JEGYZŐKoNYVI KIVONAT
Készült Budapest Józsefuarosi onkormányzatKépviselő-testület 2013. november 6-án 15.00
órakor a Jőzsefrláĺosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as taľgyalójában
megtartott
1ó. ľendes ülésérol

1ZAVAZLSNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZATHo Z AT ALHIZ EGY S ZERŰ SZóTÖBB
FIATÁROZAT:
395t2013.

(xI.06.)
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az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
ĺ.. Váľosľehabititációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

a

1.

Javaslat döntések meghozatalára

2.

Javaslat a ,,TÉR_KÖZ,, ,,A,, jetiÍ pályázltávz|, az Eurőpa Belvárosa II.
mal kapcsolatos dii ntés ek m eghoz
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺdáté- polgármester
Egry Attila _ alpolgármesteľ
Szilágyi Demeter _ képviselő
p

J.
'

Magdolna Negyed Program III.

megvalĺósításával kapcsolatban
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
Egry Attila alpolgármester;
Kaiser József képviselő;
Balogh Istvĺán Szilveszter képviselő

ro gram

Javaslat a

atalLár

ľÉn_rozB jelií pátyázattal

meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
Zentai oszktlr _ képviselő

a

kapcsolatos további döntések

4
!.

Javaslat a Coľvin Sétány Progľammal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbelielőterjesztés,poll<pzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. P énzÍigyi'ktiltségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

,I.

Javaslat a Józsefuárosi Onkormányzat2014. évi ktiltségvetésikoncepciójára
(írásbeli e\őterjesńés,póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2.

Javaslat a Teleki téri pĺaccal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgármester

ą

Javaslat a szociálĺs ágazat eseti jutalmazására
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

3. Gazdál lkodást' Gazdasági Tá rsaságo kat érintő előterj esztések

1.

Javaslat a,,DH-II/}013 típusű'' bérlakás pá.Jyázat kiíľásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ ugyvezetó igazgatő

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

,

JuvaslataJőzseÍvátľosiPedagőgiailntézetelhelyezéséľe
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ly'ráté -polgármester

Tíjékoztatók
T,ájékoztatő ahatáridőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékéľől
(írásb el i ttlj éko ńatő)
Előterjesĺő: Rimán Edina _ jegyző

1.

Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testĺileti batározatok
végrehajtásáľĺil,az e|őző ůĺlésőta tett fontosabb intézkedésekľől'

2.

jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkiizłĺkátmenetileg^
szabadľendelkezésű ľészénekpénzpĺacijeltegíĺlektitéséről
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

1.

Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend

1/1.

pontja

Javaslat dtintések meghozata|ára

^

Magdolna Negyed Program III.

megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Maté polgármester
Egľy Attila alpolgármester;
Kaiseľ J őzsef képviselő;
Balogh István Szilveszter képviselő

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHIZ ľ,ĺrNos ÍľBTTS ZóToBB SÉGS ZÜKSÉGES
HATÁROZAT:

3g6t2013.(xl.06.)
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A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy
1. a) elfogadja a KMoP-5.1.1/B-12-k-20I2-000l azonosítőszźmíMagdolna negyed Progľam
III., Képzések, szakképzések projektelem szakmai taľtalmának helyettesítő módosítása
keretében a szociális gonďoző, ápoló szak<képzés óvodai dajka szakképzéssel tĺirténő
I<lvźitásátéskezđeményeziaTźlmogatásiSzeruődésmódosítását.

b) fetkéri Rév8 Zrt-t a Tłĺmogatási Szerzódés módosítási kérelem dokumentáciőjźnak
előkészítéséľe.

Felelős:

Határidő:

polgármester
2013. november 6.

2. feIhata|mazza a polgarmestert a Tźlmogatási Szerződés módosítására irányuló kérelem
a|áírására és a Pľo Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesĺésiés Szolgáltató
Nonpľo fit Ko zhaszĺ,(l Kft . felé tĺjrténő b enyúj tásáľa.

Felelős:

polgármester
Hataľidő: 20T3. novembeľ 7.

A dtintés végľehajtásätvégzőszervezeti egység: Rév8 Zrt.

Napiľend |ĺ2. pontja

Javaslat a ,,TIíR-KÖZ,' ,,A', jelű pályázatáva|, az F;arőpz Belvárosa II.
p ľo gram mal kap cs olatos diintés ek megh oza talLár z
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|l4źLté_ polgáľmesteľ
Egry Attila _ alpolgármester
Szi|źryyi Demeter _ képviselő

9ZAYAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z ľĺnĺos ÍIBTT SZóToBB
HATAROZAT:
O NEM
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.

a) elfogadja Fővárosi Közgyrĺlés 1573/2013.(09.26.) számu hatátozatźnak 2. szt:mil
mellékletébena ,,Európa Belvaľosa Pľogram II., a Palotanegyed Kulturális
elnevezésű pľojekt megvalósításfua megíté|t3I7.516 e Ft összegiĺ
Vĺíľosmegújítása,,
támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítási összege 626.884 e Ft, melybőI3l7.516 e Ft fővárosi
támogatás, 186.934 e Ft a pźłIyźľ;atbarlrészťvevő partnerek önľésze és |22.434 e Ft
önkormányzati sĄźń fonásból tevődik össze.

Felelős:
Hatĺáľidő:

2.

polgármester
2013. november 06.

elfogadja az e|óterjesztés 1. szźĺntmellékletétképező a ,,Európa Belviíľosa program
II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújításď, elnevezésű pľojekt megvalósítására
kötendő Egyĺittműködési Megállapodás főbb taľtalmi elemeit és felhata|mazza a
polgármesteľt annak a|źńt ásár a.
Egyben felhatalmazza apo|gármesteľt azEgyuttmfüodési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláírásttta, amenrlyilben az nem éľintönkoľmányzati
forrásbevonást, hatttidő módosítźst vagy az elfogađottprogram elemeinek lényeges
taľtalmi módosítását.

