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A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20If . március 22. . sz. napiľend

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testůilet áItal megszabott határidőben el nem készült
előterj esztések j eryzékérőt

A napirendet nyílt tilésen ke||tárgyalni, dĺintés nem szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezí tr
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi tr

Hatáĺ ozati jav as|at a bizottság' szárľráÍ a:

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottsáý Humánszolgál|tatáLsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźt.

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

in:

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Allandó napirendi pont _ tájékoztató formójában _ a
Testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jeglzéke, amely
tartalmązza a halasztás rovid indoklását és az előteľjesztő óltal vállalt új hatóľidőt.',

A fentiek éľtelmében tájékoztatom a T. Képviselő-testiiletet aza|ábbiakĺő|:
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Pénziigyifedezet biztosítúsa a téli hideg időjdrds (fagyveszély) elleni védekezésre

29t20r2. (rr.02.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. előzetes kötelezettséget vállal, tjnként vtúIalt feladatként a 2012. évi k<iltségvetés terhére
8.000e foľint összegben, melyet céltaľtalélűa kell tewezni a téIí időjárás elleni védekezés
céljából.

2. felhatalmazza a polgarmesterÍ az 1. pontban meghatáĺozott és az előteľjesztésben, valamint
annak melléklętében tészLetezelt feladatok végrehajtása érđekében a céltaľtalék
felhasznáIźtsár a, a szĹikséges kĺltelezettségvállalások megtételére.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2012' évi maľcius havi első képviselő-testületi iilésre
készítsen javaslatot az ĺjnkormźnyzat á|ta|, a fagyhelyzet miatt biztosított olajradiátorok
hasznáLata miatt megnövekedett źraĺnszétĺriźĺk kiegyenlítéséhez nffitandó egyszeľi
kompenzációra.

4. felkéľi a poleáľmesteľt" hogv a 2012. évi máľcius havi második képviselő-testületi
ülésen számolion be a meetett intézkedésekľől és a céltaľtalék részletes felhasználásról.

5. felkéri a polgármestert, hogy a 20t2. évi költségvetés tervezésénéI az I. és 2. pontban
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Fęlelős : polgĺírmester
Hatźridłĺ:1. pont esetén: 20|2.februźn 02.

2.pont esetén: 20If. marcius 1.

3. pont esetén. a Képviselő-testület 2012. maľcius havi első ülése
4. pont esetén: a Képviselő.testiĺlet 2012. máľcius havi második ĺĺlése
5. pont esetén: a2012. évi kĺiltségvetés tervezése

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatása alapján: tekintette| arra, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtása tiibb iinkormányzati Íenntaľtásrĺ ktiltségvetési szeľvet érint, valamint a
Kisfalu Kft.t iso és a fíĺtési ĺdőszak tárgyév április 15. napjáig tart, ezért a költségek
bemutatását képező teljes ktiľű beszámoló a Képviselő-testiilet 2012. ápľĺlis havi
második ülésére tud elkészülni.

Javaslat a Jóaefvdľosi onkormőnyzat 2012. évÍ költségvetéséľdl saíló rendelet
elfogadósára

45ĺ2012. (II. 16.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a 363l20|1.(x.l5.) számu hatźtrozatban elfogadott tervtanács évi 1.200 e Ft-os
đíjazźsźtt2012. évtől 600 e Ft-ľa módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Hatańđő azonnaI
A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Főépítészi Iľoda



2. a265|2OI1.(VI.16.) szám,űhatározatában a RÉV8 Zĺt.-nek a Magdolna Negyed II.
pľojekt megvalósítása sorián elismert 50.3I0.647.-Ft-os költségénekfedezetét a20|3.
évi kĺ}ltségvetésben biztosítja, ezért a26512011. (vI.16') sz.határozat 1. b) pontjában
foglalt 2012. évi szövegľészt2013. évi sz<ivegľészľe módosítja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. évi kclltségvetés elfogadása
A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, RÉV8
Zrt
a 340120|1.(VII.21.) sztnn,l hatźnozattaI létrehozott Józsefuarosi Intézményvezetóí
Kollégium ęlnökénęk kiilön díjazását visszavonja, ezéĺt a 340l20L1. (VII.2I.) sz.
hatźlr o zat 2. b) p ontj át vi s szavonj a.

