TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. szeptember 24.
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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 átmenetileg szabad
pénzeszköz állomány lekötéséről
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET SZERVEZÉSI IRODA
KÉSZÍTETTE: CZIRA ÉVA SZERVEZÉSI IRODA VEZETŐJE, DR. BORI ANDRÁS ÜGYINTÉZŐ r(1(--PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM
‘--- IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL: ..,
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
‘

CZUKKERNIE DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
KI
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi El
Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
El
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási x
Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
El
Kerületfejlesztési, Környezet- és
Klímavédelmi Bizottság EJ
véleményezi
Határozati javaslat a bizottság számára:
A Költségvetési és 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 és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) számú
önkormányzati rendelet 17. § (I) bekezdése alapján „A rendes ülés állandó napirendi pontja a
polgármester írásos tájékoztatöja 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 lekötéséró7."
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2020. évi polgármesteri szabadságolási ütemtervemben 2020.
július 20. —31. alatt 10 nap szabadság kivétele volt ütemezve, ebből 9 nap került kivételre. 2020. július
30. napján szabadság kivétele nem történt meg. Az I nap szabadság 2020. augusztus 17. napján került
felhasználásra. A szabadságolási ütemterv szerint 2020. augusztus 3 — 7-ig 5 nap szabadság került
kivételre. Továbbá 2020. augusztus 18-19. napjára további 2 nap szabadság került felhasználásra.

ÉR KEZETT
2020 SLEPI 16,

k)

Mellékletek:

1. sz.: Lejárt határidejű határozatokról táblázat
2. sz.: Veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések táblázat
3. sz.: Fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről táblázat
4. sz.: Az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány 2020.08.3I -i állapot szerint

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Budapest, 2020. szeptember ...

Pikó András
polgármester

Törv

yességi ellenőrzés:

CzuRkörnő dr. Pintér Erzsébet
jegyző

KÉPVISELO-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Budapest Föváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, bogy:
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1, elfogadja az elöterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti es működési szabályzatát, mely 2020.
Július 17. napjától lip hatályba.
Polgármester
/Humánszolg
áltatási
úgyosztály
Humankapcs
olati Veda,
Józsefvárosi

VII.16.
Javaslat a
Józsefvárosi
Eetiesitett
Bölcsődék
szervezeti ÉS
működési
Szabályzatának
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elfogadásáról

2.

2 felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontjában meghatározott dokumentum
'
aláírására.

EgYeriteo
Bölcsodek

2020.
szeptember
24.

2020. július 16.

2020. július 31.

A dokumentum aláírása megtörtént, vagy a
szeptemberi KT ülésig meg fog történni.

2020.
szeptember
24.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnányzat Képviselőtestülete úgy dönt hogy: I, elfogadja. a Budapest Fóváros közigazgatási
területen a jánnüvel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról es az üzemképtelen jánnüvek
tárolásának
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Föv. Kgy. rendelet 2. melléklete
módosításának kezdeményezésére vonatkozó javaslatot, mely alapján
a) 4. díjtételű terület 3. díjtételű területté minösüljön (350,- Ft/óra,
munkanapokon 8:00-18:00 között)
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VII. lt.

Javaslat

a

30/2010. (VI.4.)
Fővárosi
Közgyűlési
rendeletnek a
VIII. kerületi
várakozási
övezetek
díjtételeinek
modositására

I

A Rákóczi ót-Baross ter-Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics
György utea-Fiumei út-Orczy ter-Orczy út-Nagyvárad tér-011ói Út-József potpá nnezt
ezi
korút által határolt terület, beleértve - a József körút kivételével - a határoló
utakat és tereket valamint a Lovásár utcát.
b) 5. díjtételű terület 4. díjtételű területté minosüljön (265.- Fgóra.
munkanapokon 8:00-18:00 között)
Az Orczy ter-Orczy út-Nagyvárad tér-Üllői út-Könyves Kalman körútHungária körút-Kerepesi in-Lovásar utca-Mosanyi utca-Fiumei út által

2020

%into.

Rendelet módosításának indítványozásával
kapcsolatban.

2020.
szeptember
24.

Józsefváros
i
2020. július 164
Gazdálkod
követö Snap
ási
Központ
Zrt.

határolt terület valamint a határoló utak közül az Üllői út a Könyves
Kalman körút, a Hungária körül és a Kerepesi út, vonatkozásában

2,a határozat I. pontja alapján felkéri a polgánnesten, hogy
kezdeményezze a Budapest főváros közigazgatási területén a *navel
NV 289

A Józsefvárosi Önkormányzat Gazdálkodási
Ügyosztálya levelet írt Budapest
Főpolgármesterének a 30/201011/L044 Fey. Kgy.

A rendeletrnódosites kezdeményezése megtörtént,
de a Fővárosi Közgyűlés elé nem került.

várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról es as
üzeinkeptelen jänniiyek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.)
HA. Kgy. rendelet modositásár.

9

2020.
szeptember
24.

10
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Javaslat
GTKÉSZ és
PALOTAKÜSZ
elírásainak
javításával
kapcsolatos
VII -16.
partnerségi
egyeztetés
lezárására és a
záró szakmai
vélemény
stieg kérésére
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I.

I.

I. a parosensegi egyeztetest lezärja. és felkéri a polgánnestert a zárá
szakmai vélemény megkérésöre az. állami födpitészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei konnám hi‘ audio].

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkomlányzat Képviselőtestülete úgy dönt, bogy:
I, pályázatot ír ki a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató is Gyennekjäleti
Központ intézmény-vezetői beosztására 2021 január 01-651 2021.
december 31 -ig (I év) határozott időre szólóan, a határozat I. melléklete
szerinti tartalotnnial.

polgárinest
er!
. . ..
\ ', aroselme
szeti !rods

2020. Julius 16.

A végső szakmai vélemény megkérésének levele
aláírásalatt van.

2020.
szeptember
24.

2020. julius 16.

A pályázat kiírásra került.

2020.
szeptember
24.
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3. a Budapest Főváros VIII. kmakt Józsefmuosi Onkormänyzas ihal a
JilesefsMosi Szociális Szolgábato es Gyermekelitti Közpom ireennenyben
a 2021. Miner I - 2021 december 31. train 'Miners, szóló
eniamenyvezetöi Madamt ellatásilta kiül pályarnera Mayas« allying's'
velenenyezesi feladsiinalc elvégzése eaystem a Kg. 20/A. 416) bekezdése
simian szakerwleminel tendelkezó bizonsige viest melynek near
I. dr. V0405 Szilvia aljegyzö.
2 sigmas órdekkepriselen szoseiscs. illetőleg menace képviselője. vagy
a szakma szedse Meeks" szakmai kollégium sage.
3 Beeman» Gyirgy - Szociális. Egdszsigugyi es Lakiisligys 8140.1Sig
elnöke.
4. SzelsiDasők Ilikko - Szociális. Egészsejtugyi es Lalästegyi necked
felelős elpolgannestes
S. Pokorny' Vskena - Iluentinkapcsolau Iroda isodaincia
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a költségvetési rendeletkövetkező módosításánál a
határozat 2. a) pontjában foglaltak figyelembe

NY 293

2020

3.

VII.16.

vételre fognak kerülni.

3. a) felkéri a polgármestert, Fogy a költségvetési rendeletkövetkező

a költségvetési

módosításánál a határozat 2. a) pontjában foglaltakat vegye figyelembe,

rendelet következd
módositása,

2020.

valamint a

szeptember

Óvoda címkódon a határozati javaslat 2. b) pontjában foglalt fedezet

következő évek

24.

betervezéséről gondoskodjon,

költségvetésének

b) felkéri a polgármestert hogy 2021-01 évente a ;70100 Napraforgó Egyesitett

a „70100 Napraforgó Egyesitett Óvoda" címkódon

tervezése

a határozati javaslat 2. b) pontjában foglaltfedezet
2021-gól minden évben betervezésre fog kerülni.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy
dönt, hogy
1.) elfogadja az előterjesztés 1, szárnir melléklete szerinti Napraforgó Egyesített
NY 294

2020

Vile.

1.

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
Javaslat a
NY 294

2020

V0.16.

Napraforgó

2.

Polgármester
/
ktureánszolg
ältatasi
Ugyósztaly
Humánkapcs
olati Veda,
Napraforgó
Egyesített
öiyog,

alapító okiratot módosító dokumentum aláírására is a Magyar Államkincstár
esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, bogy a hiánypótlás

Egyesitett

teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi-

Óvoda alapító

helyreigazítási kérdésnek nem minosülö - kérdésekben nem módosíthatja.

2020. alig0SittiS 31.

2020. augusztus 31.

A/ alapító okirat polgámresteri alairást követően a
MÁK-ba beküldésre került.

2020.
szeptember
24.

oldra lane k
módosíteserál
3.) felkéri a Napraforgó Egyesitett Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az
tét

294

2020

pontjában foglaltakra tekintettekes fenntartói jóváhagyás céljából terjessze a

Napraforgó
Egyesített
Sanda

Képviselő-testület elé.

intézmén yyez

intézmény szervezeti es működési szabáiyzatának módosítását, a határozat L

V11.16.

2020. a

tus

31,

Az SOVISz elkészitése folyamatban van, a Képviselőtestület novemberi ülésére kerül előterjesztésre.

2020.
szeptember
24.

etöje/
Hurnánsz Iga
ltatási
4.) felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, bogy készítse el az
intézmény pedagógiai programjának módositását, a határozat 1. pontjában
NY 294

2020

VII.16.

4.

foglaltakra tekintettel, es fenntartói egyetértés céljából terjessze a Képviselő-

Uggasztélv
Humánkapcs

°[";"da '

testület elé, amennyiben a módosítás miatt a fenntartása többletkötelezettség

Napraforgó
.
Egyesnett

hárul.

Óvoda

14

2020. augusztus 31.

A Pedagógiai Program elkészítése folyamatban

2020.

van, a Képviselő-testület novemberi ülésére kerül

szeptember

elöterjesztésre.

24.

15

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviseld-testülete úgy
dönt, vagy:

NY 295

2020

1. a Balatonalrnádi-Kaptalanfured gyermek- és utánpótlástábor megvalósítására
vonatkozó Támogatói okirat 5.4 pontja szerinti, a támogatott tevékenység utolsó
Polgármester
napja határidejének 2022, május 31-érv, illetve a támogatott tevékenység
megvalósitásával kapcsolatos pénzügyi teljesités utolsó napja határidejének 2022. / seas Zrt

VII 16

A Támogatói Okirat módosítására irányuló kérelem
24

2020.

2020. Klaus 24-in benyújtásra került, arnitg az
EMMI 2020. augusztus 5-án kelt levelében

2020.
szeptemher
24.

befogadott.

június 30-ára történő módosítása iránt kérelmet nytöt be a Támogató Emberi
Erőforrások Minisztériuma fete.
Java slat a
Káptalanfüredi
gyermek- és
utánpótlästabo
r kialakításával
kapcsolatban
felmerült

Ny 295

2020

y{, te.

tulajdonosi

2. felkéri a 5év8 Zrtat, hogy a Balatonalmádi-Káptalanfüred gyermek- is

döntések

utánpótlástábor fejlesztésére vonatkozó, a Veszprémi Tervező Kft. által készitett
kiviteli tervdokumentáció alapján, a BMSK jóváhagyását követően és annak

meghozatalára

2.

közreműködésével készítsen elö feltételes közbeszerzési eljárás a projekt II.

Revs Ort. mb.
cégvezetö/
RAYS On

2020. augusztus 31.

2020. augusztus 7-án megérkezett a 8MSK

2020.

tervellenőri véleménye, mely szerint nem tartják

szeptember

kivitelezésre alkalmasnak a tervdokumentáaciót,

24.

ütemének megvalósítására.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviseló-testülete úgy
dönt, bogy
1. felkéri a Rév8 Zrt-t, bogy szakértő bevonásával készítsen hasznosítási
NY 296

2020

VII.16.

Ba Is tonalmadi-

Káptalanfüred
gyermek- és

Rév Zit mb.

koncepciót es üzleti tervet a Balatonalmádi-KáptaIanfüred gyermek- As
utánpótlástábor üzemeltetésével kapcsolatban, és azt jóváhagyás céljából

cégvezető/
Revs 2rt.,
Költségvetési

terjessze a Képviseló-testület elé

UMosztály

A hasznosítási koncepciö is üzemeltetésl terv
2020. szeptember

elkészítése folyamatban van, jelenleg a külső

30.

szakértő kiválasztására Irányuló beszerzési eljárás

2020.
szeptember
20.

előkészítése folyik.

2. a) a határozat I. pontja szerinti hasznosítási koncepció és uzleti terv
elkészítésére bruttó 5 millió forint fedezetet biztosít a projekthez biztosított 100
millió Ft önkormányzati önrész terhére a 11601 címen,

utänpotlástä bo
r Phobeni
üzemeltetésére
NY 296

2020

V1116.

b) a határozati javaslat 2. a) pontjában foglaltak miatt a „11601 Törzsvagyon
karbantartása, fejlesztése" rim - önként vállalt feladat —
beruházások/Káptalanfüredi gyermek- es utánpótlás tabor fejlesztése
előirányzatáról 5.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cim dologi kiadási

A határozatban foglaltak végrehajtása a 2020. évi

POrgäMeSter

/ gave Ző.'
.
Költségvetesi
ügyosztály

előirányzatára,
cl felkéri a polgármestert, bogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet
kővetkező módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

15

2020. Pius 16.,

költségvetése szóló 8/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelet soron következő
modosításánál kerül végrehajtásra.

2020.
szeptember
24.

16
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1.

Javaslat ital
Men
mauls Is

1. ellein szengdöst lót. Menlvolv Alasiednnyal Cutkbey 1082 Budapest,
Vaidefflyad Om 3.. 'denim. 19013213.142. képvise18: Akna' login) 1020.
ateguszna 01. named hateoutlen ldbartamra a szemelyes gendeskedist
nyújt6 Szociális alapeolgállatas. eon bold „'Uimoils& meek, es ba1l90•184
‚amilyek nappab abeam tegyaban (leetitket6 feladat). melyeket as Alsoltvány
teeteummeten bate* at Onkonninyzat finite

20».3132.111.

Pelgännenet
I

Is

2020.
szeptember
24.

19

forpcnsmo arm

manAaruiga

stake

Hates,

biztosított

ügyosztály
numánkapcs

nappali elbitas

°ran bade

megszenazMér

NY 298

2020

felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja esetében az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti ellátási szerződés aláírására.

VII.16.

2020. július 31.

A szerzödés elkészült es alárrásra került, vagy a
szeptemberi KT ülésre aláírásra fog kerülni.

2020.
szeptember

24.

1.. támogatja a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközséget
NY 299

2020

(székhelyt 1089 Budapest, Kőris u. 13.; adászámt 19818094-1-42; képviseli; Kovacs

VII-lő.

2020. július 16.,

David Emil lelkipásztor es Károly Imre gondnok) 3.000.000,- Ft összegben egyházi
belső pályázat önrészének biztosításához templom felújítás céljából.

Javaslat a

NY 299

2020

VII .16.

Budapest

2. a határozati. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01

Külső-

Müködési oil és általános tartalék"cím - kötelező feladat- azon belül as általános
tartalék előirányzatáról 3.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosít a kiadás „11105 Tagsági
díjak és támogatások" cím kiadási - önként vállalt feladat - egyéb felhalmozási

jj,,,asitäly

Egybázközség

célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Budapest Külső-

es a Men hely

Józsefvárosi Református Egyházközség templom felújításának támogatása címén.

