2021. június 17-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

193/2021. (VI.17.) Ök. sz. határozat
a Képviselő-testület 
I. a 2021. június 17-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
	Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról 
	Önálló képviselői indítvány - Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosítására 

	Javaslat a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola által használt ingatlan további hasznosítására  

	Bizottságok beszámolói, tagcserék, kérdések, bejelentések, interpellációk 

	Javaslat a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatok elbírálására
	Javaslat bizottsági elnök visszahívására és új bizottsági elnök, valamint tanácsnok megválasztására

Javaslat a Budapest XX. kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 2020/1 sz. módosításának jóváhagyására 
Javaslat a településkép védelméről szóló 17/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
	Javaslat a XXXII. nyári olimpiára kvalifikált sportoló támogatására
	Javaslat Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet (GAMESZ) Alapító Okiratának módosítására
	Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatására
	Javaslat a 060/2020. (VII.02.) Ök. sz. határozattal elfogadott közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatára 
	Javaslat az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület 2020. évi beszámolóinak elfogadására a Hullám Csónakházak, a Pesterzsébeti Uszoda, valamint a Pesterzsébeti Jégcsarnok vonatkozásában
Javaslat a Bp. XX. Kossuth Lajos u. 68. szám alatti lakóingatlan (172404 hrsz) hasznosítása érdekében lefolytatott pályázat eredményének megállapítására
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest XX. kerület, Ady Endre u. 98. szám alatti iskola ingatlanára riasztó végpont telepítéséhez
	Javaslat megállapodás megkötésére a DHK Zrt-vel
Javaslat a lakossági sütőolaj gyűjtőpontok helyének kijelölésére
	Javaslat a JCDecaux Hungary Zrt. által létesítendő utasvárók új helyszíneire vonatkozó 157/2020. (X.22) Ök. számú határozat módosítására, és a 146/2021. (IV.01.) Ök. számú határozat visszavonására
Javaslat a Budapest XX. Dessewffy u. 56. (Vécsey utca 16-22.) szám alatti (176715 hrsz) helyiség ismételt használatba adására  
	Javaslat a Bp. XX. Nagysándor József u. 118. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében lefolytatott pályázati eljárás eredményének megállapítására  
Javaslat az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör (ESMTK) támogatására
	Javaslat diákok nyári foglalkoztatásának támogatására
23. 	Tájékoztató a H6/H7 hévfejlesztési projekt ügyében

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal

194/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a Képviselő-testület 
elfogadja a „Beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról” című előterjesztést.

195/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a Képviselő-testület 
hozzászólási jogot ad a „Javaslat a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola által használt ingatlan további hasznosítására” című előterjesztés keretében megjelent Kispest-Pestszenterzsébeti Espereskerület esperesének, Czap Zsoltnak

196/2021. (VI.17.) Ök. sz. határozat
a Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy:
a kizárólagos tulajdonában lévő Bp. XX. kerület, Attila u. 25-27. szám alatti, 171054/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant, mely természetben a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola épülete, valamint a feladatellátást szolgáló, jelenleg a Külső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingóságokat az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (2500 Esztergom, Mindszenty tér 2, EMMI nyt.sz.: 00001/2012-001) használatába adja határozatlan időtartamra, de legalább 5 nevelési évre díjfizetési kötelezettség nélkül, a határozat 1. mellékletét képező „Használati szerződés” elnevezésű szerződésben meghatározott feltételek mellett, közfeladat ellátása érdekében azzal, hogy a használó köteles a használati szerződésben kötelezettséget vállalni
közüzemi díjak havi rendszerességgel történő megfizetésére, 
a használati jogviszony hatályának fennállta alatt az ingatlannal kapcsolatos mindennemű felújítási és karbantartási, beruházási kötelezettség viselésére, ideértve az ingatlan rendeltetésszerű használata érdekében szükséges beruházások, felújítások elvégzésének költségét is, azzal, hogy az elvégzett karbantartások, beruházások, felújítások ellenértékének megtérítését a használati jogviszony megszűnését követően sem követelheti,
	arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) 	bekezdésében foglalt kötelezettségeknek eleget tesz.
	a díjfizetés nélküli használat biztosításának ellentételezéseként évi 	legalább 10.277.280,- Ft+áfa értékben beruházást, fejlesztést
	végez az ingatlanban, melynek megtörténtét az éves
	beszámoló keretében, számlákkal alátámasztva igazolja az 
	Önkormányzat felé. 

