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Tárgy: Javaslat a ľendkívi'ili téli időjaľási.. viszonyok 
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i.ilffi*äĹä'.* intézkedésekľől, és a ľendelkezésľe bocsátott foľrások felhaszrrálasĺáľól

A napirendet nyí1t tilésen kell taľgyalni, a döntés elfogadĺĺsához minősĺtet, szavazattobbség

ErcrÉszÍró szBRvBznľ ecysÉc: lĺcyzol KABINET

Váľosgazdálkodási és Pénzůig;ľi Bizottság véleményezi

Hum ánszo lgáltatási Buottsáę v é|emény ezi

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őtĄesztés

Tisztelt Képviselő-testůilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet 44gt2013.(XII.04.) szémí nutfu:?u?ban úgy döntött, hogy kijelöli a

35315 he\yajzi szźmíl, teľmészetb.n á B,]dupest VII]. keľtilet, Dankó u. 18. szźlm aLatti

ingatlan ktilső és belső keľítés köztitti terĹitetéi a korábbi évhezhasonlóan ,,ÉIETMBNTo

PoNT,,.ként töľténő iizemeltetésrę 20|3. decembeľ 18. és 2O|4. februaľ 28. közötti

id(jtaĺtaĺnra.

A Képviselő-testĺilet dĺintött továbbá arľól, hogy önként váLIaIt feladatként a rendkívĹili téli

időjaľási vis"o,,yoŕ.o"ĺ".ĺ"l.ntl.ező felaďatot<Ěilĺtasaľa 15.000,0 e Ft-ot biztosít ahatźrozat

|. szźtmtl mellékletében ľészletęzęttek szerint, melyből a 2O|3. évi kĺiltségvetés teľhére

3.|7g,6e Ft-ot a műk<jdési cét és általanos taálékoń belül Polgarvédelemmel és katasztľófa

feladatok e|Ittása céltaľtalék e|őirćnyzata terhére, a 2014. évi költségvetés - helyi

adóbevételek - terhéľe előzetes koteleĹettség vállalásként 1l.8?pt!|9,F,\gt,! Józsefuaľosi
;-' l . \-.',,','..... i ĺ

ľÜĺń [4ÁJ tl $. ĺ9t, !,,,



Kĺizteriilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szo]'gźiat (továbbiakban: JKFVSZ)

költségvetésében.

^z 
,,ÉLETMENT9 PSNT'' feladata a Fővaľosi onkoľmanyzat szociźúis e]látórendszerének

kiegészítése oly módon, hogy annak szo|gáItatźlsa a'hét b.ármely napjan (este 20.00 őtź./től-

mášnap reggel 
-oo.oo 

óráig) igénybe vehető legyen me1egedő helyként.

il. A beterjesztés ĺndoka

A Képviselő.testĺilet 44gt2013.(xll.04.) szźmúhatáĺozattlban felkéne a polgĺáľmesteľt, hogy a

201'4, maľcius havi második ľendes képviselő-testiileti ülésén számoljon be a rendkí\rĺili téli

időjáÍási viszonyok soľán elvégzett védekezési feladatokľól, megtett intézkedésekľól, és a

ľendelkezésre bocsátott forľások felhasznrálasaról.

ilL Tényállási adatok

Az ,,ÉLETMENTo Ponť'.ot a JKFVSZ a Dankó u. 18. szźml a|atti ingatlanon kialakította és

*.i'ŕodt"tt" z}|3.decembeľ 18. és 20t4. február 28. közötti időszakban.

A fe1adatęl1átás célja a keľĹilet közteľtiletęiĺ a szabáIyozás és rendeletek ellenére visszatéľő,

,,életvite1szerĹĺeď, őtt t*tt,,xodó hajléktalanok véde|me, az életet testi épséget kaľosító

kihiilés, illetve fagyźts megakadĺályozása.

