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Képviselő-testiilet e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés alapján ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájóban - a
Testiilet által megszabott határidőben el nem készult előterjesztések jeglzéke, amely
tartalmazza a halasztás rÓvid indoklásót és az előterjesztő óĺtal vállalt új hatóridőt.',

A fentiek éľtelmében ttĄékońatom a T. Képviselő-testületet az a|ábbiaL<rőI:

ÉR KEZETT
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/te

Előteľjesztő: Dr. M.észár Erika

a i e sy zot helyettes ítő a\i e gy ző

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2012.januaľ 1 9. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő.testütet által megszabott határidőben el nem készült
előteľi esztések i esyzékéľől

A napirendet nyílt ĺilésen kelltaľgyalni, döntés nem szfüséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr /
Humánszolgáltatási BuottságvéIeményezi tr /
Hatźr o zati j av as|at a bizottság számźr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|źsźú.



ĺóa efvdros i Vdros iizemeltetés i Szolgdlat költs égvetése

s10t2011. (xrr. 1s.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Kĺjzteľület-felügyelet 30004 cím engedéIyezett|étsztlmźń2012. jarluźn I. napjźúőI6
fővel csökkenti.
Felelő s : po l gĺĺrmest er, intézményv ezetó
Határiđő: 2012. j anuár 1 .

2. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím 409l20ll. (X.20.) számu
határozatátban megemelt 3 fovel engedélyezett IétszaÍnát 2012' jan,uźr I. napjźxal
cscjkkenti és ezze| egyidejűleg a Józsefuárosi Lakhatási, Eletviteli, Lelki
segítségnyújtási, E,gzisztenciateľemtési K<iztisségi Pľogram LÉLEK--Pont
fe|adate||źtásźĺ, a Déri Miksa u. 3. telephelyet megsztinteti a feladatellátás
átszervezése címén.
Felelő s. pol gármest e1 intézményv ezetó
Határidő: zlIz.január 1.

3. a Jőzsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80l00 cím engedé|yezettlétszámźń2012.
januźlt 1. napjátőI hatáĺozatlan időtaľtamig 44 főve|, 2012. december 3I. napjáig 3

fővel megemelí azintézmény feladatváltozásaí címén, így az eĺgedé|yezettIétsztlm 6f
foről 109 főre módosul.
Felelő s : Polgármest er, intézmény igazgatőj a
Hatarido: 20l2.januáľ 1 .

4. a Jőzsefvárosi Városiizemeltetési Szolgálat 80100 cím engedé|yezett létszáman belül
azalábbivezetőiálláshelyekethatátozzameg:

- igazgatő
- áItalánosigazgató helyettes
- binonságiigazgató helyettes
- operatív igazgató helyettes
- foglalkoztatási ígazgatő helyettes
- guđaságívezeto
- koztisńaságivezeto
- főkertész
- útkaľbantaľtási vezető
- szakmai telephelyvezető
- piacvezető

Felelős: polgáľmester
Határiđo 20l2.j anuáľ 1 .

5. a) a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat Baľoss u. 81. fsz. székhe|ytz)Iz.január
1. napjától telephellyé minősíti, a Déri Miksa u.3. sztln39 m" helyiséget telephellyel
bővíti, és az intézmény székhelyéiil a Mátyás tér 15. Kesztyűgyáľ ftjldszinti és első
emeleti szintjét ( terĺilet nagystrya169,2m".)jelöli ki.
b) a Mátyás téľ 15. sz. kĺjzös épület hasznáLata miatt felkéri a Józsefuaľosi Kĺizösségi
HźzKiemelten Közhasznú Nonpľofit Kft. igyvezető igazgatőját és a Józsefuĺĺľosi
Varosüzemeltetési Szo|gá|at megbízott igazgatőját, akozijzemi díjakľa vonatkozóan
kclssenek megállapodást, annak éľdekében, hogy a Kft.. azintézményre eső közüzemi
díjakattovélbbszźlmlázhassaazintézménynek.



Felelős: polgármester,intézméĺy igazgatőja, KözösségiHazakKiemelten Kozhaszn,(l
Nonprofit Kft . tĺgyve zető igazgatőja
Határidő: 20|2. januáľ 1 .

