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Buda pest Józsefvá rosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testiilet e számá,r a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

A képviselő-testületi

üIés időpontj a: f016. október 6.

sz. napirend

Tárgy: Polgáľmesteritájékoztató a lejáľt határidejű testiileti határozatok végľehajĹásárőI.,az
előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől,a jelentősebb eseményekrő| és az tinkoľmányzati
pénzeszkőzök átmenetileg szabadľendelkezésű ľészénekpénzpiaci jellegű lektitéséľől

A napirendet nyílt ülésen |ehet táľgyalni, döntés nem szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi
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Hattr ozati

jav as|at a bizottság számár a:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az e|őteriesztés megtárgy a|źsźt.

A

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testĺilet és Szervei

Szervezeti és MűkĺjdésiSzabáiyzatáról szóló 36/f0|4. (XI.06.) szttmil
önkormányzatirende|et l7. $ (l) bekezdése alapján,,Minden hónap rendes ülésénekállandó napirendi
pontja a polgáľmester íľásos tź$ékoztatója a |ejárt hatáľidejű testĺileti hatźlrozatok végrehajtásáróI, az
előző képviselő-testi'ileti ülés óta tett fontosabb intézkedésekĺől,a jelentősebb eseményekró| és az
önkormányzati pénzeszközĺjk átmenetileg szabad rendelkezésű részénekpénzpiaci jellegű lekötéséľől.''

Kéľem a tá'jékoztató tudomásul vételét.
Budapest, f016. szeptember
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Törvényességi ellenőrzés:
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ľmesteri tájékoztatő

a 201.6 október ó.al
képviselő-testületi
ülésre

,,(1) Minden hónap rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester íľásos tź!ékoztatőja a|ejárt

határidejű testtileti határozatok végrehajtásźlrő|, az előzo képviselő-testtileti ülés őta tett fontosabb
intézkedésekľől, a jelentősebb eseményekľő| és az onkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabad
rendel kezésíĺrészének pénzpiaci jellegű lekotésérő l.''

(az

j.,J

SZMSZ I7. s (1) bekezdése alapján)

T ájékoztatő a lejárt

határidejii képviselő-testü|eti határozatok
végrehajtásárőll

Tisztelt Képviselő.testtilet!
A lejáľt határidejíĺképviselő-testĺileti határozatok végrehajtásáról az a|ábbi
jelentést adom:

ravaslat a telepíilési HiId Jdnos-díj pdlydzaton való részvételre
s2/2016. (trr.03.)

A Képviselő-testület

1.

2.

3.

ťrgy dönt, hogy

támogatja Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat indulástú a20|6. évi Hi|d
János-díj pá|ytzaton az e|mű|t évek kerületfejlesztési eľedményeinek bemutatásáva|.
Felelos: polgármester
Határidő: f0|6. márclus 03.
fę||1a!v|1y1ez.z,a a po|gármesteľt a pá|yźzat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. március 03.

a) a nevezési díj 100,0 e Ft összegét és a cím elnyerése esetén (a pźúyźlzatikiírásban eloírt
módon) a díj nagyított másolatának elhelyezésére - egy kijelölt koztertileten vagy központi
helyen lévő épü|eten - 500,0 e Ft-ot bizosít a működési álta|ános tarta|ék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az tnkormányzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és
általános tartalékon belĹil az általános tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatáról 600,0 Ft-ot
átcsopoftosít a kiadás l

c) felkéri a

l60l

cím - ĺjnkéntvál|alt feladat

polgármestert' hogy

-

dologi e|óirányzatára.

a f016. évi költségvetésľől szóló

rendelet következő

mó do s ításán á| a határ ozatban fo glaltakat ve gye fi gye lembe.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: a) és b) pontok esetében 2016. szeptember 30., c) pont esetében a 20|6. évi
költségvetés következő módosítása

A Poleáľmesteľi Kabinet és a Rév8 Zrt. tájékoztatálsa alapján: 2016-ban a Magyar Urbanisztikai
Táľsaság Hĺld-díjatadományozott a VIII. keľĺiletĺOnkoľmányzatnak nagyváľosi kategóľiában. A
díjat XXI. oľszágos FőépítésziKonfeľencián, Kecskeméten adták át20|6. augusztus 25-én.

A PénzĺigviÜgvosztáIv

tá!ékoztatálsa alapján: a határozat 3. pontjában foglaltak a f0I6. évi
költségvetésrőI szóló 1/2016. (tr.04.) önkormányzati ľendelet módosításáľó| szóló 15/20|'6. (v.10.)
iinkormányzati ľendeletben végrehajtásľa keľültek

