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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati j av aslat a bizottsźĘ szźmźtr a:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

1./ Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsęfvárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a 8512008. (II. 27 .)

szttmú hatźtľozatźnak |2.. pontjában dĺjntött arról, hogy iskolabuszt indít a Szá.zados út téľségéből a
Vajda Pétęľ Ének-zenei A|ta|tnos és Spoľtiskolába kísérleti jelleggel a 20o8l2o09, tanévben'

Az iskolabusz inditásźt az indokolta, hogy a Szźnados út térségéből a körzetes tankoteles tanulók szü-
lei a rossz kcjzlekedési viszonyok miatt a X. és a XIV. kerülęti iskolákat ľészesítették előnyben. A
2008' szeptembeľ l-je óta működő iskolabusz a Százados út térségében lakó szülők nagy megelégedé-
sére szolgál.

Az onkormányzat a ľÁvĺop-g ,3,f-8/I-2oo8-0002 azonosító szźlműKomplex közoktatási esélyegyen-
lőségi progTam megvalósítása Józsefuárosban az esé|yegyenlőség többiľányú, egyidejiĺ javítása érde-
kében című pľojekt esetében 2016, 0? .3I ' napjáig ęlőzetes kötelezettséget vállalt a projekteredmények
fenntaľtásához évi 10 millió Ft keretosszegben az iskolabusz miíködtętésére, melynek fenrftartását j
önként vźú|a|t feladatként a20l6l2017. tanévrę is meghosszabbította. ÍL ł
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Az intézĺnény vezetője azza| a kéréssel fordult az onkoľmányzathoz, hory a 2017lf0I8. tanévben is
igénybe vehessék a Vajda Iskola tanulói az iskolabusz szo|gáůtatást, Az előző években az iskolabusz
naponta 4 5 -5 0 tanuló isko l ába- és hazautazélsát segítette.

A Szazados úti lakótelep és környéke a VIII' kertileti általános iskoláktóI távol, elszigeteltęn helyezke-
dik el, elérésük gyalogosan nehézkes, ezért javaso|om az iskolabusz további működtetését a
2017lf0|8. tanévben.

f.l A2015,n'0I,-20L7.02'28. közötti időszak közfoglalkoztatásźtra a Polgármesteľi Hivatal összesen
9.948,319.- Ft előleget kapott. Az előleg elszámolása megtöľtént, a maľadvány 5.576,458,- Ft, mely
v is szaťlzetés i kĺite l ezetts é g.

3'l AJőzsefvárosban adományozható kittintętésekľől szóló 1112006. (Iil.10') onkormányzati rendelet
tarta|mazza több źĺgazatot érintőęn az adhatő szakmai kitiintetések kategőriźit, a kitiintetésben részesít-
hetők koľét és azok szźtmźú.
Javaslom ezen önkormźnyzati rendelet módosítását o|y módon, hory a közigazgatéls teľületén adható
Polgármesteri Dicséretben részesíthętok szétma idén 9 fő legyen. Másrészt javasolom a ,,Józsefuáros
Közigazgatźlsáért,, kitiintetés fokozatainak megszüntetését, tekintette| ana, hogy ez a gyakorlatban
nem keriilt a|ka|mazősľa. A kitiintetésekbęn részesülők számánakvźitozźsa miatt a költségvetés mó-
dosítása szükséges' A rendelet módosításáľa vonatkozó javaslat az e|óterjesztés mellékletét képezi'

4.l AKépviselő-testiilet az 58l20I7 , (III.09.) számú hatátrozatźtban döntött két egészségügyi intézmény
felújítrásáľól, illetve kialakításárő|, és az Addiktológiai Gondozó részére a Budapest VIII. kerĺilet, Il|és

u' 36. szám a|atti,160 m2 a|apterilehĺ önkormźtnyzati tulajdonú helyiséget jelölte ki' Az Addiktológia
megfelelő elhelyezése miatt szükségessé vált az tinkormányzati helyiség mellett lévő 31,6 mf a|apte-
rülętű magántulajdonban |évő lakás megvásárlásą illetve a fijldszint 3' szám a|atti onkoľmźnyzati
tulajdonban lévő 30,80 m2 alapterületĺĺ bérleti jogviszonnyal teľhelt lakás megvá|tása, vagy cseľelakás
biztosítása' A bérlővel tortént egyeztetés eredményeként a béľlő cserelakást kéľt.