jóváhagyja a határozat 1. sz. mellékletét képező „használati szerződés” szövegét és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

 felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet, valamint a Külső-Pesti Tankerületi Központ között létrejött Vagyonkezelési szerződést módosító szerződést, valamint az ugyanezen Felek között a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő Megállapodást módosító szerződést a döntést követően módosítsa.


felkéri a polgármestert a szükséges egyéb intézkedések megtételére, illetve arra, hogy a fenti döntésekről az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: a használati szerződés megkötésre: 2021. június 20.
	    	 az egyéb feladatok végrehajtására: 2021. július 31.  
Felelős: Szabados Ákos polgármester

(A használati szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

197/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
A Képviselő-testület
1.	a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (1203 Budapest, Bíró Mihály u. 1.) 
		magasabb 	vezetői, intézményvezetői feladatainak ellátásával 2021.
		augusztus 15. napjától 2026. 	augusztus 14. napjáig terjedő határozott 
		időtartamra Szima Krisztinát bízza meg.

2. 	Szima Krisztina illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
		XXXIII. 	törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
		CXC. törvény vonatkozó 	rendelkezései alapján bruttó 572.571- Ft/hó 
		összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

Közalkalmazotti besorolása:                       Pedagógus II/7
Garantált illetmény: 				301.455.- Ft
Intézményvezetői pótlék: 	            	200.970.- Ft
ágazati pótlék:                                                 30.146.-  Ft
munkáltatói döntésen alapuló illetmény:        40.000.- Ft
Összesen:                   			572.571.-   Ft

3. 	felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: 2021. július 31.

198/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
A Képviselő-testület
Kuruczné Hegedűs Magdolna a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízását elutasítja.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal

199/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
A Képviselő-testület
	Nemesné Németh Judit képviselőt a Sportbizottság elnöki tisztségből 			visszahívja.

Somodi Klára képviselőt a Sportbizottság elnökének megválasztja.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal
200/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
Szőnyi Attila képviselőt megválasztja Településfejlesztési Tanácsnoknak.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal

201/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
Nemesné Németh Judit képviselőt megválasztja Állatvédelmi Tanácsnoknak.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal

202/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	Szőke Alexet - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör olimpiai 
		kvótát szerzett sportolóját - 2021. július 01. napjától kezdődően 1 év 
		időtartamra, a képviselői alapdíj összegének megfelelő havi bruttó 
		220.800,-Ft, azaz bruttó kétszázhúszer-nyolcszáz forint 
		támogatásban részesíti. 

		A támogatást és annak munkáltatót terhelő járulékát -2021. évben hat 
		hónapra, összesen 1.530.144 Ft-ot- az Önkormányzat
		2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.09.) önkormányzati rendelet
		2.5.melléklet átalános tartalék sorról biztosítja. 
		A támogatás és a munkáltatót terhelő járulék 2022. évre vonatkozó fedezetét 		az önkormányzat 2022. évre szóló költségvetésébe betervezi. 
	felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges 			intézkedések megtételére.


Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: adott 

203/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	az 1. és 2. melléklet szerint elfogadja Pesterzsébet Önkormányzata 
		Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet (1201 Budapest, Baross utca 73-
		77.) alapító okiratát Módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe 
		foglalt Alapító Okiratát;

felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és egyben 
		felhatalmazza a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási 
		felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen
		határozattal nem lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi - 
		helyreigazítási kérdésnek nem minősülő - kérdésekben nem módosíthatja.  