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Ülői űt 16/8. és Üuĺt út I8. szlim alatti nem lakds céIjdra szolgóIli
h ely is ég e k ny i lv dno s egyfo r d uIó s p dly úzat útján tii rténő b érb e adós dr a
112t2016. (V.0s.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási KözpontZrt'-t a Budapest VIII. kerület, Üllői úú1.6tB. szám a|att
e|helyezkedő 36763/0/N48 he|yrajzi számu,118 m2 alapterületű fö|dszinti (kizárő|ag a Budapest
VIII. kerület, Üllői út l8. szám a|aÍti,3676410lAlI hľsz.-úhelyiségből megközelíthető), va|amint a
Budapest VIII. keľület, ÜIlői út 18. szám a\att elhelyezkedő 36764/0/N1 utcai ftildszinti és
pinceszinti, 756 m2 a|apterĹiletű , és a36764/0ĺ1'//3 he|yrajzi szźlm a|atĺi, füldszinti, f8 m2 alapterĺiletű
(kizárő|ag a 3616410lAl1 hrsz.-tl helyiségből megkozelíthető), mindösszesen 90f mf alapterületű
üres, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szo|Fá|ő helyiségek együttes bérbeadására
vonatkozó nyilvános pá|yázat kiíľására 945.f67,- Fťhó + AFA bérleti díj összegen. A Kiíľó kiköti,
hogy a he|yiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület f48/f0l3. (VI. 19.) számű
határozatának 8. a) pontja szerinti 25 %o-os béľIeti díj kategóriábatartoző (italbolt, dohányárusítás,
játékterem, szexshop), illetve nyilvános internet szolgáItatás (internet kávéző, cal| center, stb.)
tevékenység v égzésérevonatkozik.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 2016. május 05.

2.) elfogadjaapźiyázati dokumentáciőtazelőterjesztés melléklete szeľinti tartalommal.
Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 2016. május 05.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ

ZrÍ..-Í. a pá|yázatnak a veľsenyeztetési eljárásokľól szóIó
47lf015. (II. l9.) számú képviselő-testtileti határozatban foglaltak szerinti lebonyolítására'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnoke
Határidő: 2016. május 05.

4.)

a

pá|yázati felhívást

a

Versenyeztetési Szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|tĄán, a Józsefráľosi
Gazdźikodási Központ Zrt. (Lebonyolító) i'igyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein)' a

Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az
onkormányzat és a Lebonyolitő számtra elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb
rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési portálokon kęll kozzétenni.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 20i6. július 3l.

5.) eredménýelen veľsenyeztetési eljárás esetén az e|jttás eredménýelenségének megállapítására
vonatkozó tulajdonosi, béľbeadói döntés meghozata|áxa| a YárosgazdáIkodási és Pénzügyi
B

izottságot hata|maz:za f e|.

Józsefvárosi Gazdálkodás i K<izpont Zrt. igazgató ság elnöke
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.
Felelós

:

A Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zľt. táljékoztatátsa alapján: a páiyázat kiíľása megtöľtént,
jelentkező hiányában eľedménfielen volt, a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a78712016.
NI]. 22.) számű határozatában a páiyálzatot éwényesnek, de eľedménytelennek nyilvánította,
továbbá javasolta a Képviselő-testiiletnek az újbóli pá|yázatra ttińénő kiíľást.
Javaslat költségvetést érintő döntések meghozataldra

tfst20r6. (vr.02.)

J,{

A Képviselő-testĺi|et Ílgy dont, hogy

|.l a) a Józsefoárosi Szociális Szo|gá|tato és Gyeľmekjóléti Központ engedélyezett létszámát 20|6.
augusztus 1. napjától - önként vál|alt isko|ai óvodai szociális munkaktjrre a 40I0f-02 címnélhatározat|an ldőre 2 fővel megemeli, így az intézmény engedélyezett |étszáma 2f1 főról 223 főre
módosul, ezen belül a kötelező feladat 1 84,5 fő, onként vá||a|t feladat 3 8,5 fő.
b) f016. évre a létszámbővítés költségei 2.5|5,9
tartalékotje|öli meg.

e Ft, melynek fedezetétil a működési

általános

c) az onkormányzatkiadás 1l107-0l cím működési cél és általános tartalékon belĹil az általános tartalék

-kötelezőfe|adat_e|óirźnyzatárő|f.5I5,9eFt-otátcsoportosítakiadásll108-02cím-önkéntvállalt

-

működési ťlnanszírozási kiadáson belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirányzatźtra f .472,9 e Ft-ot, a felhalmozási finanszírozási kiadźtson belül az irényítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára 43,0 e Ft-ot a költségvetési szerv
feladat

támogatása címén.

d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím - cjnként vállalt feladat bevételi miĺködési finanszírozási előirányzaton belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történo jóváírása előirányzatátf .472,9 e Ft-tal, a felhalmozási ťrnanszírozási
e|őirányzaton belü| az irányitőszervi támogatásként folyósított tamogatás fizetési szźrm|ttn t<iľténő
jóváírása e|őirźnyzatát43,0 e Ft-talés ezze|egyidejűleg akiadás személyijuttatás e|óirányzatźtt 1.5l5,9
e Ft-tal, a munkaadót terhelő járu|ékok és szociáIis hozzájáru|ási adó előirányzattłt 4I7,4 e Ft-tal, dologi
e|óirányzatát 539,6 e Ft-tal, beruházás e|őirányzatát 43,0 e Ft-tal megemeli létszámbővítés

többletköltségei címén'

e) a következő évekre tartós működési előzetes kötelezettséget vállal évente 6.094,0 e Ft ĺĺsszegben,
melynek fedezetéül azOnkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.
f) felkéri a Józsefuárosi Szociális Szolgá|tató és Gyeľmekjóléti Kozpont vezetójét, hogy a Képviselőtestület 20|6. szeptember havi üléséreaz intézménymódosított Szervezeti és Működési Szabá|yzatát
terjessze be.