Felelős : polgiíľmester
Hataľidő: azonna|
A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási t)gyosztály

64120II. ([.03.) sz. határozatában elfogadott informatikai stľatégia fejlesztési
elképzeléseinek me gvaló sításához 20 12. évben nem biztos it feđezetet.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: azonnal
A döntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : J egy zői Kabinet

2012. költségvetési évben az a|ka|mazottaknak szociális, temetési és továbbképzési
tźtmogatźsra fonáshiany miatt fedezetet nem biztosít, ezért felkéľi a polgáľmesteľt,
hogy az alka|mazottak juttatási szabá|yzatźnak módosítását terjesszebe aTestiilet elé.

Felelős: polgármester
Hattľľ'ďő: a képviselő-testĹilet 20|2. maľciusi első rendes ülése.
A diintés végľehajtásátvégző szewezetiegység: Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály

a 2012. évi ktiltségvetés a kiiztisztviselőknek albérleti hozzáiáľulásľa' szociális.
temetési. családalapítási támogatásľa" egyéb kiiltségtéľítésre forľáshĺánv miatt
fedezetet nem biztosít. ezéľt felkéri a Közterület-felůĺgyelet vezetőiét. hogy a
március havi második ľendes testületi ůilésľe a kłiltséwetési szeľvľe vonatkozó
kiizszolgálati iogviszonvban állók iogviszonvainak egyes kéľdéseiről szóló
ľendelet teľvezetét készítse el és teľiessze be a Testiilet elé.

Felelős : a Ktizteľiilet.feltievelet vezetői e

Kłizterület.felüevelet

20|2. évtőI a Józsefrrĺrosi EgészségĹigyi SzolgáIat kĺiltségvetésében a cafetéia
juttatźsźra fonáshiány miatt koltségvetési tiímogatást nem binosit. Felkéń a
költségvetési szerv vezetőjét, hogy bevételeinek ismeretében a kĺitelező feladatainak
maradéktalan teljesítésének figyelembevételével a 2012. évre vonatkoző iĺtézményí
cafetéria szabá|y zatot készítse el.

Felelős : EgészségĹigyi SzolgáIat v ezetője
Hataridó : 2012. március 3 0.

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási üryosztály'
Jĺizsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

kifejezi azon szźrldékát, hogy a nÉvg ZRt-vel kötött rehabilitációs és vagyonkezelési
szerzőđésben foglalt díjat módosída úgy, hogy a đijazás a jövőben a feladatokhoz

3.

4.

5.

6.

Hatáľĺdő: a képviselő-testület 2012. máľciusi másodĺk ľendes iilése.
A diintés végrehaitását végző szeľvezeti egvség: Gazdálkodási Ügvosztály.

7.

8.



igazođjon, ezért f0I2. évre a díj ĺisszegét 45.062 e Ft-taI csökkenti. Felkéri a
polgármestert, hogy szeruődés módosítását terjessze be a Testtilet elé.

Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testĹilet 201'2. májusi első rendes tilése
A dtintés végľehajtását végző szewezeti egység: Gazdátkodási ügyosztĺty, REV8
Zrt.

9. a Kisfalu Józsefuĺĺľosi Yagyongazdálkodó Kft 2011-. évi éves beszámolójanak
elfogadására vonatkoző taggyűlésekor osztalék kerüljön kiÍizetésľe a fulajđonos
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormrányzat részéte,' egytésú. a
targyévi eredmény terhéľe, másrészt pedig az előzo évek eľedménytaľtaléka teľhére,
úgy, hogy a kettő egytitt elérje a 70.000.000-Ft összeget.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: 2012. május 30.
A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu
Kfr.