Humánkapcs
olati Rode,
Költségvetési
Ügyinnély

Józsefvárosi
Reformá tus

2.

Alapítvány
tamogatasara

NY 299

2020

VII.16.

Polgármester

/
Hurnánuolgá
itatási

2020. július 16.,

Önkormányzati rendelet soron kővetkező
módosításánál kerül végrehajtásra.

a költségvetés

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési

következ6

rendelet következő módositásánál vegye figyelernbe.

A határozatban foglaltak végrehajtása a 2020- évi
költségvetésről szóló 8/2020. 11.28.)

módosítása,

A határozatban foglaltak végrehajtása a 2020. évi
költségvetésrölszóló 8/2020. (11284
önkormanyzati rendelet saran következő
módositasánál kerül végrehajtásra.

NY 299

2020

VII.16.

4. felkéri a polgármestert a határazat 1. pontja szerinti támogatási szerzödés

2020. július 31.

etkászitésére és aláírására.

A szerződés elkészült és aláírásra került, vagy a
szeptemberi KT igésre aláírásra fog kerülni.

2020.
szeptember

24.

2020.
szeptember

24.

2020.
szeptember

24.

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

NY

300 2020

VII.16.

1. támogatja a Menhely Alapítványt (szákhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca
3.; adószám. 19013213-1-42; képviseli: Győri Peter elnök) 3.000.000,- Ft
összegben a Budapest VIII. kerület elsősorban a II. linos Pál papa téren történä

2020.
2020. Julius 16

többlet feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezése ás
lebonyolítása céljából.

19

szeptember

20

2. a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11107-01
Működési cal es általános tartalék"cirn - kötelező feladat - azon belül az altatános
NY

300 2020

V11.16.

Ja vaslat a

tartalék előirányzatáról 3,000,0 ezer Ft-ot álcsoportosít a kiadás „11105 Tagsági

Men holy

dijak es támogatások cim kiadási - önként vállalt feladat- egyéb működési célú

Alapítvány

támogatások államháztartáson kivülre előirányzatára a Menhely Alapitvány

támogatására

megerősitett szoclális munka támogatása címén.

PEDLgänTe' ter
/
Humánszolgá
Benxi
ügegszwg

2020. július 6.

A határozatban foglaltak végrehajtás a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020. (11.28.1
önkormányzati rendelet soron következő
módosításánál kerül végrehajtásra.

Humánkapes
clan iroda,

2020.
szeptember
24 ,

Káltségyeté
ÚgYosztály
NY

NY

300 2020

300 2020

a költségvetés

3 felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési

VII.16.

következő

rendelet követkeni módositásánál vegye figyelembe,

módositása

4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés

VII.16.

2020- Jain Mí

elkészítésére és aláirására,

A határozatban foglaltak végrehajtás a 2020. évi
költségvetéstől szóló 8/2020. (11.28.)
önkormányzati rendelet saran következő
mádositásánál kerül végrehajtásra.

A szerződés elkészült és aláírásra került, vagy a
szeptemberi KT ülés napjáig aláírásra fog kerülni.

2020.
szeptember
24.

2020,
szeptember

24.

A Budapest Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy dent, bogy
1, a rendelet madositás miatti 2020. évi többletforrást, 1480,0 ezer Ft-ot a
lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltanalék terhére biztositja, ezért az
NY

301 2020

1.

V11,16.

2020- Julius 16.

Önkormányzat kiadás „11107-01 Működési cél es általános tartalék"cím kötelező feladat 'azon belül a lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti

Javaslat a

Települési támogatások" cirn - önként vállalt feladat - ellátottak pénzbeli
juttatása eloirányzatára.

önkormányzati rendelet soron következő
módosításánál kerül végrehajtásra.

céltartalék előirányzatáról 2480,0 ezer Ft-ot átcsoportosit a kiadás „11303
pénzbeli és

A határozatban foglaltak végrehajtás a 2020. Mai
költségvetésről szóló 8/2020.111.28J

2020,
szeptember
24.

természetbeni,
2- előzetesen kötelezettséget vállal 2021-től határozatlan idöre önként vállalt

vala mint a

feladatként évente további 51.500 ezer Ft összegben a pénzbeli ás természetbeni, pdgerm„ tes

személyes
NY

301 2020

VII.16.

gondoskodást
osijos
szociális

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális as gyermekjaléti ellátások

2.

és
gyermekjóléti
ellátások helyi
3- felkéri

Szabályairól
NY

301 2020

VII.16,

Humánszolga
Itatási
mien.
ügyosztály
Humánkapcs
alatt Iroda,
polgármestert, bogy a 2020- évi költségvetési rendelet módosltásánál Költségvetési

a határozati javaslat'. pontjában foglaltakat vegye figyelembe,

szóló 10/2015.

A határozatban foglaltak végrehajtás a 2020. évi

/

helyi szabályairól szóló 10/2015. (III, 01.) önkormányzati rendelet módosítása

ügOE
msnálY

(III. N.)

2020- július 16.

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

2020.
szeptember

24.

módosításánál kerül végrehajtásra.

.
„
a költségvetési
rendelet következő
módosítása

önkormányzati

A határozatban foglaltak végrehajtós a 2020. évi
költségvetéstől szóló 8/2020. (11.28.)

önkormányzati rendelet soron következő
módosításánál kerül végrehajtásra.

2020.
szeptember

24.

rendelet
módosítására

NY

301 2020

V11,16,

4.

4, felkéri a polgármestert, hogy 2021-töl évente a „11303 Települési

a tárgyéyi

A határosat 4. pontjában foglaltakat a

2020.

támogatások" címkódon a határozati javaslat 2. pontjában foglalt fedezet

költségvetés

Költségvetési Ügyosztály 2021. évtől a költségvetés

szeptember

betervezéséről gondoskodjon

készítése

tervezéskor figyelembe veszi.

24.

20

21

busing A
Jötterti nazi
Kailliriért ha
.103elvirod
Anusykostoni
tenter' dijelt
eliensée.ethe
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1.
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2.

11• 84411843111138 Budepen, Worn 121.127. ciernikstim: 0149.30Z530,
10900003. Babe 201e4n is Laurent Cant (1110• 101a)• 3013031311.
meafkleldben foglalt tenalonernal 4 Budapest beatnik,' 38874/4 herein sane.
tonnéseetben II 1087 Budapest, Humana Iota 30/A. sa . Nato Modems
uonetkonan• Stated« negyedben 4142 dues Isizeruost nazi gyetmekorvosk
elan& de terhesgondoan meekenység nits» 4:411031.
Welds. Pager:nester

BM Pus It

betét'. Prerrnastert a hitgregat 1 port* nerd WWI ruldila alliiiirs.

207A. as

21

avid« a
Salad«
megyalbee
Whored
'add.
Mt
NY 300 2020

Wilt

cig liidi bided
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3.

V11.16.

il.

30d4

2020. Neptember
30.

Nikki& Ooldönnestert, bogy • Budapest Főváros lonelvárosi OnkormIerpat
Edpviseeteslötetének as nösnégogyt Mapelliteu konetekrol stole 42/2012.
(201.21) ledreangnyzatt redden rnáctoritasa eänt tegye
intimate.

rege.

1KT

2020.
neumber
24.

Poymn.st«
/ *pea
rebind logi

egesufgugyi slot44hat6aNaz onslfettegyi Maim setup szeradaa
reldositta ant intézkechen.

testiske

NY 303 2020

. 1•,:e.... Purepsester., eery as uses:usurp aunlla xis' nriciekról tzar
42/2018.1582 I.) onkormányaet. rendelet I 'term, menetinapen meghetirozolt
17. 'limo is 18. nine) orron körvaulk ratiusdgügyi adapegauktat biztosito

A meralkils iiiktie magbertint/ limpet
aids „ „sestina

2020. saeptember
30.

uukságe

21

2020.
notembad
ICT

2020.
neramberi
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likiskiiirited
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bevezetémere

• a. in elates logtövetkezményeirg.
• b. in altala igénybe venető jeadekm leketbaltekről. named
• (. • kerigeti cz1tidsegit4 seolgilat arhetősegéra is
• et s Mare"wady kerületi rendeletben uabilyozott mats elatisolt

2.

Peedlrosestez
/fflehtinzei
Gezdatedisi
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Ueda
Staged a

° gum*"
teems«
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• a. a Sogeris hatirosatban foplaltak logkóvetkezminve/b51.
• b. a eignetseltasi elitalben gd mellael6 jogokról,
• C. • tendons culfesettő szolgetet elertsetősed4n51.
- el. a kerületi rendeletben uebilyozott motels elltisok egénybevidelenek
lehetősépéng, Wends tekintettel • hatrakikesenentle timodatism érez
adossegkezelisi szahltatisra.
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület
Szentkiralyi u.
5. tsz. 2. szám
z

307

2020

VII.16.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testülete
ügy dent, hogy

Polgármester

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat a 36541/0/A/3 hrsz.,
/
2020. július 16.
,
természetben a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 5. fszt. 2. szám alatt
Gazdálkodási
üléstäl számított 8
található lakás vonatkozásában 2020. május 20-án, 32300.000
Ügyosztály
.
Ft, azaz
tan
Kerotetgazdál
harminckétmillió-háromszázezer forint vételáron létrejött adásvételi
kodasi 'rods
szerződéshez kapcsolódó elóvásárlási jogával nem kíván élni

alatti
ingatlanra
vonatkozó
elöytistirläsi jog
gyakorlásával

A hozzájérul6 nyilatkozat aláírása es a kérelmező
részére kiküldésre került.

2020.

szeptember
24.

kapcsola Los
nyilatkozat
megtételére

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület
Szentkirályi u.
5. fsz. 5. szám
z

308

2020 VII.16.

alatti
ingatlanra
vonatkozo
elővásárlási jog
gyakorlásával

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkormbnyzat Képviselő-testülete
(IV ant, hogy
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 36541/0/A/6 hrsz

1

Polgármester
/

található lakás vonatkozásában 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint vételi

2020. július 16.
Gazdálkodási
üléstől számított 8
Ügyosztály
„„j etga,ggi
nap

ajánlathoz kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

kodási Iroda

természetben a Budapest VIII. kerület szentkirályi u. 5. fszt. 5- szám alatt

A hozzálárutó nyilatkozat aláírása es a kérelmező

részére kiküldésre került.

2020.
szeptember

24.

kapcsolatos
nyilatkozat
megtételére

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület
Kisfaludy u.
40. szám alatti
Z

309

2020

VII.16.

ingatlanra
vonatkozó
elévásárlási jog
gyakorlásával
kapcsolatos

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
Polgármester
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 36386/0/A/19 hrsz. /Gazdáikodás
2020. július 16.
természetben a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 40. I. lb. II. emelet 12. szám
i Ügyosztály üléstól szárnitott 8
alatt található lakás vonatkozásában 2020. március 11-én, 69.000.000 F t, azaz
Kerületgazdál
nail
hatvankitencmillió forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó kodási iroda
elővásárlási jogával nem kíván élni.

nyilatkozat
megtételére

24

A hozzájáruló nyilatkozat aláírása és a kérelmező

részére klküldésre került.

2020.

szeptember
24.

25

1.) Völgyi Rolandné rendkivuti élethelyzetére tekintettel, hozzájárul a 34762 hrsz.ú, Budapest VIII. kerület, Vey Ádám u. 6. 1. emelet 20. szám alatti, 27,30 m2
alapterületű, egy szobás, komfortos komfortfokozatú, rendeltetésszerű
használatra alkalmas, bekoltözhetó állapotú lakás - a lakbér alapját képezó
növelö és csökkentő tényezőket is figyelembe véve - szociáris, komfortos, jelenleg

1.

Azonnali
310

2020

VII.16.

intézkedést
igénylö,

1.303,- Ft/hó összegű lakbérfizetési kötelezettséggel történtei bérbeadásához
Völgyi Rotandné részére, hat hónap határozott ideire szólóan anal a feltétellel.

2020.
2020. július 16

hogy a bértö az ingatlant nem veheti meg, és nem cserélheti tovább.
A határozott idejű bérleti szerződés lejártát követően, a lakás ismételt

Gazdálkodási

bárbeadásáról - Völgyi Rolandné erre irányuló benyújtott kérelme alapján - a
Képviselőtestület jogosult dönteni, amennyiben a kérelmező a hatályos

KezPent art.
vagyongazdár

jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel.

szeptember

rózselyárosi

24.

kodási
igazgatója/
Józsefyárosi
Gazdálkodási
Központ zrt.

rendkívüli
elethelyzetre
tekintettel,
javaslat a
Budapest VIII
kerület, ‚'ay
Adam u. 6. I.
emelet 20. szám
alatti

2.1 feared a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ art.4 a határozat 1.1 pontja szerinti

önkormányzati

2020. július 31.

berteti szerzódás megkötésére.

lakát

A bérleti szerződés 2020. július 20. napján al
került.

2020.
re

szeptember

24.

méltányosságb
ól történő
berbeadáső ra

1.

,
1. elfogadia az előterjesztés mellékletét képező „KOMPOSZTLÁDÁK BIZTOSiTASA 7Polgármester
, a,,,,,,,
KOSSÁG fitS2GRE" című pályázati felhívás és adatlapot.

Heruletgazdái
korlisi lroda,
Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ 20

Javaslat
komposztládák
biztosítása
NY 311

2020

VII.16.

2.

. .
2020tüllus 16.

i ügyosztály

2. a határozat 1. pontja szerinti pályázati telhlvást megjelent
Józsefváros
.
újságban, at wwvv.hozsefvaros.hu oldalon, az önkormányzat hirdetotábláján.

2020. Julius 20.
napjától 2020.
december at

A komposztládák beszerzési eljárásához a műszaki
lei,* és a használati útmutató elkészült. A
beszerzési eljárás folyamatban van.

szeptember

Pályázat meghirdetve

szeptember

24.

2020.
24.

naPjáig

la kosság

2020.

részére című
pályázati
felhívás

Józsefvárosi
Gazdálkodási

elfogadására

Központ Zrt.
yarosúzemelt
etési

3.

3. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t 300 literes műanyag
komposztláda beszerzésének lebonyolítására brutt
ó 1.000,0 e Ft összegben.

igazgat6/
Gazdálkodási 2020. augusztus 31.
.
,
umménak,
Kerületgazdál
korläsi lroda,
József városi
Gazdálkodási
Kozpont Zrt

25

A vonatkozó ajánlattételi felhivas a .16K előkészítő
ievele alapján elkészült.

2020.
szeptember

24.

N
Y/
L

V ESZELYHELYZETBEN al EGHOZOTT POLGARS1ESTEFt1 DÖNTÉSEK

Szám

Év

Elés
napja

Napirend címe

Hat.
Pont.

Tartalom (a halározat ponies szövetei

A Kormánya
1 § erteln b

Felelős
és/vagy
Döntés
végreh.
Végző

Határozat
végreh.
Ilataridő.

