JEGYZŐ KÖNYVI KIVONAT
Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
2020. július 16-án (csütörtök) 9.00 órától
a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott
4. rendes üléséről.

Javaslat a Százados negyedben háziorvosi rendelő létesítése céljából bérleti szerződés
kötésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Paco Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
282/2020.(VII. 16.) határozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Képviselő-testület Úgy dönt, hogy elfogadja Pikó Andras polgármester javaslatát, mely
szerint a sürgősségi indítványt napirendre veszi.

Javaslat lakáskiürítési moratórium bevezetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
283/2020.(VII. 16.) határozata
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy elfogadja Pikó Andras polgármester javaslatát, mely
szerint a sürgősségi indítványt napirendre veszi.

Azonnali intézkedést igénylő, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, javaslat a Budapest
. szám alatti önkormányzati lakás
VIII. kerület, Vay Adám u.
méltányosságból történő bérbeadására
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Szili-Darók
Ildikó
Hermann
György
a
alpolgármester,
Szociális, Egészségügyi
Előterjesztő:
és Lakásügyi bizottság elnöke
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
284/2020.(VII. 16.) határozata
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)
A Képviselő-testület Úgy dönt, hogy elfogadja Pikó Andras polgármester javaslatát, mely
szerint a sürgősségi indítványt napirendre veszi.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
285/2020.(VII. 16.) határozata
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal)
A Képviselő-testület az SZMSZ 16. § (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött
és az elhangzott módosítások szerint az alábbi napirendet fogadja el:
1. Javaslat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság új
tagjának megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
2. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
3. Javaslat a 30(2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek a VIII. kerületi
várakozási övezetek díjtételeinek módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pike) András polgármester
4. Javaslat GTKÉSZ és PALOTAKÉSZ elírásainak javításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés lezárására és a záró szakmai vélemény megkérésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
5. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal
kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pike' Andras polgármester, Szili-Darők Ildikó alpolgármester
6. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára,
a józsefvárosi óvodapedagógusi bérpótlék bevezetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, dr. Erőss Gabor alpolgármester
7. Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester
8. Javaslat a 2020. évi alapítványi pályázatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester

2

kialakításával

9. Javaslat utcai szociális munka és hajléktalanok részére biztosított nappali ellátás
megszervezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
10. Javaslat a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség és a Menhely
Alapítvány támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
11. Javaslat a pénzbeli is természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális is gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.)
önkormányzati rendelet módosítására (PÓTKEZBESÍTÉS)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
12. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester,
dr. Erőss Gabor alpolgármester, Rádai Daniel alpolgármester
13. Javaslat a Százados negyedben háziorvosi rendelő létesítése céljából bérleti
szerződés kötésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
14. Javaslat lakáskiürítési moratórium bevezetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester
15. Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u
szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester
16. Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u.
szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
17. Javaslat a Budapest VIII. kerület
szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
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18. Azonnali intézkedést igénylő, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, javaslat a
szám alatti önkormányzati
Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u.
méltányosságból
történő
bérbeadására
lakás
e
ZART ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester, Hermann György a Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi bizottság elnöke
19. Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat kiírására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz Kerületfejlesztési, KörnyezetKlímavédelmi Bizottság elnöke

és

20. 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
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester

Napirend 1. pontja
Javaslat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság új
tagjának megválasztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
28612020.(VII. 16.) határozata
a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő
bizottsági tagjának megválasztásáról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságában Kovacs Vera nem képviselő
tagjának 2020. június 23. napján benyújtott lemondását tudomásul veszi.
2. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává
Gosztonyi Gézát 2020. július 17. napjától megválasztja.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változásoknak a szükséges
nyilvántartásokon történő átvezetéséről.
I.

Felelős: A határozat 1-2. pontja tekintetében a Polgármester, 3. pontja tekintetében a Jegyző.
Határidő: 2020. július 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
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Napirend 2. pontja
Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
287/2020.(VII. 16.) határozata
a közétkeztetési és szociális étkeztetési feladat ellátás közbeszerzési eljárás eredményéig
történő biztosításáról
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. tudomásul veszi a közétkeztetési és szociális étkeztetési feladat ellátás biztosításáról szóló,
az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Polgármesteri döntésben foglaltakat.
megállapítja, hogy a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
D.199/12/2020. iktatószámú döntésével kapcsolatos közigazgatási kereset, az azonnali
jogvédelem iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az Eurest Étteremüzemeltető Kft.-vel
2020. május 26. napján kötött vállalkozási szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettség
fennáll.
3. amennyiben a határozat 2. pontjában hivatkozott szolgáltatási kötelezettség nem valósul
meg úgy, felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy a
közétkeztetési feladatok ellátását biztosítsa határozott legfeljebb 2020. augusztus 31,
napjáig terjedő időszakban.
4. a) a határozat I. pontjában foglaltak miatt Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ bevétel „40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés
biztosítása" cím - kötelező feladat — finanszírozási működési bevételek/központi,
irányítószervi támogatás előirányzatát 8.757,0 ezer Ft-tat csökkenti, ezzel egy időben
ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatát is csökkenti ugyan ezen összeggel,
b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel „40109
Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása" cím — kötelező feladaton belül —
a dologi kiadások/vásárolt élelmezés előirányzatáról 6.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a
dologi kiadások/egyéb szolgáltatások előirányzatára.
5. a határozat L pontjában foglaltak miatt a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40200 cím —
önkent vállalt feladat — bevételek, finanszírozási működési bevételek/központi,
irányítószervi támogatás előirányzatát 6.711,0 ezer Ft-tal, a finanszírozási felhalmozási
bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 2.046,0 ezer Ft-tal megemeli,
valamint ugyan ezen cím kiadás — önként vállalt feladat — beruházások előirányzatát
2.046,0 ezer Ft-tal, a személyi juttatások előirányzatát 5.810,0 ezer Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 901,0 ezer Ft-tat megemeli
céljeleggel,
„11108-02
bevétel
Önkormányzat
b)
az
intézményfinanszírozás' cím — kötelező feladat
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Költségvetési
támogatások,
— finanszírozási működési

kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatát 8.757,0 ezer Ft-tal
csökkenti, és ugyan ezen cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési
kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatát 6.711,0 ezer Ft-tal,
finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása
előirányzatát 2.046,0 ezer Ft-tal megemeli,
e) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40200 — önként vállalt feladat —
bevételek/működési bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 21.652,0
ezer Ft-tal megemelem a határozat 1. pontjában foglaltak miatt.
d) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.
6.

felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőhelyettesét, hogy az átmeneti időszakra vonatkozóan a közétkeztetés biztosítása érdekében
kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézménnyel.
Felelős: I.- 5. pontok esetében: polgármester,
6. pont esetében: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető- helyettese,
Határidő: -5. a)-c) pontok esetében: 2020. július 16., 5. d) pont esetében a költségvetési
rendelet következő módosítása,
6. pont esetében: 2020. július 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület
288/2020.0/1. 16.) határozata
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I.) elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát, mely 2020. július 17.
napjától lép hatályba.
2.) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott dokumentum aláírására.
Felelős: 1. -2, pont esetében: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2020. július 16.,
2. pont esetében: 2020. július 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
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Ügyosztály

Napirend 3. pontja
Javaslat a 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek a VIII. kerületi
várakozási övezetek díjtételeinek módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
289/2020.(VII. 16.) határozata
a 30/2010. (VIA.) Fővárosi Közgyűlési rendeletnek a VIII. kerületi várakozási övezetek
díjtételeinek módosítására
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.

elfogadja, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
módosításának kezdeményezésére vonatkozó javaslatot, mely alapján
a) 4. díjtételű terület 3. díjtételű területté minősüljön (350,- Ft/óra, munkanapokon
8:00-18:00 között)
A Rákóczi út-Baross ter-Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics György
utca-Fiumei út-Orczy ter-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-József körút által határolt
terület, beleértve - a József körút kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint a
Lóvásár utcát.
b) 5. díjtételű terület 4. díjtételű területté minősüljön (265,- Ft/óra, munkanapokon
8:0048:00 között)
Az Orczy tér-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-Könyves Kalman körút-Hungária körútKerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Fiumei át által határolt terület, valamint a
határoló utak közül az Üllői út, a Könyves Kalman körút, a Hungária körút és a
Kerepesi út, vonatkozásában

2.

a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Budapest
főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 16-t követő 8 nap
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Napirend 4. pontja
Javaslat GTKÉSZ és PALOTAKÉSZ elírásainak javításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés lezárására és a záró szakmai vélemény megkérésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
290/2020.(VII. 16.) határozata
GTKÉSZ és PALOTAKÉSZ elirásainak javításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
lezárására és a záró szakmai vélemény megkérésére
(

14 igen, 0

nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
L a partnerségi egyeztetést lezárja, és felkéri a polgármestert a záró szakmai vélemény
megkérésére az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhívataltól.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda
Napirend 5. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal
kapcsolatos döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
291/20204VII. 16.) határozata

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos döntések
meghozataláról
(

14 igen, 0

nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
pályázatot ír ki a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
.)
intézmény-vezetői beosztására 2021. január 01-től 2021. december 31-ig (1 év) határozott
időre szólóan, a határozat L melléklete szerinti tartalommal.
felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pályázati felhívás
2.)
megjelentetéséről a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat intemetes honlapján.
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3.)
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a Józsefvárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményben a 2021. január 1. — 2021.
december 31. közötti időszakra szóló intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra
benyújtott pályázatok véleményezési feladatának elvégzése céljából a Kjt. 20/A. * (6)
bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkező bizottságot válasz, melynek tagjai:
I.
dr. Vörös Szilvia aljegyző,
2.
szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy a
szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja,
3.
Hermann György — Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke,
4.
Szili-Darók Ildikó — Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi ügyekért felelős
alpolgármester,
5.
Pokornyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda irodavezető.
4.)

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában kiírt pályázat elbírálására
vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé.

5.)

es
Gyermekjóléti Központban az
a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató
intézményvezetői feladatok ellátása 2020. augusztus 01. napjától a határozat 1. pontja
szerinti pályázat eredményes befejezését követő intézményvezető kinevezéséig az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának előírása szerint történjen.

Felelős: 1., 3., 4., 5. pont esetében polgármester, 2. pont esetében jegyző
Határidő: 1., 4., 5. pont esetében 2020. július 16., 2. pont esetében: 2020. augusztus 31., 3.
pont esetében 2020. december 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Napirend 6. pontja
Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára,
a józsefvárosi óvodapedagógusi bérpótlék bevezetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, dr. Erőss Gabor alpolgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
292/2020.(VII. 16.) határozata
a 2020/2021. nevelési évben Napraforgó Egyesített Óvodában indítható óvodai csoportok
számának meghatározásáról és a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
( 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartásában működő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített
Óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:
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Csoportok száma
2020/2021-ben

Óvodák
1

Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda

4

7

Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája

4

3

Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája

4

4

Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda

4

5

Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája

6

6

Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája

0

7

Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája

5

8

Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája

4

9

Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája

6

10 Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája

6

11

Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája

4

12

Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája

4

13 Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája

4

összesen:

55

2.) a 2020/2021. nevelési év indításánál a maximális óvodai csoportlétszám tállépését a
fenntartásában működő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint engedélyezi:

2020. szeptember I-jén /tervezett/
tagóvoda neve:

Mesepalota Tagóvoda

csoport
1 csoport
4. csoport

tényleges / számított
létszám (fő)
25 / 26
28 / 28

eltérés az Nkt. 4.sz.
melléklete szerinti max.
csoport létszámtól (fő)
1
3

.) a./ a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített
Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 18,5 álláshellyel csökkenti, így az
engedélyezett álláshelyek számát 254,0 álláshelyben — 142,0 álláshely pedagógus (1
igazgató, 3 igazgató-helyettes, 11 tagóvoda-vezető, 110 óvodapedagógus, 12 fejlesztő
pedagógus, 1 logopédus, 3 gyógypedagógus, 1 pszichológus), 97,5 álláshely
nevelőmunkát segítő (12,0 álláshely óvodatitkár, 62,5 álláshely dajka, 23,0 álláshely
pedagógiai asszisztens) és 14,5 egyéb (5 álláshely adminisztratív ügyintéző, 9,5 álláshely
általános munkás) - határozza meg 2020. szeptember01. napjától.
4.) felkéri a Napraforgó Egyesített Óvodák intézményvezetőjét, hogy a készítse el az
intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának
módosítását fenntartói jóváhagyás céljából.
Felelős: 1. —2., 4. pont esetében Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetője, 3. pont
esetében polgármester
Határidő: 1. - 2. és 3. pont esetében: 2020. szeptember 1., 4. pont esetében: 2020. szeptember
30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Napraforgó Egyesített Óvoda
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Ügyosztály