FeIelős:
Hatáľidő:

3.

polgármester
2013. november 06., az esetleges módosításokat követőeĺazonna|

a) felkéľia polgármesteft az Együttmfüödési Megállapodás elfogadását és mindkét fel

źita| történt aláírását követően aZ egytittműkĺidő paľtneľek (tátsasházak. civil
szetvezetek' kĺjzműszolgáItatők) tájékoztatására, a veliik való egyeztetések

kezdeményęzéséreés a szfüséges megállapodások, szerzođésekelőkészítéséľe.

Felelos:
Hataridő:

polgármester
2014. március 31.

polgármestert a Támogatásí Szerződés megkötéséhez sztikséges
projektelemek részletes műszaki tarta|mźnak kidolgozásaľa és előkészítéséreés az
ehlhez szfüséges dokumentumok és megállapodások, szerződések előkészítésére.

b) felkéľia

Felelős:
Határiđő:

4.

polgáľmester
2014. máľcius 31.

a Gutenberg tét új forgalomtechnikai rendhez szükséges tervezési és kivitelezési
feladatok ellátásáta bruttó 540.000,- Ft fedezetet biztosít a Jőzsefvttosi Parkolásüzemeltetési Szolsálat kĺjltsésvetésében.

Felelős:
Hattrídő:

5.

polgĺírmester
2013. november 6.

ahatźnozat 4. poĺtjában foglaltak miatt:

a)

az onkormźnyzat kiadás 11601 címben;hźzásielőiranyzatrő| _ ĺinkéntvállalt
feladat -540 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím _ önként vállalt feladat ťlnanszitozási mtĺködési kiadásokon belül az irányítő szeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatáta a Jőzsefuarosi Parkolás-üzemeltetési
S

zolgá|at támo gatása címén,

b)

Jozsefvátosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat 30105 cím - önként vźů|alt
- finanszíľozási mfüĺjdési bevételeken belul az írźnyítőszervitámogatásként
folyósított támogatás fizetési szźtm|źntĺjrténő jővźlírás e|oirtnyzatát és a dologi
kiadási előitźnyzatát - önként vá||a|t feladat -540 e Ft-tal megemeli Gutenbeľg téľ
forgalmĺĺnakkétiranyúsításacímen

a

feladat

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2013. november 6.

6.

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 5. pontjában foglaltakat a költségvetésről
szóló ĺjnko rmtny zati rendelet következő módo sításánál

ve

gye

fi

gyelembe.

5

Felelős: polgármester
Hataľidő : az önkorm ányzat költsésvetésnek kĺjvetkező módosítása

egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Pénziigyi Ügyosztály, Jrózsefvárosi Paľkolás-iizemeltetési

dtintés végľehajtását végző szervezeti
+
Ügyosztáty,

Rév8 Zrt.,

Szolgálat

Napirend

1/3.

pontja

Javaslat

a ľÉn-roZ B

jellti pźiyázattal kapcsolatos további döntések

meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmesteľ
Zentai oszkáľ - képviselő
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

a) elfogadja Fővarosi Közgytĺlés 157312013. (IX.26.) sztmĺshatározatźlnak2.szźtmu
mellékletébena ,,JÁTSzoľÁnseK - II. János Pźi pápatéri jźiszőtér közösségi célú
fejlesztése', e|nevezésu projekt megvalósításáľa megítélt59 100 eFt összegű
támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítása kizárőIag fővaľosi

tźtmogatásból valósu| meg, az

onkormĺány zat oĺtrésztnem biztosít.

Felelős:
Határidő:
2.

polgáľmester
20|3. november 06.

az elóteqesztés 1 ' számiĺ mellékletétképező a ,,JATsZoľÁRs.ł.r _ ľ.
Jiínos Pál' pápa téri játszőtér közösségi célúfejlesztése'' elnevezésű pľojekt
elfogadja

megvalósítására kcitendő Együttműkĺjdési Megállapodás főbb tartalmi elemeit és
f e|hatalmazzaapol'gtltmesteľtannakaláírásźna.

Egyben felhata|mazza a po|gármesteľt azBgyittműködési Megállapodásnak és annak
esetleges módosításainak aláfuźsáta, amennyiben az nem éľintönkormányzati
forrásbevonást, hattridő módositást vagy az elfogađottprogľam elemeinek lényeges
tartalmi módosítását.

Felelős:
Határidő:
3.

polgáľmester
2013. december 31.

a) felkéľia polgármestert a projektben egyĹittmfüödő NépszínházKot a Polgari
ÉĺtekekortEgyestilet bevonásával a szükséges Együttmiĺködési Megállapodás
előkészítéséľe.

b) felkéri a polgármestert, hogy az onkormányzat źita| vźi|a|t 3 éves fenntartási
időszak felađataités azok ťlnaĺszírozásźúegyeńesse le a Népszínház Kor a Polgaľi
ÉĺtékekertEgyesülettel és a Fővaĺosi Önkormanyzattal a Tźtmogatási Szerződés
megkötéséig.

Felelős:

polgármester
Hatélrido: f0|4. marcius 31.

4.

felkéľi a polgármesteľt a Fővárosi onkormĺĺnyzattal kötendő Támogatási Szerződés

megkotéséhez sziikséges projektelemek ľészletes műszaki taľtalmának kidolgozásaľa és
előkészítéséreés az ellhez sztikséges dokumentumok és megállapodźsok, szerződések
előkészítésére.

Felelős:
Határidő:

polgármester

2014.február28.

5. felkéri a

polgármesteľt, hogy a Támogatási Szerzodés a|áírását kĺjvető képviselőtestĺileti ülésre készítsenelőterjesztést, amely tarta|mazza az emelt összeget és a
kivitelezési k<jltséseket.

Felelős: oo,].*"*",
Hataľidő: aTámogatási

Szerzódés aLáirását követő képviselő-testületi iilés

A dłintésvégľehajtását végző szewezeti
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, FĺévľZrt.

egység: Városfejlesztésĺ és Bőépítészi

Napiľend 1l4. pontja
Javaslat a Corvin Sétány Pľogramľal kapcsolatos dtintések meghozatl|ára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc. Z MtNo S ÍTETT SZóToB
HATAROZAT:
3ggtf0|3.

