr. Gőz

2020. február 2g.

A megbizási ozenüdis elkészült is alfirisra
karat'.

2020.06.25

2020. fehrsár 2S.

A megbizási szerződés <Menial is aláirásra
került.

2520.06.25

2020 február 2S.

A megbiza

szerződés elkészült i
került.

liírásra

2020.06,22

Gabriella. a Józsefváros Közösségeién Nonprofit 2r5.

Faió megbizási díjban.
Igazgatóságának elnökeként brutto
továbbá brutto
Fülto
kSteritésben részesül. Csöke Zita az
lgozgailliijaként bruttó
HAM megbizási dijban. továbbá
bruttó

102(1,85,2.5

Gazdálkodás
I ügyosziály

imärcius Ül. napi hatállyal 5 évre otegbízza Csöke Zitat.
Javaslat a
gazdasági
társaságokkal
kapcsolatos

A végrehajtás megtiirtént. Gazdálkodási
ügyoutily részeril további intézkedest nem
igényel.
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1010
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Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Kepviselö- FlölseM"

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi (5nkonnányzat Képviselő'
testülete. mint a Józsetváros Közösségeién Nonprofit 2n. alapítója es

my

A Gazdálkodási ügyosztily részíröt jelenleg
intézkedést neat igenyel, a fedezet a
küzszolgiltatási szerzédisben biztosíton. A
beszerzesi eljárás elökészítése folyamatban van.

Folgánnenc

Javaslat a
gazdasági
társaságokkal
98

2025.516.28

folyamatban van,

terhere

Z

‚Gazdálkodási ügzosztály reseiról jelenleg
intézkedést nem igényel, a fedeset a
közszolgáltatisi szenidésben biziositedt. A
humineréfarris felvéteti eljárás megiteditisa

Ft/h6 költségteritéstmn részesül.

2020. febniar 28.

A megbizisi szerzédis elkészült es alr
került.

2020.56,25
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkonnanyzat Kgpviselittestülete. mint a Józsefváros Közösségeién Nonprofit Zn. egyszemélyes Polgáfingsfi
tulajdonosa úgy dönt. bogy 1.1a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zn. rGa2dälkod
Felügyelőbizottsági tagjának 2020. március 01. napjától 5 évre tnegbízza . äs'
Ugyosztály.
Egry Attilát.
Inzsef, arcs
KOzösségeté
it Nonprofit
Zn.
okkal
felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t a médo
egységes szerkezetii alapszabályának elokészitesere.
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2020. febraár 25.

7020.06.25

Gazdálkodási Ügyosztály részéről intézkedést
neon igényel.

1 020 .

március 01.

2050.06.25

Fontosabb intézkedésekről, önkormányzati eseményekről tájékoztató
Időpont
Helyszín
2020.03.05 Leövey Klára Görögka ol kus Gimnázium

Résztvevők
Erőss Gábor Alpolgármester

2020.03.11 Online

2020.03.15 Tömő utca 6. Táncsics Mihály emléktábla
2020.03.31 Online

Rádai Dániel Alpolgármester
Pikó András Polgármester
Szili-Darók Ildikó Alpolgármester
Rádai Dániel Alpolgármester
Erőss Gábor Alpolgármester
Rádai Dániel Alpolgármester

2020.04.10 Kőris utca 37

Pike) András Polgármester

2020.04.23 Online

Rádai Dániel Alpolgármester

2020.04.28 Baross utca 63-67
2020.04.28 Online

Pikó András Polgármester
Pikó András Polgármester

2020.04.29 Online

Erőss Gábor Alpolgármester

2020.05.05 Kőris utca 37

Pikó András Polgármester
Rádai Dániel Alpolgármester
Erőss Gábor Alpolgármester
Erőss Gábor Alpolgármester

2020.05.13 Online
2020.05.25 NKE Ludovika kampusz
2020.05.25 Online
2020.05.26 Online

3.

sz. melléklet

Megjegyzés
Amerika-nap
Zöld kerekasztal - Egyeztetés a 6., 7. és 8. kerülettel,
Klímastratégia bemutatása

1848 március 15.-i megemlékezés
Egyeztetés az átmeneti biciklisávokról a fővárossal
Koronavírus járvánnyal kapcsolatban, kínai közösség
adományának átvétele

Egyeztetés a Semmelweis fejlesztésekről - 126. és 145. tömb
Koronavírus járvánnyal kapcsolatban, kínai közösség
adományának átvétele
Online fogadóóra
Amanda Lind webinárium arról, hogy mi folyik Magyarországon
a vészhelyzet alatt
Koronavírus járvánnyal kapcsolatban, vietnámi közösség
adományának átvétele
Webmeeting Energiaklub szakpolitikai intézettel
Egyeztetés a nyári napközis tábor helyszínével kapcsolatban

2020.06.02 Baross utca 63-67

Rádai Dániel Apolgármester
Pikó András Polgármester
Pikó András Polgármester
Rádai Dániel Alpolgármester

Egyeztetés a Teleki téri kertmozi ügyéről a Budapest Filmmel
Online fogadóóra
Megbeszélés a II. János Pál Pápa térjövőjéről a fővárosi
delegációval

2020.06.04 Fiumei út-Salgótarjáni üt kereszteződése

Pikó András Polgármester
Szili-Darók Ildikó Alpolgármester
Rádai Dániel Alpolgánnester
Erőss Gábor Alpolgármester

Trianon 100 éves évfordulójának megemlékezése

4. sz. melléklet
2020. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2020.03.13-2020.06.08. időszakban

Bank
OTP Értékpapír számla
Magyar Államkincstár államkötvény
Állami hozzájárulások folyószámla egyenleg OTP bank
Hivatal fizetési számla egyenleg OTP bank
Önkormányzat Fizetési számla egyenlege OTP bank

futamidő

Lekötés
értéknapja

Lekötés lejárata

2018.10.02

2021.09.22

-

Összeg
0
6 000 000 000
0
292 250 989
3 684 235 769

/