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal 

/A módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/
204/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetet (1204 Budapest, Köves 
		u. 1.) bruttó 1.500.000- Ft azaz egymillió- ötszázezer forint támogatásban 
		részesíti, - amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő 
		munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót is – melynek
		fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.09.) 
		önkormányzati rendelet 2.5. melléklet átalános tartalék sorról biztosítja az 
		Önkormányzat.

a támogatás kizárólag az intézményben kiemelkedő munkát végző 
		egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi jutalmazására fordítható, 
		melyről Támogatási Szerződést kell kötni és elszámolás köteles.
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: 2021. június 30.

205/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
elfogadja Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának közép (2020-2022.) és hosszú távú (2020-2024.) felülvizsgált Vagyongazdálkodási Tervét, mely a határozat mellékletét képezi. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal

/A közép (2020-2022.) és hosszú távú (2020-2024.) felülvizsgált Vagyongazdálkodási Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/

206/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
I.		elfogadja az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület által 
		szolgáltatási koncesszió keretében üzemeltetett Hullám Csónakházak 
		üzemeltetésére vonatkozó 2020. évi beszámolóját.

II.		elfogadja az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület által 
		szolgáltatási koncesszió keretében üzemeltetett Pesterzsébeti Uszoda 
		üzemeltetésére vonatkozó 2020. évi beszámolóját.

III.		elfogadja az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület által 
		szolgáltatási koncesszió keretében üzemeltetett Pesterzsébeti Jégcsarnok 
		üzemeltetésére vonatkozó 2020. évi beszámolóját.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: adott




207/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
I. 	a dr. Katona Beatrix (1205 Budapest, Köteles u. 36.) által 2021. május 7-
		én benyújtott, majd 2021. május 17-én hiánypótolt, a Bp. XX. Kossuth Lajos
		u. 68. szám alatti ingatlan (172404 hrsz) megvásárlására vonatkozó 
		pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 

II.  	 a 081/2021. (II.25.) Ök. számú határozat alapján kiírt, a Bp. XX. Kossuth 
		Lajos u. 68. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást 
		eredményesnek nyilvánítja és megállapítja, hogy az eljárás nyertese dr. 
		Katona Beatrix (1205 Budapest, Kossuth Lajos u. 68.) pályázó lett, aki az 
		eljárásban egyedül tett ajánlatot, így az ingatlant dr. Katona Beatrix 
		részére a pályázó pályázatában megajánlott vételáron, 37.000.000,- Ft 
		összegű vételár megfizetése ellenében, a pályázati felhívásban 
		meghatározott – és a pályázó pályázatában tett nyilatkozatával elfogadott – 
		feltételekkel értékesíti. Tekintettel arra, hogy az ingatlan lakóingatlan (az 
		ingatlannyilvántartás szerint lakóház, udvar megjelölésű felépítményes 
		ingatlan), a vételárat általános forgalmi adó nem terheli. 

III. 	felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
		szükséges intézkedéseket tegye meg, az adásvételi szerződést az 
		Önkormányzat képviseletében a döntés meghozatalát követő 30 napon belül 
		írja alá, és az elővásárlási jog gyakorlására jogosultakat (Magyar Államot, 
		valamint Budapest Főváros Önkormányzatát) az adásvételi szerződés 
		aláírását követően nyilatkozattételre hívja fel. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: adott

208/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
I.		Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata kizárólagos 
		tulajdonában 	lévő Budapest XX. Ady Endre u. 98. szám alatt lévő 
		(171190/11 	hrsz) alatti 	ingatlanon létesítendő riasztó végpont 
		(sziréna azonosító XX-027) 	telepítéséhez 	a tulajdonosi hozzájárulását 
		megadja azzal, hogy a szirénát 	közterületről, 	sportpályáról nem 
		látható módon kell elhelyezni, az attika szélétől 	legalább 2, 5 	méterre.