Szakmai beszámoló afeladatvégĺehajtás źĺ;őI, aztizemeletetés tapasztalataiľól:

A JKFVSZ munkataľsai 20|3. decęmber 18. és 2O|4. februaľ 28. közöÍt időszakban a

,,Hideg,, időjaľassal összefüggő ĺinkormanyzati feladatok kęľetein belül Józsefuiáros

ŕo"t.'tĺ"t.inaza|ábbiintézkeđésekethajtottrákvégľe.

Az akcióban 83 fő közteľiilet-felĹigyelő és keľĺiletőr 4|7 a|ka|ommal veh|részt,4956 őrá.ňan.

Ezenidoszak ďatt aszolgźiati gépJáľmúvekkel a kęľĹiletben 7612km.ttettek meg.

Feĺrt éľtékelt időszak ďatt:

2635 főtigazo\tattak,
215 fot,oĺllĺtottuk a melegedő pontľa szoIgźłIatijáľmii igénybevételével,

7 esętben mentővel töľténő elszállítást hajtottak végte,

5 esetben melegítőtest kiszállítást végeztek,

1 esetben oľvosľ,oz szźi|ítźst,majd a Dankó 9-be szäl|itást hajtottak végre.

Az,,ELETMENTo P oNT''.ra b eszti|ított, v agy ott me gj elenő személyek :

osszesen: 2730 fő

2294 fő - Bp. VIII. keľ. - 84,00 yo

42I fő . Bp. más keriilętei . 15'40 o/o

13ffi -vidéki - 0,480Á

2fó -kiilföldi - 0,07yo



I. kerület:
il. keľület:
n. kerĹilet:
IV. kęrĹilet:
v. keľiilet:
VI. kerĹilet : 41fő
vII. kerĹilet : 66 f(5

VIII. keru|et:2294 fő
x. keriilet: 89 fő
X. kerĹilet 49 fó
)(I. kerĹilet 7 fő
)(II. kerület 7 fő
XIII. keľĹilet 31 fő
XIV. kęriilet |6 fó
XV. keľĺilet llfő
xVI. keľĹilet 2 fő
XVII. keľtilet 4 fő
xvm. kerület 1fő
Xx. keľĹilet zfo
)oĹ keľiilet 10 fő
)oil. kęľiilet 3 fő
)cilI. kerület 2 fő
)oilIl. keľĹilet 1 fő

,tu
13 fő
27 fo
36 fő

Vidéki települések:

Nyíregyháza 2 fo
Szentistván 1 fő
Szatrĺrárnémedi 2 fo
Dunakeszi f fó
Szigetszentĺniklós 2 fő
Miskolc lfő
Pécs 1 fő
Kaľcag 1 fő
Szabadegyhéua lfő
Szeged 1 fió

Kiilťoldi állampolgaľok :

Romania f fő

Az ,,ÉLETMENľo poNr'' kialakítás ähoz,iizemeltetéséhez biztosított fonás felhasználásáról

s"oíó tételes pénztigyi beszĺĺmoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.



A feladatelltLtÄst értékelve kijelenthető, hogy a, ,,ÉLETMENTo PoNT'' miĺk<jdésének,

vďamint az enyhe télnek ktiszonhętoen 2OI5. december 18. és 20|4. februáľ 28. közötti

időszakban Józsefuáľos közterĺ'iletein nem történt kihűléssel osszefiiggésbe hozľrató halálęset.

tv. A döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasolom a ľendkívii1i téli időjaľási viszonyok során e|végzett védekezési feladatokól,

megtett intézkedésekĺől, és a renđelkezésré bocsátott források felhasználásaĺól szóló

beszĺĺmoló elfogadasát.

v. A döntés célja, pénzĺiryi hatása

A Képviselő-testĺilet döntésével elfogadja a ľendkívtili téli időjaras sotáĺ e|végzett védekezési

felađatokró|,így az,,ÉrpľupNľo řoŃľ'' múködéséről, iizemeltętéséről szóló beszĺámolót.