Végrehajtás
tényleges
idopontja

Elvégzett feladat rövid leírása
és vegrehajtás
megtörtént/folyamatban

Datum

KT Mtidosító/vi
Végreh. Beszá
sszayono
elmar. oka
rn.
határOzat /
Nog. megjeljäsi

hirdeteséről ‚role 40/2020 WI 11 jszarnu korrnanyrendelet
-

nYonbiztonsagot 3eszelyezteto toluenes megbetegedest okozo

humánjánAny következinnéryeMek ether:02a. a magsar allampolgárok egeszségenek és
életének megóvása érdekében Magyarorszäg egész teriiletére veszel>helyzetet hirdetett ki.
A katasztrofauedelemről es a hozza kapcsolódó egyes torvények modositasárol szólo 2013
évi CXXVIII. löweny 46. 7(4) bekezdésének felhatahnazása alapján ‘eszélyhelyzetben a

I.

N
Y

106

2020.

111.26.

Javaslat közcélú
felajánlás
elfogadására a
Mosonyi utca
felújítása
érdekében

települést onkormanyzat képvisele-testuletének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja E rendelkezések alapján a Józsefvárost Ckikorenányzat KepviselödestuleMnek
feladat- es hals' körét gyakorolva a polgánnester a I 061202041126j számú határozatot hozza:
En, Pik° Andes, Budapest Fovaros VIII kerület Józsefoáros polgármestere ügy dontOk.
bogy
1 elfogadom a BRT. Keleti Bt. közérdekü kotelezettségvállalásra irányuló. az
elöterjesztés I mellékletét képező felajánlasáhan foglaltakat a Budapest VIII
kerulet, blosonp utca (Festettes utca — Fiume' át kozotn szakasza) felujiiásá
érdekehen, az elötenesztés 2 mellékletét képező tervek szerint

2.

2 az

i

pont szerint'közérdekii kotelezettségvállalásra ininouló megállapodást
előkészítem

márcus
i
3).
Värosepites

zeti

I roda.

JGK Zrt.

2020.
ápr ili s 30.
az

3.

2020.
június
25.

2020.

2020.
június

A telelepülésrendezési
szerződés előkészítése
fol yamatban van.

2S
2020.

3. az I. pont szerinti utcaszakasz feliditása engedélyezési eljárásában a szükséges

engedelyeze

dokumentumokat aláiroin

Si eljäras

szepte
mber

soMn

24.

2

A korona' ‚rase

szalo 020 es] XII. torkeny 3 9(11 es (31 bekezdese

értelineben. valannm a Jeszelyhelyzet kihirdenésérál stoic) 4002020 (III 11 I száinú
kormanytendelei I 6 enclnieben a. ebet-és tagyonbizionssam veszelyezteni tomeges
inegbetegcdest okozó humánjárvany köretkezményeinek elháritása. a inagyar állainpolgarok
egészségenek es életének inegot:asa érdekében Magyarország egész teMleiéte
, eszélyhelyzerei hirdetett ki.

2020.

A kataszirofaredelenirol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek módositásárol szolo 2011

jimi us

éri CXXVIII. törveny 46. ((11 bekezdésének felhaialmazása alapjan reszély:helyzelben a
telepulesi onkormányzat képviselö-restuletenek feladat- és hatáskoret a polgammsier

25

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a JózseNtrom Onkonnanyzat Képriseliatestuletenek feladat- és
hatáskörét gyakorolva a 1272020. (IV.06. 1 számú haláwzatot hozom:
Pikó Andras polgámlester úgy döntök. hogy

az „LNR-EGY72019." tipusú pelyazaton meglode it 35292/4/0 hrozrei Budapest kill. kerület, Magdolna ti. 12.
1

földszint I fa. szám alatulakasra benyújtott pályázat nverlese- Kristóf Linda 24 pont. A sorrendben keveikeza palyazó a

2020.május 8

somolás alapján: Biro Rozália Réka 22 pont
2020.

Javaslat az „EAR
EGY/2019."
Z

127

2020

IV.06

din's(' bérlakás

2.

az „LNR-EGY02019 " tipusú pályázzon meghirdetett 35292/A/0 hrsza-ü Budapest VIII- kerület, Magdolna it. 12.3.
emelet 56. szám Want lakásra benyújtott pályázat nyertese Dr Konstans Emile 26 porn A sorrendben kovetkezo pályázó
a sorsolás alapján: Rácz Donna 22 mint

pályázat

április 02.
202o. május
JGK Z

eredményinek
Bérbeadói nyilatkozat elkészült,

megállapítására

es kiadásra került.

az LNR-EGA12.019" típusú pályázaion meghirdetett 35374/A/0 hrsz..4 Budapest V111. kerület, Magdolna it. 44. 1.
3.

emelet 5. warn alatti lakásra benyujtoti palyazat nyettese Szebeny Timea 27 pontA sorrendben kovetkezo pályázó a

2020' Illáj us
13.

sorsolás alapján: Pénz Mira Rebeka 19 pant

2

A berleti szerződés, a pályázó

2020,

kötelezettségének teljesítésének

szepte

teljesítése eseten kerül

mber

3
megkötésre (pl. ovadek

1.

5.

3
pályazaton meglicrdetett 35374/A/0 brsmú Budapest VIII. kerület. Magdolna
az ..1.NR-EGY/2019 " ti
emelet 21. szám alatti lakásra benyujtott palyarai nyelcse a sorsulm alapján A aradi ludit 22 pent. A sss'rendhen
" sorsolás alaptőn Muse] Klaudm 19 pont
kot

2020. rsaájs

az ,,I_NR-EGY/2019 'típusú pályamton meghirdetett 5082/A/O hrsz--(1 Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros it. 26.
földszint 13. smnt Maui lakásra benyupott pályázat 5' erlese. 'Fodor Echt 25 pont. Asorrer éhen koveikezá pa yaw

befizetése).

2020. minus
12.

Lakalosne Dali7S Edit 23 pent

6.

24.

belizetese, előre vállalt lakbér

felkéri a Iózservárosi (jazdalkodast Kázpont Mt -1, bogy as .)- 5 ) pontig meghataroaott lakásokra vonatkozóan a
nyenes ttalyazokkal. Weise a nyerms vtsszalépese nagy kiesese eseten a sorrendben kovetkezó palyazokkal a bérlet,

2020. aprilis
31.

szerződéseket küsse amt

A koronavtrus ellem vedekezésről szóló 2020 ér, XII tönény 3 Ill) és (3) bekezdése
enelmében. valammt a veszelyhelyzet Irdurdetésérol szóló 40/2020 (HI I I ) saMmti
kormányrendelet I § értelme ben as del- és vagyonbiztonságot veszélyeztető torneges
megbetegedest okozó humánjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok
egészségének es eletenek megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet birdmen ki.
A Kepmselö-testulet hatásköre z Magyarország helyt Onkormanyzatairál szóló 2011 em

Javaslat a
Budapesti
Vállalkozásfej leszt

CLXXXIX. törvény 59, § (3) bekezdésen, valamint az SZMSZ 31. § Ii) bekezdésen alapul.
A katasztrófavédelemröl es a hozza kapcsolodá egyes torvények módosításáról szóló 2011
évi CXXVI/I. törvény 46, 1(4) bekezdéseitek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

est
159

2020

IV.!'.

Közalapítvánnyal

települési onkármanyzat képviselomestületének feladat- es hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a rézsefvárost Onkormányzat Képviselá-testületének feladat- es

megkötött
támogatási
szerződés

Az önkormányzat részéről a
Gazdálkod
äsi
Ügyosztály

2020. április
30.

szerződés aláírásra került,

2020.

melyet a Közalapítvány postai

szepte

Mon átvett, de meg az általuk

rnber

aláírt szerződést nem köldték

24.

vissza.

hatásköret gyakorolva Pik,' Andras polgánnester ram domed:, hagy:
a ,..hazservárost Kamattámogatási Programot" a Józsefvárosi Onkormányzat folytatni kívánja
93 a BudaPesu Vállalkozásfoilesztési Komlapítvánnyal kotort együttműködési

módosítására

megállapodásban foglalt felhasználási hatándót 2020. december 31 napjáig, az elminiolasi
határidőt 2021 február 28 napjáig meghosszabbitom és az előterjesztés I szatng melleklem
szerinti módositett megállapodást alairom.

A harem/virus ellern vódekeeásről szóló 2020 évt NH törvény 3. III) és (3) bekezdése
éneIntében. valamin veszélyhelyzet kihirdetésérül szólta 40/2020. (III t I a számű
kormányrendelet I § értelmeben as élet- és vagyonbtztonságot veszélyezteto tomeges
megbetegedest okozó humanjátvány következményeinek elháritása, a magyar áltampolgárok
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszelyhelyzetet
hirdetett ki.
A Kegs Meld-tent-del hatáskore a Magyarország helm önkormánymtairol szóló 2011. évi
CL,XXXIX. törvény 59. § (3) bekezdésen. valamint az SZMSZ 31. § ( 11 bekezdésen alapul.
A katasztrofavedelemn31 ass hozzá kapcsolódó egyes törvények múdositásárol szóló 2011 aa l
EXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulést onkormányzat képviselibtestületenek feladat- es hataskora a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapjan a lozseivarosi Onkortnányzat Képviselő-testuletének feladat- és
hatásköret gyakorolva Pik() Andras polgánnester OP döntök. log,'

Javaslat a

163

2020

IV.30.

1

a Budapest VIII. kerulet, Ulla' tit 04 szam alatu 36301/0/N21 helyrajp szanni 350 m2
alapterületű, utcai is udvari betaratő foldszinti és pincesönn, nem lakás céljára szolgald

Józsefváros

hetyiség nyilvános. egyfordulós pályázatot érvényesnek és eredmenyesnek

1.)clis 2.)

Budapest VIII.,

Gazdjilkod

Üllői üt 64. szám

äsi

alatt helyiség
pályázati
eljárásával
kapcsolatos döntés

2.

meghozatalára

liatáridö:

homaiarok a Budapest VIII kerület, Úllät tit 64 szánt alatti 36307/0M/29 helyrajzi
'to gm 350 m2 alaPteruleta, area, es advert betánnit, foldszmu és pinceszintt, nern lakás
celma szolgáltt helyiség betbeadásához a Vodafone Magyarország Zn. (szákhelyt 1096
Budapest Lechner Odor/ fasor 6* cegjegyzekszámt 01 10044159: adószann 11 595927-244 képviselt Amanda Nelson vezértgazgato) reszere határozott idäre a szerzädds
alatramlol 4,66000 10 evie. iroda céljára 890.000.- Et hó + ÁFA berleti dij*közüzenn
scot gáltatam díjak rics7egen.

pontok
esetében

Központ

vagyongaz
dälkodási
igazgatója
JCOEK Zn.

2020. aprilis
30.. 5.) pont

2020.

esetében

A szerződést a Józsefvárosi

Július

2020. május

Gazdálkodási Központ Zrt.

16.

30.

előkészítette. Ügyfél
átalakulása miatt további
határidő t kért a szerződés

hozzájárulok a berleti szerződés

3.

Kum:Oak feldszn re torteng jam:is-alma, vala

a szerzädesnek azon potittatnak kanarításáltsz, antelyek ures lielypseg berbeadänäml
rendelkeznek. tekituenel aura. bogy a pnlynzat nyertese ittätt haszmil6 azt

3

al:Br:Beira. A TVKI-IB a
251/2020. (V111.05) számú
határozatával 2020. szeptember

2020.
szepte
rnber
24.

0

4.

nem pirulol. hozz-is bc
felkért
szerzöd es meg kote

ed

7 ponnanak pályázó allot to .), el
aa'jdonitásához

határidőt, mely szerződés
egyébként 2020.08.06-án
megkötésre került.

ro Gazdálkodás) Központ Znsta hatásoz" 2.1 Pont" szer
bérlet)
ek Mietele. hogy az Onloom:atom" tulajdonaban alto nem lakas cól'áraszoba'"
helyiadzek he headasanak re/Om/en:al szolo 35/2013 (VI 20)
onkormen
de
21 bekezdése alapján 3 havi brut" berlen dijnak megfeleirt
evade) megfazetéset. satans' a 17. §(4 ) bekezdése alapján kostenyzó előtt egyoldalit
kotelezetlaázrállalánytlatkozat alairásat vállaba a leer do herlő

168

2020

V.07.

hozzájárulok a Budapest VIII. kerület. Bauer S. u. 7. szám alatti Társasház alap) tó
okirataban osztatlan köze' tulajdonát leer/axe', IV. emeleti. érvenyes Alapító Oktrat szerint
XLIX sorszámmal jelelt 9,71 m2 alaptermi lelő (énékbecslés soran Main" felmérés alapján
9.99 m2-re pontosított) kozlekedolsol 4,83 m2, es az L. sorsMnImal jelölt 22,03 m2
alapteruleni (értekbeeslis során törtenö felmérés "aura' 27,29 m2-re pontos ion)
mosókonyha. összesen 37.12 m2 ("Met közös tulajdon megszüntetésével Sákovies Luca és
Farkas Endre (35130101At29 hmz. alatt nyilvántartott. tennészetben a Budapest VIII.
kerület, Bauer S. 7 /V/I ajtószam alatti) magántulajdonosok részére toner")
értekesitesehez 2.500.000,- Ft vetelären Felkérem az onkortnányzat képviselöjet a
megnmetIendö közgyűlése, való jognyt latkozat megtételére

2.

hozzájárulok. a Budapest VIII. kerület. Bauer S. u. 7. szátn alatti Társasház és Sákovics
Luca es Farkas Endre (3.5130/0/A'29 hiss alatt nyilväntanott. természetben a Budapest
VIII. kerület. Bauer 5.7. IV/l. ajtószátri alatti) magántulajdonosok között as XLIX.
sorszámmaljelolt 9,71 m2 alapteruletű(értékbeesles során "mania felmérés alapján 9,99 m2.
Pike/ Andras
olgánnester
re pontositott) kozlekedöböl 4,83 rn7 es az L sorszámmal jet", 22,03 ni2 alapteridetni
(ertekbecsles során törtenö felmérés alapján 27.29 m2-re pontomoin mosetkonyha ingatlan
vonatkozásában megkötendő adásviteli szerződés. as ingatlan-nyt lvántartásba torlenö
bejegyzeshez szükséges modositott alapito okirat es a kapcsolódo dokumentumok okirat és
a kapcsolódO dokumentumok aláivásához.

felkemm a lőzsenárost Gazdálkodási Ktizpont No-t a hatámsat 7.1 pontja szerirni
adasveteli előszerzedes. adasvételi elöszersödest ktegeszítö vállalkozó at szerződés, es az
ingailan-nolvantartasha torienö beregyzeshez szükséges módosított "apt" okirat es a
kapcsolodó dokumennuntik alairasára a Budapest Föväros VIII kertilet Jozsefvarosi
Onkonnanyzat tulajdonos nevéhen és képviseletében el/árva

Javaslat
kőzezal

2020.
szepte
saber
24.