10. a köztisztasági, parkfenntaľtási felađat 20|2. évtől a Józsefuĺĺrosi Varosüzemeltetési
SzolgáIat költségvetési szerv fe|adata, ezért fe|kérí a polg:íľmestert és a kĺjltségvetési
szerv vezetojét, hogy az önkormźnyzat által kötĺitt szeruóďéseket - illegálisan
kihelyezett kommunális hulladék elszáIIításáĺa, kisállat tetem elszá||ítástna, parkok
közlj;zemi đijaira - módosítsák, és ezt k<jvetően az önkoľmányzat és a költségvetési
szerv éves kĺiltségvetésének módosítását teľjessze be a Testület elé.

Felelő s : polgáľmesteľ, Józsefu aro si Vaľo siizemeltetési S zo|gálat v ezetőj e

Hataĺidő: 2012. marcius 30.
A diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Gazdálkodásĺ lJgyosztá|y,
Józsefvárosi Városĺizemeltetési Szolgálat

1 1. a) a Polgáľmesteri Hivatal 257 fős - 3 fo tisztségviselővel egytitt, a 3 fo prémiumévek
pľogľamban fog|alkoztatottak, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester
nélkiili - engedélyezett |étszźtmát l}oÁ-kal,26 fóve|' csökkenti, és 2012. jrinius 01.
napjávaIaHivatalengedéIyezett(étszźtmát23|f őbenhatźrozzameg.

b) biztosítja a felmentésre kerĹilő munkatĺĺľsak részére kĹilön törvényben
meghatározottak szerint kifizetendő felmentési illetmények, végkielégítések, egyéb
j uttatások és kapcsolódó j aľulékok fedezetét.

c) felkéri a jegyzot a |étszźlmcsökkentéshez kapcsolódó munkźitatői intézkedések
megtételéľe, továbbá a feltételek fennállása esetén a |étszámcsökkentésre vonatkozó
központi hozzájáruIás igénylésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

d) felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a Polgármesteri Hivata| á|tal ellátott önként
vá||alt feladatokat és tegyenjavaslatot a feladatok csökkentésére.

Felelős: jegyzo
Hatáĺidő: a)-c) pont esetében zllz.junius 01.
d) pont esetében a képviselő-testület 2012. maľcius második rendes Ĺilése.
A dtintés végrehajtásátvégz(ĺ szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

12.fe|kéri a polgármesteľt, vizsgá|ja meg'a Józsefuarosi Kultuľális és Spoľt Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft, a Józsefüaľosi Kciz<jsségi Haz Kiemelten Kozhaszrui'
Nonprofit K-ft, valamint a Józsefuáľos Gyeľmekek Üdtiltetéséért KozhasznuNonprofit
Kft. mfüödését és tegyen javaslatot az áta|akításra, vagy a feladat ellátás
átszervezésére.



Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-tęstiilet 201'2. maľciusi második rendes ülése.
A döntés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti egys é g: Gazdálko dás i Ügyo sztály

13. felkéľi a polgáľmesteľt. hogv vizsgália felül a Polgármesteľĺ Hivatalon kíviili
kiĺltséwetési szeľvek engedélvezett létszámát és tegyen iavaslatot
létszámcsökkentésľe.

Folelős: poleáľmesteľ
Határidő: a képviselő.testiilet 2012. máľciusi második rendes ülése.

szervezeti
Hu |tatá

6. pont: A Gazdálkodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a kiiltségvetési szeľvľe
vonatkozó ktizszolgálati jogviszonyban állók jogvÍszonyainak egyes kéľdéseiľőI szóló
rendelet tewezet tisszeállítása, egyeztetése hosszabb időt vesz igénybe' így az
előteľjesztés váľhatóan a2012. áprilisi első ľendes iilésre késziil el.

l.3. pont: A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása atapján: további vizsgálat
szükséges aľľa vonatkozőan, hogy az üres álláshelyek milyen feladattal teľheltek,
sziikséges-e a feladatot ellátnio vagy nz álláshely megszĺintethető. Az előteľjesztés a 2012.
ápľilisĺ első ľendes képviselő-testůileti ülésľe késziil el.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.
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Rimán Edina
jegyző

Budapest, 2012. március 1 3.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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