
3ĺlW-Ww,m$mwm*#'s
Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testiilet e számár a

Előterj esz tő : E gry Attila alpol gármester és Szilágy i Demeteľ képviselő

A képviselő-testületi Ĺilés időpontj a:2013. ápri|is 17. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Palotanegyed tuľisztikai időszak a|atti zajárta|mának
csökkentésére

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazatĺobbség
szükséges.
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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határozati j av as|at a bízottság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtĺletnek az e|őteriesńés megtárgy a|źsát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Minden évben a ĺyári iďoszak bekĺjszöntével a kerület központjában ta|źlható venđéglátó
egységek kitelepülnek a kozterilętekľe és teraszokat alakítanak ki. A kitelepülés
következményeként, és a megnövekeđett vendégforgalom miatt egyre zavańbbá válik a
k<imyéken élő lakosságszámára a megnövekedő zaj- és köľnyezetszenrlyezés.

A negatív hatások ellensúlyozásáľa, azok csökkentésére megoldást jelenthet az a
kezdeményezés, mely a|apjan 2013. május l-től a keľiileti lakosok pihenésének, illetve
nyugalmának megorzése érdekében a Palotanegyed kiemelt turisztikai teniletein lévő
vendéglátóhelyek (különös tekintettel a Mikszáth tér és a Kĺúdy utca) környékén éjjel a
Józsefuárosi Közteľiilęt-felügyelet (JKF) jtlr&szo|gá|atot |átna el, míg a Józsefuarosi
Váľostizemeltetési Szo|gźiat (JVSZ) a hajnali órákban soron kíviili kézitakaritástvégezne,

AtervezeÍt feladatok pénzügyi hátterének vizsgáIata érdekében mindkét szewezet aráhtrulő
feladat e|végzésének méľtékében megterv eńe a költségeit.
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A többlet feladat ellátás 20|3. május. 01. . 2013. oktĺóbeľ 06.ig tartana szerda- csütiiľttik.
péntek. szombati napokon.

A tervezett felađatellátás szerint a JKF részéro| az ađolt napon 22.00-tőI másnap reggel 06.00-
ig 2 fő jár& (I fő rendőr, 1 fő k<jztertilet-fe1tigye1ő) teljesítene szolgálatot, míg a JYSZ
ńszérőI az adott napot kĺjvető nap reggel 06.00-tól 08.00-ig 2 fő takaftó személyzet és

további 1 fő jáľmúvezető oldanámegatakarítźĺsiés szemét szźilítźsífeladatokat.

A rendőrségi közremfüĺjdés a Jőzsefvźrosi onkoľmányzat, a Rendőrség és a Ktizterület-
felügyelet kĺjzött hatályban lévő téľf,rgyelő szolgálat miíködtetésére kötött megállapodás
alapján lehetséges, melyet aziĺj feIadatok miatt módosítani kell.

A JKF tájékońatása alapján a munkavégzés akorábban hivatkozott időszakot alapul véve (92

munkanap és 1 tinnepnap) ĺisszesen bruttó 2.978.908,- Ft önkormźnyzati kiadást jelent, mely a
ktivetkezők szerint oszlik meg:

A járfuszoIgtiat el|átásźhoz (1 fő rendőr és 1 fő közteľĹilet-felügyelő) kapcsolódó személyi
juttatás ĺisszege összesen 2,692.908,- Ft.

A munkavégzéshez kapcsolódó dologi kiadások ĺisszege (zo|dszźlm megnövekedett
tel efonkö lts é ge, gépj áľm íihasznźl|at, uzemaĺy ag) ö s s ze s en 2 8 6. 0 0 0' - Ft

A JVSZ nyi|atkozata szeľint a csütĺjľtök és péntek reggeli munkavégzést meg tudja oldani a
munkavállalók munkaidőkeret szervezése a|apjźn, a szombatolĺľa és vasáľnapokĺa eső többlet
feladatokat azonb arl c s ak rendkívĹil i munkav é gzés e lľenđelé s ével tudj a e|v é gezní.