(xI.06.)
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. fe|hataImazza a polgármestert, hogy a Coľvin Sétany Pľogram

szerződéses

jogviszonyának, közĺjs męgegyezéssel történo megszĹintetése és a megszüntetésre
kerĹilő szerzođésirendszer elszámolása érdekébenkezdjen érdemi tárgya|ásokat a
szerződo paľtnerekkel, amelyek eredményéről számoljon be a Képviselő-testület 2013.
évi decemberi második rendes ülésén.

Felelős:

polgáľmesteľ

Hataridő: f0I3. december

18.

2. felkéľia

polgĺĺrmesteľt,hogy kezdeményezze kozjegyzői nem peres eljáľásként
igazságugyi szakérto kirendelését,annak érdekében, hogy a hattlrozat 1. pontjában
meghatározoÍt feladatok szempontjából jelentős tények és egyéb körülmények
me gźlllapításra keľülj enek kül o nĺj s en az alábbi kérdés ek tekintetéb en
:

-

a szerzodéses partnerek kozotti, ingatlan-csoportokľa vonatkozó esetleges csere
értékarźnyos - e, a szo g ćůtatás é s az ellens zolgáItatás e gyensúlyb an źil-e,
1

-

mekkoÍa a cserével érintett ingatlanok egyenkénti és csopoľtonkénti aktuális
forgalmi éľtéke.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnido 2013. december

02.

3. felkéri a

polgármesteľt, hogy a 2. pontban említett közjegyzői nemperes eljárźs
megindítása céIjábőI forduljon a BuđapestíKozjegyzői Kamara elnökéhez annak
éľdekében,hogy szakmailag minden tekintetben megfeleIő, az eljáľásban szeľeplő
ingatlanok értékemiatt szükséges fokozott gondossággal eljfuő kozjegyzó keniljĺin
kiválasztásra azza|, hogy Budapest Főváros teriiletén a polgáľmester bármely olyan
kozjegyzó előtt kezdeményezheti a nempeľes eljáľás megindítását, aki illetékességgel
bír az érintett insatlanok tekintetében.
Felelős:
Határidő:

4.

polgiíľmester
2013. november 15.

felkéri a polgármesteľt, hogy az ériĺtęttingatlanok tekintetében gondoskodjon a 2008.
évi LXV. törvény 9. $ c) pontja alapjan a nem önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanok tekintetében esetlegesen sztĺkségeshozzájaru|ő nyilatkozatok
beszerzésérőI.

Felelős:
Határiđő.'

po1gármester

2013. december 16.

5.

a) ahatźtrozat2. pontjában foglalt közjegyzői nem peres eljárás kezdeményezéséľeés
lefolytatásaľa (munkadíj, költségtérítés,készkiadás, egyéb) 20.000'0 e Ft keretösszeget
biztosít a műkĺjdésiáltalános tartalék terhéľe,

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múkcĺdésicél és általános tartalékon belül
az áItalźnos tartalék eloirtnyzatárőI _ ktjtelező feladat - 20.000,0 e Ft-ot iĺtcsoportosít
a 11706-02 cím dologi e|őirźnyzatára - önként vállalt feladat - kozjegyzői nem peľes
eljĺíľáscímén,

a) felkéri a polgĺĺrmestert, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a kĺjltségvetéskövetkező
módosításánál vegye figyelembe.
polgármesteľ
a),b)f0|3. novembeľ 06. c) pont esetén legkésőbb 2013. december 31.

Felelős:
Hatfuidő:

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, PolgáľmesteľĺKabinet,
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Pénziigyi Ügyosztály

2. P énziigyi' költségvetéssel kapcsola tos előte rj esztések

Napiľend 2lt. pontja
Javaslat a Jőzsetvátrosĺ onkormányzat2014. évi kłiltségvetésikoncepciójára
(írásbeli előterj eszté s, P orl<ÉzBE S ÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4túé- polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z unĺo s ÍľBTTSZóToB
HATAROZAT:
400n0ĺ3.. (xr.06.)
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A

Képviselő-testljlet úgl dt)nt, hogl nem fogadja el Komássy Akos hźpviselő módosító
indínányát, mely szerint a határozati javaslat 2. pontja a kt)vetkezőkźppen változzon:
2.az onkormányzat 20]4. évi céIkit{Ízéseitaz alábbiakban határozza meg:

a) A kerület

vonzerejének, népességmegtartó erejének növelése, az életminőségjavítása

melynek eszköze tobbek kozat az osszefilggő integrált vórosrészi programok
folytatása: az MNPIII. keretében a szociális városrehabilitáció a városrész
leromlását, Ieszakndásót akadólyozza; az EUB II folytatása ą hazai és nemzetkozi
turisztikai vonzeľőt erősíti, veľsenyképes turisztikai rendszert alakít, Corvin Sétány

b)

c)

program, mely erősíti a vórosrész megítélését,gazdasági vonzerejét, ingatlanárait.

A rászoruló családok, idősek

élethelyzeténeHmentális egészségénekés

l aká s ka r aI m é ny e i ne k j av ítás a.
Józs efi áro s gyermekintézmłćnyeinek fej les ztés e, kor szeríĺsítése,

9

d) A munkahelyteremtés, afoglalkoztatds bővítés,a pályakezdő válĺalkozók
Đ a közmunknprogramokban ahív részvétel,maximális kihasználása

segítése,

fl

Az orczy negyedfejlesztésének megkezdése.
g) A kozterületeHkazterek megújítása, újjáépítése,mely fejlesztési intézkedések
hatósak,ént a kerüĺetben élők társadalmi-gazdasági helyzete és életminős,ćge javul.
h) Az idősügli stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása - egészség,biztonság,
gondoskodťłsuz iďősuďő ĺls u ľnúľiď(js eľnbeľek is ľľlinélĺuvtibls neg[írizzékttiľsudulni
ahivitósuknt.
Egészségügli
intézmények infrastruktúra fejlesztése, szolgáĺtatási hidnyok
Đ
megszüntetĺźseés szolgáltatások bővítése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása. A Józsefvárosi Egészség.ügyi Szolgálat épületének bővítése,
felújítósa, mellyeĺ az önkormányzat az egészségĹłgyifeladatait magasabb színvonaĺon
tudja ellátni, és ajáró beteg szakellátás korszerűsítésétisjelenti.
j) A kozterĺjletek biztonsógának növelése, az antiszociáIis viselkedések számának
tj kkent és e, t érfigyeĺ ő kamer ar ends zeľ b őv ítés e.
közterületek ľendjének,tisztaságónakfokozása'
A modern kerület kialakítása.

cs

k) A

l)

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi kakségvetésirendelet elfogadása

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unqo s ÍľBTTS ZóToB
H'q'ľÁRoz,ą.ľ:
40112013.