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
293/2020.(VII. 16.) határozata
a Napraforgó Egyesített Óvodában a pedagógus bérpótlék 2020. augusztus 1. napjától
történő megállapításáról
( 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) 2020. augusztus I. napjától a pedagógus munkakörben dolgozók és a pszichológus részére
bérpótlékot állapít meg határozatlan időre önként vállalt feladatként 40.000,- Ft/fő/hó
összegben a fenntartásában működő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan.
2.) a) a határozat 1. pontjában foglaltakra 26.842,0 ezer Ft-ot biztosít a Napraforgó Egyesített
Óvoda költségvetésében egyrészt az engedélyezett álláshely 18,5 fő csökkentés miatti
bérmegtakarítás terhére 19.081,0 ezer Ft, másrészt az üres álláshelyek miatti év közbeni
bérmegtakarítás terhére 7.761,0 ezer Ft összegben,
b) a határozat L pontjában foglaltak miatt előzetesen kötelezettséget vállal 2021-WI
határozatlan időre önként vállalt feladatként évente 78.725,0 ezer Ft összegben,
c) a határozat 2, a) pontjában foglaltak miatt a „70100 Napraforgó Egyesített Óvoda" cím
— kötelező feladat — személyi juttatások előirányzatáról 23.240,0 ezer Ft-ot, a munkaadót
terhelő járulékok es szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.602,0 ezer Ft-ot
átcsoportosít ugyan ezen cím és kiemelt előirányzat önként vállalt feladat előirányzatára,
támogatások,
Költségvetési
„11108-02
kiadás
Önkormányzat
az
d)
intézményfinanszírozás" címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi,
irányítószervi támogatás folyósítása — kötelező feladat — előirányzatáról 26.842,0 ezer Ftot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára
3. a) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletkövetkező módosításánál a
határozat 2. a) pontjában foglaltakat vegye figyelembe,
b) felkéri a polgármestert, hogy 2021-től évente a „70100 Napraforgó Egyesített Óvoda"
címkódon a határozati javaslat 2. b) pontjában foglalt fedezet betervezéséről
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2020. augusztus 1., 2. pont esetében 2020. július 16., 3. pont
esetében a költségvetési rendelet következő módosítása, valamint a következő évek
költségvetésének tervezése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Napraforgó Egyesített Óvoda
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
294/2020.(VII. 16.) határozata

a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosításáról
( 15 igen, 0 nem, 0

tartózkodás szavazattal)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Napraforgó Egyesített Óvoda
alapító okiratot módosító dokumentumot és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratát, melyek 2020. szeptember 1. napjával lépnek hatályba.
2.) felhatalmazza a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott alapító okiratot
módosító dokumentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem
lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő
— kérdésekben nem módosíthatja.
3.) felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az
intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítását, a határozat I.
pontjában foglaltakra tekintettel,és fenntartói jóváhagyás céljából terjessze a
Képviselő-testület elé.
4.) felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az
intézmény pedagógiai programjának módosítását, a határozat 1. pontjában foglaltakra
tekintettel, és fenntartói egyetértés céljából terjessze a Képviselő-testület elé,
amennyiben a módosítás miatt a fenntartóra többletkötelezettség hárul.
Felelős: 1. -2. pont esetében: polgármester, 3. -4. pont esetében: Napraforgó Egyesített Óvoda
intézményvezetője
Határidő: I. -4. pont esetében: 2020. augusztus 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Humánkapcsolati Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda

Ügyosztály

Napirend 7. pontja
Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester

kialakításával

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
295/2020.(VII. 16.) határozata
Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor megvalósítására vonatkozó
támogatói okirat módosítása
( 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
bogy:
I. a Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor megvalósítására
vonatkozó Támogatói Okirat 5.4 pontja szerinti, a támogatott tevékenység utolsó napja
határidejének 2022. május 31-ére, illetve a támogatott tevékenység megvalósításával
kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napja határidejének 2022. június 30-ára történő
módosítása iránt kérelmet nyújt be a Támogató Emberi Erőforrások Minisztériuma
fete.
2. felkéri a Rév8 Zrt.-t, hogy a Balatonalmádi-Káptalanftired gyermek- és
utánpótlástábor fejlesztésére vonatkozó, a Veszprémi Tervező Kft. által készített
kiviteli tervdokumentáció alapján, a BMSK jóváhagyását követően és annak
közreműködésével készítsen elő feltételes közbeszerzési eljárás a projekt II. ütemének
megvalósítására.
Felelős:
1. pont esetében polgármester, 2. pont esetében Rév8 Zrt. mb. cégvezető
Határidő: 1. pont esetében 2020. július 24., 2. pont esetében 2020. augusztus 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
296/2020.(VII. 16.) határozata
Balatonalmádi-Käptalanfüred gyermek- is utánpótlástábor jövőbeni üzemeltetésére
( 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
bogy:
1.

felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy szakértő bevonásával készítsen hasznosítási koncepciót és
üzleti tervet a Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- és utánpótlástábor
üzemeltetésével kapcsolatban, és azt jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület
elé.

7.

a) a határozat I. pontja szerinti hasznosítási koncepció és üzleti terv elkészítésére
bruttó 5 millió forint fedezetet biztosít a projekthez biztosított 100 millió Ft
önkormányzati önrész terhére a 11601 címen,
b) a határozati javaslat 2. a) pontjában foglaltak miatt a „11601 Törzsvagyon
karbantartása, fejlesztése" cím - önként vállalt feladat — beruházások/Káptalanfüredi
gyermek- es utánpótlás tabor fejlesztése előirányzatáról 5.000,0 ezer Ft-ot
átcsoportosít ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatára,
c) felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős:
1. pont esetében Rev Zrt. mb. cégvezető, 2. pont esetében polgármester
Határidő: 1. pont esetében 2020. szeptember 30., 2. a)-b) pont esetében 2020. július 16.,
2. c) pont esetében a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Költségvetési Ügyosztály
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Napirend 8. pontja
Javaslat a 2020. évi alapítványi pályázatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
297/2020.(VII. 16.) határozata
a 2020. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról
14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
bogy
1. a 2020. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő
célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja:

I.

Pályázó neve, címe

•

Rosa Parks
Alapítvány
1076 Budapest,
Szinva utca 2. 1/7.

2.