A koronavirus etc ra vedekezésről szóló 2020 evi NH tomeny 3 á)) és (3) bekezdése
enelmeben. 'Alan,'" a veszélyhelyzet lohirdetésérol szolo 40/2020 (III 'II Korn' rendelet
I § enelmében az elet- es vagyonbiztonsagot veszélyeztető tömeges meghetegedést okozó
humánjärvány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egésznégerek es
életenek inegóvása érdekeben Magyarország egész tediletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A KepriselAtestulet hataskore a Magyarország helyi onkormanyzatairól szóló 2011. és i
CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdésén. valamint as SZMSZ 31. * II) bekezdésén alapul.
A katasztrófavedelentről és a hozza kapcsolodo egyes törvények modositasardl szóló 2011 ért
CXXVIII. törvény -16. *141 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulest önkormányzat képviselitotestitletenek feladat- és hataskoret a polgármester
gyakorolja.
Ere.
KaPJán a Józsefourosi Onkormányzat KeposeliNtestületének feladat- es hataskoret
gyakorolva 67020. (V. 07.1 számn határozatot hozom:
Pikó Andras polgánnester Úgy döntök. hogy:

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Bauer S.
u. 7. számú
fürsasház
osztatlan közös
tulajdonát
képező közös
tulajdonú
helyiségek
értékesítésével és
társasház
tulajdont alapító
okirat
módosításával
kapcsolatos döntés
meghozatalára.

Jo

A /corona" ms elbe a, oldekezéstól szóló 2020 en ‚XII toneny 3. § (I13) bekezdése
érteltneben. valamint a veszelyhelyzet k thirdetéséröl szolo 40/2020 MI II I Korm rendelet I §-a
ettelmert en as +/let- es vagyorthizIonságot veszelyeztetó lomeges megheteuedest okozó
humánjaniana km etkezményeinek elhátitása. a magyar allarnpolgárok egészsegenek es életének
metros am erdekeben Nlagyaiország totem területere veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Kep, nekstestulet hataskote a Magyarország helm onkormányzatatrol szolo 2011 évt
CI.XXXI X tonal> 59. 1131 bekezdeSén, valamint as SZMSZ 31 . § II) bekezdésen alapul.
A kamsztrofm.edelemröl es" hozzá kapcsolódó egyes tonenyek modositásarol sera" 2011 en
CXXVIII. dimeny -11) § (4) bekezdésenek felhatalmazása alapján veszélyhely-zethen a telepti lest
iinkormanyzat kept iselönestületének Wad"- es haniskotet a polgarmester gyaktuolta
Met Andras pregannester ago dowel§ Ivey

2020.
szepte
mber
24.

2020.
május 07.
JGK Zn.

2020,
as iratok
vevő által
merle
benyújtását
követő 5
munkanap

A döntésről az érintett ügyfél
kiértesítése megtörtént 2020.
május 8. napján. A kérelmező
részéről várjuk az aláírandó
dokumentumokat, a közgyű lés
összehívását. A döntéssel

szepte
mber
24.

kapcsolatos további
feladatellátás folyamatban van.
2020.
szopte
lab er
24.

5
7

170

2020

V.07.

lakással
kapcsolatos döntés

a

1

36035 0..
0..A hoe

talalhato I ernelet

meghozatalára

te
Budapest VIII. ker
el ii 20 warn Gam epületben
10 szám abut 2932 m2 Slater
gkomfortos
komforifokozatu
lakas kozszolgálati celu »Idol eset rrrees,nrrrerein

KiK

At

\

2020. naáus
36035:0 A hrsz. al» felvezt Budapest VIII, kerillet. Kelänyi Sander se 20.1. crueler El,
scam alatti 25.32 in2 alanterfi»to ezy szobas, komfortos komfortfokozetn lakást Komoretto
Beläne részére 2019 novetnber 30 nanjätal. határozatlan tdore seek,
yeomanbarbe adorn - a lakber
alapial keneza :mock, es csakkento tényezoket is figyelernbe yen - költségelait komfortos
a

2.

szeple
I llber

A bérleti szerzodes aláírása

bérleti díjjal.
felkerun a lorseIvárosi Gazdálkodási Közpout Zugt a határozat

09

07,

24.

2020. június 9-en megtörtént.
2.E sienna sz

2020. lanius

bérleti

szerzödes menketésére.

I S.

A koronavirus ellem védekezésral szóla 2020 Gi X11. törvény 3. ( I 1 ) es (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kilurdetéséröl száló 40/2020. EHE. I I ) soar»
kornnányrendelet 1 § ertelmében az Get- as vagyonbiztonsagot seszélyezteto tomeges
megbetegedést okozó huinánjániany következményeinek Ghat-Rasa. a magyar állarnpolgának
egészségének es életének megóvása érdekében Magyarország egész tcitiletére veszellyhelyzetet
hirdetett ki,

A KepviselöTestület hatásköre a Magyarorsrag holy' önkorniányzatatral szolo 2011. évi
CLXIOCIX. törvény 59. § (3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. E (1) bekezdésen alapul.
A katasztrófavédelemral és a hozzá kapcsolodó egyes törvények modositasarol szóló 201 I evi
CXXVIII. törvény 46. 9)4> bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

Javaslat a
Budapest VIII.

'dandlest onkormányzat képviselegtestületének feladat- és hatáskörét a polgármester

kerület, Nap u. 3.

gyakorolja.

Számú Társasház

E rendelkezesek alapján a lózseNárosi Onkormányzat Képv,selö-restuletünek feladat- és
hatasköret eyakomlya

osztatlan közös

Piker Andras polgannester Agy dönta, hazy:

tulajdonit
N
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kesítésével, és

i

a társasház
tulajdont alapító

közös tulajdonát kepezó, az alapí» okirat sz rint /II számmal jelalt

JGK Zn ,

2020.
2020. május

szepte

07.

mber

amelynek inegfizetésere tennészetbent (munkaségzes) megváltás atján kerül sor.

okirat
módosításával

u. 3. szám alatti Társasház (35652 hrsz.) tulajdonosai dac
Electra Elit KR. (szakhely: 1039 Budapest. Árpád u. all.. adószátn: 14250301-2-412
kerb), Attila) kozott ä 174 m2 alapteruletü »nee!». vonatkozásában megkotenda
adasvételi elöszerzódés. adásvételi eloszerződést kieuészíto vállalkonisi szerződés . Sac
Inzallan-nyilvantartasba torte» bejegyzeshez szükséges módositott alapító okirat és a

24.
A döntésről az ügyfél

hozzájárul a VIII. kerület, Nap

ka pcsolatos döntés
meghozatalára.

Budapest V111. keiölet, Nape . nzárn alatti Társashaz (35652 hrsz.) osztatlan
104,54 m2 kozlekedö
ss lt. számrnal Erholt 69,44 ni2 rekeszek, korekitve, 174 in2 alapterüledi pincerész
elidegenitésehez az Electra Elit Kit bentházo részére, 6.000.000,- Ft vételár elleneben,

hozzájánd a

képező pincerész

2.

kiértesítése megtörté nt
2020.május 8. napján. A

2020.
szepte

az iratok

döntéssel kapcsolatos további

mber

vevö által

feladatellátás folyamatban van.
A kérelmező részéríílvärjuk az

24.

kepyiseli

kapcsolódó dokumentumok aláirásához.

törtenő
benyújtását

felkén a Józsefvarosi Gazdálkodást Kozpont Zrőt a 2 I pont szerint' adásvétek elöszerzödés.
adasveteli eloszerzadést ktegeszkö sallalkozást szerződés, once ingatlan-nyilvantarmsba

3.

követő

5

munkanap.

alairando dokumentumokat.
2020.

torte» betegyzeshez szükségen madositott alapító okirat es a kapcsolódó dokumentumok
alairasara a Budapest Fösuros VIII betide! Joisefstost (»kormányzat tulajdonos

szepte

nevében G képviseletében eljárva

24.

5

naher

6

5))) es (3) bakezdese
ertelineben. valamini a seszelyhe(yzet kilurdeesérol snob 40/2020 (III II 1 smmu
L ormányrendelet I § értelmében az e'er- es s agyonbiztonsántat sespilyezteto romeges
megbetegedést okozó larmásranany kövedieneweinek elleritása. a magyar állampolgárok
egészségenek es életének megovasa érdekében Magyareszau egese le 0 terére
veszelyhelyzetet hriderett ki.
A katasztrofavedelemról is a hozza kapcsolódo egyes torvények módositMAról szóló 201 I
cot 0,8viti. trsyény 46. 5)4) bekezdésének. felhatalmazása alapján veszelyherszetben a
telepulest onkormanyzal Seperselrstestületenek feladat- es hataskoret a polgamwster
gyakorolja.
A Kepeselo-tesiolet hatásköre a Magyarorszag heir,' onkormanyzatarról szóló • 2011 CV.
CLXXXIN torveny 59 SD) bekezdésen. valamint a Képcselddestület és Marvel
Szenézeti és mükodesi Szabályzatárol seals Budapest haváros VIII kerület Józsersarost
Onkormányzat Kepeselo-testulet 36/2014 (X1.06 ) onkonnanyzazi rendelel 3L § ( I I
bekezdésén aloud
Pikó Andras polgánnester úgy döntök. hogy:
az Egészséges Budapest Program keretében risen ierrogatást összeg felhasználása céljából a
Digitalis röntgen berendezések beszerzése errors nYílt- Un'OEÖS közbeszerzési PLANE
mean:loom az elótertesztes mellékletét képező ajanlatterell felhiyäs is közbeszerzési
dokumentumok szerinti tartalointnal.
A kownacrus client vedekezesual szóló 2020 evi XII larceny 2
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Budapest Program
keretében
meginditandó
közbeszerzési
eljárisra

A koronavirus client yedekezesrol szóló 2020. es" XII toryeny Á (Illés (3) bekezdése
értelmében. varmint a veszélyhelyzet kihudeteseWl szóló 40/2020.1111 I la Korm. rendelet
I. §-a értelmében az Oct- es vagyonbetonságot veszelyeztetö hameges megbetegedést okozó
hurnanjánány következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének es
életének megóvása érdekében Magyarország egész területere veszélyhelyzete hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatáskore a Magyarország here onkormanyzatarról sears 2011 évi
CLXXXIX. Wetly 59. § (3) bekezdésén. yalamint az SZMSZ 31. 5 (1 1 bekezdésén alapul.
A katasztrófavedelernról es a Ilona kapcsolódó egyes törvények módositasaról szóló 2011
ea CXXVIII, törspny 46. 5 WI berezdesenek felhatahnazasa alapján veszélyhelyzetben a
telepulésr önkormányzat képviselő-testületenek feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
Pogo Andras polgánnester We döntök, hogy:
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hozzájárulok a Budapest VIII. kersilet Baross utca 125. szám 010111 359 ISÁVAd hrszs
it, tulajdont lapon, 23 m2 alaptenalers, sires, utcai bejáratú, foldszinti. nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásához Kiss Anikó egyéni yallalkozó (székhely: 1089
Budapest. Villám utca 19= nyilvántartási szám. 54626(90; adószám; 55884765-1-42)
részére határozadan doret 30 napes felmondásr iclia krsigtesevel vegyes kiskereskedelem
(szeszesital árusítása nélkül) céljára 60.000.-Ft/ho -i- ÁFÁ bérleti díj = közüzerni es
Is(lemszoleáltatási dirak összesen.

kerület, Baross
utca 125. szám
alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására

D01150FmOSI
Cr.
Gazdá kocl
!
2020. május

ást

ügratadtúly

07.

Közbeszerz

Az eljárás megindításra került.
Az ajánlattételi hatiridő 2020.

2020.

szepte

jónius 08. II. óra. Az eljäräs
bírálati szakaszban van.

rnbei
24.

égi [rode

Polgármest
er,

Jtizserváros
2020.

i
2020.május
Gazdélkod

június

13.

25.

ási
Központ

irt.

2

.

felkérem a Józsefidrosi Gazdálkodási Központ Zn-t a határozat I.) pomja szerinti bél-leli
szerződés megkotésére, amelynek feltétele, horny an Onkonnanyzar tulajdonában airs nem
lakás céljára szolgalta helesegek bérbeadasának feleteleirál szoló 35/2013 (VI 201
onkormanyzatt rendelet 14 * (2) bekezdése alapjan 3 bari broad bench dijnak megfelelő
óvadök timer zetesél. valammt a IT 6 (4) bekezdése alapjan közjegyzia elött egyoldala
kotelezettségvállalars nyllatkozat alniírasat vallalja a Iren do NW'

2020. junior
30.

Az ügyfél
késedelmes
óvadék
Az ügyfél az óvadékot
fizetése
2020.
megfizette. A szerződés aláírása miatt nem ample
folyamatban van az ügyfél
került
mber
részeről.
időben
24.
megkötésr
ea
szerződés.

A koronavirus ellem vedekezesról sears 2020 évi XII. ten eny 3 § II) és (3) bekezdése

értelméhen. valammt a seszelyhelyzet kilurdeteséról szóló 40;2020 (III. I I.)
Kormányrendelet I §-a eel siebe" az elet- es vagyon brztonsagor veszelyezters Iónreges
meabetegedest okozó humanjániny következményeinek elhadtása. a magyar allampolgárok
egészségének es erg erek megrisása érdekében' Magyarország egész terilleére
veszélyhelyzetet hiWctett ki.
A Képcselődestület hataskore a Magyarország beryl önkormányzatairól szóló 2011 evt
bekezdesen.
*131
valainint az SZÁISZ 31. (ill bekezdésirn alapul.
CDOOEIXi Drverrs 59.
A katasztrefasedelemról es a bona kapcsolódo egyes törvenyek morlosmisanil szólo 2011
évi CXXVIII. törvény 46. 9)41 bekezdésének felhatalinazása alapján veszélyhelyzetben a
1r:repute] onkormányzat képviseld-esturstenek feladat- és hataskore a polgármester
gyakorolja.
Pikó Andras poteroneser tars dörltők. hogY;
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Práter
utca 67. szám
alatti üres, nem
lakas céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására,
valamint
bérbeszámitási
megállapodás
megkötésére

hozzáiárulok a. Budapest VIII. kerület. grater toca 0'szaniatelsi 3 6115 0 Á 35 lirsz.-ü.
tulajdon' lapon 28 rn2 alapteatlető, uses. pinceszmu re us Iakas r.,1in ra szolgaié helyiség
beibeadásához Toth Andras egyéni vállalkozó (székhels: 105 3 Budapest. VIII kerület.
tannin utca 16. B Iply 759.: nyilsänzanasi szain:51159944. (domain: 58056364-1421
reszere hatarozatlan sage, 30 napos felmondass tdokikoteses el niüterem céljara

2020.
júniu5

25.000.-M. to + ÁFA berleti d6 r közüzemi es kültinszolgállatam dijak összegen. a 3 has i
bruttó bérlete dijnak megfelelis ovadek megfizetésének es az egyoldali
kotelezettsegvállalási na' atkozat leendo berlö al tali elkeszitesenek kötelezeisege mellett

2.

25.

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

hozzájárulok a Budapest VIII kerület. Bá er utca 67. szátn alatti 36118 0.A 35 hisz-ő.
tutajdoni lapon 28 in' alapteruletil, treu, pinceszinti nem lakai céljara szolgáló heloseg
nem labs céljára szolgáló helyiség bérlő altall felujitasahoz
felkérein a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zgyt a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzödés megkotésére, amelynek feltetele, bogy az Onkormányzat tulajdonaban alto nem

3.

2020.

lakás céljára szolgalo helyisegek berbeadasának felieteleiröl szóló 35;2013 (V1 20.)
önkormányzat' rendelet 14 6121 bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti dijnak megfelelő
óvadék megfizetését. valamint a 17 * 01 bekezdése alapján közjegyző elö
nt egyoldalú

június

25.

kotelezenseivállalási nyilatkozat aláirasat vallalja a leendö bérlő

4.

hozzájárulok Toth Andras egyéni váltalkozóval a 2.1 pont szerinti helYise9 tekintelében
torténo bérbeszámítást inegállapodás megkotéséhez és a bérbeadora tartozó felujitám
munkák költségének berIen dijba történő berbeszámitásához 48 hónap élan 448.800.- Ft ,
121 176,- Ft ÁFA összegben A bérbeszámitám megallapodas 48 hónapra tönenő
megkötisével havonta 9.350.- Ft + ÁFA összegben szárnolhato cl" felújítási költség. igy
a bérlét a berbeszámitás időtartama alatt havonta 15.650,- Ft + ÁFA osszegii bérleti

2020.