Figyelembe véve a hétvégi ľendkívüli munkavégzést, a feladattal összefüggő kĺiltségekľe - a
munkáltatót tęrhelő jarulékokkal egyĹitt 3 fo (2 fo takarítő,1 fő gépjfumuvezető) - 524.028,-
Ft biĺosítása szfüséges a JVSZ költségvetésében.

A k<lltségek fedezeteként javaslom megjelölni a 1 It07-02 cím fejlesztési tanalékon tervezett
EUB II. eIőírźnyzatot3.5)Z,9 e Ft összeg erejéig.

A Képviselő-testület đöntése Magyarcrszág helyi ĺinkormanyzatairőI sző|ő 20||. évi
CLXXXX. töľvény 13. $ (1) bekezdés 5. pontjĺín és a23. $ (5) bekezdés 18. pontjan alapul.

Kéremaza|ábbihatátozati javaslatelfogadását.

H,łľÁnoz,ł,TI JAvASLAT

A Képviselő-tęsttilet úgy dĺint, hogy

1. a Palotanegyed turisztikai időszak a|attí zajźĺrtalmźnak csökkentése érdekében
Íźlmogatja a céliľányos jaľőrszolgá|at megszervezését. és a feladatok eIIźtásához
2.978,9 e Ft összegben fedezetet biztosít a |II07-02 cím Fejlesztési céltaľtalék EUB
II. előiľany zat terh&ę.

2. a Palotanegyedben a turisztikai időszak alatt keletkező tobblet hulladék csökkentése
érdekében támogatja a soron kívüli kézi takaritás megszervezését, és a feladatok
ellátźsához 524,0,- Ft összegben fedezetet biztosít a II107-02 cím Fejlesztési
céltaľtalék EUB II. előirányzat terhére.

3. a) az |. és 2. pontban foglaltak mialt az onkormányzatkiaďás |II07 -02 cím fejlesztési
céltaľtalék előirźnyzatĺán belül az EU Belvarosa II. - <jnként váIIaIt feladat -

eloítányzatárőI3.502,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a |1108-02 cím - önként vállalt feladat -



b) a Józsefuárosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt - feladat -

bęvétęl mfüĺidési ťtĺaĺszirozási bevételeken belül az hźnyítő szeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírás e|óiľźnyzatát 524 e Ft-tal, és a
kiadás személyi juttatás eIőirźlnyzatát 412,6 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájáruIási adó e\oitźnyzatát II1,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli a
Palotane gyedben történő kézi takafitás címen.

c) a Kĺizterület-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat - bevétel mfüödési
ťlĺanszítozási bevételeken beltil az irźnyítő szervi támogatásként folyósított támogatás
ťrzetési szźtmlźn töľténő jőváirás eIoiränyzatát 2.978,9 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás e|őirányzatát 2.120,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzt!źlru|ási adó eloírányzatźLt 572,5 e Ft-tal, a dologi előirźnyzatát 286,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a Palotanegyedben tĺjrténő jár&szo|gźtlat e||źĺása címen.

felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a költségvetésľől szóló ľendelet
következő módosításánál vegye fi gyelembe.

felkéri aJőzsefvźtrosi Közterület-feltigye|etígazgatőját, hogy ahatározat I.,2., pontja
alapjtĺn a Jőzsefvárosi onkormányzat, a Rendőľség és a KözterĹilet-felügyelet kĺizött
hatályban lévő téľfigyelő szolgálat működtetésére kötött megállapodás módosítását
készítse el, valamint felkéri a polgármesteľt a Megállapodás módosításának a|źirására.

Felelős: I., 2', 3., 4., 5., pont esetén polgármester
5 . pont esetén a J őzsefv źĺro si Kĺjzterĺilet-felügyelet ígazgatőj a

Hataľidő: I.,2.,3. pont esetén 2013. április 17.

4. pont esetén a k<iltségvetés következő módosítása
5. pont esetén 2013. április 30.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénziigyi Ügyosztály,
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési t)gyosztáiy, Jrózsefvárosi Kiizteľület.felůigyelet,
Józsefu áľosi Yáľosüzemeltetési Szolgálat
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Budapest, 2013. április 4.
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