Vasas
Művészegyüttes
Alapítvány
1086 Budapest,
Magdolna u. 5-7.

3.

KultDesk Kulturális
Alapítvány
1221 Budapest,
Kereszthegy utca 3.

4.

Tündérkert Európai
Alapítvány
1086 Budapest,
Csobánc utca 11. 5/6.
Vasas Központi
Könyvtár
Alapítvány
1086 Budapest,
Magdolna u. 5-7.

Pályázat célja
Az Alapítvány józsefvárosi Láthatatlan
Tanodájában pszichodráma csoport
beindításának
támogatása.
A
támogatásból 100 órányi kezelés tudnak
biztosítani.
A Művészegyüttes üstdobjai műszakilag
leromlott állapotban vannak. Szállításuk
csak magas költségen megoldható, ezért
mobilabb, jobban szállítható 1 pár
timpani beszerzésének támogatását
kérik.
Lahmacun rádió 5 hónapos stúdió és
szerver bérleti költségeire igényel
támogatást. A támogatással lehetőség
nyílna a radio stúdió fejlesztésére,
kiegészítő burkolás vagy az eszközpark
modernizációjára.
Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának és
futárszolgálat valamint telefonköltség
fedezésére kérik a támogatást.
Különböző korosztályokat és rétegeket
irodalomnépszerűsítő
megcélzó
programok megvalósítása a Magdolna
helyzetű
hátrányos
negyed
könyvtárlátogató lakossága számára.
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Támogatási
összeg
350.000,(működés)

0,-

344.000,(működés)

0,-

350.000,(működés)

Pályázó neve, címe

Pályázat célja

6.

Mentőöv
Gyermekeinkért
2002 Alapítvány
1086 Budapest,
Csobánc utca 11. 5/6.

Józsefvárosi irodájuk bérleti díjának és
munkabérének
irodavezetőjének
fedezésére kérik a támogatást.

7.

Jézus Társasága
Alapítvány
1085 Budapest,
Maria u. 25.

8.

9.

10

11
.
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Bókay
Gyermekklinikáért
Közhasznú
Alapítvány
1083 Budapest,
Bókay utca 53.
Éhező
Gyermekekért
Alapítvány
1081 Budapest,
Bezeredi utca 13. fszt.

Nem Adom Fel
Alapítvány
1092 Budapest,
Lemyai u. 3.

Hetedik Kert
Alapítvány
1089 Budapest,
Orczy út 29. 1/14.

Somvirág
Alapítvány a
Gyermekekért
1085 Budapest,
Somogyi Bela u. 915.

A Jézus Szíve Templom Musica Sacra
eves
jubileumi
Kórusának
50
koncertsorozatának, és az ahhoz
kapcsolódó rendezvény támogatása.
Tour de Bókay kerékpáros családi nap
szervezése. A támogatásból pólók
rendelését és fotós költségeit fedeznék.

Hátrányos helyzetű családok segítése,
részükre
táborok
kirándulások
szervezése.

A
Zenész beszélgetések
tovább
folytatása három vendéggel (Palya Bea,
Presser Gabor, Deák Bill Gyula). Az
egy-egy órásra tervezett, három külön
alkalomra szóló beszélgetés sorozat
keretében ismertetnek pályafutásukat, a
biográfiájukat,
ehhez
szükséges
megbízási díjak.
Kulturális és köznevelési tevékenység
megvalósítása.
Kerületi
általános
iskolásoknak
népmesékkel
es
hangszerbemutatóval
egybekötött
interaktív
előadások
szervezése.
Középiskolákban illetve helyi kulturális
központokban, a jazz történetének
témájában
tartandó
koncertbeszélgetések szervezése.
Molnar Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
alapítványa. A pályázat keretében
Teljesítménykör projektet indítanak a 67.
órában
testnevelő
tanárok
irányításával.
A
támogatásból
sporteszközök beszerzését bonyolítanák
le.

Támogatási
összeg

0,-

69.000,(működés)

0,-

100.000,(működés)

0,-

350.000,(működés)

140.000,(működés)

2. a 2020. évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványokat a következő célok
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja:
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Pályázó neve, címe

A támogatásból idős hívek számára havi
rendszerességgel
tartandó
klubfoglalkozást, 1 napos zarándoklat
Szent József az
Idősekért Alapítvány szervezését valamely Maria kegyhelyre,
1082 Budapest,
színházlátogatást, ünnepek előtt idős
Üllői út 40. 2/2.
tagok részére élelmiszercsomag osztását
valósítanák meg

1

7

Pályázat célja

.

Gläser Jakab
Emlékalapítvány
1082 Budapest,
Prater utca 23. 2/13.

imaház
Teleki
téri
zsidó
ünnepeinek
rendezvényeinek,
támogatása, Józsefváros zsidó múltját
várostörténeti
séták
bemutató
megtartása, hozzájárulás az alapítvány
működési költségeihez.

Támogatási
összeg

280.000,
(működés)

350.000,(működés)

. a 2020. évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a következő célok
megvalósítása érdekében az alábbi összeggel támogatja:

Pályázó neve, címe
Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér 1.

Pályázat célja
A támogatás összegét teljes egészében
eszközbeszerzésre kívánják fordítani, a
Általános
Iskola
Losonci
téri
eszközkészletét gyarapítanák.

Támogatási
összeg
259.000,(működés)

fe kéri a polgármestert a határozat 1-3. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.
a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékot 1.616 ezer Ft-tal megemeli, az
általános működési tartalék terhére 416,0 e Ft-tal, a tisztségviselők kereteinek terhére
keretenként 300,0 ezer Ft-tal.
6. a) a határozat 5. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési
cél és általános tartalék" cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 416,0 ezer Ft-ot, a polgármesteri keret
céltartalék — önként vállalt feladat — előirányzatáról 300,0 ezer Ft-ot, a dr. Erőss Gábor
alpolgármester kerete céltartalék — önként vállalt feladat — előirányzatáról 300,0 ezer Ftot, a Rädai Daniel alpolgármester kerete céltartalék — önként vállalt feladat —
előirányzatáról 300,0 ezer Ft-ot és a Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete céltartalék
— önként vállalt feladat — előirányzatáról 300,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás "1110701 Működési cél és általános tartalék" cím működési cél és általános tartalékon belül a
civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalékra,
b) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék" cím működési
cél es általános tartalékon belül a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok
programjaihoz támogatás céltartalék előirányzatáról 5.807,0 ezer Ft-ot átcsoportosít
„l 1105 Tagsági díjak es támogatások" cím - önként vállalt feladat — egyéb működési
célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára,
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c) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék" cím működési
cél es általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék
- önként vállalt feladat- előirányzatáról 6.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105
Tagsági díjak és támogatások" cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 4.655,0 ezer Ft-ot és az egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 1.345,0 ezer Ftot,
d) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék" cím működési
eel es általános tartalékon belül a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék önként vállalt feladat - előirányzatáról 8.616,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás "11105
Tagsági díjak és támogatások" cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 7.850,0 ezer Ft-ot, az egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 350,0 ezer Ft-ot,
és a munkaadót terhelő járulékok is szociális hozzájárulási adó előirányzatára 416,0 ezer
Ft-ot,
e) az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél és általános tartalék cím" működési
cél és általános tartalékon belül a sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás "11105
Tagsági díjak és támogatások" cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú
támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 895,0 ezer Ft-ot, az egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 105,0 ezer Ft-ot.
7.

