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Képviselő-testiilet e számár a

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés alapjtn ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájóban * a
Testiilet által megszabott határidőben el nem lrlźszük előterjesztések jeg,lzéke, amely
tartalmazza a halasztás rovid indoklását és az előterjesztő által vállalt új határidőt.''

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet az a|źhbía|<ĺő|:

Javaslat a Kábítószeriigli Egĺeztető Fórumok (KEF-ek) míĺködésifeltételeinek
b izto s ítd s úr a k iír t KAB - KE F. 1 2 p dly úzato n tö rté n ő r és zv éte lé r e

f9012012. (vrII.29.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. részt vesz az Embęri Eľőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és

SzociálpolitikaiIntézet á|tal' hiľdetett, aKábítőszeľtigyi Egyeńető Fórumok (KEF-ek)
működési feltételeinek binosításaĺa kiírt KAB-KEF-I2 nyi|t ptiytnaton. A pá|yazat
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Előterjesztő: Rimán Edina - jegyzo

A képviselő-testületi tilés időpont1a:20113. ápľilis 3. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékéről

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, döntés nem szifüséges.

ElorÉszÍro szpRvBzETI EGYSÉG: SzpRvpzÉsl És KÉpvlSELoI IRoDA bl,ll l

KÉszÍrpľre (ÜcvnĺrÉzo Neve) : BopN.ą'n Ge.gRIpI.I,A. & /.- s
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NE.M'IQÉNYp"I., lce'zolÁs: 1.t--:

Jocr roNrRoLL:

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi n
Hatźn ozati j av as|at a bízoĹtság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásźú.



megvalósítási k<iltsége 555.556,-Ft, melyből az igényelhető támogatás ĺlsszege
500.000,-Ft.

2. az |. pontbanmeghatározottpáIyázatbeny(Ątásához sztikséges 55,6 e Ft'- Ft ĺjnľészt és
pá|yázati đíj 2'2 e Ft tisszegét biztosítja.

3. az Önkoľmźnyzat kiadás 11303 cím műkĺjdésre átadott pénzeszkoz źil|anhźztartáson
kívülľe, ezen belĹil a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű
ellátások eloírźnyzatan belül a méltĺínyossági kĺizgyógyellátás e|óirźnyzatát 57'8 e Ft-
tal csökkentí és ezze| egyidej űleg a kiadás 1 1 3 0 1 cím dologi előírányzatát, ugy an ezen
osszeggel megemeli ahatéttozat I-2. pontjában foglaltak a|apjáĺ,

4. feIkéri a polgáľmesteľt, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosításćná|
ahatźtrozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

5. felkéľi a polgármestert a páIyźzat benýjtásához szükséges dokumentumok alźńtására.

6. felkéri a polgáľmesteľt. hogy a hatáľozat 1. pontiában meghatáľozott pálvázat
eľedménvéről táiékoztassa a Képviselő-testĺiletet.

Fele1ős: polgármester
Határídő: 1.-2. pont esetén: 2012. augusztus 29.

3.- 4. pont esetén legkésőbb 2012. december 31-ig
5. pont esetén: 2012. augusztus 31.
6. pont esetén: a Képviselő.testůilet 2012. novemberi utolsó ľendes iilése

(2012. nov. 22.: A Város.fejlesztési és Főépítészi Iroda tájékoztatása alapjón: A pályázat
benyújtásra kerak az eredményről dantés még nem tortént. Az eljáró hatóság ákali
benyújtáshoz kapcsolódó hiánypótlásnak az onkormányzat eleget tett. Az eredmény
megérkezését kovető,2013. áprilisi első ľendes képviselő-testületi ülésre tájékoztatót
készítĺłnk.)

A Humánszoleáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A támogatási szerződés a
Budapest Jĺózsefvárosi Onkorm ányzat részérő| a|á,írásra keľült, az Embeľi Erőfoľľás
Minĺsztéľium, mint támogatő a|áírása még nem töľtént meg. A Humánszo|gá|tatási
Ügyosztály a határozat 1. pontjában meghatározott páiyálzat eľedményéről a 2013.
j únÍusi első ľendes képviselő-testiileti ülésľe tájékoztatót készít.

Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. pá|yánathoz kapcsolĺódó Támogatási
Szerző dés aláírásáh oz szĺi ks éges dtintés ek meghozata|ár a

8120Í3. (I.23.)