ktiltségvetésiszeľv v ezetője
Határido: a)-e) pontok esetében 2016. június 02, f) pont esetében 20|6.09.30.
Fe lelős : pol gármester,

A Józsefváľosi Szociális Szoleáltató

és Gyeľmekióléti Ktizpont tájékoztatálsa alapján: 1./a) pont:
az tinként vál|alt feladat ellátásáľa biztosított két álláshely bettiltésre keľült 2016. szeptember 1jétő|.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján:

1./f) pont: a Képviselő-testüIet 182/f016.
(Ix.08.) számú határozatáva| azintézmény alapdokumentumai elfogadásľa keľü|tek.

A Pénziievi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: ahatározatban foglaltaka2016. évi kłittségvetésľől
sző|ő 1/2016. (II.04.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól szóIó 2|/2016. (DĹ08.) önkoľmányzati
ľendeletben végrehajtásľa keľiiltek.

ravaslat a Fővórosi Vdrosrehabilitdciós Keretfelhaszndldsának szabdlyairól szlíIó 27/20t3. (IV.I8.)
szdmú Fővtirosi Kiizgyíílésirendelet alapjlźn kiírt TER_KOZ ptźlydzaton való részvételre
r29/2016. C\rr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hory

Jl
//./

c,,iír' .+

ĺr'

a

Jőzsefvárosi onkormányzaÍ pályázatot nyújt be a Fővárosi Kozgyű|és 60412016. (|v.f7.)
szám,ű határozata és a Főváľosi Városľehabilitációs Keret fe|hasmá|ásának szabályairő| sző|ő
f1ĺf013.(Iv.18.) számú Fovárosi Közgyűlési rendelet alapján a kerü|eti önkormányzatok
számára meghirdetett, közterületek komplex megújítására és közosségi célúvárosrehabilitációS
pro gram ok me gval ó s ítására vonatkozó TER-KO Z pá'ly źnat keretén bel ül.
Fele|ős: polgármester

Határidó: 20|6. szeptember 30.
2.

a

határozat 1. pontjában foglalt ptiyázat benyújtásához szükséges előkészítő munká|atok
elvégzéséreés a pá|yázat összeállítására felkéri a Rév8 Zĺt.-t és felkéri a polgármestert az erre
vonatkozó me gál lapod ás aláír ásár a.
Felelős: Ptév8 Zrt., polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

J.

a) apá|yázat benyújtásához szükséges előkészítő munkák:
Kozterület program előkészítése'tervezés, teľvezői koltségvetések összeállítása, melyľe
felkéri a lőzsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t,
Társasházi program előkészítése, a programba bevonandó tźtrsasházak kiválasztása - oly
módon, hogy az előzetes szakmai éľtékelésta Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.,
valamint a Rév8 Zrt. megbízott szakembere és afőépitész együttesen látja eI -, továbbá
a felújításitervęk és tervezői költségvetések összeállítása,
Egyeztetés a helyi civilszervezetekkel, közösségi progľamok megtervezése,
-

-

Köte|ezoen benyujtandó dokumentumok (tulajdonlapok, helyszínrajzok stb.)
beszerzése,

Pályázatírás,ptilyázatösszeállítás

elvégzésére7 000 000 Ft saját forrást biztosít,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadćs 11107-0t cím működési cél és
általános tartalékon belül az általános taľtalék - kötelező feladat - előirźlnyzatábóI 7.000'0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l605 cím - ĺjnkéntvá||a|t Ťladat.- dologi e|oirányzatára 1.000,0 e Ft-ot,
a felújításie|óirźnyzatára 6.000,0 e Ft-ot a TER-KOZ kődszámí pá|yázathoz a pá|ytaat
előkészítésévelkapcsolatos k<ĺltségekfedezetére.
c) felkéľia polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosítĺásáná| az a)b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 20|6. szeptember 30., b) pont esetén 2016. június 2.; c)pont esetén a
20|6. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet kovetkező módosítása

Poleáľmesteľi Kabinet és a Rév8 Zľt. tájékoztatálsa a|apján: a pá|yánat előkészítése,
tisszeállítása folyamatban van. Az e|őkészítésimunkálatokľa a szeľződés aláíľásľakerült.
A Főváľosi onkoľmányzat 20!6. 08. 31-i üIésén dönttitt a keľü|eti önkormányzatok számźra
váľosľehabilitációs munlcĺk támogatásáľa kiírt ľÉn-xÖz2016 páiyázat határidő-módosításáľól,
melynek éľtelmébena pá|y ázatokat f0|6. novem beľ 3 0-ig kell benyúj tani.

A

A

Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján:

beszeľzési eljáľást kiivetően aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság

a

tervezés előkészítésére

n9nu6 (Vtr.