(xI.06.)
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A

Képviselő-testiilet úg1,, dont, hogł nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
indínónyát, mely szerint a hatáľozati javaslat 4. pontja a kovetkezőkeppen váĺtozzon:

4.az onkormányzat onként vóllalt feladataira 2014. évi koltségvetés tervezésének prioritósi
s orrendj ĺćt az alábbiakban fo gadj a el :

a) Uniós és mds forrásokból
b)

c)

d)
e)

fl

g)
h)

megvalósuló projektek kivitelezése, befejezése, a
programfenntartása
projektekket vállalt koteĺezettségek teľvezése, valamint a ĺaĺĺ,r
Józs efi áro s glermekintézményeinek fej le s ztés e és kor s zerűsítése
Idősügłi feladatok, kĺjzrend, kozbiztonság színvonalának emelése, egészségügłi
s z{jr ő s z o mb at o k fo ĺy t at ó s a'
a teljes egészében Ónkormányzati tuĺajdonúbéľhózak és a benne üzemelő bérlakńsok
korszerűsítését
Panel program folytatása.
KÓrnyezeti hatásokjavítósán belul a ,,Virdgos Józsefváros,' megteremtése,
Felülvizsgálat után az onkormányzat és a kakségvetési szervek óltal ellátott, t)nhźnt
v áll al t fe l adat o k finans zír o zás a.
Felülvizsgólat után az eĺőző években előre vállalt kötelezettségekfinanszírozása.
10

Az

i)

k)

onkormányzat gazdasógi társaságai által ellátott önként vólĺalt feladatok
finanszírozósa, támogatása, valamint a gazdasági társaságok díjazása ą
feladatel l átás s al kap c s olato s an.
N e mz e t i s égi ö nko r m ány z at o k mtjkö dé s i és p ály áz at i t ámo g at á s a.
Tár s as házak fe lúj ítás ának támo gat ds a.

u Civil szervezetek, alapínányok, egłházak, spoľtolók, magánszemélyek (nem szociólis
j ell e gii) p óĺy óz ati t ámo gatás ór a c él t ar t alé k képz és.

Feleĺős: polgármester
Határidő: 2014. évi kalrcégvetésirendeĺet elfogadása

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺos ÍľpTTSZóToB
HATAROZAT:
4 NEM
402/2013. (XI.06.)
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérő|sző|ő tájékońatást elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. novembeľ 6.

2. az o nkormźrry zat

20

I4

.

évi célkittĺzé seit az aláb

bi

akban hatźlro zza me g:

a) A keľület vonzerejének,

b)
c)
d)

népességmegtartó eľejénekntivelése, az é|etminóség javítása
melynek eszkoze többek kozott az összefiiggő integľált vaľosrészi programok
folytatása: az MNPIII. keľetében a szociális vaľosrehabilitáció avárosrész leromlását,
leszakadásźtt' akadáIyozza; az EUB II folytatása a hazai és nemzetközi turisztikai
vonzęrót erősíti, versenyképes tuľisztikaírendszert a|akít, Corvin Sétany pľogľam'
mely erősíti a vaľosľészmegítéIését,gazdasźlgi vonzeľej ét, ingat|anárait.
Az orczy negyed fejlesztésének megkezdése.
A köztenileteklkĺjĺerek megújítása,újjáépítése,mely fejlesztési intézkedések
hatásaként a kerülętben élők tarsadalmĹgazdasági helyzete és életminősége javul.

A rászoruló családok, idősek

éIethelyzeténelďmentális egészségénekés

lakáskörülményeinek
avítása.
stľatégiában megfogalmazott célok megvalósítása - egészség, biztonság,
gonđoskodás az idősĺjđőés a mar idős embeľek is minél tovább megórizzéktaľsadalmi
aktivitásukat.
Egészségügyi intézmények infrastruktura fejlesztése, szolgáltatási hianyok
megsziintetése és szo|gá|tatások bővítése, az egészségtigyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítźsa.A Józsefuarosi Egészségügyi Szo|gá|at épületénekbővítése,
felújítása,mellyel az önkoľmźnyzat az egészségtigyifeladatait magasabb színvonalon
tudja ellátni, és ajaľó beteg szakellátás korszeriĺsítésétisjelenti.
A munkahelýeremtés, a foglalkoztatás bővítés, a pályakezdő vá|Ialkozók segítése,a
közmunkaprogramokban aktív részvétel.
A közterületek biĺonságának növelése, aZ antíszociá|is viselkedések számźnak
csĺikkentése, téľfigyelő kamerarendszer bővítése.
j

e) Az idősiigyi

Đ

g)
h)

1.1.