6. felkéri a polgármestert. hogy a Józsefvárosi Családsegítő és Gvermekiólétĺ
Kiizpont és a Józsefrarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat a|apítő okiratának
módosítását, valamint a J őzsefv źrosi Kĺjzöss égí HźLz Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft. alapítĺi okiľat módosítását a 2012. évi első képviselő-testületi ülésre teriessze
be.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a Képviselő.testület 2012. ianuáľ havi első ülése

7. a) a Jőzsefuarosi Varosi.izemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadási személyi juttatás
rendszeres személyi juttatás előirźnyzatát 3.937,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő
jĺírulékok eloiĺźnyzatát I.63,0 e Ft-tal béľmegtakarítás címén csĺjkkenti.
b) a Józsefuaľosi Vaľoslszemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadás felhalmozás
e|őiráĺyzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli karácsonyi vásar ľendezése céIjábő| faházak
beszerzése címén.
c) afahazaktźto|źsa, állapotának megóvása aJőzsefvárosi Várostizemeltetési
Szolgá|atfę|ađata.
Felelős : polgármest er, intézmény igazgatőja
Határidő: 201|. december 1 5.

8. a) a Jőzsefuaĺosi Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat f0|2. évi költségvetési tervezetét,
melyet részleteiben a hatátozat I. szétrŃ melléklete tarta|maz, tervezési alapként
elfogadja, végelegesen az onkormźnyzat 20|2. évi költségvetésről szóló ľendelet
elfogadásával egyidejtĺleg dönt.
b) 20|2. évre előzetes kötelezettséget vállal a Józsefuárosi Varostizemeltetési
Szolgálat költségvetésére a határozat I. szźlrnű'mellékletébenrész|etęzettek szerint.
c) a hatĺĺrozat |. szánÍl mellékletében foglalt 21.000,0 e Ft-os ĺisszegiĺ felújításľa-
beruházásra a kozbeszerzési eljarási szabá|yok szerint megindíthatő a 2012. évi
költségvetés terhére 20 12. j anuár-februaľ havi telj esítés sel.
F el elő s : po l giĺrmest er, intézmény i gazgatőj a
Hatĺĺridő: a)-b) pont esętén a20|2. évi költségvetés elfogadása, c) pont esetén 20|I.
december 15.

9. felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés teľvezéséné| a hatźlrozatbarl
foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺiđő: 2012. évi kciltségvetés tervezése

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: 2012. január 1. napjátĺit
megvá|tozott a kłiltségvetési szeľv szakfeladat rend, ennek átvezetése ĺs szĺikséges az
a|apítő okiľat módosítása soráno igy az előteľjesztést a febľuáľi képviselő-testĺileti ĺilésre
teľjesztjůik elő.



A parkoló órdk Centrum Kf,t-től ti)rténő útvétele tdrgyúban hozott 476/2011. (ruI. 01.)
s zámú képvís elő-testiiletí h atóro zat mlj dosítús a

s30/2011. (xlr. 1s.)

A Képviselő-testĹilet a47612011. CXII. 01.) számú hatźrozatéúazalábbiak szęrint módosítja:

A Képviselo-testĺilet úgy dönt, hogy

1. felhatalmazza apolgármestert, hogy kösson megállapodást a Centrum Paľkoló
Kft.-vel a2005. szeptember 8-an megkötcjtt bővített parkolási terĹiletek üzemeltetésére
vonatkozó megállapodásban szereplő teľĹiletre vonatkozóan a következő feltétęlekkel:

a) a Centrum Parkoló Kft. 2011. december 31. napjźxa| befejezi Józsefuaľos
terĹiletén a parkolás-tizemeltetési feladatokat és a bevételekkel teljes ktjnĺen elszámol,
b) a paľkolás üzemeltetési jog 2012. ianuár I. napjátő| az onkoľm źnyzat számfua
visszaadásra kerül,
c) a következő eszkĺjzök 2012. ianuár 27. és 30. kcĺzotti iďőszakbarl az
onkormányzat szźmźra ätadásľa kerĹilnek, a 2' pontban meghatźnozott e|jarás
lefolytatását követően:
- IzdbSIEMENS gyártmanýPrismatípusú2005-os évjáĺattparkoló

automata,
- 2 db éľmenyí|ászźrő,
- 2 db hőnyomtató,
- 2 db jegyvágó'
- 20 db végállás kapcsoló,
- 10 db pénzkazetta

Felelős: polgármester
Hztáridő: 2012. ianuár 3|.