11.) számú

határozatában az AAG_TERV Kft. keľiilt kiválasztásra. A koncepcióteľv és ktiltségbecslés
elkészítésénekhatáľidej e 20|6. augusztus 20. vo|t, ennek a Tervező eleget tett. A kiviteli tervek
elkészítésefolyamatban van' az engedélyeztetéslefolytatása és a teljes tendeľdokumentáció
tisszeállításának várható időpontja 2017. június 30.
A táľsasházi progľam előkészítésesorán tartott szakmai egyeztetéseken a Zrt. képviseltetii
magáto az e|őkészítő munkákban ľészt vesznek.
hĺ
\\ĺ

.Iľť'n\
\

A PénzüeyĺUgYosztálv tájékoztatása alapján: ahatározat 3. b) pontjában foglaltak a 2016. évi
kiiltségvetésrő| szóló |/20t6. (II.04.) önkoľmányzatĺ ľendelet módosításáľól szó|ó 2112016. (Ix.08.)
önkoľmányzati ľendeletben végrehajtásľa keľültek

Javaslat a Budapest Józsefvtirosi onkormlźnyzat tulajdonlÍban tiIIó Tömő utca 16. szdm alatt
taláIllató ingatlan értékesítésénektárgyában kiírt pdlydzat eredményének megdllapítósdra és újbóli
pdlydzat kiírósdra
133t2016. (W.02.)

A Képviselő-testület úgy dont, hogy
1.) a Budapest VIII. kerület, Tĺjmő u. 16. szźtm a|atti, 3625910lN|, 36f59/0lAl4, 3625910/N5,

36f5910/N7, 36f59/0/N10, 36259l0lAltt, 36259/0lNIf, 36f59101N13, 36259tDtN18,
362519/0/N19, 36259l0ĺA/f0, 36f59l0lAl23, 36f59/0lN24, 36f59/0lN26, 3625910lA/27,
36f59/0lNf&, 36f59/0lNfg, 36259/0/N30, 3625910lAl31, 3625910lA/32 hrsz.-tl.lakások és
nem lakás cél'jźtraszo|gá|ő he|yiségek elidegenítésérekiírt pźiyázatot érvényesnek és
eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 2.

f.)

hozzájźtru| a Budapest

VIII. kerĺ'ilet, Tömo u. |6. szźtm a|atti, 36259l0lN|, 3625910lĘ4,
36259/01N5, 3625910/N7, 36f59l0lNt0, 36259/0tN1t, 36259/0/N12, 36259t0tAn3,
36259/0/N18, 36f59l0lN|9, 36259l0/N20, 36259l0/Nf3, 36259l0lN24, 36f59ĺ0lN26,
36259/0/N27, 36259/0/Alf\, 36259/0lNf9, 36259/0/N30,36f59101N31, 3625910/N3f hrsz.-tt
lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek nyilvános, egyfordulós pálytnat útján történő

együttes eIidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagĺongazdálkodási igazgatőja
Hatźtridő: 20 l 6' június 2.

3.) elfogadja a határozat mellékletét képezó, a Budapest VIII. kerĺilet, Tömő u. 16. sztm a|atti,
36f59/0/N|,36259/0/Al4,36259/0lN5,36f59/0/N7,36259l0/NI0,36f59/0/N|I,36259l0ĺNlf,
36f59/0/N|3, 36259/0ĺN18, 36259/0lN19, 36259l0/Nf\, 36259l0lAl23, 36259/0lN24,
36f59/0/N26, 36f5910/N27, 36259101N28, 36259/01N29, 36259/0/N30, 36259t0tN31,
36259l0/N3f hrsz-Ú lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek egytittes elidegenítésére
atkozó pźiyáaati felh ív ást az a|ábbi feltételekkę
a) a minimális vételáľ: l61.525.000'- Ft,

v on

b) a pá|y źnat bírá1 ati szemp ontj

a

:

a

l e

g

l:

magasabb me gaj

án

l

ott véte l ár,

c) a lakásokra és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségekre csak együttesen tehető érvényes aján|at.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. jtnius 2.

4.) pźůyazatifelhívást teszközzé a Képviselő-testület 47l20I5. (II. 19.) száműhatfuozatźtban foglaltak
szeľint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 2.

5.) felkéľia Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolításźra és a
pá|yázat eredményére vonatkozó javaslat Képviselő-testület elé torténő beterjesztésérejóváhagyás

végeff.

rtv

7

Fe|elós: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: f0|6. szeptember 30.