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. és 5-6. pont esetében: 2020. július 16.,
4. pont esetében: 2020. július 31.,
7. pont esetében: a költségvetési rendelet következő módosítása
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda

Napirend 9. pontja
Javaslat utcai szociális munka is hajléktalanok részére biztosított nappali ellátás
megszervezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
298/2020.(VII. 16.) határozata
utcai szociális munka és hajléktalanok részére biztosított nappali ellátás
megszervezéséről
( 12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
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I. ellátási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad
utca 3., adószám: 19013213-1-42, képviselő: Aknai Zoltan) 2020. augusztus 01. napjától
határozatlan időtartamra a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, azon
belül utcai szociális munka és hajléktalan személyek nappali ellátása tárgyában (kötelező
feladat), melyeket az Alapítvány térítésmentesen biztosít az Önkormányzat részére.
2. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja esetében az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti ellátási szerződés aláírására.
Felelős: 1.-2. pont esetében: polgármester
Határidő:
1.pont esetében: 2020. július 16.,
2. pont esetében: 2020. július 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
Napirend 10. pontja
Javaslat a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség és a Menhely
Alapítvány támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
299/2020.(VIL 16.) határozata
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatásáról
( 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. támogatja a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközséget (székhely: 1089
Budapest, Kőris u. 13.; adószám: 19818094-1-42; képviseli: Kovacs Dávid Emil
lelkipásztor és Károly Imre gondnok) 3.000.000,- Ft összegben egyházi belső pályázat
önrészének biztosításához templom felújítás céljából.
2. a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél
és általános tartalék"cím — kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatáról
3.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11105 Tagsági díjak és támogatások" cím kiadási
— önként vállalt feladat — egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatára a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség templom
felújításának támogatása címén.
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés elkészítésére és
aláírására.
Felelős: polgármester
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Határidő: 1-2. pont esetében: 2020. július 16.,
3. pont esetében: a költségvetés következő módosítása,
4. pont esetében: 2020. július 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
300/2020.(VII. 16.) határozata

a Menhely Alapítvány támogatásáról
( 12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I. támogatja a Menhely Alapítványt (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.;
adószám: 19013213-1-42; képviseli: Győri Péter elnök) 3.000.000,- Ft összegben a Budapest
VIII. kerület, elsősorban a II. Janos Pál papa téren történő többlet feladattal járó, megerősített
utcai szociális munka megszervezése es lebonyolítása céljából.
2. a határozat I. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési eel
és általános tartalék"cím — kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatáról
3.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „MU Tagsági díjak és támogatások" cím kiadási
— önkent vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatára a Menhely Alapítvány megerősített szociális munka támogatása címén.
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.
4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés elkészítésére és
aláírására.
Felelős: polgánnester
Határidő: 1-2. pont esetében: 2020. július 16.,
3. pont esetében: a költségvetés következő módosítása,
4. pont esetében: 2020. július 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály

Napirend 11. pontja
Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.)
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
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BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 12 IGEN, 1 NEM, 0
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐ VÁROS
VIII.
KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK 39/2020. (VII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ
SZOCIÁLIS
ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
ELLÁTÁSOK
HELYI
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2015. (III. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
301/2020.(VII. 16.) határozata
pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosítása miatti 2020. évi többletforrás biztosításról és előzetes
kötelezettségvállalásról
12

igen, I nem, 0

tartózkodás szavazattal)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
bogy
1. a rendelet módosítás miatti 2020. évi többletforrást, 2.480,0 ezer Ft-ot a lakásfenntartási
rendszer átalakítása miatti céltartalék terhére biztosítja, ezért az Önkormányzat kiadás
„I1107-01 Működési eel és általános tartalék"cím — kötelező feladat - azon belül a
lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék előirányzatáról 2.480,0 ezer Ft-ot
átcsoportosít a kiadás „11303 Települési támogatások" cím — önként vállalt feladat ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatára.
2. előzetesen kötelezettséget vállal 2021-től határozatlan időre önként vállalt feladatként
évente további 51.500 ezer Ft összegben a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása miatt.
3. felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet módosításánál a határozati
javaslat 1. pontjában foglaltakat vegye figyelembe,
4. felkéri a polgármestert, hogy 2021-től évente a „11303 Települési támogatások"
címkódon a határozati javaslat 2. pontjában foglalt fedezet betervezéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: I. pont és 2. pont esetében: 2020. július 16., 3. pont esetében a költségvetési
rendelet következő módosítása, 4. pont esetében a tárgyévi költségvetés készítése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Családtámogatási Iroda, Költségvetési Ügyosztály
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Ügyosztály

Napirend 12. pontja
Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati
rendelet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, dr. Erőss
Gabor alpolgármester, Rádai Daniel alpolgármester

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 12 IGEN, 0 NEM, 1
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS
VIII.
KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK 40/2020. (VII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A
JÓZSEFVÁROSBAN
ADOMÁNYOZHATÓ
KITÜNTETÉSEKRŐ L
SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ELFOGADÁSÁRÓL
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Humánkapcsolati Iroda

Ügyosztály

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
302/2020.(VIL 16.) határozata
A Józsefvárosi Kultúráért és a Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjak véleményezése
céljából kialakításra kerülő zsűri tagjai elfogadásáról szóló határozati javaslat
( 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt,
hogy az előterjesztés mellékletét képező a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről
szóló Önkormányzati rendelet hatályba lépését követően a Józsefvárosi Kultúráért és a
Józsefvárosi Aranykoszorú elismerő díjak véleményezése céljából eseti, szakmai zsűrit alakít
az alábbi tagok delegálásával.
A Józsefvárosi Kultúráért véleményező eseti bizottság tagjai: Dr. Erőss Gabor, Hermann
György és Balogh Lajos Sántha Pétemé és Dr. Szilágyi Demeter.
A Józsefvárosi Aranykoszorú véleményező eseti bizottság tagjai: Stettner István, Veres
Gabor, Camara-Bereczki Ferenc Miklos és Szarvas Koppány Bendegúz, Egry Attila.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
Felelős: polgármester
Határidő: 2020.július 16.