A bérbeszámítási megállapodás
megkötésre került.

szepte
mber
24.

dijfizetesi kötelezettség terheli.

A koronavirus elleni vedekezésröl szóló 2020. evi XII torvény 3 § 111 Is (3) bekezdése ertelmeben.
valamint a veszelyhelyzet kihirdetéseröl szóló 4012020 (III. I I )Konn rendelet I. §-a értelmében az
del- es vagyonbiztonsagot veszelyeztetö tömeges megbetegedést okozó hurnanjárvány
következményeinek elhálitása. a magyar állampolgárok egészségének es életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veslyhelyzeret hirdetett M.

Z
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület,
Tavaszmezii utca
8. szám alatti
raktárhelyiség
elidegenitésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
joyáhagyására

A Képviselögestulet hatáskore a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX
even,' 59. * 131 bekezdésén. valamint az SZMSZ St. * (I) bekezdésén alapul.
A katasztrofavédelennol es a hozzá kapcsolodó egyes törvények módositásarol szólo 2011 évi
CXXVI-11. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
onkormanyzat keposelogestületének feladat -es hatásköret a polgármester gyakorolja.
Piko Andras polgánnester tip döntök. bogy:

Józsefváros

i
Gazdálked

1

as].

hozzajárulok a Budapest VIII. kerulet, Tavaszmezd utca 8 szám alatt található, pinceszinti.
35171/0/A/l helyrajzi szánni, 80 ni2 alapterulegi, a kozos tulajdoetbol 96(1.000 tulajdon'

Központ

hanyaddal rendelkezé raktárhelyiség értékesitésehez Toth Csaba Bela tulajdonostárs részére. A
helyiség vetelara 1877.500c Ft. a vételár egyosszegii megfizetése mellemt

Zrt.
vagyongaz

2020.

2020. mäjus

június

13.

25.

dálk dási

2.

felkerein a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn.-I a hatiinsz.at Id pontja szerinti eladási ajánlat
kikuldésere Toth Csaba Bela részére. valammt az adásvetell szerzödés megkotesére Az adásvére is
szerzödésben rogzitem kell, bogy vevő a bejutást btztositani koteles szukség eseten a tarsashazi
kozos vezetékek és a társasházi lovizméró imatt. ditty° az áltört falant helyreállitasa vevo
kötelezettsége.

3.

amennyi ben Toth Csaba Bela nem el az elad as' ajanlatban foglalt hatándön beta) a vétel
lehetőségevel, ágya helyiséget a hatalyos rendelkezések szerit nyill arverésen kell ehdegenitent

igazgattija

2020. június
30.

2020.
szeptember

30.

Az adásvételi szerződés
megkötésre került 2020. május

július

26-än.

16.

2020.

2020.
szepte

aber
24

7

8

A koronavuus ellem vedekezésr61 Gino 207.0 en XII toneny 3 ,t II) es (3) bekenlese
ertelmeben. mlanunt a s eszelyhelyzet kthadeteserol szolo 40/2020 (III II ) Korm rendelet
1 §-a érte mában az éle!- es vagyonbEztonsagot s eszélyeztent tonteges megbetegedest okozo
humanjazány kiivetkennenycinek ell-MI-Mist a magyar allampolgátok egeszsegenek es
eletenek megóvása érdekeben Magyarország egesz tertiletere veszélyhelyzetet birdmen b.
A Kepviselőbestulet hatásköre a Magyarorszig helyi tinkormanyzatanol szólo 2011 es,
CLXXXIX. tonteny 59. § 131 bekezdésen. valamint az SZKISZ 31. 0))) bekezdésen alapul.
A katasztronnedelemről és a hozza kapcsolódó ewes torvenyek modositasarol szolo 2011
évi CXXVIII. törveny 46. 0 (4) bekezdősének felhatahnazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulds, onkormanyzu kept nelőbestidetenek feladat- és hatásköret a polzirmester

N
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Javaslat a

gyakorolja
E rendelkezések alapján a Józsefváros, önkormanyzat Képviselimestuletének feladat- es
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgármester (igy döntok. hagy

Budapest VIII.
kerület,
Népszínház 0.42-

Iii hozzájárulok a Budapest VIII. kedilel. Népszínház u. 42.44. szám alatli lársaslláz 2019
felstonó telepitése tárgyában hozott I. számu
december 10-ig tartottirásbeli szavazá

44. scam alatti
Társasházban a
Myatt('
létesítésére

ltizservär s

1

tár

i
Gazdálkod
ási

2020.
' inki °5
20.
,

június
25.

Központ
felkérem a Józsehbrosi Gazdálkodási Központ Zig-i. hogy a (taken(' ielepítésének

2.

targyaban tartandó zmételt kozgyülen vagy irásbelt szavazáson teen szavazatával
támogassa a lift telepitését. valamint a hozzá kapcsolódó támasház tulajdont alapító okirat

ZO.

a közeyüles
időpontja

randositásh.
az iratok
tulajdonoso

3.

felkerem a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ Zen.-t. a Budapest Józsefvárosi
Onkomuinyzat es a lözsefväros, Gazdálkodási Központ Zn. kocsi) hatilyban lévti
ktazszolgáltatám szerződés alapján a Budapest VIII keretet, Népszinház a. 42-44 szám
alatti társasház lill telep)léséhez kapcsolódó társasház tulajdont alapitó oknat módositás
aláirásaiu a Budapest JózseKtosi Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében es
tneghatahnazásáhol eljárva.

k vagy
megbízottju
k által
torten°
benyújtását
követő 5
munkanap

A koronavntus ellent védekezésról slo 2020. um XII örvény 3. 0 (1) es (3) hekezdése
enelmében, valammt a veszélyhelyzet kthirdeteséről szóló 40/2020. (111 1 1.) Karin rendelet
I §-a értelmében a. élet- ás vagyonbretonságot veszélyeztetö tomeges megbetegedest okozó
humánjánany következményeinek elháritása. a magyar állampolgárok egészségének es
teniletére veszélyhelyzetet hirdoett ki.
Eleténeb megóvása EcleMbel, Magyarország egész
A Keptaselebtestslet hatásköre a Magyarország helyi önkormanyntanol szóló 2011 évi
CLXXXIX. látvány 59. 1)31 bekezdésen. valarnint az SZNISZ 31 t (I) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről es a hozzá kapcsolódó egyes tonenyek módositásárol szoló 20)1
évi COECXVIII. törvény 46. 114)bekezdesenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulési onkormányzat képviselőbestületének feladat- es hattiskorét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések Maltlán a lúzsetvarosi Onkorrnanyzat Képvnelönesudetének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Ilko Andras polgánnester ágy döntök. hogy:

8

A döntésről az ügyfél
kiértesítése megtörtént
2020.május 26. napján. A
közgyűlés vagy írásbeli
szavazás időpontja még nincs
kitűzve, a további feladatellátás
folyamatban van.

2020.
szepte
mber
24.

9

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Köris u.
30. földszint 8.
szám alatti lakás
204

2020

V.20.

hozzájárulok a 35421 hisz. alatt ibis ett dpilletben, a Budapest VIII. kern's:* Magdolna a
47 foidszint 6 szam alam I szobas. komfort stille ii komfortfokozatu 25 m2 alamerulein
lakas sonatkozasaban Okros Anita berlovel fennallo bean jogs iszony kozos
megenyezessel tortoni:, menszuntetésesel egyidejűleg, részére a 35947/0/A/10 Insz ht
Budapest VIII kerulet, Budapest VIII Uinta* Kórtan 30 foldszun 8 szám alatti 2
szobas. komfortos komfortfokozati 44 m2 alapterületű lakás mectekintett ällapotban
tortenó. határozatlan időre szoló berbeadásahoz — a lakber alapjat kepezb nihellt. es
csokkentő tenyezüket is figyelembe véve-- jelenleg 12 170,- Mint koltsécelsit komfortos
bérleti dtjjal its az alábbi feltételekkel)
I

a ) bérlő a leadasra kend ő berlemenyt kiürített állapotban adja át a oserelakás
binekbavetelet kovet6, maximum 90 napon belul

bérbeadására
lakásgazdálkodási

2020.

2020. inus

június

25.

Központ

inegállapodásban remzitett felMitási munkák elkészültél, a bérbeadó szen-ezel a

Zn.

megallapodas ban re:gaitert időpontig ellenürzi, így különösen.
bat az elektromos fogyasztói Italoot szaboanyositáMt. szabványos mere:Italy

vagyongaz

loalakitását BLUR; ügymtézessel, bbl amennyiben a lakasban van gazüzernil készulők, akkor gaz fogyasztó' hálózat

feladatok
teljesítése körében

Gazdálkod

20..

b la eserelakas lakhatővá tételevel kapcsolatos műszaki helyreállitás — saját költségén -- a
bérlö feladata. amelyet beruhanisi megállapodásban köteles vallalni. A beruházási

eserelakásként
történő

Józsefváros

dalkodási
igazgatója

szabványositását. gáztenvel. gam:costal. FOGAZ ügyintézéssel,

Bérleti szerződés 2020.
augusztus 12. napján aláírásra
került.

bel amennyiben a lakásban van kémenyhez kraal készülék. akkor a kémény
szabványositását (keménybélelés . tisztiMidomektröKtrüsz ügyintézéssel.

2020.

2.

felkerem a JózselVárosi Gazdálkodási Központ ZIA a határozat I.) pontja szerinti
megallapodas es bérleti szerződés megkötésére

2020. július

szepte

15.,

mberi
24.

a Budapest
VIII.
kerület,
Koris u. 30.

3.

kötelezern (Amos Anitát. bogy az I.) pontban megelolt lakás birtokbavételét követő
legfeljebb 90 napon belül. az általa jelenleg használt Budapest VIII. kettle* Magdolna

földszint S.
széna nInth

u. 47. földszint 6. szám alatti lakäst incóságaitol kiMitse. üresen, tisztán adja In

lakás
birtokbavéte
lét kovetö

90. nap.
A koroitaGrus client védekezésről szóló 2020 évi XII utheny 3 * Illés (3)bekezdese
értelmében, valamint a veszélyhelyzet laturdeteseräl szőlő 40/2020 (Ilk Ill Korm rendelet
I §-a értelmében az élan- és vagyonbmtonságot veszélyeztető images megbetegedést okozó
humánjárvány következmenyeinek elbáritasa. a magyar állampolgárok egészségének es
életének megóvása érdekében Magyarország egész terilletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Kepveselő-testület hatáskore a Maéyarorsnia helyi onkormanyzatairól szóló 2011 en
CLXXXIX. Mayen,' 59. § (3) bekezdésen. valaminl az SZMSZ 31. ill) bekezdesen alapül.
A katasztrofavedelentröI es a hozzá kapcsolódó egyes tonények modositasanal szélo 2011

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület Nagy
Fuvaros utca 2/B.
213

2020

V.20.

szám alatti üres,
nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

évi CXXVIII. tömény 46. §141 bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzelben a
telepulesi on kormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskorét a polgärmester

Józsefváros

gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Onkormanyzat Kepthelő-testuletének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras poll:al:nester ügy döntök. Batty

Gazdálkod
ási

hozzájámlok a Budapest VIII. kerület Nagy Fuvaros :Ilea 2/11. szám alatti
35057/0:A 6 hrsz -u. tulajdoni lapon 13 ne 2 alai:ten:Jett* uses. Weal betáratu, földszniti
nem lakos celjara szolgaló helyiség. hérbeadásaboz a Szabo es Meidli Bt. (sad:Italy:IGO

Budapest. Akácfa u. 65.) cégjegyzékszám: 01 06 213540. adosaanu 25345479-2-42
kepi:mime Smbó lozsef Bela agyvezető) esze re Irmunnolan Wore, 30 napos
felmondaso ulo kikuleac,et irodai levékenysegre 2s fion. Ft hi: - A Fi' berleu dij 5-

Központ

Zn.
vagyongaz
dalkodäsi
igazgatója/
JGK

kormeini és különszolgáltatási duak illeglizett,<,cl.

9

Zn.

az I.)

2020.

esetében

szeptembe
r 24.

2020. május
20..

Az ügyfél az óvadékot 2020.
mains 28-án megfizette, és

10

jut ‚„titan a szerzödest aliorta.

2.

felkercm a Józsefváros Gazdalkodasi Központ Znyt a határozat 1 .) Pontia szetinti
bidet, szerzadős rnegkonisere. runt:look felletele. hogy az Onkormanyzat tulajdonaban
alb nem lakás céltara szolgaló belyrsegek berbeadasanak feilt leletről szoló 35.2013

2.) pont

2020.
szeptembe
r 24.

esetében

t 91 20.)

einkonnanytati rendelet 14. 0 (2) bekezdése alapján 3 havi brunt, bérleti dijnak
megfelelo óvadék megfizeteset, valamint a 17 011) bekezdese alapjan kozogyzo elim
essokiski katelezenségvállabst nyilatkozói aláírázat zálialja a leendő bérlő

2020. itilliuS
30.

A kononavirus ellem 3 edekezésröl szála 2020. do XII töBény 3 0 0 ) és (3) bekezdese
ónelmében. ialamint a veszelyhelyzet kilordeteseröl zzola 4012020.1BI 1 I.) Korm rendelet
I. §-a értelnieben az etet- es vagyonbotonsagot veszélyeztetö tömeges megbetegedest °Lazo
humánjániny következtnényeinek elháritása, a magyar állarnpolgarok egeszsegenek és
eletének megóvása erdokeben Magyarország egész területére yeszelyhelyzetet hirdetett ki.
A Kepviselögesttilet hataskore a Magyarország lielyz onkormányzataiMl szóló 2011 err
fenoax. tön-dny 59. ((3) bekezdesen. valamint az.SZMSZ 31. 0 (I ibekezdésén alaptil.

2020.
júni OS

A katasztrófavedelemMtana Ilona kapesolodo egyez törvények modositáGOI szrilo 2011.
évi CXXVill. törvény 46. 0(4) bekezdősének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulésr önkormanyzat kép'iselő-testuletének feladat- es hatesktnőt a polgármester

25.

gyakorolja.

N

Y

219

2020

V.28

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Gyulai
Pál utca 8. szám
alatti helyiségek
bérleti
szerződésének
módosítására

E rendelkezesek alapján a Jozsefitárosi (rikormanyzat Kepviselő-testulerenek feladat- es
hatáskörét gyakorolva Piko András polgánnester úgy döntök. Logy:

2020.