Đ
j)

A közteľületek rendjének, tisztaságának fokozása.
Az iĺtézményiellátórendszer korszenĺsítése.
k) A modern kerület kialakítása.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

3. a

jogszabá|yban' megfogalmazott alapelveken
alapelveit a következőkben hatát ozza me g..

a)
b)
c)
d)

e)

Đ
g)
h)
Đ
j)
k)
1)

m)

felül az oĺlkormányzat tervezési

A tervezés kĺjtelező, áI|amigazgatási és önként váIIaLt feladatok bontásban t<jrténik.
A teľvezés-, valamint a költségvetés végľehajtása során töľekedni kell a bevételek és a
kiadások, ezen belĺ.il, kiemelten a működési és felhalmozási, felújítási költségvetés

egyensúlyának, stabilitásának megőrzésére,hiźtnynélktili tervezésére. Működési hiány
nem tervezhető.
A személyi juttatások tervezése ,,nullbázisú'' módszeľrel történik a képviselő-testtilet
á|ta| jőváhagyoÍt létszáĺ.nkęretalapjźn. A cafetéria és egyéb juttatások csak abban az
esetben tervezhetők, ha a múködési költségvetés nem foľľáshiányos.
A dologi kiadások tervezésénélfigyelembe kell venni a jogszabályi és a
feladatváltozások hatását, az trváItozásokat. A vásárolt élelmezés az érvényes
szerzőđésbenszerepló đíjja|,a kozgzemi díjak a 2014. évľęvárható díjemelések
figyelembe vételévelteľvezhető. Növekmény csak tobbletfeladatból, v agy szeru ezetí
vá|tozásből adódhat.
A Józsefuáľosi Egészségigyi Szo|gźiat 2014. évben önkormányzati ttlnogatásban
kizfuóIag az önkormźnyzati kötelező alapfeladat el|átásáta - ahtniorvosokkal kötött
megállapodásban vállalt kötelezettségekĺe, aZ onkoľmányzat alkalmazottainak
fog|alkozás egészségügyi el|átásźra - ľészesülhet az e|őzo években végbement
ö nkormány zati koĺszol i dáció mi att.
Kĺjtelező feladatok ellátását átgondolt, a feladatokat tudatosan, az aktuális
prioritásoknak megfelelően ľangsoroló, a forrásokkal való szigorubb, racionálisabb és
hatékonyabb gazdáIkodás figyelembevételével,és annak megkövetelésével kell
biztosítani.
A hatékonyabb gazđálkodás megvalósítása érdekében 2014. évben ttjľekedni kell a
kapacitás kihasználtságok további növelésére, akapacitás kihaszĺźitsághoz és a nem
kötelező feladate|Iźúáshoz kapcsolódó tevékenységeknél önköltségszámításon alapuló
bevételi mértékek meghatźrozásáva| kell tĺjbbletbevételeket eléľni.
Át kell tekinteni a jelentős nagyságľendet képviselő tjnként vá|Ia|t feladatok tételeit,
méľtékét.
A tervezés során tĺjrękedni kell a döntések célszerĺíségi,gazdaságossági,
eredménye s s é gi é s hatékonys ági szemp ontú me galap o zottságár a.
Az onkormźnyzatnáI, az intézményeknél'a gazđaságitĺĺrsaságokná|, a Polgármesteri
Hivatalnál érvényesítenikell a szigoru takarékos gazđźikodást.
Az onkoľmányzat źL|taI nffitott pénzbe|íés kĺjzvetett tĺímogatásokmértékéta
kĺiltségvetésiegyensúly megteľemtése érdekében felül kell vizsgálni és csokkenteni
szi'ikséges az ę|oző évhez képest, csak önkormźnyzati kiemelt célokľa,feladatokra
lehessen támogatást nffi tani.
Az onkormźnyzat jelenlegi adósságáIlomźnyának összege nem növelhető.
Kiemelten kell kezelni és keresni a ktil<jnfele páIyźzatokhoz való kapcsolódás
lehetőségét, mind az intézmények, mind a feĺmtaľtó tészérő|. Kiemelt fe|ađata

n)
o)

páIyázatok eľedményes lebonyolítása is. Szükséges a kiilső erőforrások fokozottabb
bevonása a gazdźikodásba, lehetőség szeľint tobb pá|yazat benyújtásával. Ennek
érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni apá|yázatok figyelésére, előkészítésére.
2014. évben megfelelő mértékűtartalékot kell képezni a költségvetés kockázatának
csĺjkkentéseérdekében.
A helyi adók esetén törekedni ke|I az adófelderítésre, az adók és egyéb önkormányzati
kĺjvetelések teljesítéseérdekébentovább sziikséges fokozni a beszedési munka
hatékonyságát, csĺikkentve ezze| a kintlévőségeket.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. évi költségvetési rendelet elfogađása

A

diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Pénzügyi Üryosztály, a Polgáľmesteri
Hivatal valamennyi szervezeti egysége, valamennyi gazdasági táľsaság, valamennyi
ktiltségvetési szerv

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR )ZATHjZATALHOZ MrNŐ S ÍTETT S ZoToBB SÉGs ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
403t2013.
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az onkormányzat ktjtelező feladataira 2014. évi költségvetés tervezésének prioritási
sorrendjét az alábbíakban fogađjael:

a) Felvett hitelek' kölcsĺjnĺjk, váltók és kamatainak fizetése.
b) Az önkormźlnyzati, a költségvetési szervek és a Polgáľmesteri Hivatal

kötelező

feladatainak, múködtetésének biztosítása.

c) Az

oktatási intézményekjogszabáIyban meghattlrozott működtetésének biztosítása,
minimum azę|őző évi szinten.

đ)Nemzetiségi ĺinkoľmany zatok múködési feltételeinek biĺosítása.
e) Az onkormźnyzat gazđaságitfusaságai áIta| ellátottkote|ező feladatok
tźmlogatásą valamint a gazđasági társaságok díjazásaa feladatellátássď

Đ
g)
h)

ťlĺanszírozźĺsa,
kapcsolatosan.

Működési általĺínos taľtalékképzéseelőre nem tewezhetó költségekľe, külső negatív
hatások kompenzálására, közfoglalkoztatás önľészére, áIlaĺľitámogatások
lemondásar a, v áIasńási többletköltségekľe

céltaľtalékképzése.