A

Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. tá'jékoztatása alapján: a páiyázat újbóli kĺíľása
megttirtént, éľdeklődésnem volt. Az eľedmény megállapításáľó|, valamint újbóli pá|yázat
kiírásáróI a Képviselő-testület a175lf016. (Ix.08.) határozatíban dtintött.
ravaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatlźrozására és maximĺilis létszám túllépésének
engedéIyezésére
1.49/f0r6. (Vr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a

f016lf017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az á|ta|a fenntartott Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefiláľosi onkormányzat Napraforgó Egyesített óvodára vonatkozőan az
alább iak szerint határ ozza me p:
Csopoľtok szźłma
2016/2017-ben

Napľaforgó Egyesített ovoda és tagóvodái
Napraforsó Esvesített ovoda
Napraforgó Egyesített ovoda
Naorafoľsó Esvesített ovoda
N apraforsó Esves ített ovoda
Napraforsó Egyesített ovoda
Naorafoľsó Esvesített ovoda
Napraforsó Esvesített ovoda
Napraforsó Esyesített ovoda
Naoraforsó Esvesített ovoda
Naoraforsó Esvesített ovoda
Napľaforgó Esyesített ovoda
Naoraforsó Esvesített ovoda
Naoraforsó Esvesített ovoda
Napraforgó Esvesített ovoda
Napľafoľgó Esyesített ovoda

székhelyén
Csodasziget Tagóvodáia

4

Gverek-Viľás Tasóvodáia

4

Hétszínv ir źls Tasóvodái a

+

Katica Taeóvodáia
Kincskereső Taeóvodáia
Koszorú Tasóvodái a
Mesepalota Taeóvodáia
Naosusár Tasóvodáia
Pitvpans Taeóvodáia
SzźzszorszépTagóvodáia
Szivárvánv Tasóvodáia
TA-TI-KA Tasóvodáia
Tesz-Vesz Tagóvodáia
Várunk Rád Taeóvodáia

6

a
J

5

a
J

5

4
5

6
4
5

4
4

66

osszesen

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. augusztus 31.

2.

a
engedé|yezi a 20|6120|1. nevelési év indításánál a maximális óvodai csopoľtlétszám túIlépését
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített óvoda székhelyén,
a Mesepalota Tagóvodájában és a Pitypang Tagóvodájában az a|ábbiak szerint:

a csoport
megjeIöIése

2016. szeptembeľ ĺ
eltéľésaz Nkt. 4.
a csoport
sz. melléklete
tényleges/számított

maximális
|étszáma
(fő)

szerinti
maximális
csoport

Iétszámtő| ffó

Napľaforgó Egyesített ovoda

1.

2. Micimackó

Pitypang Tagóvodája

2 PiIlangó

Napraforgó Egyesített ovoda

I

3

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. augusztus

3.

f7tfl

Csingiling

Mesepa|ota Tasóvodáia

Maci

f7ĺ2,7

+2
+2

26ĺ26

+1

f7/27

+2
+2

f]ĺ27

Mókus

3l.

a./ a Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi onkoľmányzat Napľaforgó Egyesített ovoda
engedélyezett álláshelyeinek számát 0,5 álláshellyel megemeli, így az engedé|yezett álláshelyek
számát 275,0 á|láshelyben - 165,0 áIláshely pedagógus (| igazgatő, 3 igazgató-helyettes, 14

tagóvoda-vezető,

132

óvodapedagógus,

|3

fe|zárkőnató pedagógus,

l

logopédus, 1

gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagőgiźłja szakirányon) és ll0,0 álláshely nevelőmunkát
segíto (13'0 álláshely óvodatitkár' 68,5 á|láshely dajka, 24,5 á||áshely pedagógiai asszisztens, 4
álláshely adminisztratív ugyintéző) -határozzameg20|6' szeptember 0l. napjátóI.

b.l ahatározat3.a.l pontja a|apján 20|6. szeptember l-tol jogszabályon felüli feladatként biĺosíta
Napľafoľgó Egyesített ovoda Kincskereso Tagóvodájában további l fó teljes állású
gyógypedagógust, a Tesz-Vesz Tagővodájában további 1 fő te|jes á|lású dajkát, a Katica,
Mesepalota és aSzázszorszép Tagóvodáiban pedig további l-1 fő félállású dajkát.
c.ĺ ahatározat3. a.ĺ-b.lpont szerinti fęladat e||átásáraa20|6. évben időarányosan <jsszesen bruttó
2.632,5 e Ft osszeget biztosít az intézmény üres álláshelyeinek éves bérmegtakarítása terhére, mely
f

edezet az intézmény kö ltségvetésébenrend elkezésre ál l.

d./ ahatározat 3. a./-b./ pontja szerinti létszámemelés miatt a2017. évi költségvetés és az azt
követő évek költségvetésének terhére előzetes kötelęzettséget vállal bľuttó 10.3f6,0 e Ft összegben,
melynek fedezetétil az onkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeit jelĺili meg.
Felelős: polgármester
Határidő: a./-c.l pontok esetén: 2016. június 02., d.lpont esetén: a2017. évi és azazt követő évek
költségvetésének tervezése

A Józsefváľosi Napľaforgó

Egvesített óvoda tájékoztatása alapján: a képviselő-testiileti dtintés
éľtelmébena20t6/20|7. nevelési évben az indítható óvodai csoportok száma 66 csopoľtban kerĺilt
meghatáľozásra a májusi beiľatkozási adatok ismeľetében. A 20|6. augusztus 30-i állapotnak
megfelelő tényleges gyeľmek|étszám nem ĺndokolta a Csodasziget és a Koszoľútagóvodában a
harmadik csoport működtetését, így 64 óvodai csopoľt indításáľa keľült sor a 201612017. nevelési
évben. A két óvodai csopoľt ideĘlenes szĺineteltetésévelnem keľiiltek óvodapedagógusi
álláshelyek megszĺintetésre,tekintettel aľľa,hogy több óvónő élt a nyugdíjazás lehetőségével. A
Napľafoľgó Egyesített óvoda Kincskeľeső Tagóvod ájában további 1 Íő teljes állású
gyógypedagógus, a Tesz-Vesz Tagóvodájában további 1 fő teljes állásrĺ dajka' a Katica,
Mesepalota és a Százszorszép Tagóvodában pedig további 1-1 fő féIállású dajka álláshely
betii|tésľe kerĺilt 201 6. szeptembeľ l-jét.ől.