II.	felkéri a polgármestert, hogy határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
		intézkedéseket tegye meg, a határozat mellékletét képező adatlapot, 
		valamint – a határozat I. pontjában meghatározott feltétellel kiegészítve – az 
		előzetes tulajdonosi 	hozzájárulás nyilatkozatot, és erre vonatkozó 
		megkeresés esetén a szolgalmi 	jog 	alapítására vonatkozó 
		megállapodást írja alá. 

Határidő:	adott
Felelős:	Szabados Ákos polgármester

/A BM adatlap és az előzetes tulajdonosi hozzájárulás a jegyzőkönyv mellékletét képezi!
209/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel (1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.) az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői által felhalmozott távhődíj-hátralékból eredő tőkekövetelés megvásárlására 3 évre szólóan keretszerződést köt azzal a feltétellel, hogy a DHK Zrt. a tőkekövetelést terhelő kamat- és kezelési díj követelést elengedi, valamint a tőkekövetelés összegéből 5% tőkekedvezményt biztosít.   

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 2022. évi költségvetésben 1.000.000,- Ft összegű előirányzat biztosítására előzetes kötelezettséget vállal a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel kötendő egyedi megállapodás megkötése érdekében, és előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy 2023–2024. évi költségvetéseiben a szükséges előirányzatot biztosítja a keretszerződés teljesítése érdekében.

	felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a keretszerződést, valamint az egyedi megállapodást a DHK Zrt-vel kösse meg. 


	felkéri a polgármestert, hogy a 2023-2024. éves költségvetés tervezése során a keretszerződés alapján az egyedi megállapodások megkötéséhez szükséges előirányzat tervezéséről gondoskodjon, és a 2023-2024. években az egyedi megállapodásokat külön képviselő-testületi döntés nélkül írja alá. 


	felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-t értesítse, a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.


Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30. 

210/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	   a környezettudatos szemléletformálás következő lépéseként 14 db lakossági használt sütőolaj gyűjtőpontot hoz létre az alábbiak szerint:


Ssz.
Intézmény neve
Gyűjtőpont cím
1.
CSILI Művelődési Központ 
1201 Budapest, Baross utca 55.
2.
Tátra téri piac
1204 Budapest, Tátra tér
3.
Vörösmarty téri piac
1201 Budapest, Vörösmarty tér
4.
Pesterzsébeti Hullám Csónakházak
1203 Budapest, Vízisport utca 12-18.
5.
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató
1201 Budapest, Baross utca 91-95.
6.
Pesterzsébet Önkormányzata HSZI – Család- és Gyermekjóléti Központ
1203 Budapest, Pázsitos sétány 7.
7.
Pesterzsébet Önkormányzata HSZI – Foglalkoztatási Központ
1202 Budapest, Csallóköz utca 28.
8.
Pesterzsébet Önkormányzata HSZI – Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltató Központ
1201 Budapest. Vágóhíd utca 26.
9.
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda
1201 Budapest Baross utca 79.
10.
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda
1202 Budapest, Zalán utca 11.
11.
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvoda
1201 Budapest, Vörösmarty utca 91.
12.
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda Békaporonty Tagóvoda
1203 Budapest, Csepeli átjáró 10/A
13.
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda
1205 Mártonffy utca 76-84
14.
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda
1204 Budapest, Kalmár Ilona sétány 1.

	a határozat I. pontjának 1-8 soraiban meghatározott gyűjtőpontokon összegyűjtött sütőolaj mennyisége alapján az Önkormányzat költségvetési számlájára befolyó összeget a kerület fáinak, fasorainak fenntartására (fasorfenntartás, csemetefa öntözés és karózás) célra kívánja felhasználni, a határozat I. pontjának 9-14. soraiban meghatározott óvodai helyszíneken gyűjtött sütőolaj mennyisége alapján befolyó összeget pedig a programban részt vevő óvodák között kívánja felosztani. 


	felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: adott

211/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	  a 146/2021. (IV.01.) Ök. sz. határozatát visszavonja.