Műköđéshez elengedhetetlenĺil sziikséges nagyértékueszkozok beszerzésére,
felúj ítás okĺ a f e|ha|mo zás Ĺ fe lúj ítás i céltaĺtalékképzés.
Tisztségviselők, képviselők, bízottságitagok díjazźsa,juttatasa, költségtérítései.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20 I 4 . évi költsé svetési rendelet elfo eadása

13

2. az onkormányzat önként vá|IaIt fe|adataíra 2014. évi költségvetés tervezésének prioľitási
sorrendjét az aIábbiakban fogadja el:

a) Uniós és más fonásokból megvalósuló projektek kivitelezése, befejezése, a
projektekkel vállalt kĺjtelezettségektervezése, valamint a LELEK pľogram fenntartása
b) Idősügyi feladatok, közľend, kozbinoĺság színvonalának emelése, egészségügyi
sztĺrő szombatok folytatása.
c) Kömyezeti hatások i av itásźn belül a,,Virágo s Józsefu áro s'' me gteremtése,
d) FelülvizsgáIat után az onkoľmányzat és a koltségvetésiszervek áIta| e|Iźúoľt,önként
vál lalt feladatok ťĺnanszíro zása.
e) Feltĺlvizsgálat után az elóző években előľe vállalt kötelezettségek ťlnanszírozása.

Đ

Az

onkormányzat gazđaságitársaságai á|ta| ellátott önként vźĺI|a\tfeladatok
ťĺnanszírozźsa,
tttmogatása, valamint a gazdasági társaságok díjazása a

feladatellátással kapcsolatosan.

g) Nemzeti s é gi önkorm źtny zatok mfü ĺj dé si és p źl|y ázatĺ tétmo gatása.
h) Társash azak fe|iĄításának tĺímogatása.
Đ Civil szęrvezetek, alapítványok, egyházak' sportolók,magźlnszemélyek (nem szociális

jellegű)páIyźnatitámogatásáĺacé|tartalékképzés.
j) Panel program folyatása.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

A

diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, a Polgármesteri
Hivatal valamennyi szervezeti egysége, valamennyi gazdasági táľsaság, valamennyi
ktiltségvetési szeľv

Napiľend 2ĺ2. pontja
Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

;Z^VAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsprŐ
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z Ir,ĺnqo s ÍľBTTS ZóToBB
HATAROZAT:
O NEM
404120Í3. (xI.06.)
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. aznj Teleki téľipiac tizemeltetéséhezsziikséges gépek, eszkozok, mobíliak beszeruéséte _
az eIóterjesztés 1. sz. mellék|etétképező taľtalommal - összesen bruttó 30.851,0 e Ft
keretcisszeget biztosít a 2014. évi kciltségvetés terhére e|ózetęs kötelezettségvállalás
keretébenkcjtelezőönkormányzatif

Felelős:

e|adatként.

polgármester

Hataľidő: 2013. november

06. és a20|4. évi koltsésvetés tervezése

2. ahatélrozat I. pontjában foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal -kote|ező fe|adat - a
2014, évi költsésvetés terhére 22.406.0 e Ft-ra _ ĺjnkormĺányzat saiźúbevételei teľhéľe
1.4

17.642,0 e Ft és áfavisszatéľülésbevétel terhére 4.763,5 e Ft összegben -, továbbá a20152017. évek költségvetésnek terhéľeévente 2.667,0 e Ft-ra - ĺjnkormányzat sĄźń bevételei
terhére 2.100,0 e Ft és áfavisszatértilés bevétel teľhére 567,0 e Ft összegben és a 2018. évi
k<iltségvetésterhére 445,0 e Ft-ra - ĺjnkormányzat sajźi bevételei teľhére 350,4 e Ft és áfa
visszatérĺilésbevételterhére94,6 e Ft összegben

Felelős:

polgármester

Határidő: f0I3. november 06,2014. évi és az
3.

azt kĺjvető évek költségvetésének tervezése

elfogadja az e|őterjesztés 2. sz. mellékletétképező, a Teleki téri piac üzemeltetését
biztosító szolgáltatásokat koteLező onkoľmányzati feladatként, melynek költségeire
eIőzetes kotelezettséget vttlla| az onkormźnyzat saját bevételeinek és a piac
üzemeltetéséből származó bevétęlek terhére. 20|5. évtol az <jnkormányzatí forrás terhéľe
18.799,0 eFt'2016. évtől,26.000,0 e Ft ĺisszegben.

Felelős:

polgármester

Hatźlriďő: 2013. november

06, 2014. évi és az aú. követő évek költségvetésének

tervezése
4.

felkéri apolgármestert a hattlrozat 1. és 3. pontja szerinti kozbeszerzési és kozbeszerzési
és lefolytatásara.
értélrJnaárt el nem érőbeszetzési eljaľások előkészítéséľe

Felelős:

polgármester

Határiđó: a kozbeszerzési eLjátttsok és közbeszerzési értékhatárt eI nem érő beszeruési
eljárások lefolytatásának hataľidej e 2014. febľuár 28.

5. a) az új Teleki téri piac béľlőivel kĺjtendő bérleti szeruőđésekmegkotése során az
onkormányzat a bérlők részérea ténylegesen méľtfogyasztások és hasznáIat a|apján
továbbszámIźzza az elektľomos áram, azivővíz, afüIđgazszo|gtitatás diját, va|alrlint a piac
üzemeltetéséből eredő zoldhulladék-, szerves eľedetíĺhulladék-, kommunális hulladék
bér|ő áLta| leadott és az iizemeltętő által nyilvantaľtott mennyiség szźilításdiját, a
bérlőknęk további más kĺjltséget,đíjatnem kell ťĺze1ĺlj.

b)

felhata|mazza a Yźrosgazdálkodási és Pénnigyi Bizottságot - a Képviselő-testĹilet
291^120|1, (V[.07.) számls hatźtrozatában, a Tárgya|ő delegáció á|taI kidolgozott
szempontok, valamint ęzęn hatźtrozat 5.a) pontjában foglaltak figyelembevételével - a
bérlőkkel kötendő bérleti szetzóđésekelfosađásáľa.

Felelős:

a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Városgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság
Hataridő: a) pont esetén 2013. november 06., b) pont esetén 2013. november 06. napjátőI
6. felkéri a polgármestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a2013. évi költségvetésről szóló
rendelet módosításáná| és 20|4-tő| az éves költségvetésről szóló rendeletek készítésénél
vegye figyelembe.

Felelős:

polgármester

Határidő: a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, valamint
2014. évtől évente a költsésvetés tervezése.

