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Képviselő.testület e számára

' TiszteltKépvĺselő.testület!

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési Szabáiyzatárő| sző|ő 25120|3. (v '27 .)

számtĺ önk. rende\et 26. $ (2) bekezdés a) pontja a|apjźn ,,Allandó napirendi pontok keriiĺnek
tájékoztató formájában a Képviselő-testület elé: a Képviselő-testület által megszabott
határidőben el nem késztilt előterjesztések jegyzéke, amely tartalmazza a halasztás rövid
indokldsát és az előterjesztő áltaĺ váĺląĺt új határidőt.,,

A fentiek éľtelmében téĄékoztatom a Tisztęlt Képviselő-testiiletet az a|ábbiakĺőI:

Javaslat a Palotanegyed turisztikai időszak alatti zajdrtalmónak csijkkentésére

139ĺ2013. (IV.17.)

A Képviselő-testiilet rigy dĺint, hogy

1. a Palotanegyed turisztikai időszak a|atti zajártalmźnak csökkentése érdekében

támogatja a célirányos jáľőľszo|gá|at megszervęzését, és a feladatok e||átásźůloz

Éĺt Ł{[ZäTT

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyzo

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2013. november 06. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem késziilt előterjesztések jegyzékérő|

A napirendet nvílt ülésen kell tĺáľsvalni" döntés nem sziikséges.
Eĺ-orÉsziľoszrpvĺzĺTl EGYSÉG: SzpnvpzÉsI És KÉpvlsELoI IRoDA 

'(KÉszÍrprrr (ÜcvnĺrÉzo Nrvľ): Vp,ą.rNÉ CsÉBl TÍNĺp,c.

PÉNzÜcyĺ FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉN'YEL, IGAZoLÁS: a J..-..-{ ľ. '

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Hatźtt o zati i av aslat a bizottsźlg számár a..

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés megtárgy a|ásźt.
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a
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2'978,9 e Ft osszegben fedezetet biztosít a III07-02 cím Fejlesztési céltartalék EUB
II. előiľány zat Íerhér e.

a Palotanegyedben a turisztikai időszak alatt keletkező tĺjbblet hulladék csökkentése

érdekében támogatja a Soron kívíili kézi takarítás megszervezését, és a feladatok

e||átásához 524,0,- e Ft <jsszegben fedezetet biztosít a III07-02 cím Fejlesztési
céltaľtalék EUB II. eIóiráĺyzat terhére.

a) az I. és2. pontban foglaltak miattaz onkormányzat\<ladts III01-02 cím fejlesztési

céhartalék előítányzatan belĹil az EU Belvárosa II. _ önként vállalt feladat -

e|óirányzatfuő| 3.502,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a II108-02 cím - onként vállalt feladat -

ťlĺanszíĺozási működési kiadásokon belül az ltźnyítőszervi támogatásként folyósított

támo gatás kiutalása e\őir źny zatára.

b) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ <jnként vá||alt - feladat -

bevétel műkodési ťlnanszírozási bevételeken belül az irźnyítő szervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szám|tn töľténő jővźitźĺs eIoiráĺyzatát 524 e Ft-tal, és a
kiadás személyi juttatás e|őirányzatźLt 412,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és

szociális hozzź!áru|ási adó előfutnyzatát 11I,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli a
P alotane gye db en tö rténő kézí takar itás címen.

c) a KözterĹilet-felügyelet 30101 cím - onként vállalt feladat - bevétel mfüödési
ťĺnanszírozási bevételeken belül az iaĺyítő szervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlán torténo jóváírás e|őiányzatát 2'978,9 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás e|oirányzatát 2.120,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáru|ćtsi adó e|óirányzatát 572,5 e Ft-tal, a dologi e|őíráĺyzatát 286,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli a Palotanegyedben történő jtrőrszo|gá|at ellátása címen.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a koltségvetésről szóló rendelet

kĺjvetkező módosításán á| v egy e fi gyelembe.

felkéri a Jőzsefvárosi Közterüiet-feltigyelet igazgatőját,hogy ahatźtrozat I,,2., pontja

atapjtn a Józsefvátosi onkormtnyzat, a Rendőrség és a Kozterület-felügyelet közott
hatźiyban Iév ő térťĺgyelő szolgálat múködtetésére kötött megállapodás módosítását

készítse el, valamint felkéri a polgármestert a Megállapodás módosításának aláírźsára'

felkéri a polgáľmesteľt. készíttessen íľásbeli táiékoztatót a turisztikai időszak
alatt a Palotanegyedben műkiidő iárőrszolgálat tapasztalatairĺól. és teľiessze azt a

Képviselő-testület 2013. november havi első iilésére.
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Felelős:

HaÍáridó.'

I., f .,3., 4., 5.,6. pont esetén polgĺírmester
5. pont esetén a J őzsefv źrosi Közterület-feltigye|et igazgatőja
I.,2.,3. pont esetén 2013. tryríIis 17.
4. pont esetén a kĺiltségvetés k<lvetkezo módosítása



5. pont esetén 2013. április 30.

l. nont csetén a Képviselő-testület novcmbcľi első Íilése

tájékoztatá'sa a|apján: a
tapasztalatok tĺsszegzése végett az Ugyosztály fe|vette a kapcsolatot a Kőzteľĺilet.
fe|ügyelette| és a Rendőľségge|, az általuk készÍtett beszámoló bĺľtokában készíthető e|
az e|őterjesztés, mely váľhatóan a decembeľ első ľendes képviselő-testůileti ĺilósére
elkészül.

I(éľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. októbeľ 25.

.*t-ly Riman Edina
jegyző

Tclrvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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Dr.Mészáĺ Eľika
aljegyzĺ5
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