II. A beteľjesztés indoka

Az önként vállalt feladat ellátása, valamint az önkormiányzati rendelet módosítása tźrgyźlban a Képvi-
selő-testiilet j o gosult döntést hozni és rende| etet alkotni.

III. A dtintés cé|ja' pénzügyi hatása

1./ A döntés cé|ja az iskolabusz további miiködtetése a20I7l20l8' tanévben.

Jelenleg 28.000 Ft+ÁFA/nap aszo|gél|tatási díj, melyľe lO%-os emeléssęl (bľuttó 39.ll6.- Ft/ nap)
indokolt lehet teľvezni'

A 2017.09,0I-2017.|2,31' közötti időszakľa 70 tanítźsi napra bľuttó 2'738'|20 Ft (2',138,1 e Ft) fede-
zet szüksé ges, melyet az tita|źtnos taľtalékró l j avasolt bizto sítani.
A szo|géitatás megľendeléséhez 2018. évre ęlőzetes kötelezettségvállalás szükséges bľuttó4.381,0 e Ft
összegben I12 tanittsi napra' melynek fedezetéül javasolom az onkormányzat kozhatalmi és egyéb
saj át bevételeit megj elölni.

2.l AzU2. pontban fogla|t 5.576,458 Ft visszaťlzetési kötelezettség fedezetéül a működési általános
taľtalékot jelölöm meg.

3'/ Az önkoľmányzďi rendelet módosításával a Polgármesteri Dicséľetben ľészesíthetők száma emel.
kedik, továbbá az a|aprendelet hatályba lépése ć:ta (2006, március 10.) a kitĺintetésekkel járő pénzjuta-
lom összege is vá|tozat|an' Mindezekĺe tekintettel javasolom a kitiintetések keľetösszegének módosĹ
ttsźt ahattrozatijavaslatban foglaltak szerint, melynek fędęzętę a Polgáľmesteri Hivatal bérmegtaka-
ńtása.

4,/ Az V4' pontban foglaltak fedęzetére a költségvetés 6.000 e Ft előirányzatottarta|maz a l l60l cím
felhalmozási célú támogatások á'I|anháztartason kívülre e|oirźłnyzaton, Aze|őirźnyzat átcsopoľtosítá- u
sa szükséges felújítási e|łólĺttnyzatra, 
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IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet hatĺásköľe Maryarország helyi önkoľmányzatairől sző|ő 2011' évi CLXXXD(.
töľvény 10' $ (2) bekezdésében, valamint 23. $ (5) bekezdés 17. pontjában, a 42. $ l. pontjában foglal-
takon alapul.

Kérem az a|ábbi határ o zati javas l at és önkormányzati ľende let e lfo gadás át.

H,łrÁnozł'TI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

I. a) aTÁMoP-3.3 ,2.8/1-2008-0002 ,,Komplex közoktatási esélyegyenlőségi progľam megvalósítasa
a Józsefuáľosban'' címiĺ ptiytnatban2016.07.31-ig vállalt iskolabusz pľojekteľedmény fenntartá-
sétta2017lf018. tanévľe is meghosszabbída' A2017, őszi tanévre bruttó f.738,| e Ft-ot, 2018. ta.
vaszi tanfelévre 4.3 8 l ,0 e Ft-ot biĺosít'

b) az a) pontban foglalt f0|7. évrejutó költség fedezetéül a2017. évi źútalltnos taľtalékot jelöli
meg, míg a2OI8, évi összegre előzetes működési kötęlezettséget vállal, me|ynek fedezetéül azÖn-
kormźtnyzat kĺĺzhatalmi és azegyéb saját bevételeketjelöli meg.

c) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, igazgatőság elnökét az iskolabuszbeszeruésére
vonatkozó beszeľzési eljĺánás lefolytatásáľa.

d) az Önkormányzat 1t 107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tarta|ék-
kötelező feladat _ e|őirźlnyzatárő| 2'738,I e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601-0l cím - önként vállalt fe-
|adat_ működési célú támogatás á|lamhánaftáson kívülre e|oirányzatźtrakompenzéĺció címén.

e) felkéri a polgáľmesteľt a Józsefuárosi Gazdá|kodrási Központ Zrt'.ve| kötött önkormányzati tu-
lajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartasa, karbantarttsa feladatellátás
közszolgá|tatźsiszerződésmódosításźnakaláirźsáĺa,

f) felkéľi a polgármestert, hogy ahatźrozat b) pontjában foglaltakat a 2018. évi költségvętés tervę-
zése során vegye figyelembe'

Fele|ős: polgármester, Józsefoáľosi Gazdálkodási KözpontZrt, igazgatőság elnöke
Határidő: a) és d) pont:20|7.június 08., c) pont:20|7, auguszrus 15-ig, e) pont: 20l7. június 30.

ig, b) és f) pont: 2017. évi költségvetés módosítása és a20|8' évi kö|tségvetés elfogadása

2. a) az onkormányzatkiadás 11l07-0l cím miíködési cél és általános tartalékon belül az általrános

taľtalék _ kotelező feladat _ e|őirányzatźrő| 5.576,458 e Ftot átcsopoľtosít a 11108.02 cím - köte-
|ező fe|adat _ miĺködési flnanszirozźlsi kiadáson belül az iľányítószervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őlĺěnyzatźra,

b) a Polgármesteri Hivatal I220I-03 cím - kötelező feladat _ miĺködési ťlnansziroztlsi bevételen
belül az irányítoszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési szźlm|án töľténő jóváírása előĹ
rźĺnyzatáĺt és a kiadás miĺködési célú támogatés ái|amháztartiĺson beltilről e|őlĺányzatán belül a befi-
zętések e|őkźnyzatźtt 5 '57 6,458 e Ft-tal megemeli közfoglalko ztatás ę|szźtmolása, visszaťlzetési kö-
telezettség címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 08.

3. a) a Polgármesteri Hivatal |2202 cím - államigazgatási feladat _ műkcjdési ťlnansziroztlsi bevételen
belül az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési szátm|ttn ttiľténő jóváíľása elĺíi-
rányzatát 9.760,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg ugyanezen cím kiadás személyi juttatás



(törvény szeľinti illetmények, munkabérek) előirĺányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járu-

lékok és szociális hozzttjźru|źlsi adó előiľányzatéú 1'760,0 e Ft-tal csökkenti.

b) az onkormźnyzat kiadĺás 11108-02 cím _ kotelęzó fe|adat_ működési ťlnansziroztlsi kiadáson
belĺil az irényítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őlľźnyzatźrő|9,760,0 e Ft-ot

átcsopoľtosít a l1104 cím - önként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás (egyéb külső személyi
juttatások) e|őirtnyzatéra 8.000,0 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|tĺsi
adó előirány zatáta 1 .7 60,0 e Ft-ot'

Felelős: polgármester
Határidő: 2017' június 08.

4. az onkormänyzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatás źů|am-

háztartáson kívülre e|oirźnyzattról 6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít ugyan ezęn cim felújÍtási előiľány-
zattra a Budapest VIII. kerülęt, Illés u' 36' ťoldszint 3. szám alatti lakás kiĹirítése miaffi cserelakás

felújítĺása címen.

Fęlelős: polgármesteľ
Határidő: 20l7' június 08.