Napirend 13. pontja
Javaslat a Százados negyedben háziorvosi rendelő létesítése céljából bérleti
szerződés kötésére
( írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
303/2020.(VII. 16.) határozata
bérleti szerződés megkötésének javaslatára a Százados negyedben háziorvosi
rendelő létesítése céljából
(ii

igen, 0

nem, 0

tartózkodás szavazattal)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
helyiség bérleti szerződést köt a Hungária Greens Korlátolt Felelősségű Társasággal
1.
( I 138 Budapest, Váci út 121-127., cégjegyzékszám: 01-09-302530, képviselik: Borbély
Zoltan és Laurent Collier ügyvezetők) a határozat I. mellékletében foglalt tartalommal a
Budapest belterület 38874/4 helyrajzi számú, természetben a 1087 Budapest, Hungária körút
30/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan a Százados negyedben élők részére háziorvosi, házi
gyermekorvosi, védőnői és terhesgondozási tevékenység ellátása céljából.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. július 16.
2.

felkéri a Polgármestert a határozat 1. pontja szerinti bérleti szerződés aláírására.

3. felkéri a Polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018.
(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 17. számú és 18.
számú orvosi körzetek egészségügyi alapellátását biztosító egészségügyi szolgáltatókkal az
egészségügyi feladat ellátási szerződés módosítása iránt intézkedjen.
4. felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati
rendelet módosítása iránt tegye meg a szükséges intézkedést.
Felelős: Polgármester, 3. 4. pont esetében Polgármester
Határidő: 2020. július 21., 3. 4. pont esetében 2020. szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Iroda.
Napirend 14. pontia
Javaslat lakáskiüritési moratórium bevezetésére
( írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
304/2020.(VII. 16.) határozata
(1 igen, 12 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem jbgadia el Vörös Tamás képviselő ügyrendi
javaslatát, mely szerint
a) a határozati javaslat c) pontjában föglaltakat módosítsák úgy, hogy „bármilyen egyéb
bűncselekmény elkövetésének céljára "használt lakás esetében.
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b) a határozati javaslat egészül jön ki egy d) ponttal: A COVID járvány ideje alatt, nem
azzal összefüggésben került élethelyzet okán kerül a végrehajtási eljárás e/indításra
vagy kerül folytatásra.„

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
305/20204V11. 16.) határozata
a lakáskiürítési moratórium bevezetéséről
(12 igen, 0 nem, 1

tartózkodás szavazattal)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a
befogadott módosító indítványokkal kiegészítve úgy dönt, hogy
1.) a jogerős végzéssel rendelkező lakáskiürítési eljárásokat a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
mértékéről szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet vonatkozó módosításáig de
legkésőbb 2020 október 31-ig felftiggeszti az alábbi esetek kivélével:
a. olyan lakás esetében, amelynek a bérleti szerződése felmondásra került, vagy
egyéb okból megszünt, és a volt bérlő/lakó nem lakja életvitelszerűen (üres lakás),
b. önkényes lakásfoglalás esetében,
c. bizonyítottan drogkereskedés vagy prostitúciós tevékenység céljára használt lakás
esetében.
2.) a határozat 1.) b. és c. pontjai esetében a következő eljárásrendet kell alkalmazni:
A.) Bérbeadó a lakáskiürítési eljárás megindítása előtt legalább 30 nappal tájékoztatja a
jogcím nélküli lakáshasználót
a.

az eljárás jogkövetkezményeiről,

b.

az általa igénybe vehető jogvédelmi lehetőségekről, valamint

c.

a kerületi családsegítő szolgálat elérhetőségéről, és

d.
a fővárosi vagy kerületi rendeletben szabályozott szociális ellátások
igénybevételének lehetőségéről, különös tekintettel a hátralékkiegyenlítő
támogatásra és az adósságkezelési szolgáltatásra.
B.) Bérbeadó a lakáskiürítési eljárásban született bírósági határozat jogerő re
emelkedésétől számított 30 napon belül értesíti a lakás elhagyására kötelezettet — a
bérlő lakhatáshoz fűződő érdekének védelme érdekében — a kerületi családsegítő
szolgálat egyidejű értesítése mellett
a.

a jogerős határozatban foglaltak jogkövetkezményeiről,

b.

a végrehajtási eljárásban őt megillető jogokról,

c.

a kerületi családsegítő szolgálat elérhetőségéről,

d.
a kerületi rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének
lehetőségéről, különös tekintettel a hátralékkiegyenlítő támogatásra és az
adósságkezelési szolgáltatásra.
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C.) Bérbeadó a lakáskiürítés foganatosításának időpontját közlő végrehajtói értesítést
követő 8 napon belül az A.) és B.) pont szerinti értesítéssel azonos tartalmú értesítést
küld a lakás elhagyására kötelezettnek.
DIA bérbeadó a végrehajtás módjaként a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény 174. § d) pontjában foglaltakat nem kérheti meghatározni, ha a lakás
elhagyására kötelezett jogcím nélküli lakáshasználó, és a vele együtt költöző
családtagok minimálisan elfogadható együttes elhelyezése nem lenne biztosított.
E.) Minimálisan elfogadható együttes elhelyezésnek minősül
a.
várandós nők és a lakásban kiskorú gyermeket nevelők - ideértve a
köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval
tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló 24 év alatti gyermeket
- esetében családok átmeneti otthona,
b.
egyedülálló pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek és
fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyek esetében a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerinti támogatott lakhatás intézményei,
c.
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, gondozási szükséglettel rendelkező
személyek esetében idősek otthona,
d.
aktívkorú gyermektelen házaspárok vagy élettársak esetében páros
elhelyezést biztosító átmeneti szálló,
e.
egyedülálló esetén olyan átmeneti szálló, amelyben biztosított a
legfeljebb 2 fős szobában való elhelyezés.
F.) Ápolásra, gondozásra szoruló személy esetében, ha ápolását vagy gondozását a vele
együtt lakó biztosítja, és az őt ápoló vagy gondozó személlyel együttes elhelyezésre tart
igényt, akkor csak az minősül minimálisan elfogadható elhelyezésnek.
G.) A minimálisan elfogadható elhelyezést a főváros közigazgatási területén kell biztosítani.
H.) Bérbeadó az E.) pontban foglaltak fennállását a lakáskiürítést foganatosító végrehajtó
értesítését követően folyamatosan köteles vizsgálni, és annak hiányában köteles
intézkedni a lakáskiürítés foganatosításnak elhalasztása iránt.
Felelős:

polgármester

Határidő:

I. pont esetében 2020. július 16.
2. pont esetében a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
mértékéről szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet
vonatkozó felülvizsgálatáig

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és
a Józsefvárosi Szociális Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
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Napirend 15. pontja —

összevont 15.16,17-es napirendi pontok

Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u
szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u.
szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Javaslat a Budapest VIII. kerület
szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
306/2020.(VII. 16.) határozata
( 12 igen, 0

nem, 0

tartózkodás szavazattal)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Vörös Tamás képviselő ügyrendi javaslatát
mely szerint a 15, 16, I7-es napirendi pontokat, egy napirendi pont alatt tárgyalják, az
összevont napirendi pontok határozatijavaslatairól egyenként szavazzanak.

— eredeti 15. napirendi pont
Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u
szám alatti ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(írásbeli előterjesztés)
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
307/2020.(VII. 16.) határozata
Budapest VIII. kerület Szentkirályi u.
izám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
(

13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a
c7Am alatt található lakás
természetben a Budapest VIII. kerület,
vonatkozásában 2020. május 20-án,
1t, ettai •
forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván
élni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 16. üléstől számított 8 nap
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A
döntés végrehajtását
Kerületgazdálkodási Iroda
— eredeti

16.

végző

szervezeti

egység:

Gazdálkodási

Ügyosztály

napirendi pont

szám alatti ingatlanra
Javaslat a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u
nyilatkozat
megtételére
kapcsolatos
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával
ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
Andras
polgármester
Előterjesztő: Pikó
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
308/2020.(VII. 16.) határozata
szám alatti ingatlanra vonatkozó
Budapest VIII. kerület Szentkirályi u.
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
( 13 igen, 0

nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
hrsz.
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a
szám alatt található lakás
természetben a Budanest VIII. kerület Szentkirályi u.
ajánlathoz kapcsolódó
vételi
forint
Ft, azaz
vonatkozásában
elővásárlási jogával nem kíván élni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 16. üléstől számított 8 nap
döntés végrehajtását
A
Kerületgazdálkodási Iroda
— eredeti

17.

végző

szervezeti

egység:

Gazdálkodási

Ügyosztály

napirendi pont

.. .
. -- — szám alatti ingatlanra
Javaslat a Budapest VIII. kerület
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
309/2020.(VII. 16.) határozata
' szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Budapest VIII. kerület '
gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat megtételére
( 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a
természetben a Budapest VIII. kerület
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hrsz.
alatt található

Ft, azaz
forint
lakás vonatkozásában 2020. március 11-én,
vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 16. üléstől számított 8 nap.
A
döntés végrehajtását
Kerületgazdálkodási Iroda

végző

szervezeti

egység:

Gazdálkodási

Ügyosztály

Napirend 16. pontja - eredeti 18-as napirend
Azonnali intézkedést igényl& rendkívüli élethelyzetre tekintettel, javaslat a
szám alatti önkormányzati
Budapest VIII. kerület,
lakás méltányosságból történő bérbeadására
ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester, Hermann György a Szociális,
Egészségügyi es Lakásügyi bizottság elnöke

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
310/2020.(VII. 16.) határozata
Budapest VIII. kerület,
méltányosságból történő berneauasaroi

szám alatti önkormányzati lakás

( 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.)

rendkívüli élethelyzetére tekintettel, hozzájárul z
hrsz.-ú,
Budapest VIII. kerület,
alapterületű, egy szobás, komtörtos komfortfokozatú, rendeltetésszerű használatra
alkalmas, beköltözhető állapotú lakás — a lakbér alapját képező növelő és csökkentő
tényezőket is figyelembe véve — szociális, komfortos, jelenleg
Ft/hó összegű
lakbérfizetési kötelezettséggel történtő bérbeadásához
- részére, hat
hónap határozott időre szólóan azzal a feltétellel, hogy a bérlő az ingatlant nem veheti
meg, és nem cserélheti tovább.
A határozott idejű bérleti szerződés lejártát követően, a lakás ismételt bérbeadásáról erre irányuló benyújtott kérelme alapján — a Képviselő-testület
jogosult dönteni, amennyiben a kérelmező a hatályos jogszabályban foglalt
feltételeknek megfelel.
-

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: az 1.) pont esetében: 2020. július 16.
a 2.) pont esetében: 2020. július 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Napirend 17. pontja — eredeti 19. napirendi pont
Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat kiírására
(írásbeli előterjesztés)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz Kerületfejlesztési, KörnyezetKlímavédelmi Bizottság elnöke

és

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 12 IGEN, 0 NEM, 1
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐ VÁROS
VIII.
KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK 41/2020. (VII.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A
KÉPVISELŐ -TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI
ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 36/2014.(X1.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Humánkapcsolati Iroda

Ügyosztály

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
311/2020.(VIL 16.) határozata
komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázati felhívás elfogadására
( 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a
befogadott módosító indítványokkal kiegészítve úgy dönt, hogy
1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA
LAKOSSÁG RESZÉRE" című pályázati felhívás és adatlapot.
2. a határozat L pontja szerinti pályázati felhívást megjelenteti a Józsefváros újságban, az
www.iozsefvaros.hu oldalon, az önkormányzat hirdetőtábláján.
3. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t 300 literes műanyag komposztláda
beszerzésének lebonyolítására bruttó 1.000,0 e Ft összegben.
Felelős:
1.-2. pont esetében polgármester
3. pont esetében Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési igazgató
Határidő:
I. pont esetében 2020. július 16.
2. pont esetében 2020. július 20. napjától 2020. december 31. napjáig
3. pont esetében 2020. augusztus 31.
A
döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási
Kerületgazdálkodási Iroda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Ügyosztály

A 31172020.(VII.16.) Si határozat szerinti előterjesztési melléklet a jegyzőkönyvi kivonat 1.
sz. melléklete.
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Napirend 18. pontja — eredeti 20. napirendi pont
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
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
A Képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

K.m.f.