A

PénzĺigyiÜgyosztálY tájékoztatálsa alapján: a határozat 3. d./ pontjában foglaltakat az
ügyosztály a2017. évi és az aztkövető évek költségvetésének teľvezésekorÍigyelembe veszi.
Javaslat pdlydzati döntések meghozatalóra,,A leromlott telepiilésrészeken élő alacsony stdtuszú
Iakossdg éIetkörüIményeinek javítdsa, tdrsadalmi ésfizikai rehabilitdciója Budapesten', (VEKOP6. 2. 1 - 1 5) c. felhívds tdmogatási kérelmének beny újtds óval kapcsolatban
t6s/2016. (wrr.zs.)

Képviselő-testület űgy dont, hogy a Magyarország Koľmánya źńta| 2016. március 03-án
megjelentetett ,,A |eromlott telepti|ésrészeken é|ő alacsony státuszú lakosság életkörĺilményeinek
javítása, táľsadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című' VEKOP-6.2.l-15 kódszźmű pá|yázati

A

felhívásra a Józsefuárosi tnkoľmányzat Támogatási kérelmet nyújt be, ,,Budapest-Józsefváros,
Magdolna-orczy Negyed szociális városrehabilitációs program'' címu, a Dankó utca - Magdolna utca Dobozi utca - Baross utca _ Kálvária téľ- Diószegi utca - Dugonics utca - Illés utca _ Kálvária tér álta|
határolt terüIetre eső 7 tömb (14|., |42., |44., |45 ', f60.,26|.,262. tömbok) területre fókuszáló projekt
ťlnanszirozása érdekében,az alábbi taľtalmi elemekkel:

Tervezett
bľuttó
/e|számo|hatől
összkiiltsép
1.099 millió Ft

Pľojektelemek

Lakhatási Pľogramok
onkormánv zati |akőépuletek komplex közössési meeúi ítása ftb. 3 0-5 0 l akás)
Műszaki|ae szükséses épületek bontása (kb. 2 épület)
Bérházak és bérlakások üzemelési költsée cs<jkkentése (300 |akás)
Kozössési zöldudvar program ftb. 10 udvar)
Család ésLakőház Mentoľálás (kb' 300 k|iens)

Lakhatási szew ezetek inteerációi ának előse gítése(JGK, J SzSzGyK, PH)
Foplalkoztatási és sazdasápi Pľosľamok
Munkaerőpiaci (re)integráló
Képzésiprogramok
Helvi sazdasásfei lesztési
Munkahelvteremtés mesváltozott munkaképesséeűek részére
Közteľiilet és kłizbiztonsási Pľosramok
Gyermek és i{úsági szabadidős programok htúozata, JSzSzGyK telek átmeneti
hasznosítás. közössési mininroiekt
Családlátosató Mobi| Team lCsaládi Konzultációs Team
Problémaorientált közössési rendészet kialakítása
Szomszédok Esymáséft Mozgalom kialakítása és működtetése
Bűnmeselőzés a körnvezet teľvezés sesítséeével(CPTED)
Esyéb kiiltsée
proi ektmenedzsment. kozbeszerzés. tái ékoztatás' könwvizsgálat

Tartalék

330 millió

Ft

473 millió

Ft

78 millió

Ft

20 millió

Ft
Ft

2.000 millió

Osszesen
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus

3l.

és a Rév8 Zľt. tájékoztatátsa alapján: ,,a leľomlott telepiilésľészekenélő
alacsony státuszú lakosság életkiiľüIményeinekjavítása, társadalmi és fizikai ľehabi|itációja

A Poleármesteri Kabinet

Budapesten'' címu, VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályá,zati dokumentáció
mellék|etekkel együtt benyűjtásľa keriilt 2016. augusztus 31-én.
164/2016.

a

szükséges

ľm.25.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a)

elfogadj
tarÍa|mźú.

aa

határozat me||ék|etétképező konzorciumi együttműködési megállapodás

b) az a|ábbi szervezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja és velük
konzorciumi együttmrĺködési megállapodást kot az alábbiak szeľint:

trr
\;'l

il\
I

l0

Konzoľciumi paľtner

Erintett tevékenység

Józsefiláľosi Szociál is Szolgá|tató
és Gyermekjóléti Központ

Család és Lakóhźn Mentoľálás
Munkaeľőpiaci (re) integráló programok
CsaIádlátogató Mobil Team / Családi
Konzultációs Team
Képzésiprogramok

Kövessi Erzsébet Baptista

Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium
Moravcsik
Alapítvány

Pszichiátľiai Betegek

Konzoľciumi
tagra jutó
bľuttó
elszámolható
költsés

s2s.000.000

r

Munkahelyteremtés

Integrált

00.000.000

megvá|tozotĹ

munkaképességiiek részére

20.000.000

SzociáIis Intézet

c) az a) és b) pontban foglaltak szerint fe|hata|mazza a po|gźlrmestert a megállapodás és az
abban

fo gl

altak szerinti me ghatalma zás a|áír ásár a.