II. a 157/2020. (X.22.) Ök. sz. határozat 

	I. pontjában lévő táblázat 4. sorában szereplő helyszínt – lakossági panasz 	miatt – „Bp. XX. Nagysándor József utca 167/C. szám előtt”-ről „Bp XX. 	Királyhágó utca – Virág Benedek utca 77. szám előtt”-re módosítja. 


	I. pontjában lévő táblázat 12. sorában szereplő helyszínt – a buszöböl 	kialakítás érdekében – „Bp. XX. Mártírok útja 1. szám előtt”-ről 	„Nagysándor József utca 20.számmal szemben”-re módosítja.


	II. pontjában lévő táblázat 6. sorában szereplő helyszínt – lakossági panasz 	miatt – „Bp. XX. Helsinki út, Csepeli átjáró befelé”-ről „Bp. XX. Helsinki 	út - Pesterzsébet felső megálló”-ra módosítja.


III. 	felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása iránt intézkedjen, a 		JCDecaux Hungary Zrt-t az utasvárók jóváhagyott új helyszíneiről 
		tájékoztassa. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: 2021. június 30.

212/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
a Budapest XX. Nagysándor József u. 118. szám alatti (176170 hrsz) ingatlan értékesítése érdekében lefolytatott pályázati eljárást – tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő lejártáig nem érkezett pályázat – eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal

213/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
I.	nyílt pályázat útján kívánja értékesíteni a 1202 Budapest Nagysándor József 	utca 118. szám alatti, 176170 hrsz-ú, ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett, 	gazdasági épület, udvar, söröző” megnevezésű 1077 m2 alapterületű 	(felépítmények redukált alapterülete 342 m2) ingatlant, ezért felkéri a 	polgármestert, hogy a CPR-Vagyonértékelő Kft. 2020. június 25-én kelt 	értékbecslésében meghatározott piaci-forgalmi értéket – tekintettel az 	értékbecslés elkészítését követően eltelt időre – aktualizáltassa, és adjon 	tájékoztatást az ingatlanon lévő felépítmények bontási költségéről is.

II. 	felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 	intézkedéseket tegye meg és a felülvizsgált értékbecslés átvételét követően az 	ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület ülése 	elé. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: azonnal

214/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kört (1204 Budapest, Ady Endre 
		u. 150.) 22.000.000- Ft azaz Huszonkét-millió forint támogatásban részesíti, 
		melynek fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
		3/2021. (II.09.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklet átalános tartalék
		sorról biztosítja.

a támogatás kizárólag az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör és 
		létesítményeinek működtetésével kapcsolatos költségre fordítható, melyről 		támogatási szerződést kell kötni és elszámolás köteles.

	felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a szükséges 
		intézkedések megtételére.


Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: adott 


215/2021. (VI. 17.) Ök. sz. határozat
a képviselő-testület
	támogatja 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. között 20 fő diák nyári 
		foglalkoztatását Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális 
		Foglalkoztatójánál,


	jóváhagyja a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala 
		Foglalkoztatási Osztálytól igényelt támogatás keretszámait az alábbi 
		táblázatban foglaltak szerint azzal, hogy a diákok nyári foglalkoztatása bér 
		és járulékainak finanszírozása 100 %-os mértékben a Budapest Főváros 
		Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály
		támogatásával történik az alábbi táblázatban foglaltak szerint:


Nyári Diákmunka 2021.
2021. július 01-augusztus 31-ig
Megnevezés
Engedélyezett támogatás 100%
Felügyeleti szerv önrésze     0 %
Foglalkoztatás költségei összesen
Személyi juttatás Ft
5.022.000 Ft
0 Ft 
5.022.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó Ft
778.410 Ft
0 Ft
778.410 Ft
költségek összesen Ft
5.800.410 Ft
0 Ft
5.800. 410 Ft

3.	felkéri Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóját, hogy a
		diákok foglalkoztatásához kapcsolódó rövid határidejű kisegítő 
		munkákat szervezze meg,

4.	felkéri a polgármestert, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális 		Foglalkoztatója intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: adott



