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Budapest J őzsefv árosi onkoľ mány zat
Képviselő.testĺilete számár a

Tisztelt Képvĺselő-testület!

Az onkoľményzat és Po|gáľmesteľi Hivatal 2011-ben több olyan - a munkájukat segítő

szolgáltatás igénybevételére irányulő - hatźrozott időtaľtamľa szóló szerzodést kötött, melyek
teljesítési hatáľideje 2011. decembeľ 3l-ig lejáľnak. Ezek a szerződések többségükben a fela-
datellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, megfelelő tapaszta|atta| és szakéľtelgmmel ľendel-
kezo magénszemélyekkel és táľsaságokkal kötiitt jogi szakéľtői, tanácsadói, iigyviteli és egyéb

feladatok e||étására vonatkozó, jellemzően megblzási szeľződések; a szerződések másik ľésze

üzemeltetési, működési feladatokhoz kapcsolódnak, mint például a taxiszo|gźt|tatásra, az éls-

váłnyvíz beszerzésére, a Józsefuáľos című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos szeľkesztés, teľ-
j esztés i, ü gyfe l szo| g ěiati fe|adatok e l látásával ös szefli ggő szeľződé sek.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi -

Határ ozati j av as|at a bizottság szálmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesz-
tés meetársya|ásét.
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il.

Đ Az Ĺigyviteli, egyéb feladatok ellátásľa vonatkozó megbízási szerződések 4.582.900 Ft +
jáľulékai, a jogi szakértoi, tanácsadói feladatok el|áńásra vonatkozó megbízási szerződések
2.740 e Ft + Afa kiadást jelentenének, amennyiben a szerződések 20|2. januźtr 0I-20I2.
febľuár 29. napjĺig kerĺi|nek megkö'tésre. A díjak összege megegyezik a 20Il. évi költség-
vetésben szereplő összegekkel, a dfiak összege nem emelkedik'

b.)Az ásvélnyvubeszerzés, szemé|yszällítás, munka- éstíizvédelem, munkaegészségiigyi fe-
ladatok elllátásźra vonatkozó szeľződések 4.676 e Ft + Áfa kiadást jelentenénet amennyi-
ben a szęrzodések 20|2. januźtr 0|-2012. december 3 l. napjáig kerülnek megkiitésľe.

c.) A Józsefuáros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos szerkesztési (újságírás, cikkírás' kaľĹ
katurák készítése, fotóripoľteri feladatok, frnyképezés) ťeladatok összesen 1l.540.400 Ft
+Áfa kiadást, a terjesztési feladatok ellátásával ö,sszefiiggő szerződések 3.141.424 Ft+ Áfa
kiadást, aziigyÍé|szo|gálati feladatok ellátásával összefiiggő szerződések 1'.404 e Ft + jáľu-
lékai kiadást jelentenének20|2. évben. A díjak tervezett összege megegyezik a20||. évi
költségvetésben szereplő összegekkel.

d.)A nyomdai szo|gźůtatétsi tevékenységet érintően is e|őzetes kötelezettségvállalás szükséges a
2012/f0|3-as tanévre óvodai és iskolai Hívogató c. kiadvány megjelentetése érdekében. Az
1000 db iskolai és 1000 db óvodai Hívogató c. kiadvány nyomdai e|oźilítősa, a kétfele kiad-
vány nyomdai előkészítése, tervezéseo szerkesztése, töľdelése, korrektttźnása, gyáľtása és
egy tételben tiiľténő szźú1'ítźsára bľuttó 500.000 Ft kiadást jelentenének 20|2. évrc.

A miĺködtetésbez kapcsolódó szo|gá|tatások megrendelése a fenti összegekľe tekintettel köz-
beszerzési érték,hatźrt el nem érő szo|gáůtatĺások megľendelésének minősülnek. Mindezek
a\apján a Józsefuárosi onkoľmányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabźttyzatéłnak IX. Része
szerinti beszeľzési eljárás lefolytatĺĺsa szükséges.