2. fe|hatalmazza a Jőzsefuáľosi Kĺjztęrtilet-feltigyeletet, hogy az I.c) pontban
szereplő ęszközök beszerzésére <jnálló ajánlatkétőként folytasson le a hĺľdetménnyel
indulĺó általános eevszeľű közbeszeľzési eliárást.

Felelős : Józsefu aĺo si Közteľtilet-felügyel et v ezetője
Határidőz 2012. ianuár 31'.

3. a 2. pont szeľinti beszerzés fedezeteként 21.000 e Ft-ot bińosít a |||01-02
fejlesztési, fe|ha|mozźtsi taľtalék e|oirźnyzatából és az áfa visszaigénylésből az alábbi
ktiltségvetés módosításokkal :

- az onkormányzatbevételi és kiadási előirányzatát 4.2OO e Ft-tal megemeli Áfa
visszaigénylés címén,

- aZ onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás |lI07-02 cím fejlesztési,
fe|ha|mo zás i céltartalék elrőir źny zatát 1 6. 8 0 0 e Ft-tal c sökkenti,

- Az önkormanyzat és a Polgĺĺľmestęri Hivatal kiadás 11108 cím felĹigyeleti
szewí_ felhalmozźs _ e|őirźnyzatát 16.800 e Ft-tal megemeli,



- a KözteľĹilet-felügyelet 30005 cím mfüĺjdési bevételi áfa visszaigénylés
e|őirtnyzatat 4.200 e Ft-tal' a feltigyeleti szervi - felhalmozás _ e|ófuźnyzatźú 16.800 e

Ft-tal megemeli,

- a Kĺjzterület-felĺigyelet 30005 cím kiadás fe|haImozás előirźnyzattLt 2t.000 e

Ft-tal megemeli 12 db parkoIő őra beszerzése címén.

4. felkéľi a polgáľmestert, hogy a költségvetés soľon k<jvetkező módosításakor,
valamint a 2012. évi költségvetés készítésekor a hatźrozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20II. december 31.

5. felkéľi a iewzőt helyettesítő aliegyzőt" készítsen ielentést a ianuári ľendes
képviselő-testĺĺleti ülésľe" me|vben kivizseália az előteriesztés előkészítésének
köriilményeÍt és megnevezi a mulasztó személyét.

Felelős: iegYzőt helvettesítő aliewző
Határidő: 20l.2. ianuári ľendes képviselő-testĺiletĺ iilés

6. fe|hatalmazza a Jőzsefuaľosi Kcjzterület-feltigyelet igazgatőjáń, hogy 2012.
januar 01. napjátó| a f. pont szerinti kozbeszerzési eljárás eredményes |ezźlrtsáíg
koss<jn béľleti, üzemeltetésí szeruőđést a Centrum kft-vel a parkolás gazdáIkodásbő|
befolyó 201f. évi tĺibbletbevétel terhére.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Kĺjzteriilet-felügyel et v ezetője
Hataľidő: 20II. december 31.

A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatása alapján: a parkoló ĺórák beszeľzéséľe kiírt
eljárás beadási hatáľideje 2012. január 11., eľedmónyhĺľdetésre és szeľződésktitésľe
váľhatĺóan 20|2. január végén kerůĺl sor, így az e|já.ľás ľészleteivel' köľiilményeivel
kapcsolatos tájékoztatást a Képvĺselő.testiilet febľuári másodĺk rendes üléséľe tudjuk
tisszeállítani.

Kérem a tńjékoztatĺó tudomásul vételét.

Budapest, 20|2.január 1 0.

a j e gyzőt helyettesítő alj egy ző