Czukkerne dr. Pinar Erzsébet s.k.
jegyző

Pikó Andras s.k.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivona
A.\

Gad-Axe._

Czira Eva 3„5.
Jegyzői Kabinet Szerve
vezetője

A jegyzőkönyvi kivonatotlete6itielle:-,
.-"Rs.‘1141
cOECOE

Ágoston Kat
Jegyzői Kabinet Szerve

ezője

Juhász Csilla
Jegyzői Kabinet Szervez
Melléklet: A 31172020.(VH16) sz. határozat szerinti előterjesztési melléklet a jegyzőkönyvi
kivonat]. sz. melléklete.
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melléklet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
„KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG RÉSZÉRE"
című pályázati felhívás
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
Képviselő-testület 311/2020. (V11.16.) számú határozata alapján pályázatot ír ki Budapest Főváros
VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint Józsefváros
közigazgatási területén lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak (a továbbiakban
együttesen: társasházak) hulladékkezelésének támogatására.
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében lakosság részére komposztládák beszerzése céljából
1 000 000 Ft keretösszeget különített el.
A pályázat Mitt

1.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által 9/2020. (I.30.) számú határozattal elfogadott
Klímavédelmi Intézkedési Terv 1.5 pontjában megfogalmazott hulladékkezelés elősegítése, a saját
tevékenységből származó biohulladék (konyhai nyers növényi hulladék) komposztálása, valamint a
kész komposzt saját (házi komposztálás), illetőleg a keletkezés helyéhez közeli területen történő
((ársasházi közösségek) célra történő felhasználása.
A pályázók köre

2.

Budapest Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező tennészetes személyek,
lakóhelyenként egy személy;
Budapest VIII. kerület Józsefváros közigazgatási területén elhelyezkedő társasházak.

•
•

A pályázat tárgya

3.

Az Önkormányzat a keretösszeg erejéig pályázat útján magánszemély esetében egy darab 300 literes,
társasház esetében kettő darab 300 literes műanyagból készült ún. komposztáló ládát biztosít, amely a
pályázat időtartalma alatt személyesen átvehető a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Városüzemeltetési Igazgatóságán (1084 Budapest, Német u. 17-19.), vagy kérésre kiszállításra kerül a
pályázat feltételeként benyújtott adatlapon megadott címre.
Pályázati feltételek

4.
•

magánszemély esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
kitöltött adatlapot;

•

társasház esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
a) kitöltött adatlapot (Az adatlap mellékletét képező dokumentumok a közös képviselő által
hitelesített másolati példány formájában is benyújthatók.);
b) közgyűlési határozatot - jelenléti ívvel, meghatalmazásokkal, írásbeli szavazás esetén a
szavazólapokkal együtt - a pályázaton történő részvételről, valamint;

•

motivációs level a komposztládák üzemeltetésére.

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pályázati adatlap kitöltésével, az azon
előírt mellékletek csatolásával valamint az arra jogosult általi aláírásával lehet.
5.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra kizárólag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat beérkezését követő 8 munkanapon belül, amennyiben
a pályázó az adatlapon megadott elektronikus elérhetőséget elektronikus, ennek hiányában postai úton
hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre. A hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje 5 munkanap. A
nem megfelelő módon vagy nem a pályázati kiírásban pályázni jogosultként megjelölt által benyújtott
pályázati kérelmek érvénytelenek.
6.

Pályázatok benyújtásának határideje, helve

A pályázat nyújtása 2020. július 20. napjától a keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2020. december 31.
napjáig tart.
A pályázatok 2020. július 20. napjától a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig folyamatosan
benyújthatók zárt borítékban „konzposzdádák biztosítása lakosság részére pályázat" megjelöléssel
postai úton, vagy személyesen a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztályának
titkárságán (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 315.).
7.

A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatok megfelelősége tekintetében a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a pályázatok benyújtását követő 15 munkanapon belül.
A támogatásról a pályázatot benyújtó a Bizottsági döntés meghozatalát követő 10 munkanapon belül
írásban értesítést kap.
A pályázat kiírója komposztláda átvételét követen 2 évi helyszíni ellenőrzést tarthat, amely
során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti.
Budapest, 2020. július 16.

Pikó Andras
polgármester

2

PÁLYÁZATI ADATLAP

„KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSÍTÁSA LAKOSSÁG RÉSZÉRE"
1.Természetes személy esetén:
Neve•

Lakcíme: Budapest VIII. kerület,
E-mail címe:
Telefonszáma:
2. Társasház esetén:
Társasház neve:
Társasház címe:
Társasház helyrajzi száma:
A pályázat benyújtására jogosult neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:
3. Átvétel:
Személyesen veszem át

(Józsejiyirosi Gazdálkodtisi Központ Zrt.

1084 Budapest Német u 17-10.):

C

Kiszállítást kérek a fenti címemre:
4. Nyilatkozatok:
Kijelentem, hogy a nyertes pályázatot követően a közösségi/házi komposztálás során a
biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.)
KvVM rendeletben foglaltakat megismertem és az abban foglaltak szerint járok el.
Kijelentem, hogy a benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatosan hozzájárulásomat
adom az abban foglalt személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez, a pályázati eljárásban résztvevők számára.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a komposztláda átvételét követően 2 évig
helyszíni ellenőrzést tarthat, amely során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti.
Kelt: Budapest, 2020.

pályázó aláírása
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PÁLYÁZATI ADATLAP

Csatolandó dokumentumok:

Magánszemély esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
kitöltött adatlapot;
Társasház esetében a pályázat részeként az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
a) kitöltött adatlapot (Az adatlap mellékletét képező dokumentumok a közös képviselő által
hitelesített másolati példány formájában is benyújthatók.);
b) közgyűlési határozatot - jelenléti ívvel, meghatalmazásokkal, írásbeli szavazás esetén a
szavazólapokkal együtt - a pályázaton történő részvételről, valamint;
Motivációs levél a komposztládák üzemeltetésére.

Érvényesen pályázni a felhívásban megjelölt határidőben, jelen pályázati adatlap kitöltésével, valamint
az előírt mellékletek csatolásával és az arra jogosult általi aláírásával lehet.
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