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A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: - 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Józsefvárosi Önkormányzat a  2012.  évtől kezdődően biztosítja a kerületben elhelyezkedő 
társasházak számára közérdekű információkat tartalmazó tájékoztató táblák kihelyezését a 
lakosság tájékoztatásának elősegítése érdekében. 

A  táblák olyan, a lakosok számára gyors intézkedés érdekében gyakran szükségessé váló alapvető 
közérdekű adatokat tartalmaznak, mint az önkormányzati elérhetőségeket, a hivatali ügyfélfogadás 
rendjét, a kormányablak, az orvosi ügyeletek, valamint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ elérhetőségét, valamint a közterület-felügyelet, a területen illetékes 
körzeti rendész, körzeti megbízott közvetlen telefonszámát, és a Városüzemeltetési Igazgatóság 
központi számát. Tartalmazza továbbá a polgármester, és az adott negyed képviselőjének nevét, 
hivatali elérhetőségét, fogadóórájának időpontját. 

A  táblákon szereplő képviselői adatok aktualizálása a  2019.  októberében lezajlott választások 
eredményeképpen szükségessé vált.  A  lakosságnak az Önkormányzattal történő 
kapcsolatfelvételének, kapcsolattartásának megkönnyítése érdekében mielőbb szükséges az 
érintett adatok naprakésszé tétele, ezért javasolt a változással érintett adatoknak a jelenleg a 
társasházakban található táblák megjelenésével összhangban álló, öntapadós,  matt  fóliával 
laminált etikettekkel történő felülragasztása. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a táblákon szereplő képviselői adatok aktualizálása a  2019  októberében lezajlott 
választások eredményeképpen. 

Az átmeneti gazdálkodás okán az etikettek beszerzésére előzetes kötelezettséget szükséges vállal-
ni, amely a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Indikatív ajánlat alapján a kerületben található, 
nagyságrendileg  1250  db társasház részére a szükséges méretű etikett beszerzése legalább  164 
Ft+áfa/db, azaz bruttó  209 Ft, 1250  etikettre számolva összesen bruttó  261.250 Ft,  az eredményes 
beszerzés biztosítása érdekében kerekítve bruttó  300.000 Ft  fedezetet igényel.  A  polgármester a 
2020.  évi költségvetés terhére a Bizottság javaslata alapján  30.000  e  Ft  összegben kötelezettséget 
vállalhat — olyan váratlan kiadásokra, amelyek a  2019.  évi eredeti költségvetésben nem szerepel-
tek- a  2020.  évi átmeneti gazdálkodásról szóló  45/2019.  (XII.20.) önkormányzati rendelet értel-
mében. 



BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET SÁTLY BALÁZS 
JEGYZŐ A  KöLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZOGYI BIZO 11 sÁG ELNÖKE 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság döntése a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a  2020.  évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló  45/2019.  (XII.20.) 
önkormányzati rendelete  15.  §-án alapul, amely szerint  „A  Képviselő-testület  30.000  e Ft-ot 
biztosít indokolt esetben a  2020.  évi átmeneti gazdálkodás időszakában felmerülő váratlan 
kiadásokra a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében, és 
felhatalmazza a polgármestert a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a 
felhasználásra.  A  felhasználást a  2020.  évi költségvetési rendelet előterjesztésekor ismertetni 
kell. 31 

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy a társasházi információs 
táblák aktualizálása érdekében az önkormányzati, közérdekű adatokat tartalmazó információs táb-
lákra öntapadós etikettek beszerzése céljából  300  e Ft-ot felhasználjon a  2020.  évi költségvetés 
terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  27. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

Budapest, 2020.  január  20. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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