Felelos: polgármester
Határidő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus25., c) pont esetén 20l6. augusztus 31.

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a pá.Jyázat benyújtását mege|őzően a konzoľcĺumi paľtneľek
az egyiittmíĺködésÍmegá|lapodást aláírták, mely dokumentum a támogatási kéľelemmel egy
időben benyújtásľa került.
16s/2016. rym.2s.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

a) az a|źtbbi szervezeteket a Helyi Támogató Csopoľtba tagként bevonja:

HTCS tagiai
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat 9. választókeri'ilet önkormá ny zati
képviselő, 10. vá|asztókerĺ'ilet ĺinkormányzati képviselő, l 1. választókerüIet onkorm ánv zati
képviselő
Józsefuárosi Kozbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tiizoltó Egyestilet
Józsefiláros Kozösségeiért Nonproťrt Zrt.
Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt,
Józsefuáľosi Magdolna Neryed Egyesĺilet
Józsefu árosi Református Egyhazközség

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ

Kövessi EľzsébetBaptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
Magyar Emberi Jogvédo Kozpont Alapítvány
Moravcs

ik AlapíN ány Pszichiátriai

B

etegek Integrált Szociál is Intézet

b) elfogadja a határozat mellékletét képező taľtalommal a

támogatźlsi kérelem pá|yázat

benyújtásához szükséges Helyi Támogató Csopoľ|tal kötendő megál|apodást.

c) az a-b) pontban foglaltak szerint fe||latalmazza a po|gármesteľt a Helyi Támogató Csoport
megál lapodásának a|áírźsára.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: a-b) pontok esetén 2016. augusńusf5., c) pont esetén 2016. augusztus 31.

A Po|gáľmesteľi Kabinet és a Rév8 Zľt. táłjékoztatása alapján: a pá|yázat benyrĺjtását megelőzően
a Helyi Támogató Csopoľtta| a megállapodás aláíľása megtörtént, mely dokumentum a
támogatási kérelemmel egy időben benyújtásra keľült.
t66ĺ20L6. (uII.25.)

A Képviselo-testüIet liry dont, hogy

1.

a) a támogatási kéľelemben foglalt szakmai progľam megvalósításához szĺ'ikségesönrészére

biĺosítaza|ábbiak

összességében bruttó 350.000.000,- Ft forrást

Köttség megnevezése

2017 (eFt)

proiektmenedzsment
beruházás (Kövessi)

képzési,foglalkoztatásl
pľogramok üzemeltetési
kts. (Kövessi)
önk. telek átmeneti
hasznosításának
Ĺĺzemeltetésikts'
szabadidős há].ózat
üZemeltetési kts.
nem elszám. szoft (pl.

ösztöndíi)
Osszesen

2019 (eFt)

2018 eFt)

szerint:

Osszesen

2021 (eFt)

2020 (eFt)

0

60.000

60.000

60.000

20.000

65.000

0

0

0

0

íeF't)
200.000
65.000

f .s00

s.000

s.000

2.500

0

1s.000

0

5.000

s.000

s.000

0

15.000

0

10.000

10.000

10.000

0

30.000

0

s.000

10.000

10.000

0

25.000

67.s00

8s.000

90.000

87.500

20.000

3s0.000

b) az a) pontban foglaltak miatt e|ózetes kötelezettséget vállal önként vállalt fe|adatként az
Önkormányzat saját műkĺjdésiés felhalmozási bevételeinek terhére a 2017 . évi költségvetésben
67.500.000,- Ft összegben, a 2018. évi költségvetésben 85.000.000,- Ft osszegben, af0|9. évi
koltségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a f020. évi költségvetésben 87.500.000'- Ft
összegben,

af\fl.

évi költségvetésben 20.000.000,- Ft összegben.

201 8., f0I9 ., 2020. és f0f1 . évi költségvetésről szóló
pontban
foglaltakat vegye figyelembe'
az
a)-b)
rendeletek megalkotásáná|

c) felkéľia polgármestert, hogy a f0I7 .,

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetén 2016. augusztus 25.; c) pont esetén a f0I7.,20|8., f019.,2020.,
202|. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

A Pénzügvi Ügvosztálv tájékoztatása alapján: ahatározatban foglalta|<at az iĺgyosztály a2017. évi
és az azt ktivető évek kiiltségvetésénektervezésekoľfigyelembe veszi.

A beszámolő

I

U.ĺ
d"\

|ezárva:

f0I6. szeptember 2I-én.

t2

Beszámoló a két ülés közotti fontosabb eseménvekről
Tisztelt KépviseIő-testĺiIet!
fontosabb önkoľmányzati eseményekr(Í| az alábbi jelentést
adom:

A két ülés közötti

l2016. augusztus

i
i

29.