IL

a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közierület-hasznositazi Bizottság 110/2019.
IKI1 05.1 számú határozalár visszavononi.

június
25 .

hozzájárulok a Szinház es Filmmüveszeti Egyetem (székhely 1088 Budapest. Vas
utca 2./Ci statisztikai számjel; 15308964-8542-321-01; adószám: 15303964-2-42:
képviseli: J r.Vondentszt Lajos kancellár) által birth Budapest VIII. kerület, Gzulai
Pál urea O. szám alatti. 36453:063A es 36453/0rk5 hrsz-ú. mindässzesen 381 nt2
alapterülető, onkormányzan tulajdonú nem lakat celjára szolgálo helyiségcsoportra

2.

szóló berieti szerződez módositásához akként, hogy a bérletr jogyiszonyt a felek 2020
február 5. napjával a 364534gAg hrszkra helyiség tekintetében megszüntetik. a
36453/0.Ar5 hrszcú helyiség tekintetében fenntartják. Coy hogy ez utóbbi helyiségre
a berg) bérleti di) elöirása t.52.500,- EOM + ÁFA -1 kozuzeng es kulonszolgáltatást
diják ügy dontok, bogy a szerzödes köziegyzöi (Agatha törtenö foglalasától ellekintek.

3.

Józsefváros 2020.
i

május

2020.

28

szepte
Az ügyfelet a Józsefvárosi
ügyfél
Gazdálkodási Központ Zrt.
még nem
2020. június 2-án kiértesítette, a
fizetett
szerződés megkötésre még nem
óvadékot.
került sor.

Gazdálkod

ási
Központ
La

Z

220

2020

‚.28.

24.

2020.

felkérem a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zn -t a határozat 2.) pontja szemiti bérleti
szerződés módositásara vonatkozó megállapodas aláirására A berieti szerződés
megkotésének feltételt, hogy a bérlő 35/2013 (VI. 20.) sZinIÚ önkormányzati rendelet

2020. jú

us

Szepte

30.

mber

14. 0(2) bekezdése alapján az óvadékfeltöltést megőzesse.

Javaslat a
Budapest VIII,
kerület, Baross u.
I26 földszint 3.
szám alatti lakéts
pályázaton
kívüli minőségi
cseréjével
kapcsolatban

mber

24.

A korasavira
vedekezésröi szóló 2020 évi XII röGeny 3 (Illés (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszölyhelyzet kihirdetéseről szoler 40/2020. BB I I ) Korn rendelet 1. (a enelrneben az elm- es vagyonbiztonságot veszélyeztető tomegez megbetegedest okozó
humánjárvány kötetkezményeinek elháritása, a tnagyar állampolgárok egészségének es életének
megóvása erdekeben Magyarország egész tediletére yeszélylielyzetet hirdetett ki.

A Képyrseiridestulet hatáskore a Magyarorsng hero On kormányzatairol szoló 2011. OA
CLXXXIX. törvény 59. 0(3 ) bekezdesen. valamint az SZMSZ 31. 0 II ) bekezdésén alapul.
A kaiasztrófavedelernail es a hozzá kapcsalódo egyes torvények módositásáról szolo 2011-és'
faCevlit. törvény 46. 0)4) bekezdésének felhatalmazasa alapján veszélyhelyzelben a települési
onkonnanyzat kepviselő-tesbletenek feladat-és Itatáskarél a polgármester gyakorolja
E rendelkezések alapján a krzsefoarosi Onkormányzat Keposelögestuletenek feladat- es
hatáskörét gyakorolt-a Piko Andras polgármester (toy dontok. hogy nern jándok hozzá a

Józsefváros

i
Gazdálkod

ási

Központ

Let.
vagyongaz

35403/0/A13 hrszig Budapest VIII kerulet. Barons u. 120. foldszint 3. szám abut - bérien

dalkodási

alo
szerzödes szerint -1 szobás, konifonos komfortfokozing 30.40 nOE2 alapterulető lakásra Bgh
zone. harlot el fennállo berleti jags Iszonyának kazoo megegyezéssel tortenä megszüntetésével

igazgatája

egyidejüleg. a 35467/0/A78 busz-u Budapest VIII kervdet. Karácsony Sándort 21 (dealt:let 3.
szánt Bag I -1- félszobás, félkomfortos komfonfokozalú, 36.38 ni2 alaptertileni akar meutekintett
állapotában tortenii berbeadasához Balogh Zoltan részére

10

2020.
2020. Május
28.

A bérlő kiértesítése megtörtént,
a szerződést előkészítettük,

szepte
mber

24.

11

A koronavirus elleni sedekezesnél szóló 2020 esi XII torvény 3 f ( I I es)") hekezdese
értelmeben. valanum a vesze lylselszet lohirdeteserol szolo 40.2020 (III. I I 1 <arm iendelet
I § érzelmeberi az elet. es mesonbizionságoi veszelyeztetö tomcats meabetegedesi °ken
huinanjánany kinetkezményeinek elharítása. a magyar állampolgárok egészsegenek es
ék ének megovása érdekében Magyarmszág mész területére veszélyhelyzete hirdetett ki„ Keposelinteste let hataskore a Magyarország helyi onkormanyzampról szóló 2011 evi

2020.
június

CTXXXIX. lörvény 59 § (3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31.6 (1) bekezdésen alapul.
A kmasztrofavédeleinrol és a hozza kapcsolodó egyes tomények modositasarol szólo 2011
Mt CXXVIII lön Ony 46. § (4) bekezdésestek felhatalmazása alapján veszélYkelYzetben a
telopulési onkormányzat kepi iselo-testuletének feladat- es hatáskörét a polgármester

25.

gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a lózsenirosi Onkorrnanyzat KéposeliTtesniletenek feladat- es
hatáskörét gyakorolva Pik" Andras polgánnester úgy döntrik. hogy:
2020.

Javaslat a
Budapest VIII.

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1287:2018. (X11. I 7.) számn határozatát
visszavonom,

junius

73

kerület, Vig utca

N

Y

221

2020

V.28.

20. szám alatti
nem lakás céljára
szolgáló helyiség
bérleti
szerződésének és
bérbeszámítási
megállapodásának

utólagosan hozzájárulok a Budapest VIII. kerület. V ig utca 20. szám alatti
34929/2/A:6 hrsz -in 30 m 2 alapteruletil, foldszinn betaratá foldsonti nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásához az Omnivore Kft. (székhely 1016 Budapest. Timis

2.

inn 42-46. 2, en 3.. cegjegyzekszáin: 01-09-280645. adoszám. 145088241-41.
képviseltijei Nagy Zsolt ügyvezetö) részére, határozatlan idore - anal, bogy a berleti
jogoszony kezdete 2019. március 6. napja 30 napos felmondási Ida ktkötésevel,
kereskedelem (használtruha bolt) tevékenység céljára. a számított 54,0004 Ft/hó r

Józsefváros

i
Gazdálkorl 2020. május
681

J

Központ

Zn.

Az ügyfél 2020. június 4-én
kiértesitésre került, az
elszámolás megkezdése végett a
Józsefvárosi Gazdalkodasi
Központ Zrt. megkezdte az
ügyintézést. Jelenleg a hivatal
gazdasági vezetőjé né l van az

közüzemi és különszolgáltatási dijak összegen. 3 has-1 brunt) bérleti
dijnak megfelelö óvadék rneglizetésének es az egyoldalú kotelezensegvallalási
nyilatkozat leendö bérlő altali elkészítésének kotelezettsége mellett.

AEA bérleti dij

utolagos
tovahagyasára
3.

+

utólagosan hozzájárulok a Budapest VIII. kerület. V ig utca 20, szám Matti, utcai
bejáratú. 34929/2:416 hrszkú, 30 in2, üres. önkonnányzati tulajdonú, utcai bejáratóföldszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség - (elosztó csere. konnektorok kiepitése.
csomóponu kötések ellenőrzése, vedöfoldelés ellenörzés rem kapcsolók es konnektorok

25.

2020.
szeptc

er
24.

ellenörzese. gázvezetékek átvizsmilasa, gáz MED felszerelese) - herb 5 :Utah fel Mitásához
a határozat 2.) pontja alapján jóváhagyom az Omnivore KB -s-el 2019, március 6.

4.

2020.

28.

ügy.

()Mari megkötott bérlet' szerzödést, továbbá a határozat 3.) pontja alapján
jóváhagyom az Omnivore Ktikvel 2019. martin 6, napján kötött berbeszámitási
megállapodást az alábbi feltételekkel: bérbeadóra talon, fehnitasi Inunkák (elosztó
csere, konnektorok kiépitése, csomóponti kotések ellenörzése, védisfoldeles ellenőrzés.

2020.
szepte

rém kapcsolók es konnektorok ellenörzése, gázvezetékek átvizsgálása, gáz MEG)
költségének bérleti díjba történó berbeszarnitasa 12 hónap alatt 311 350,- Ft összegben A
berbeszamitási inegállapodás alapján 12 hónapra havonta 25.946.-Ft 4 AEA összegben
számolható el a felújítasi költség, igy a bérlőt a berbeszárnitás időtartama alatt havonta

mber
24.

28 054,- Ft + AEA összegil bérlet' ditfizetési kotelezettseg terheli

A koronavírus ellem iedekezésról szolá 2020. evi X11. törvény 3.9 (1) est") bekezdése
énelmében, valamint a veszélyhelyzet kihrdetésérül szóló 40/2020. (111 I I )Earns, rendelet
I §-a értelmeben az Bon Cs vagyonbotonságot veszélyeztetti tömeges megbetegedést okozó
humatjároirly küvetkezményeinek elháritasa. a magyar állampolgárok egészségének es
életének ineutivása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviseló-testület hataskore a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 I. és I

2020.
június

CDOOCIX, törvény 59. § (3) bekezdésen. valamint az SZMSZ 31. 511 ) bekezdésen alapul.
A katasttrófavédelermöl és a hozza kapcsolódó egyes törvények módositásarn soak, 2011
évi CXXVIII. tönöny 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelnetben a

25.

települési °norm:inn:it képviselöTestületének feladat- es hatáskorét a polgármester
gyakorolja.

7

222

2020

V.28.

E rendelkezések alapján a józsefvárosi Onkonnányzat Képviselökestuletenek feladat- es
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgánnester tigi döntbk, bogy:

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Köris u.
37 szám alatti
.
gé pkocsi beálló
bérbeadására

Józsefváros

i
Gazdálkod
bona
ingatlan

I.

magansze

ulok

Budapest VIII. kerOlet, Eons alga"? scam alatti. 35963 lirsz-ri
kialakitott I. számú gépkocsi-beálló bérbeadásához Garda László
határozatlan Ware 30 napes felmondási idővel. 10 8854 Ft/ho +

ági
Központ

2020
.
június

us
2020. mú
mj1u8
28

25.

Zr).

ÁFA bérleti díj összeg mot állapitása enellett.

Az ügyfelet a Józsefvárosi

11

12
Gazdálkodási Központ ZO.
2020. május 29-én kiértesítette,

tblkerein a lozsefvárosi Gazdalkodasi Központ Znát a határozat 1. pontja szonett bib led
szerződés megkoresere. amelynek felretele. bogy az Onkormanyzet itilmdonában a (ló üres
telkek. felépinnenyes ingatlanok. gepkocsi-beállák es dologberlet berhcadásának
feltételeired szolö 59/2011 (XI 07.) onkormányzat rendelet 13 2 (2) bekezdése alapján
3 ham bérlet dijnak megfelelő made], megfrzeteset vällalja a leendő berlä Az

2020. június

Onkormanaeat tulajdonában állá ires telkek, felépítményes ingatlanok. gépkocsi-beállok

30.

azonban az ügyfél nem
jelentkezett, igy a szerződés

es dolouberlet berbeadasának l'elteteletrol szólo 59/2011 (NI. 07 I takormányzair rendelet
15 e tat bekezdés a/ pontJa alapján a bérlő mentest] a berleti szerzädes kozjegyzör
olaratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat inegtetele aka, tekintettel aria_ bogy a
berlen dij APA nélküli összege nem éri eta 20.000.- Ft-ot.

még nem került megkötésre. A
gépkoesibeálló visszakerült a
bérbeadható beállók listájára.

Ügyfél

2020.

nem

szepte

fizetett

'titter

óvadékot.

24.

Javaslat a
Budapest-

A koronavirus ellem a édekezésről szóló 2020 elm XII torveny 3. § (I) es (3) bekezdese
értelmében, valamim a veszelyhelyzet kihirdetéséről szolo 40/2020. (M. I 1 1 Korn,. rendelet
I §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszelyeztető tomeges megbetegedést okozó
hurnánjánány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egeszsegenek es
életének megóvása érdekében Magyarorszäg egész teMletere veszélyhelyzetet hirdetett kb

Józsefváros
Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
Városrehabilitiichi
227
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2020.

A Képviselt-testulet hatásktre a Magyarország helyi onkonnányzatarról szab 2011 evi
CIJDOCIX. Riney 59. § (3) bekezdésen, valamint az SZMSZ 31. * It) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről es a hozzá kapcsolódó egyes torvények meidositAnról szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 46. * (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulém onkormánymt képviselebtestidetenek feladat- es hatáskoret a polgármester

s Programhoz
kapcsolódóan
„Kälvária téri
gyalogosburkolat

június

25

gyakorolja.
E rendelkezesek alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- es
hatáskorét gyakorolva Piko Andras polgármester agy (Ionia. bogy:

(KP5)"
tárgyú
közbeszerzési
aliárághan

Rev8 Zn,
Budapestlemsefiiros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós
Program chat projekthez kapcsolódóan a „Külvána téri gyalogosburkolat (KP5)tárgyik a közbeszerzösekről szőlő 2015 évi CX1,111 torvény (a továbbiakban' Kbt.)
115 * It) bekezdése szerinti kozbeszerzési eliaras — a Birülö Bizonság javaslata

WIT Zr).

2020.
június

25
2020. május

alapján Imely a hatarozat mellékletét képező — eredményes

28.,

2.

3.

én.A munkaterület Wins 30-án

ajánlati ár letter 21.783.128,-Ft. brunt 27.663.303.- Ft. a7R7 huszonhénnilliohalszázhatvanhánamezerháromszázhárom forint.

folyamatban van.

átadásra került. A felújítás

a határozat 1y2 pontja alapján at előterjesztés I. sz. ntrlléklotit képező, „Kál sánta teri
gyalogosburkolat (1CP5)" lärgyri a vá llalkozássszerzödéstaláíroinr

192

Javaslat a
BudapestJózsefváros
Magdolna-Orczy
Negyed Szociális
Vároarehabilitici
s Programhoz

Vállalkozási szerződés
megkötésre került 2020.06.19-

a közbeszerzési eljárásban e metes ajánlattevő ZOFE Zöldterület-fenntartó s
Fejlesztő Korlátolt Felelösségü Társaság (székhely. 1119 Budapest, Than Karoty utca
3-54, inely a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot adta. Elfogadott

A koronavirus ellent vedekezesrol szóló 2020 évi XII törvény 3 * (1) és (7) bekezdése
ertelmeben, valament a veszelyhelyzet bliirdeteseröl szoló 40/2020 (111. 11 I Korni rendelet
I. §-a értelmében az élet- és vagyonbizionsagot veszélyeztető tömeges rnegbetegedest okozó
humánjárvány kösetkezményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének es
életének inegóvasa érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyntel hirdetett ki.
A Kepviseliáteattlet hataskore a Magyarország helyi onkormanyzatairol szóló 2011 CAI
CDOOCIX. törvény 59. §(3)bekezdesen, valamint az SZNISZ 31 § ( I 1 bekezdésén alapul.
A katasztrofavédelentrial es a hozzá kapcsolodo egyes torvények módosításáról stole, 2011
évi COEOCV/II. törvény 46. *(d) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulésr onkormanyzat kepviselibiestuletenek feladat- es hatáskorét a polgarmester
gyakorolja.
E rendelkezeSek alapian a Józsefvárosi Onkorreanyzat Képviselüdesteletének felailat- és
hataskoret gyakorolva MIA Andras polgarmester ugy döntirk. (togs

kapcsolódóan
'7

ST

12

2020.
június

25

Kbt. szerinti

2020.

moratorium

szepte

lejáratét

mber

követően

24.