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20|7. évi költségvetési ľendelet kovetke-
ző módosításánál verye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a20|7. évi költségvetés következő módosítasa

A döntés végrehajtásáłtvégző szeľvezetĺ egység: Józsefrárosi Gazdálkodásĺ KözpontZrt., Pénziĺgyi
Ügyosztá|y, Gazd á|kodási Ü gyoszt á./ly, J egy zői Kabinet Személyü gyi Iľoda

Budapest, 2017. június 07.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

J" rff}*V #ďĚą
dr. Mészár Erika

aljegyző



Bud apest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi o nkoľmá ny zat Képviselő.testĺĺletének

....ĺ2017 . (.....) iinkoľmányzati ľendelete

a Józsefuáľosban adományozható kitüntetésekľől sző|ó 1tl2006. (III.10.) łinkoľmányzati ľende.
let módosításáľĺól

Budapest Főváľos VIII' kęrület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testtilete az Alaptörvény 3f'
cikk (2) bekezdésében meghatáľozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az A|aptörvény 32. cikk (l)
bekezdés i) pontjában meghataľozott fe|adatkörében eljaľva a k<jvetkezőket rendeli el:

1. $ A Józsefuárosban adományozhatő kittintetésekől szóló II/f006. (III'10.) önkoľmányzati rende-

let (a továbbiakban: Rendelet) l6' $-a a követkęző (2a)bekezdéssel egésziil ki:

,,(2a) A kitiintetésbęn20|7, évben 9 fő ľészestilhet.''

2. $ Ez a rendelet a20|7.június 12' napjźn lép hatályba éshattúytĺtveszti20|7. decembeľ 31. napján'

3. $ Hatályźltveszti a Rendelet 15' $ (3) bekezdésę'

Budapest, 2017. június ...

Danada.Rimán Edina
jegyzó

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDOKOLAS

1. $-hoz

A rendeletmódosítás a Polsármesteri Dicséretben részesíthetők körére vonatkozóan tarta|maz rendel-
kezést.

2.-3. S-hoz

Hatźiybaléptetőéshatćiyćúvesztőręndelkęzésękęttarta|maz.



Hatásvizsgálat

A rendelettęryęzęt esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CxxX'
törvény (atovábbiakban: Jat') 17. $ (1) bekezdése előírja aze|őzeteshattsvizsgźiatot: ,,A jogszabźiy

előkészítője _ a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodő részletességÍí _ előzetes hatásvizsgźł|at

elvégzésével felméri aszabźiyozźts várható követkęzményeit. Az előzetęs hattsvizsgéllat eredményéľől
a Koľmány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelęt esetén a Kormáný,
onkoľmányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testiiletét táĄékoztatĺi kell' Miniszteri
rendelet rendęlkęzľlet úgy, hory az źita|ameghatźlrozott esetben a közjogi szervęzętszabźůyoző eszköz
elkészítője előzetes hatrásvizsgál atot végez.,,

A hatásvizsgálat során aJat, 17. $ (2) bekezdésben meghatźrozottakat kell kĹilönösen vizsgálni'

1. Táľsadalmi, gazdaságĺ, kiĺltségvetési hatása: A Rendelet módosításának alapvető cé|ja a kőz-
igazgattsi teľületen kiemelkedő teljesítméný nyújtó személyek Polgármesteri Dicséľetben töľténő
ľészesítése'

2. Költségvetésĺ hatása: A rendelet elfogadasának a költségvetési fedezętet igényel'

3. Köľnyezeti és egészségi kiivetkezményei: Nem ľeleváns.

4. Adminĺsztratív teľheket befolyásoló hatása: Nem ľęleváns.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaľadásának váľható
kiivetkezményei: Jogszabályi kĺĺvetkezménye nincs.

6. A jogszabáIy atkalmazásához szĺikséges személyi, szewezeti, tá.ľgyi és pénzĺĺgyi fe|tételek: A
feladat ęllátáshoz sztikséges személyi, pénnlgyi és tárgyi feltételek biztosítottak a Polgármesteri
Hivatal szervezetén belül.


