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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi tilés időpontj a: 2013. január 23.

Táľgy: Fedezet biztosítása a sajtó és médiaÍigyeléssel kapcso|atos feladatok e||átására, valamint
a Képviselő-testüIeti ĺilések online közvetítésének biztosításáľa

A napirendeÍ' gyuzárt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerűfusilisítęÍ
szav azatÍöbb sé g szük sé ge s.
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Yárosgazdállkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi tr

Ilumánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatźtr ozati j av as|at a bizottság számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatźLsi Bizottság javasolja a Képviselő-
te stti l etnek az e|őteri e szté s m e stársv a|ás át.

Tisztelt Képviselő - testĺi|et!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testi.ilete a 423/2012 (xII.06.)
számű hatźrozatában a sajtó és médiafigyelési feladatok folýonosságának biztosítása érdekében
előzetes kĺjtelezettséget vállalt a f0I3. évi költségvetés terhére 2013. januźri és februári hónapokra
vonatkozóan.

A sajtó és médiafigyelési feladatok folyamatos ellátása az e|őzetes kötelezettségvállalási időszak
|ejárta után is indokolt, hiszen Józsefuárossal és onkoľmányzatunkkal kapcsolatos naprakész hírek és
információk biztosítása a döntéshozók munkájának elősegítése éľdekében ľendkívül fontos.

Anna(érdekében, hogy a feladat ellátása folyamatosan biĺosított legyen a f0I3. március 1. és
december 31. közötti időszak'ra vonatkozóan is,beszerzési eljáľás lefolytatása szükséges. Aze|őzetęs
piackutatás a|apján a feladat e||átására af0I3. évi költségvetés terhére összesen 780.000,-Ft + Áa
összegű előzetes kötelezettségvállalás indokolt.

Budapest Józsefuárosi onkormányzat a képviselő-testületi
koľű biztosítását az állampolgáľok közügyekhez va|ő
intézmények transzparenciź$ának fenntaľtása érdekében

ülések nyilvánosságának minél szélesebb
kapcsolódása és a közfe|adatot ellátó

kiemelt fontosságúnak tĄa. Az online
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közvetítések ezt konet|enül, valós időben teszik lehetővé, me|y a fI. szäzadban az egylk
legmegfelelőbb eszköz a lakosság és az érdekeltek tájékoztatására.

Mindezek érdekében f0I3 ' év febľuár első rendes képviselő-testĺileti ülés napjátó| 2013. december 3 1.

napjáig a képviselő-testtileti ülések online közvetítési feladatait önként vállalt kötelezettségként el
kív źnj a |źŕ,tatni onkoľmány zatunk.

Az e|őzetes piackutatás a|apján a feladat e||átésára af0Í3. évi költségvetés terhére 1.900.000'- Ft +
Afa el{5zetes kötelezettségvállalás szükséges.

Tekintettel fenti szolgáltatások becsiilt értékéľe, mely a kozbeszerzéSi értékhatárt nem haladják meg a
Józsefuárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabźiyzat IX. Része szerinti beszerzési
elj árások lefolýatása szükségesek.

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX'
törvény 41. $ (3) bekezdésén, valamint a Budapest Fóváľos VIII. kerÍilet Józsefiuárosi onkoľmányzat
Képviselő-testtiletének 6412012. (XII. l3.) önkormányzati rendelete a f0|3. évi átmeneti
gazdálkodásźrő| 6. $ (2) bekezdésén alapul, melynek értelmében af0I3, évi költségvetésről szóló
onkormányzati rendelet elfogadása előtt a 20|3. évi költségvetés és a2012' évi szabad pénzmaradvány
terhéľe új feladat, kötelezettségkizárő|aga Képviselő_testület dontésével vállalható.

Kéľem a tisztęlt Képviselő-testiiletet az a|ábbihatźlrozati javaslat elfogadására.

Határozatijavaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. 4f3lf0l2. (x[. 06.) képviselő testtileti határozat 6. pondát az a|ábbiak szerint módosítja:

,,a2013. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal - önként vá||a|t feladatként -

a sajtó- médiafigyeléssel kapcsolatos feladatok ellátására, melyľe 2013. évben 780'000'-Ft +

Afa osszeget biztosít.
f ' a 2013. évi februári első rendes képviselő.testĺileti ülés napjátó| 20|3. december 31'. ĺapjźĺig a

képviselő-testtileti ülések online közvetítését ĺjnként vállalt feladatként biĺosítja,
3. a f0I3. évi költségvetés terhéľe előzetes kotelezettséget vállal az onkormányzat az 2. pontbaĺ

foglalt feladatok ellátásának fedezetére 1.900.000,-Ft + Áfa cisszegben'
4. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 20|3. évi költségvetés tervezésénél

vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: I,3,4. pont esetén 2013. évi költségvetés tervezése

f ' pont esetén 2013. február első rendes képviselő-testiileti ülése

Budapest, f013' jaĺuźr 10.
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dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ/

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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