I. A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. elfogadja az e|ótefiesńés 2. sz. męllékletét képezo' a KMoP-5.I.IlB-12-k-2012-0001
kódszámú, Magdolna Negyed Progľam III projekt megvalósítźsźlban rész!ĺevő
szerv ezetek e gyĹittmtĺkö dé s i ľend szeľét.

Fele1ős: polgármester
Hatfuido: 2013. januźr 23.



2. kijelĺili a Kisfalu Kft-t a pľojektben szereplő önkormányzati fulajdonban lévő
lakóéptiletek és helyiségek (non-profit iľodak) felújításahoz kapcsolódó műszaki ellenőri,
tervezői muvezetoi, egyéb műszaki lebonyolítási és a ttnsasbázak műszaki koordinációs
tevékenysé gének e|v é gzésér e.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013.januĺír 23.

3. ahatározat I.-2. pontja a\apjźn felkéri a polgármesteľt és a Magdolna Negyeđ Program
III. megvalósításában résztvevő szewezetek vezetőit az a|źhbi dokumentumok módosítźsára,
kiegészítéséľe vagy új dokumentumok előkészítéséľe :

- aJózsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a|apitő okiratának és Szervezeti
é s Mfü ö dé sí S zab źiy zatának mó do s ítása,
- a Józsefuarosi Viárosiizemeltetési Szo|gáIat Szervezeti és Mfüödési Szabályzatźnak
módosítĺísa'
- aJózsefuaľosi KözĺjsségiHázakNonprofit Kft-vel kĺjtendő Feladatellátási szerződés,
- aRév8 Zľt-vel kötendő lll4:egbízési szerzőďés,
- a Kisfalu Kft-velkötött Megbízási szerzőďés kiegészítés.

Felelős: polgĺĺľmester
Hataridő a Képviselő-testĺilet 2013. február havi második rendes ülése

4. felkéľi a polgármesteľt. hogv a Rév8 Zľt. proiektmenedzseri kooľdinálása mellett a
Kisfalu Kft.' a Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekiólétĺ Ktizpont. valamint a
BRFK VIII. kerůileti Rendőrkapitánysáe bevonásával készítsen előteľiesztést . a
Képviselő-testület 2013. március havi ůilésére - a proiektben szeľeplő. speciális
intézkedéseket ieénvlő. tinkormánvzati tulaidonban lévő lakóépületekben felmeľĺilő
pľoblémák kezelésére vonatkozó stľatégiai és cselekvési teľvľe.

Felelős: polgáľmester. Rév8 Zrt.
Határidő: a Képviselő-testület 2013. máľcius havi ülése

5. felkéri a polgármestert, hogy a Támogatásí Szerződés 74. sz. męlléklete a|apján a

Magdolna Negyed Program III-ľa vonatkozőankészítsen Kommunikációs (cselekvési) teľvet.

Felelős: polgáľmester, Rév8 Zľt.
Hatźriđő a Képviselő-testiilet 20|3. február havi második rendes ülése

6. elfogadja a Magdolna Negyed Pľogĺam III. T3l2 Szomszédsági rendőr programja
megvalósításźůloz szükséges, a Budapesti Rendőr-fokapitrínysággal kĺitendó' az e|oterjesztés

4. és 5. sz. mellékleteitképező, együttműköđési megállapodás és szeruődés taľtalmi elemeit,
és felkéri a polgáľmestert azok aIáirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: az egyiJttműködési megállapodás és szerzódés BRFK źt|ta|i aláírását követően



il. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a hatátozaÍban
foglaltakat a 2013. évi és a következő évek költségvetése tervęzése során vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: az ĺjnkormźnyzatz}I3. évi és az azt követő évek ktjltségvetésének tervezése

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: A lakóépületekben felmerůilő problémák kezelésére
vonatkozĺí Stratégiai és Cselekvési teľv egyeztetés a|att van, teľvezetten a Képviselő.
testület áprilisi második üléséľe kerül beteľjesztésre

Javaslat a Jőzsefvźlrosi onkoľmányzat áItal fenntartott ĺóvodák és a Józsefvárosi
IntézménymíÍkii đtető Ktizpont alapító o kiratának m ó d o sítás ára

40t2013. (rr.06.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület 38612012. (XI.08.). sz. határozatźlĺak 9. pontjának b.) pontját
módosítja és 2013. februaľ 14. napjától a szakrnai anyag és eszkozbeszerzési
feladatokat aJőzsefvárosi Intézménymfüödtętő Központ helyett azalábbí kĺjznevelési
intézméĺyek saját hatáskörben látják el:

Gyeľek-Virág Napközi otthonos óvoda, a Kincskereső Napközi otthonos óvoda, a
Váľunk Rád Napk<jzi otthonos óvoda, a Napsugár Napközi otthonos ovoda, a
Koszoľti Napközi otthonos óvoda, a Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda, a
Mesepalota Napközi otthonos' óvoda, a rÁ-ľl-r.ł. Napkdzi otthonos óvoda, a
Pitypang Napközi otthonos óvoda' a Szivárvźny Napkĺizi otthonos óvoda, a
Szánszorszép Napkĺizi otthonos ovoda, a Napraforgó Napközi otthonos óvođa és a
Katica Bĺjlcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda.

2. az áIta|a fenntartott Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda, a Kincskereső Napkĺizi
otthonos óvoda, a Várunk Rád Napközi otthonos óvoda, a Napsugár Napközi
otthonos óvoda, a Koszoľú Napközi otthonos ovoda, a Hétszínvirág Napközi
otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos óvoda, a ľa.-ľI-ra Napkĺizi
otthonos óvoda, a Pitypang Napközi otthonos óvoda, a Szivrĺľvány Napkĺizi
otthonos ovoda, a Sztnszorszép Napközi otthonos óvoda, a Naprafoľgó Napkĺizi
otthonos ovoda és a Katica B<jlcsőde és Napkozi otthonos Övoda móđosító okiratźń,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát az
előterjesĺés |-26. sz. mellékletében foglalt taľtalommal, 2013. februar I4-i hatá|Lya|
jőváhagyja.

3. fe|hata|mazza a po|gármesteľt ahatározat 2. pontjában meghatźltozott dokumentumok
aláírásźra.

4. felkéri a polgármestert, hogy a'2,. pontban felsorolt óvodák Szeĺvezetí és Műkodési
Szabá|yzatának módosítását jőváhagyás céljából terjessze be a Képviselő-testĺilet
2013. ápľilisi második rendes ülésére.



5. aZ áIta|a fenntartott Józsefuarosi Intézményműködtető Központ módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát az
előterjesaés 27-28. sz. mellékletében foglalt taľtalommal,2013. februar |4-íhatá||ya|
jőváhagyja.

6. fe|hatalmazza a po|gźtrmestert a hatátozat 5. porrtjában meghatźlrozott dokumentum
a|ź.j.ľź,sára.

7. felkéri a poleáľmesteľt. hogy Józsefoáľosi Intézménvműktidtető Kiizpont
Szeľvezeti Míĺktidési Szabályzatának módosítását iĺóváhagvás céliából teriessze
be a Képviselő-testůilet 2013. márciusi első ľendes ůiléséľe.

Felelős: 1-7. pont esetében: polgáľmester
Hataľidő: 1-3. pont esetében: 2013. februar 14.

4. pont esetében: 2013. áprilisi második rendes képviselő-testĹileti ülés.
5-6. pont esetébęn: 2013. februaľ 14.

7. pont esetében: 2013. márciusi első rendes képvÍselő-testületi ülés

A HumánszoleáItatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: A Maryaľ Áilamkincstáľ
Budapesti és Pest Megyei lgazgatőságáúő| kérték a Józsefváľosi Intézményműkiidtető
Kiizpont alapító okirat mĺídosításának nyilvántaľtásba véte|ét, a képviselő-testületi
döntés szerint. Azlgazgatĺóság aváitozás bejelentő kérelmet megvizsgálta és - végzésben
. hiánypótlási felhívást küldiitt, mellyel a Pénzügyĺ Ugyosztály nem értett egyet. Lz
tigyben a Pénzügyi iigyosztály jogszabályi iisszhang hiányára hivatkozással
állásfoglalást kéľt a MAK-tó|, ezért az e|járás felfüggesztését kéľték az állásfoglalás
megérkezéséig. A Józsefuáľosi Intézményműködtető Ktizpont SZMSZ-ének módosítását
csak az a|apítő okirat nyilvántaľtásba vétele után terjesztik a Képviselő.testület elé.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. március

,/-.-ň ( ((-Yt*N\
Riman Edina I

jegyző
Törvényességi ellenorzes:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

#*"WL?
a|jegyzo lľfi Mĺ,Rr" ? Ż ,/