13
228
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, • 3 1013,eato 5

lakhatási
projektek (LP7)"
tár
- gyó eljárásban
kötött I. rész "4
db lakása Dank'
utca 34. sz." ties-il
szerződés

Budapestgoz_sefoáros. MagdaIna-Orczy

I.

Negro! Szocialis

thabilinímés
Program CiMU Projekiliez kapcsoleduan a ,Spectalis lakhatási projektek (1-1171" targyis
I rész ,.4 db lakás feluntasa a Danke" 34 so' nos-ő szemódés modositásmovahamta
Az elfcgadoit M 'Duo ajánlati är 17 265 553 Ft. mac brueó 21.927.2.52 Ft. azaz
huszonegymillio-ktlencsőszhuszonhelezer-ketszazotsenkeltä forint A zeljesitesi
határidö

5"?. ,-. i.
WIT in.
2020. unions
28.

8
A szerzödést 06.05-én felek
aláírtak. A lakások felújítása
befejezodött, es atadásra került

71 nap
a Kbt,

a JGK-nak, és a JSZSZSGYKnak.

szerinti

módosítására
2.

a határozat 1 pontja alapjan, a
..4 db lakás Dlújítása a Danko

szerzödéskö

Special's
as' projektek 0.1171 Drgvii I rész
u 34 sz' neso vőllalkozasi szerződés módositast

7

2020.
szepte
tnber
24.

(ősi

alatrot a.

moratorium
lejärtit
követően

2020.06.02

Az érintett értesítése
megtörtént.

2020.
us
júni
25.

A koronavirus Men, védekezésröl szóló 2020. évi XII torvény , (It) es (3) bekezdése
écelmében, valammt a veszelyhelyzet Inhirdeieserul szele 40 2020. (111 I (.) számit
kormányrendelet I. § értelmében az glob és vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhantasa, a magyar állainpolgárok
egeszségenek da életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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Javaslat GLKÉSZ
és PALOTAKÉSZ
elírásainak
javítására

A katasztridavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes toAgnyek modositásáról szóló 20(1
evi CXXVIII. torveny 46. §(41bekezdésének felhatalmazása Map* veszelyhelyzetben a
települési onkormányzat képviselogestuletenek feladat-és hatáskorét a polgármester
gyakorolja.

F rendelkezesek alaptim a Józsefsarosi Onkormanyzaz Képviselo-testuletének feladas. és
hatásköret gyakorolva Pikó Andras polgánnester (my döntök. bogyIefolyiatom a Ganz negyed egy része es a Tisztviselötelep Kerulen Epiti Szahalseatgröl
(GTKESZ) szölö 36,2020. (VIII. 22.) do a Palo tanegyed Kerületi Cpitcsi Salmis sapid!
(PALOTAKÉS7.1 szóló 3412019. (VIII. 22.) önkonnányzati rendeletek konigalasához
szukseges (Maim feel/MA eljárast

13

Városépítes

hods, 2020. június
Pénzügyi
19.

zeti

Ügyosztály

(Omni Főépítészeti eljárás
folyamatban van. Jelenleg a
végső szakmai vélemény
megkérésénél tart.

2020.
szepte
mber

24.

-5.

14

A koronavirus ellem sédekezésról szolei 2020 en XII tonenv 3 4(1) és (3) bekezdese
enelmében, valamnu a y eszelybelyzet kihirdezeserol solo 402020 (Ill II Snarl('
korrnanyrendele I 4 cnelmében az diet- es yagyonnztonsagoi veszelyezteto tomeges
inegbeteeeddst okozo hutnánjarvány következményeinek elharitása. a magyar állampolgánk
egészségének es életének itiegóvása érdekében Magyaroeszág egesz területére
veszel3helyzetet hirdetett I.
A Keps iselo-testulet hatasköre a Magyarorszau helyi önkormanyzatairól szóló 2011 évi
CTXXXIX. törvény 42. 4 (2) bekezdésen alapul.

2020.
jUnInS

A katasztrófavédelnuról és a hozza kapcsoloin egves ton conk modositasarol mole 2011
evi CXXVIII. tön eny 46. 3: 611bekezdesdnek fellnialmansaalapián vessels helyzetben a

25.

telepulesi önkormányzat képviselo-testuletenek feladat- es hauskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alaptan a lozsefvarosi Onkormanyzat Képviselo-testuletenek feladat- es
hatáskiitel gyakorolva Pilso Andras polgánnester úgy döntök. hogy:

Javaslat a
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Napraforgó
Egyesített Óvoda
intézményvezetői
pályázat
elbirldisira

A Budapest Fovaros VIII. kerület kinds:dross Onkormányzat Ktipsiselő-testülete

I

12/2020(1 30 )szarnii hatarozatában kin — pályázat az Onkormanyzat Napraforgó
Egyesiten Ovoda ininmenyvezetői beosztására 2020, augusztus I -till 2025 Ethos 31 -ig

I-2.pont

(5 ev) szolóan - pályázatot credminyesnek értékelem.

.poIgánnest

2020. május
202(1.05.29
28.,

er

A pályázat eredményéről a
pályázók és a Napraforó
rafor gó
Egyesített Óvoda tájékoztatäsa
megtörtént.

200.
.‚
június
25.

Jegyzői
Vezetői megbízás adok Anson Erzsébet ressere a Napraforgo Egyesített Óvoda (1034
Budapest, Tolnai Lajos tun 7-9 ) inténnényben 2020. augusztus I —2025. augusztus 3).

2.

',outfit időszakra,
a pedagógusok elornenelell rendszeóról és a kozalkalmazottak togallásáról szóló 1992.
en XXXII], torvény koznevelési intézményekben torténo végrehajtásarál szele 326/2013.
WM. 30.) Korn. rendelet 24. 4 ( I ) bekezdése alapján. A besinolás alapjául szolgáló

Kabinet
Szemelyüg
yi Iroda,
Hu
Humánszol
gältatási
2020. júltus

fokozat:Mesterpedagegus, fizetési kalegoda:15.. az alábbi illetménnyel,

Ogyosztály

Illetmény 6447.6155Ft
Vezetői pótlék 146.160,- Ft

Humánkap

31.

2020,

Végrehaj tva.

szepte
mber
24

csolati

Összesen: 593.7755 Ft
Mindösszesen kerekítve 593.775,-Ft

Iroda,
Napraforgó
Egyesített

a határozat 1 ) pomp szerint

ienyvezeteu megbizassal jaro dokumentumokat
aláírotn.

Óvoda

2020.
szepte
mber
14

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. evi XII. törvény 3. 4 (1) es. (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszelyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. WI l I (számú
kormanyrendelet 1 4 érielmeben az élet- es vagyonbiztonságot veszelyeztetö lomeget
megbetegedést okozó humánjánany következményeinek elhárítása. a magyar allampolgárok
egönsegenek es életének megovása drdekeben Magyarország egész területére
veszélyhelyzelet hirdetett ki.
A katasztrófavedelemről es a hozza kapcsolódó egyes torvenyek módositásáról szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 40 4 (4) bekezdésenek felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulesi onkormányzat képnselógestoletének feladat- és hatáskoret a polgárrnester

2020.
., .
j501105
25.

gyakorolja.
E rendelkezések alapján aJo/sees-non Onkormanyzat Kepviselődestületenek feladat' is
hatáskörét gyakorolva flikei Andras polgámiester úgy döntők. hogy.
a Józsefvárosi Szocialis Szolgáltató és GyermekOleti Kozpont telephelyeként mükódo
nepkonyha 350 adagniap adagszámu inapt egyszeiiegy tal meleg étel eloállizesa 2020..iunius
oz napjatól sajat finiikonyhái altal a 'enduing] Egyesített Bolendek feladata

14

2020.
június
25.

15
a határozat 2. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.

2020. június
a haientzat I. gonna szeiinti feladat ellatás biziosbasa érilekeben a Jozsehiresi Egyes]]'
Bo lcsodek engedeltezen letszámat 2020 njunius 02 napjától I fővel iszakaest meeemel
12, az engedelyezett Ilashelyetnek Slällla 197 Intel 108 Rim változik

Javaslat a

Budapest
Józsefvárosi
Önkormányzat
által fenntartott
óvodákban,
valamint az állami
intézmény fenntart
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VI.03.

2020.
Minus 25.

Humanszol
gáltatási
Ügyosztály

ó központ altal
fenntartott
Budapest Főváros

felkeres, a Józsofterosi Egyesített Bolcsödek tntezmenyyezetöjd, hogy fenntanot jovahagyas
céljából artniezarő an saersezett osműködem szabályzatát modositásra terjessze eh)

a Józsefvárosi Egyesitett Bolcsödék részére a létszam emelésre I 625,0 ezer Ft-ot, konyhai
berendezések vaserlasera es étkezési program hövitesre 2 103.0 ezer Ft-ot biziositok a
Józsefvárost Szociális Szolgáltató ős Gyennekjitileti Központ költségveiesében a népkonyhal

VIII.
kerületi

kiadások inegtakaritása terhére.

iskolákban
alkalmazott
étkezési térítési
díjakról szóló
önkormányzati
rendelet
módosítására

5.

2020.
szepte
mber
24

lt-oda,
2020. július
Költségvet
15
est
Ügyosztály.
Józsefváros
i Szociális
Szolgáltató 2020. június
es

2020.
június

3.

25.

Gyerrnekjo

a) a határozat 4. pontjában foglaltak 'Matt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es
Gyennekjóleti Központ bevétel, finanszírozási mükodesi bevetelektkozponti, irányitászeint
támogates elniranyzatát csökkentem a ..40104-0I Szocialrs étkeztetes" - kotelezö feladat cimen 3.728.0V ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cim dologi kiadást előirányzatai is

13/2013. (III. 28.)

soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek./ A
végrehajtás folyamatban van

csökkentem ugyanezen összeggel.
In a Józscfvárost Egyesiten Bölcsödék bevétel 40200 cím - önként tallalt feladat,
finansztrozasi műkóden hevételek/kozponti, many itószervi támogatas előirányzatát 3728,0
ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiades. személvi junatasok elibrányzatät 1 411,0 ezer Ft-tal. a munkaadót terlsetójávalékok

2020.
szepte
tuber
24.

Bel).

Flumánkap
csolati

3.

(11.28.) önkormányzati rendelet

leli
Központ,
Józsefváros
i Egyesített
Bolcsödek
intézmény"
ezetője

a határozat 4-5. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetésről szóló 8/2020.
(11.28.) önkormányzati rendelet

2020.

soron következő módosításánál
átvezetésre kerülnek.

2020.
június

június 25,

25.

és szociálts hozzaterulasi adó elflirányntai 214.0 ezer Ft-tal,
beruházások eliiirányzatat 2 050,0 ezer Ft-tal, a dolog' kiadasok előirányzatát 53,0 ezer Ft-tat
megemelem.

6.

a Józsefvárosi Entresitett Bolcsödék 40200- onkent ‚-altalt feladat' heveieleklmükodesi
bevételek elöininyzatát es a dologi kiadások cluiranyzatát 24 978,0 ezer Ft-tal megemelem

2020. június

határozati javaslat I. pontjában foglaltak miatt.

2020.

a határozat 6. pontjában
foglaltak a 2020. évi
költségvetéstől szóló 8/2020.

június 25.

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

7.

a határozatban foglalta

a
költségvetés
i rendelet

iollscgvetrsvol szóló rendelet koselkező mo
ftgyetctnbz

következő
módosítása

15

2021.
június 25.

A költségvetési rendelet
módosításánál figyelembe

2020.
június

25,

2020.
június

25.

16

Javaslat a
„Józsefvárosi
Önkormányzat és
költségvetési
szerveinek. a

A koronas irus ellem vedekezesrol redo 2020 es; XII tors
3
) es (3) bekezdese értelmében.
salamint a seszelyhelyzet kihirdetésérol szóló 40, 2020 (III I I }Krum rendelet 1 0-a énelméhen az
Clem es vagyonbiztonságot veszélyeztető tomeges megbetegedesi okozo hurnanjarsany

Vizelkezmenzeinuk elhaBása a magar állampolgárok egészségenek es életének megosasa
érdekében Magyarország egesz területere veszélyhelytetet hirdeten ki.

nemzetiségi
önkormányzatok,

N
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A Képviselö-testulei hataskore a Magyarorszag hclyt onkormanyzatairol 55016 2011 évi CLXXXIX
tötmény SE. * (31 bekezdégén. valamint az SZMSZ 31. *11 I bekezdesen alapul.
A katasztrófavedelennt les a hozzá kapcsolódó eaves iorvények módosinisáról szólo 2011 es'
CXXVIII. Nina> 46. * (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszelyhelyzetben a települési
onkormanyzat keposelibtesoletének feladat- es hataskorét a polgarinester gyakorolja
E ondelkezesck alapjan a lozsefvarom Onkormányzat Képviseltibestuletenek feladat- es hataskorei
gyakorolva Pikó András polgánnester rigs- döntök. hogy -

valamint a 100%ban
önkormányzati
tulajdonban WC;
gazdasági
társaságok
bankszámlainak

25.

Gazdálkoci
äsi

2020. június

Ügyosztály
Közbeszerz

09.

ési Iroda

vezetése és a
számlavezetésbez
kapcsolódó
szolgáltatások
nyújtása"
tárgyú
közbeszerzési
eljárás
n1P - free:

2020.
i júnilla

a ...lozsefvárosi Onkormányzat es koltségvetési szerveinek, a nemzeuségi önkormanyzook.
valammt a 10075-ban önkormanyzati tulajdonban lévő gazdaság' társaságok bankszámláinak
vezetése es a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtást tárgyban. a Kbt. 05.0 (2)
bekezdése< pontja szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítok

apcsolódó dokumentumok felhasználásával intézkedem a közbeszerzési
eljárás megindításáról és a kozbeszerzésekról szóló 2015 évi CXTIII toys-day szerinti határidók

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás

gyakorolja.
E rendelkezések Map* a Józsefvarosi önkormanyzat KéposelöbestüleNnek feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgnnester
á
úgy döntök. bogy:

megadására
kéménymagasításá
hoz a KAMIN
GROUP
Kft. részére Budapest VIII.
kerület, Horváth
M. tér 16.

2020.
szepte
mber
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A koronavírus járvány a
legkiszolgáltatottabbakat
súlytotta a leginkább. Ezért az
Önkormányzat napi 220 adag
egytál ételt biztosított az
Oltalom Karitatív Egyesületnek
30 napon keresztül. / A
határozat szerint saját

€1-XXXIX. RINGO 58. 013) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31. 0 ( I ) bekezdésén alapul.
A katasztrófavedelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 4E4*(4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzethen a
települési onkonnanyzat képviselöbestülecenek feladat- es hatáskorét a polgannester

VI.09.

24.

betartásáról

huznánjáGány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területere veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselibiestület hatáskore a Magyarország helyi önkorinanyzataingl szolö 2011. es'

2020

mber

közbeszerzési eljárás
folyamatban van.