L5

A

diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési
Ügyosztály, Jőzsefvárosi Városĺizemeltetési SzolgáIat (Józsefuáľosi Ktizteriilet.felügyelet
és VáľosĺizemeltetésiSzolgálat), PénzůigyiÜgyosztály
Napiľend 2l3. pontja
Javaslat a szociáIis ágazat eseti jutalmazására
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATAR o Z ATlFl) Z AT ALH) Z ľĺnĺo s ÍľBTTS Zó To B B S ÉG SZUKSEGES
HATAROZAT:
ONEM O TARTŐZKoDÁSSAL
40st2013. (xr.06.)
17IGEN
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1.

a szociális ágazat a|kalmazottaít2013. évben (oszírőzsa Gondozó Szo|gáIat, Józsefuaľosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti . Központ, Józsefuaĺosi Egyesített Bĺjlcsődék,Katica
Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda bolcsődei rész|ege) egy havi bérĹiknek megfelelő
eseti j utalomban részesítij övedelem-kiegészítésként,
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. november 12.

2.

az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfü<jdési cél és általanos tartalékon beltil az

általános tarta\ék - k<jtelező feladat - e|oirányzatźlrőI 59.136,0 e Ft-ot, a jutalom és
jĺĺrulékai- <jnként vá||a|t feladat _ célrtartalékelőirźnyzatárőI 7 .373,7 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťĺnanszirozási működési kiadáson belül az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - ĺjnkéntvéiIalt feladat _ e|őirźlnyzatára,
Felelős : polgĺírmester
Hatáľidő: 2013. november 06.

a
J.

a költségvetési szervek bevételi, azon belül a ťlnanszírozási mfüĺjdésibevételen belĺjl az
történő jőváirtsa fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetésiszźĺriźn
juttatás
e|őirtnyzatát
önként váIIaIt feladat - és a kiadás - önként vá||a|t feladat - személyi
és szociális hozzájárulási adő
47.644,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺíľulékok
e\őirźnyzatát 12.864,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli a szociális ágazat eseti jutalmazása
címén,melyet költségvetési szervenként és azon belül címľendenként az előterjesĺés 1.
szźmu melléklete r észletez.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013' november 06.

1.6

4.

felkéľia polgáľmestert, hogy

a

költségvetési ľendelet kcjvetkező módosításánál

hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős : polgiírmester
Határidő: legkésőbb 2013. december 31.

A

diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabineto Pénzügyi Ü gyosztá|y,,

ö

nko rm ány zati fenntaľtású szo ciális intézm ények

3

. G azd,ál l kod

á

st' G azdasálgi Tá rsa s ágokat

é ri n

tő elő

te ľj esztés ek

Napirend 3/1. pontja
Javas lat a,,DH-|I/ 20 1 3 típus ú'' b érlakás p á|y ázat kĺírásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ ugyvezeto igazgatő

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZoToB B sÉcszÜrs ÉGEs
HATAROZAT:
406ĺ2013. CxI.06.)
17IGEN
0 NEM
0 TARTóZKoDÁSSAL
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:
1.) 2013. november 1I. - 20|3. decembeľ 13. között páIyázatot ír ki, olyan Józsęfuaľosban
élők részére,akik deviza a|apí je|zá|og|ĺtelüket nem képesek törleszteni, vagy
visszaťlzetni, és ezéĺt.az á||andő lakóhelytiket és tulajdonukat képező, Budapest VIII.

keľĹiletben talźlhatő lakásukra vonatkozó ďeviza a|apű kĺilcsönszerződést a
ťlnanszíroző pénzngyí intézmény felmondta, és az ingatlan tulajdoni lapjára a
végrehajtási jogot akár a ťlnanszíroző pénzugyi intézményjavára, akźn kozuzemi díj,
vagy közcis költség követelést érvényesítővégrehajtást kérő javára feljegyezték,
valamint aťlnansziroző pénzljLgyi intézménrrye| és azingatlanra fe|jegyzett,kozuzemí
díj, vagy közös költség követelést érvényesítővégľehajtást kérővel, a lakás kĺĺzĺjs
éľtékesítéséľe
megállapodást kötött, vagy a tulajdonjoga a végrehajtási eljaľás folýan
megszúnt, és legalább a hánartás egy felnőtt tagja rendelkezik jövedelemmel, a
páIyázatra kiíľtlakás felújítási kötelezettségével, 1 év hatiáľozott iďőre szóló bérleti
szeľződéssel, előbéľleti jog biztosításával, költségelvií bérleti díj előírása me||ett, az
alábbiakban felsorolt és mesnevezett |6 darab bérlakásra.
1.) Budapest VIII.,
komfortos
2.) Budapest VIII.,
összkomfoľtos
3.) Budapest VIII.,
összkomfoľtos
4.) Budapest VIII.,
összkomfoľtos

szoba

Dankó u.20. fszt, 3.

I

Dankó u. 34.IV. ęm.2.

1,5

Diószegi S. u. 15. I.

33,30

m2

szoba 46,11

m2

em.15. l szoba

Diószegi S. u. 15. II. em.27

.

1 szoba

34,28

m2

30,03

m2
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5.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em.2l.
komfort nélkiili
6.) Budapest VIII., József u. 59. I. em. l 1.
komfortos
7.) Budapest VIII., Korányi S. u. 20. I. em. 10.
komfortos
8.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. l.
összkomfortos
9.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. IV. em.2.
összkomfortos
l0.) Budapest VIII., Práter u.3O-32,I. em. 8.
összkomfortos
1 1.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. II. ęm,24.
komfortos
12.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. II. em.26.
komfortos
13.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. fsú'.Z.
félkomfortos
14.) Budapest VIII.' Szigony u. 10. V. ęm.24.
összkomfortos
15.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8.
komfoľtos
16.) Budapest VIII.' vay Ádám u. 6. I. em. 36.
komfoľtos

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáĺiđő2013. november

1

I

szoba

I +2 fé|szoba

36,f5

m'

72,87

m,

l

szoba

25,32

m2

I

szoba

26,80

m2

I

szoba

27,70

m2

l,5

szoba 42,OO

m2

1

szoba

44,70

m,

1

szoba

26,47

m2

I

szoba

42,68

m'

3

szoba

65,80

m2

I szoba +hall

4f,02

m2

f szoba

59,33

m,

1.