A JKFySZ (a mellékletben ľészletezettek alapjaĺ) 20L4. évľe 8.682,1 e Ft tĺĺmogatas illeti,

meg melyn.L f"d""t" a miiködési céltaľtaléŔón a rendkívüli időjáÍás miatti intézkedések

feladatainak köl6đ; - önként vállďt feladat _ előiľanyzatźn biztosított. Az egyszei

kiiltségekkelazintéartényköltségvetésielőiranyzatźnakmóđosításasztikséges.

Jo gszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése Magyarorszélg helyi öĺkormźnyzatairóL szóló 20|1. évi

CL)ocilX. töľvény 10. $ (1) bekezdés, 13. $ (1) bekezdés |2. pontjźn alapul.

Kéľem az a|ź.}lbi határ ozati j avaslat elfo gad ás át.

Hn,ľÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 449l2Ot3.(X[.04.) számí képviselő.testiiletihatźrozat a|apján a Budapest,

VIII. kerület Dankó u. 18. szźlm a|atikialatĺtott ,,ÉLETMENro poNľ. 2013. december

18. és 2014.februráľ 28. közötti iizemeltetéséľől szóló szöveges és számszaki beszámolót.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2014. május 14.

2. a) u 1. pontban foglaltak miatt az onkoľmrányzat kiadás 11107.01 cím működési

céltaľtalék rendkívtili-hideg időjaĺĺás miatti intézkedések és fetadatok költségei - onként

vĺállalt feladat e|otźnyzaĺaről 8.682,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím

önként váIlak feladat _ ťĺĺanszítozźsĺ működési kiadáson beltil az iľanyítószervi

t.ĺmogatĺĺskéntfolyósítotttélmogatáskiutalásae|oirźnyzatźra.

b) a Józsefuaľosi Közteľiilet Felügyelet és Vĺĺľostizemeltetési SzolgáLat 80106 cím _

önként vátlalt feladat bevéteĹi ezęn beliil a ťlnanszítozási miiköđési bevétel

lĺźnyítőszervt szervi támogatĺĺsként folyósított támogatás fizeté1! szémll.tn töľténő

jováĺĺasa előtanyzatat 8.68ź,] e Ft-tal és ezzęI egyidejrĺleg a kiadás. személyi juttatás
.e|őĺrányzatft 

4.ď3|,0 e Ft.tal, munkáltatót terheló jarulékok és szociális hozzájáĺ,úási

adó előiľanyzatźŃ1..089'0 e Ft.tal, dologi e\őfutnyzatźt3.562,| e Ft-talmegemeli.



c) felkéri a Polgĺĺrmesteľt, hogy a koltsegvetésľől szóló ľendelet

módosításrínátahatźrozatbanfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős: Polgáľmester

HaLíľidő: a).b) pont 2014. május I4., c) pont legkés őbb 2014. december 3 1.

A dtintést végľehajtá sát végző szewezeti erység: Péĺnigyi |Jgyosńźiy,

Közteriilet.feltigyelet és Vaľosĺizemeltetési Szolgźiat, J egyzói Kabinęt

következő

Józsefuaľosi

Budapest, 20|4. május 05.

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző

\ łg-ń
dr. Ňícsis ľ'[áúé
polgáľmesteľ

nevében és megbízásából r

/, ,űb," f-,ą
dr. Mészar Eľika

aljegyzó 2Ü1ĺ- MÁJ fr 5.



Rendkíviilĺ hideg ĺdójáľássa| sszefiiggó fe|adatok JKFvsz áttali felhasználása 1. sz. melléklet szeľint
nként vá|lalt feladat foľintban

80106 cím iinként vállalt fe|adat

munkaadÓt terheló jarulékok és szociális

515 379

3 179 s92

2 147 925

t4 114
2 ďb' 240l' kuka

bér ésjáľulékok saját

4211.0

14. évben megil|etó kiegészító