A koronavirus elleni védekezésről szóló 2020 evi XII torvény 3 * (I) is (3) bekezdése
értelnieben, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (111.1 I.) Kann. rendelet
I §-a ertelmében az éleI' es vagyonbiztonságot veszelyeztető torneges megbetegedési okozó

250

szepte

Közbeszerzési Hirdetmény
2020. június 16. napján
feladásra került. A

a résneteli felhívás

2.

2020.

Felhívások EKR-be történő
feltöltése megtörtént.

részére a Budapest VIII. keitlet. Horváth Mihaly ter IS. projekt épites következtében
érintett szoinszédos.13udapest VIII. kedilel. Flonith Mihály <ér 16 társasház
onkormanyzan tulajdonú B. epulet kérnényjaratait érintó alábbi módositasi, Invältasi

l'

munkálatokhoz:

'B. épület: az. üres Sires épület erintett kéményeinek használaton kívül helyezése.
A munkálatokat a KAMIN GROUP Kivitelező Kli. saját ktiltségén kifogástalan
minőségben végzi et 2020 johns 31-iv.
A KAMIN GROUP KiviNiező KO. a mankálatokkal kapcsolatban kartéritési. vagy
egyéb jogi igénnyel az önkormányzattal szemben nem amt.

25.

hatáskörben az előirányzatok
módosítása.

Józsefváros

i
Gazdálk

tulajdonusi hozzájárulásl adok a KAMIN GROUP Kivitelező KR (szekhely 1047
Budapest, Tinódi u. 28-30.. adószanu 12432626-2-41, cégiegyzek szárm a I-09-934116)

2020.
június

d

äSi
Központ

Zn.
vagyongaz
dálkodási
•
igazgatója

I.) pont

2020. junius
9.

2020.

A tulajdonosi hozzájárulás
kiadása megtörtént.

június

25.

A
2.

felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZOEBl. az I .1 pant szointi ‚nankülatokra
\ onatkozá tulajdonosi hozzájánatis kiadásához. salami'', az elvegzelt
ellenörzésere es atvetelgre

2.) pont:
2020. július
31.

16

A munkálatokat a Kamin
Group még nem végezte el.

2020.

környező
nagyobb

szepte

beruházás
ok miatt.

24.

umber

17

A koronartrus elletti t edekezesred szoló 2020 art XII Dryer> 3 § (E 1 és (3) bekezdese
ertelmebenvnlammi a veszerthelyzei Irthirdeteserol szolo 40/2020 (IRE I lkorm rendek'
I ba enelinében az elm- es vagyonbizionsaeot veszélyeztető tömeges megbetegedest DLL
humánjanőny következményeinek elhárítása. a Inagyar állampolgärok egeszsegenek es
eletenek megovasa érdekeben Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki
A Kénvistilítácstulet hataskore a Magyarország hale) önkermánYzatalrol 7391e 201 i en
CLXXXIX. Moony 59. It (31 bekezdésen, valamint as SZAISZ 31. 511 I bekezdesén alapul.
A katasztrefasedelennöl is a hozzá kapcsoládo egyes torvények módositásáról szóló 2011
esi °OWN'. Lorton,' 46. n (4) bekezdésének felhatalmazása alapja 13 veszélyhelyzetben a
telepulési onkormanyzat képvrteló-testuletenek feladat- es hatáskorét a polgarmester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Dzsefvárost Onkormanyzat Kepvisekotestuletenek feladat- es
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgánnester Ls- döntök. hogs:

Javaslat
tulajdonosi
megadására
kéménymagasításá
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2020

VI.09.

hoz a KAMIN

GROUP
Kft. részere —

Budapest VIE
kerület, Tolnai

25.

Józsefváros

i

hozzájárulás

Z

2020.
iütbus

I

Lajos utca 5.

tulajdonost hozzajärulást adok a KAMIN GROUP Kivitelező Kft. (székhely 1047
Budapest.Tmédi o 28-30.. adoszáini 12432626-2-41, cégjegyzék Lain: OE -09-9341161
részére a Budapest VIII kerület. Tolnai Lajos u. 3. projekt Ones következMben
erinten. Budapest VII/. kerület. Tolnai Lajos u. 5. társasház önkonnányzati
tulajdonrész kéményjáratait érinto alább modosítast. kivalmst munkálatokhoz
- Magasfoldszint 5.i A lakás szobájában található firtoberendezés niegszüntetése es
kivaltasa korszerit elektromos készulékre. Az enntett kémény
használaton kivül helyezése szükséges.
- B épulet b ital
eme
10 ' A lakás fürdószobájában a gáimm
zü
kéményes fütö es
melegvíz szolgáltato berendezesek ineaszüntetese es kiváltáSuk
korszerü elektromos készülékekre Az érintett kérneny használaton
kiviil helyezése.
A munkabtokat a KAMIN GROUP Kivitebuí Kft. saját koltségen kifogastalan
minöségben végzi el 2020 Liles 31-ig A KAMIN GROUP Krtnelezö Kft. a munkalatokkal kapcsolatban kartérítest.
vagy egyéb jogi igénnyel as Önkonnányzattal szemben nem élhet.

Gazdálkod

Li
Központ
Zrt.
vagyongaz
1.) pont
dálkodási
i gazgatója 2020. június

9.

2020.

A tulajdonosi hozzájárulás

június

kiadása megtörtént.

25.

A
2.

felkérem a Józservarosi Gazdálkodási Központ Znst. 32 I.) pont 5w-inn munkálatokra
vonalkozó tulajdonosi hozzájárulas kiadásához, valamint as elvégzett munkák
ellenörzésére Es átvételére

2.) pont:

2020. júl i us
31.

Munkálatokat a Kamin Group
még nem végezte el.

környezä
nagyobb
beruházás
ok miatt.

A koronayirus elleni védekezésröl szóló 2020. ért XII moony 3. §(1) és (3) bekezdése
eneltneben, valanunt a veszélyhelyzet kilurdeteseról szóló 40/2020 (111.1 Korm rendelet
E. §-a értelmében as alai- és vagyonbiztonságot veszályeztetö tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elháritása, a tnagyar állampolgárok egészségének es
életenek megóvása érdekében Magyarország egész tertiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselibtestület hatásköre a Magyarország helyi onkorrnányostanol szóló 2011 évi
CDOOCIX. törvény 59. § (31 bekezdésén. valamint az SEMSZ 31. § II) bekezdésen alapul
A katasztrofavedelemről es a hozzá kapcsolódó egyes torvények módositásárol ‚soEd 2011
41 °Cavil]. Oniony 46. § (4) bekezdésének felhatahnazása alapján veszelyhelyzetben a
telepitlest önkormányzat képrtsele-testáletének feladat- és hatáskorét a polgärmester
gyakorolja.
E rendelkezesck alas.* a Józsefvárosi Önkormányzat Képvisehiblestuletenek feladat- es
hatáskörét gyakorolva /EL Andras polgartnester úgy döntök. hogy

17

2020.
szepte
mber

24.

2020.
június

25.

18
Eataldonost hozzajarulást adok a
IN GROUP Kit itelezo KR. székbeN 047
Budapest. Tina, u. 25-30.. adoszám
2432626-2-41. cégjegyzék
n. 01-09 341
részére a Budapest VIII keinlet. tlorráEEt Mihaly ter 15. proleki epitessel erintetE

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás

252

2020

VI.09.

megadására
kéménymagasításá
hoz a KAM IN
GROUP
Kft. részére—
Budapest VIII.
kerület, József u.
25.

SZOIllszédos. Budapest VIII. keinlet.lözsef ewe 25. szánt :ORR 100 ° zban
onkorrnanyzati Ittlajdonú lakoepulet keménjjáratan énntő alábbi modositesi.
inunkálatokhoz:
A lakás furdöszobajaban a gazuzmii készülékek megszuntotese,
korszeru e(ektroineis főtés Eis melmnizellatas biztositesa Az érimen

lózsettäros

Földszint 1

kémény használaion kisül helyezése.
- Földszint 2.: A lakes ertmett tanalék kéményeinek használaton kival helyezése.
- Földszint
.A takes cornett lartalék kéményei nek használaton kivül helyezése.
- Folds/Ant 4 A kik- is Itirdöszobájaban a gazuzinü kemenyes konvektör
megszumetese. korszerü elektronios fűtés loalakitása. az &Mien,
tartalék kemenvak EiasznaEaton kind lielyezése E. mete, 1 : A tetőn kívul uzemelő kénieny ventilator telepitése
emelet 2 A lakás Cürdöszobájában a gáztizniii kemenyes fütő és melegviz
szolealiatia berendeaesek megszüntetése es ktveltastik korszetri

Gazdálkod
äsi
Központ
Zrt.
vauyongaz

I.) pont

daIkodási

2020. június

igazgatója

9.

2020.

A tulajdonosi hozzájárulás
kiadása megtörtént.

június
25.

elektromos készülékekre. Az erinten kémények használaton kiviil
helyezése.
A rnunkálátukat a KAMIN GROUP Kis itelezo KR saját koltségén kifogástalan
minőségben végzi el 2020. július
A KAMIN GROUP Kivitelező KR a munkálatokkal kapcsolatban kertéritési, Aagy
egyébjogi igénnyel az önkonnányzaltal szemben nem élhet.
A munkálatokat a KAMIN GROUP Kintelezét KR. saját koltségén kifogástalan
minőségben végzi el 2020 jahus
A KAMIN GROUP Knitelező KR a inunkalatokkal kapcsolatban kártérítési, vagy
egyéb jogi igénnyel az Onkonnányzattal szemben am élhet.

A
felkerem a lózsenárosi Gazdálkodási Központ Zn-t. az I
vonatkozó tulajdonosi hozzajarulás kiadásához. vale
ellenőrzesére és

2.) pont

ont szerinti munkálawkia
az elvégzett nunkák

Munkálatokat a Kamin Group
még nem végezte el.

2020. július

etelére

31.

környező
nagyobb
beruházás
ok miatt.

2020.
szepte
mber
24.

A koronm rus °Item védekezésról szóló 2020 évi XII. tonény 3 FE I ) és 01 bekezdése
értelmében, valamint a veszelyhelyzet kihirdetéséről szoló 40/2020 (III I I ) Korrn rendelet
1 §-a értelmében a Kormány az diet- es vagyonbizionságot veszélyeztető tomeges
inegbetegedést okozó humánjánany következményeinek elhárítása, a inagyar állampolgárok
egeszségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész tediletere

Javaslat a
NOSTRO 2002
Pénzügyi
255

2020.

V1.10.

Tanácsadó Kft.
elleni kártérítés
iránti peres
eljárással
kapcsolatos döntés
meghozatalára

veszélyhelyzetet hirdetett
A Képviselo-testület hatáskore a Magyarország helyi onkormanyzatairól szóló 2011 evi
CLXXXIX. töneny 59. ) (3) bekezdésén. valamint az SZMSZ 31
(El bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozza kapcsolódó egyes torvények módositasárol szóló 2011
évi CXXVIII. törvény 46. 14) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
telepulest önkormányzat ketinscleztesteletenek feladat- es hatáskörét a polgerniester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefváros' Onkormanyzat Képviselii-testuletenek feladat- és
hatáskörét gyakorolva Piko Andras polgányiester úgy döntők, hoe:
Budapest Főváros VIII kerület Közsenärosi Ónkormányzat felperes által a NOSTRO 2002
Pénzügyi .fanácsado Kft. alperes ellen a Pest Kozpomi Keruleti Birésag előtt kártérites 'rent
jelenleg 34 G 300 935/2020 számon folyamatban lévő peres eljárásban a Budapest FP VárOS
VIII. kerület lözsengrosi Orikonnányzat fe/peres a keresetet leszállitja uiryanolyan menékre
(11 040 000.- Ft take ésjánitékat osszegröl 6424.176,- Ft Bike és jerulékm összegre).
amilyen mönckben a GE árosi Kozigazgatasi es Munkaügyi Bíráság a 80.M 2442/2016
szála ott indult eljárásban a kánéritesi igényt inegalapozottnak találta.

1.8

Polgännest
er/Jegyzói 2020. június
Kabinet
Jogi Iroda

16.

2020. június
16.

2020.06.16. napján a
polgármesteri döntés
megküldve Dr. Kerényi Géza
ügyvéd részére. Ügyvéd M.
továbbította a döntést az
ügyben eljáró Pesti Központi
Kerületi Bíróságnak. Jelenleg a
bírói ítéletre várunk.

2020.
szepte
mber
34.

Fontosabb intézkedésekről, önkormányzati eseményekről tájékoztató
Időpont

Helyszín

2020.07.02 Budapesti Rendőr-főkapitányság
2020.07.03
2020.07.03
2020.07.03
2020.07.03

Polgármesteri Hivatal
Horváth Mihály tér
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Főpolgármesteri Hivatal

2020.07.03 H13
Köztisztviselők Napja alkalmából közös
2020.07.17 kirándulás a hivatallal
2020.07.30 Kesztyűgyár
2020.08.24 Főpolgármesteri Hivatal
2020.08.26 Polgármesteri Hivatal
2020.08.26 Turay Ida Színház
2020.08.27 Főpolgármesteri Hivatal
2020.08.28 Köztársaság tér
2020.07.17 Bláthy Otto tér
2020.08.08 Déri Mikós utca
július-augus Nagykörút

Résztvevők
Pikó András Polgármester
Pikó András Polgármester
Rádai Dániel Alpolgármester
Rádai Dániel Apolgármester
Rádai Dániel Apolgármester
Rádai Dániel Apolgármester
Pikó András opolgánnester és SziliDarók Ildikó alpolgármester

3. sz. melléklet
Megjegyzés
Egyeztetés Budapest rendőr-főkapitányával a józsefvárosi
közbiztonságról
Egyeztetés Vitézy Dáviddal az új Közlekedési Múzeumról és a
kapcsolódó beruházásokról
Egyeztetés a Horváth Mihály tér felújításáról
Egyeztetés Káptalanfüredi tábor felújításáról
Egyeztetés a fővárosi parkolási koncepcióról
bölcsödei szakmai díjak átadása

polgármester + alpolgármesterek
Pikó András polgármester
Pikó András polgármester
Pikó András polgármester és Dr Erőss
Gábor alpolgármester
Pikó András opolgánnester és SziliDarók Ildikó alpolgármester
Pikó András polgármester
Pikó András polgármester es Dr Erőss
Gábor alpolgármester
Rádai Dániel Alpolgármester
Rádai Dániel Alpolgármester
Rádai Dániel Alpolgármester

lakossági fórum az önkormányzati tulajdonú házak házirendjéről
Szabad Városok polgármesterei találkozó
Találkozó a kerületi iskolák igazgatóival
Közössegi fogadóóra - Orczy negyed
Fővárosi Közgyüés
Kerülettakarítás
Bláthy utca átadása
Déri utca próbanap
Nagykörúti és Baross bringasávok létrejötte

2020. év átmenetileg szabad pénzeszköz állomány 2020. 08. 31-én Ft-ban

Bank
Magyar Államkincstár államkötvény
Állami hozzájárulások folyószámla egyenleg OTP bank
Hivatal fizetési számla egyenleg OTP bank
Önkormányzat fizetési számla egyenlege OTP bank

s‘

futamiciö

Lekötés
.
értéknapja
2018.10.02

Lekötés lejárata
2021.09.22

Összeg
6 000 000 000
0
179 943 844
2 384 932 541