2.) felkéri a Yáĺosgazdálkodási és Pénzugyí Bizottságot a pá|yźzat eredményének a
megállapítására.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataridő: 2013. november 6.

3.)

hozzájźlrul, hogy a pźiyázatra kiírt lakásokľa kotcitt béľletiszerzőďésekben béľbeadó, 10
éves elidegenítési tila|mat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataridő : 2013 . november 6.

4.)

hozzájáruI, hogy a páIyázati JelentkezésiLap ellenértékekéntbefizetett 500,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevéte|étképezze.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határído : 2013 . november 6.

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft.
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4. Hu m á n szo|gáltatá

s s

a

l

ka pcso la tos előte rj esztés e k

Napirend 4lt. pontja
Javas lat a J őzseÍv źlros i
(írásbeli előterj esztés,)

P eda g ő

giai Intézet elhelyezés ére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z urxo s ÍľBTT SZoToB
HATAROZAT:
407120|3.

(xI.06.)

17IGEN

0

NEM

B

S

ÉGSZÜKSÉGES
0

TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-tęstiilet úgy dcint, hogy
lĺtézetelhelyezését a 34803lI Łltsz. alatt fe|vett 97I
VIII. Tolnai Lajos u.7-9. szám alatti ingatlan III.
emeletén összesen 176,48 m, terĹileten, valamint haĺom fő feladat e|Iátásźlhoz sztikséges
munkafeltételeket (irodai bútoľok, informatikai és kommunikációs eszközök) 20|3.

1. a)^biaosítja a JőzsefuĺĺľosiPedagógiai

rŕ alapteľületű, teľmészetben Budapest,

november 15. napjától,
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 1 5.

b) a Józsefuárosi Pedagógiai Intézet működtetési feltételeit (feladatok, ťlnanszírozás,
költségek viselése) a Képviselő-testület 97l20I3. (III.20.) szźllĺÍlhatáĺozata alapján
Budapest lózsefváros onkoľmanyzatźnak a Klebelsberg Intéz'ményfenntaľtó Központtal
2013. május 15-én kötött haszná|ati szerzodésben foglaltak alapjźnbiztosítja.
Felelős: polgáľmester
Határido: 2013. november l 5.
c) felkéri a polgármestert a Képviselő-testiilet 97l20l3. (III.20.) sz. hatátozatával elfogadott
Budapest Józsefuaľos Önkormányzatának a Klebelsb erg Intézményfenntartó Központtal
2013. május 15-én kötött haszntt|ati szerződés kiegészítésérea határozat 1. pontjában
foglaltakkal,

Felelős: polgármester
HataÍidő: 2013. november 1 5.
2. hozzájáĺul' hogy a Jőzsefvárosi Pedagó giai Intézet telephelyeként a Budapest, VIII. Tolnai
Lajos v 7 -9. (hľsz. 34803lI) szźlm a|atti ingatlan bejegyzésre kerüljön,

Felelős: polgármester
Hatttridő: f0|3. december

3 1.

3. a) a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Kĺizpont költségvetésében600,0 e Ft-t binosít a
határozat 1. a) pontj ában fog|altak szeľinti sziikséges munkafeltételek kia|akításźhoz a
műkĺjdésiáltalános tartalék teľhére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november

1

5.

b) a hatarozat 3. a) pontjában foglaltak miatt az onkormányzat |<ĺađts11107-01 cím
mfüĺjdésicél és általános taľtalékonbe\ul az általános tarta|ék - kötelező feladat e|ofuźnyzatáról átcsoportosít 600,0 e Ft-ot a kiadás 11108-02 cím ťtnanszírozási műkodési
kiadásoll belül az iľárryítĺ5szeľvitarrrogatáskélrt folyósított tarrrogatás kiutalása - kötelező
feladat előir ány zatźr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2013. november

1

5.

c) a Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kötelező fe|ađatťlnanszítozási
bevételen belu| az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetésiszámlán
tĺjrténő jővźlírtsa eloĺrźnyzatéúés ezzel egyidejűleg a kiadás - kötelező fe|adat đologi
előkányzatát céljelleggel 600,0 e Ft-tal megemeli a hatźnozat 3. a) pontjában foglaltak
beszeruése céljából'

Felelős : polg:írmester
Hataľidő: 2013. november 15.

d) a hataľozat 2 pontja szeľinti telephely 2013. évi működési költségeinek fedezetéül a
Józsefuaľosi Intézményműkddtető Központ 72103 cím đologielőirányzatát jelöli meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 6.

e) a határozat 2 pontjában foglalt telephely mfüödési költségeire a kĺjvetkező évek
koltségvetésénekterhéľetartós kötelezetts éget váIIa|.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 20 13' november 6. napjátő| folyamatos
4. felkéri a Jőzsefváĺosi Intézményműködtető Központ igazgatőját ahatározat 1 a) pontjában
foglaltak szeľinti munkafeltételek kialakításához sztikséges irodabútorok, eszközök
beszeruésére.
s : Józsefu áľo si Intézményműködtető Központ igazgatőja
Határidő: 2013. november 1 5.

Felelő

5. felkéri a polgármesteľt, hogy jelen hatźlrozatbarl foglaltakat a 2013. évi költségvetési
rendelet következő módosításánál és az onkoľmánvzat 2014. évi költsésvetésének
teľvezésénélvegye

fi

gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határido: f0l3. évi költségvetési renđeletmódosítása legkésőbb 2013. decembeľ 3I., a
2014. évi ktjltsésvetés tervęzése
20

A

diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszo|gáůtatási Ugyosztály
Humánkapcsolati Iľoda, PénzůigyiÜgyosztáIy, JĺĺzsefuáľosiIntézménymíĺkiidtető
Ktizpont

Budapest, 2013. november 09.

K. m.
Rímdn EdÍna s. k.
jegyző

f.

Dr. KocsÍs Mútés. k.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
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