A fenti feladatok f012. januźtľ l-től töľténő folyamatos, zavarta|an ellátása érdekében a20|2.
évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásként sziikséges a fedezęt biztosiÍása a
fenti összegekben.

Az ijz|ętek miĺködésével kapcsolatban a kereskedelemről sző|ő 2005. évi CXLN törvény 6.$
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg önkoľmálnyzatunk a 4512008
(IX.12) sz. önk. ľendeletét, melynek éľtelmében azijz|ętek23 őra és 6 óľa között csak akkor
taľthatnak nyitva, ha ebben az idóben az alkohol taľtalmú italok árusÍtasát beszüntetik. A 23
óra utáni alkohol árusításának, a késő esti, vagy éjszakai zétási idő be nem taľtásának, az éj-
szakai hangos zeneszo|gá|tatásnat a táxoző vendégek zajongásźnak ellenőľzése, valamint a
beérkező panaszok kivizsgálása igazodik a tevékenység időpond élhoz, ezért éjszakai munka-
végzéssel oldható meg. A hatósági munka eľedményessége és jogszerĹĺsége, és a szabályok
betartatésa érdekében a Hatósági Ügyosĺály Á|talános lgazgatási Iľoda munkatarsai rendsze-
res helyszíni ellenőľzést végeznek, melynek anyagi ellentételezésére a Képviselő-testiilet a
20l1. évi.költségvetésben külön fedezetet biztosított. Tekintettel a keriiletiinkben előforduló
nagyszźtmű bejelentésre, panaszra, a megvalósított ellenőrzések száma meghaladja az év ele-
jén tervezett e||enőrzések számát; 201 1. októbeľéig a 20I| . évre tervezett 26 e||enőrzés meg-
valósult. A20I1. évi további ellenőľzések lebonyolítása érdekében bruttó 500 ezer Ft. biztosĹ
tása vált sztikségessé.

A PénzĹigyi IJgyosztáiyon2}|f.január 1. napjától 
'ij 

PIR bevezetéséről döntött a képviselő-
testület' a bevezetésre rendelkezésre álló idö 2 hónap és ęzalatt kell a ľendszeľt testľe szabni,



m.

megtanulni. Javaslom, hogy 2011. novembeľ 1. napjától várhatóan 2012. mfucius végéig kb.
20 főné|jelentkező többletfeladatok díjazésára2.500 e Ft-ot biztosítson a képviselő testiilet a
2011. évben teÍvezett tulóra e|őirányzat terhére.

Sajnálatos módon 201l. évben megnövekedett a szociális és temetési segélyt igénylők szźlma.
Év végéig a teruezett éves előirányzathoz képest magasabb felhasználás váľható, tekintettel
aľrą hogy atervezett keretet szeptember hónapban a Hivatal kimeľítętte. Ahiányzó összeget
akkor belső átcsopoľtosítással sikeľĺilt biztosítani, azonban ez a keret is elfogyott. Jelenleg
fedezethiányátban a kéľelmęk teljesítése felfiiggesztésľe keľül. Várhatóan további 600 ezeľ Ft
biztosítása _ a béľmegtakaľítás terhéľe _ 2011. évľe elegendő fedezetet nyujt a szociális és
temetési segélyek kifizetéséľe.

A folyamatosan változó jogszabályi köľnyezet követhetősége érdekében nagy hangsúlý kap
az egyes témakörökben rendezett konferenciákon való részvétel. A köztisztviselők tovább-
képzésének fedezete ľendelkezésrc éů| az efte teÍvezett e|oirátnyzatokon, azonban a folyamat-
ban lévő, és a még várható ktitelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében, az e|őirőny-
zatokközötti átcsopoľtosítás vált szükségessé. Tekintette| ana, hogy a személyi je|legű - ta-
nulmányi szerződések megkötésére,közigazgatási vizsgákĺatervezett _ e|óirźlnyzaton megta.
kaľítás váľható, összesen 1.000.000 Ft. átcsopoľtosítását kéľem a dologi e|i5irányzatra, mely a
szakmai továbbképzések fedezetéĹil szolgál.