A Mú'"..mkert

öt|etpáiyázatának eľedményhirdetésea Magyaľ
i Nemzeti Múzeum dísztermében.Az eseményen részt vett Sántha:
i

alpolgármesteľ.

iPéterné

^^.-aususztus3'. irl. ľog. Nap

,

az

.

ELTE Fiivészkertben, az

eseményen jelen volti

"ffiľľ:*im.; ;;;;;;;-i"'i,,"";

.zol0
:2016. augusztus

:

3ĺ.. ľ"{":.ľ. eseményen Sántha Péternéalpolgármesteľ és Zentaiĺ
. Oszkár bizottsági elnök kösziintłitte a jelenlévőket.

2016. szeptember

;

jótékonysági konceľt a Szent Jĺó,zsef
7. !Plébániatemplomban,
eseményen Sántha Péteľné

ilvĺĺguZo|tán

j
i

^z

:u'nol'áľmeste1kö.'o:,o::.:-

l

i-:*i."::*.-

--

j

Bogrács-fesztivá|., az eseményen jelen volt Dr.:
i2016.szeptembeľ 10.
^". !T1'j^:r:.ľ:elepĺ
lFerencz oľsolya képviselő.
.

:i

i

iBoldog Kalkuttai Teréz Anya szentté avatása alkalmából

i

:taľtandĺíszentmiseáldozaton valĺíkiiztis hálaadás a Szent József
^^..
i31P:qó'szentmiseá|dozaton
z016.szeptember
SzeptemDef
lU.
ĺo.
iZUIO.
:rrr.L:_!_a^___r^_r-^_
^-.
:^r^.
^_ :s__^_:
^^^_r___^_ jelen
".
ĺinnepi eseményen
volt Sánthai
:Plébániatemplomban, az
iPlébánĺatemplomban,
Sántha
i
:
iPéteľnéalpolgáľmester.
i
i

i:

!

2016. szeptember 13.

A
ia.

gľóf Andrássv
Kossuth téľisľóf
Andrássy Gvula
Gyula szobor újľaavatási
úiľaavatási i
ünnepsége, amelyen Sántha Péterné alpolgármester képviselte a i
Jĺízsefváľos i Onko rm ánv zatot.
Edzőterem átadő iinnepség a jőzsefvárosi ľendőľkapitányságon.
Sáľa Botond alpolgármester kiisziintötte a j elenlévőket.

ľ-******
i2016. szeptembeľ 16.

ünnepség a Magyar Nemzeti
Múzeum Dísztermében,a ľendezvényen Sántha Péterné

Ars Sacra ľ'esztiváI megnyitó
alp

o

lgáľmes teľ képvis elte a J őzsefv

álro

s

i Onko r mány zatot.

l3

*{'

i201,6. szeptember 17.

iMagyaľ orökség kitiintető cím átadása a Magyar Tudományos

lAkadémián' az
alpolgáľmesteľ is.

eseményen

jelen volt Sántha

Péterné

:r,Csak egyszer vagy fiatal" c. darab a józsefvárosi időseknek a
2016. szeptember 18. :Turay Ida Színházban. A jelenlévőket Zentai Oszkár bizottsági
ielnäk käsztintfitte.
,
,

12016. szeptember 22.

:Kontakt Kiállítás megnyitó a Nemzeti Múzeumban, azi
ieseményen Sántha Péterné alpolgármesteľ képviselte
i

l.--------

f0L6. szeptembeľ 22.

onkormányzatot.

^zi

:

lAz Ars Sacľa ľendezvénysoľozatJózsefuárosi helyszínéna Szent
;Jĺózsef Templomban a Kormorán Együttes tartott ünnepi
:koncertet. Az eseményen Sántha Péternéalpolgáľmesteľ volt
! jelen az onkorm ányzat részérő|.

:Pesti Srácok Emlékpark sajtĺitájékoztatőva|

egybekötött
imegnyitĺó rendezvénye. Az eseményen résztvett Schmidt Máľia, a
2016. szeptember23. lTeľroľ H:áza Műzeum főigazgatőja és az'56-os Emlékbizottság
:társelntike, Rácz Jĺózsef Sándoľ '56-os elítéltszabadsághaľcos,
: valamint SteÍka Isfván, a PestiSľácok.hu lapigazgatőja.

fr'
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I
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20í 6. év átmenetileg szabad pénzeszköz |ekötése 201 6.08.22-201 6'09'í 9. időszakban

Bank

futamidő

Lekĺités

értéknania

Lekötés lejárata

Osszeg
0

lekotve osszesen 2016.05.23. Sberbank (volt Volksbank)

Kamatozó kincstárieqv
á| la l li

ĺ l lł'siľzájár u|ások fo|yószám la KH ban k

hivata|fĺzetésiszám|a egyen|eg KH bank
fizetésiszámla egyen|ege KH bank

0

600 000 000
166 032 753
245 438 486
3 300 781 488

,ĺí