A helyi önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (l) bękezdés d) pontja alap-
ján a képviselő-testiilet hatásköréből nem ruhźzhatő át a költségvetés megáIlapítása.

Fentieka|apjánkéľemaza|ělbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I.) a2012. évi ktiltségvetés terhére azátmeneti időszak januáľ, február hónapokľa e|oze-
tes kö'telezettséget vállal a 2012. január 0l. napjától megkötésre kerĹilő megbízási
szeľződések megkiitésének fedezetérę 4.582.900 Ft + járulékai összegben,

2.) a 20|2. évi költségvetés terhéľe az źúmeneti időszak január, február hónapokra e|őze-
tes kötelezettséget vá||a| a 2012. január 01. napjától megkötésľe keľiilő jogi és adó
szakértői, tanácsadói feladatok e||źúásźra irányuló szerződések fedezetére2.740 eFt+
Áfa összegben,

3 .) a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a 2012. január 01 . nap-
játć.| megkötésre kerĺilő ásvźnyvíz beszerzés, szemé|yszéů|ítźs, munkavédelem,
tuzo|tőkészülékek ellenőľzési feladatok ę||átźlsára iránvuló szeľződések fedęzetére
4.676 eFt + Áfa összegben,

4.) a2012. évi költségvetés teľhére előzetes kötelezettséget vállal 201'2. januźlr 0l- napjától
a Józsefuáros című hivatalos kiadvánnyal kapcsolatos kiadás, szerkesztés, nyomdai elő-
állítás, terjesztési, ügyfelszolgá|ati fe|adatok ellátĺísára iľányuló szerződések fędezeterc
az a|étbbiak szeľint:
a) újságíľás, cikkíľás, kaľikatúľák készítése, fotóripoľteri és fényképezési feladatok

11.540.400 Ft + Áfa összegben,

IV.



b) lapterjesztési feladatok kiadásaira 3.l4I.424 Ft + Áfa összegben,
c) Ĺigyfélszolgálati kiadásokła |.404e Ft + járulékai összegben,

5,) a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a 20I2/20|3-as tan-
évekre vonatkozó óvodai és iskolai Hívogató megielentetése érdekében bruttó 500 e Ft
összegben.

6.) u onkoľmányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 12f02 cím személyijuttatás elői-
rźnyzatán belĹil a köztisztviselők személyi jellegÍĺ továbbképzési e|őirányzatátt
1.000.000 Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a kiadás dologi tovźbbképzési előirány-
zatéÍugyan ezen tisszeggel megemeli vezetői tľéning címén.

7.) u onkoľmányzat és a Polgármesteri Hivata| I22O2 cím személyi juttatĺás e|őirényza-
tán belüI a bérmegtakaríüás terhére - illetménykiegészítés _ 600 e Ft-ot átcsopoľtosít a
ktiĺisztviselők szociális segély elóirányzatéra.

8.) u onkoľmányzat és a Polgármesteľi Hivatal 122a2 cím személyi juttatrás e|őirőnyza-
tán belül atŕúőra, helyettesítés e|óftétnyzat terhére 3.000 e Ft-ot engedé|yez cé|juta-
lomľa, melyből 500 e Ft az éjszakai ellenőľzéset 2.500 e Ft a PIR bevezetésével jáľó
több|etfeladatokdíjazásźrahasznéihatófel.

9.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározat l.)-5.) pontjában foglaltakat afÜIf. évi költ-
ségvetés tervezésénéI, az6.)-8,) pontjában foglaltakat afll1'. évi ktiltségvetésről szóló
rende let következő módosításán éi v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 1.)-5.)' 8.) pont esetén a20I2. évi költségvetés teľvezése

6.)-7.) pont esetén ŻDII. |2.l5.
9.) pont esetében 2012. évi költségvetés tervezése

Budapest, 20l 1. decembeľ 06.

Törvé nye s sé gi e llenőrzé s :

, ĺ/l(, ,l '/ C
J,t. ft&áĺ.- L-ą, )Ž"

dr. Mészár Eľika
a jegy zőt helyettes ítő a|jegyző


