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Tisztelt Képviselő.testület!

Az időjaľási elorejelzések szerint az ország területén 20|2. februźr elejétől mintegy 2-3 hétęn źfi

s/élsoségesen hideg idő és hóesés vrírható.

A rendkívüli he|yzetretekintęttel a VIII. kerületi Helyi Védelmi BizottsĘ (a továbbiakban: Bizottság)

20|f.januar 3|.én és februar l-jén ülésezett a kerületi feladatok egyeztetése céljából.

A Bižofiság a BRFK VIII. kerületi Rendőrkap\tánysźtgát (a továbbiakban: Rendőrség) és a
Józsefoárosi Közterĺilęt-felügyeletet (a továbbiakban: Közterület.felügyelet) a járőľözés intenzitasának

növelésére, a Józsefvárosi Ýĺíľostizemeltetési Szolgálatot (a továbbiakban JVSZ) pedig a zavartalarl

kommunikáció biztosítasáľa kéte fel'
A járőrözés célcsoportja a közteriileten élő hajléktalan személyek, illetve a fűtéssel nem ľendelkezo

lakasokban, helyiségekben élő idos, maglĺnyos embeľek, családok.
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A képviselő-testiileti Ĺilés időpontja: 20|2. februáľ 02. . sz. napirend
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Humánszol gá,|tatási B izottság véleményezi

Hatźr ozati javaslat a bizottsźlg szétmátr a:



Az onkormányzat 40.000 szóľólap kihelyezésével kívĺínja a lakosság ťrgyelmét felhívni a ľĺásmľulók
megsegítéséľe és az Onkormźnyzat által biztosított elhelyezési lehetőségekre.

A Közteriilet-feliiglelet tźĄékoúatása szerint mintegy 25 hajléktalan személy él a kerületi
közterĺileteken, atik ehely.ezésére az Alft'ldi utca 6ł. szőľr- a|atti BMSZKI AlÍöldi Átmeneti
Szállłĺson van lehetőség.
Tekintettel aľrą hogy az intézsnény nem teljes kihasmáltsággal iizemel, hozzáveto|egesen 30 főt
(ferfi) el tudnak helyemi.
A Ktizteľtilet-felügyelet a rendkívüli hideg miatt elrendelt akcióban 20|2. 02.0|.-20. közötti
idószakban 120 ťokonerület-felügyelő és 40 fő keriiletőr veszrészt, összesen 1920 munkaórában.
Ebből a létszrámból 34 feliigyelő és 17 keriiletőľ tulmunkában|átja el feladatát, iisszesen 6|f órźlban. A
tulmunkadíj + járulék 800 eFt összeg, a 3 gépjáľmíĺ folyamatosan 24 órĺĺs üzemidőben keletkező
iizemanyag ttibbletköltsége 300 eFt, valamint a jelentkező dologi kiadások (gumikeszt5ríĺ, upapír
védĺĺruhď', száĺjmasĄ kézfeľtőtlenítő spľay, stb.) 100.150 eFt többletigéný (a felsorolt eszközöket a
Közterület-felügyelet, valamint a rendőrségi állomĺány használja fel) jelent. Mindezek a|apjćn a
Közteriilet-felügyelet ttibbletfoľrás igénye l.200 e Ft az e|őzetes számítasok a|apjátn.

Az onkormĺínyzat fo|yamatosan,24 órában 3 befogadó helyet biztosít a rászorulók számźna az akciő
során az alábbiak szerint:

- a Déri Miksa u. 3. szám a|aIt a Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági lJgyosrĺáiy Szabályséľtési Iroda

területén 20 főt lehet elszállrásolni, mely tiibbletköltséget nem igényel.

- a Mátyas tér 4. szárn a|atti ,,oszirózsa'' Gondoző Szo|gá|at telephelyeként működő Reménysugĺír
Idősek Klubja 24 őrźs nyiwa tatiássa|20 főt képes ellátni, napi egyszeri meleg étel biztosítasával.

- a Keľepesi tlt 2glŁ. szźtm a|atti ,,oszirőzsď, Gondozó Szolgálat telephelyeként működő Ezüstfenyő
Gondomház ideiglenesen |0 aggya| kibővíti a kapacitasát.

Fentieken kivll| az ,,oszirózsď, Gondozó Szolgálat keretén belül műkiidő idősek klubjában (Delej u.

39.,II. Janos Pál tér |7., Víg u. l8., Baľoss u. 109.) hétközrrapokon anyitvatartási idő hosszabbított

16.00 órától 20.00 óľáig tart.

Az ,,iszirózsa,, Gondozó SzolgóIat költségkimutatiása (személyi kiadĺísok 3.009.888,-Ft, dologi
kiadasok 643.830,. Ft) az előterjesztés l. mellék|etét képezi.

Az onkormányzat eme||ett a frĺtetlen ingatlanokban élő embeľek szźtmźraa Kisfalu ľagłongazdálkodó
Kft-nkeresztül olajľadiátorokat biztosít. A Kisfalu Kft. gondoskodik aľľól is' hogy kiürített' |ezáĺt és

emberi tartőzkođěsra alkalmatlan ingatlanok, lakások befa|azésra keriiljenek, továbbá olajradiátor
beszeľzésére, melynek költségigénye előzetes számítások szerint 1.500 e Ft.

A feladatellátáshozaRendőrségnek és a JVSZ-nek nincs többlet költség igénye.

Továbbiakban tájékoztatom a Képvise|ő-testĹiletet, hogy a Polgáľmesteri Hivatal és a Kisfalu Kft. azon
munkatáľsai, akik a lÉLer-ľrogram végrehajtásźůloz kapcsolódó ,,bérleményellenőrzésben,, részt
vesznek ezen feladatellátásukat felfiiggesztették és február 3-tól előreláthatóan febľuar 6-ig és olyan
lakĺĺsokat (béľleményeket és magántulajdonokat) keľesnek fel, ahol előzetes információk szerint nincs
fűtési lehetőség, és egyidejűleg a lakásban élőket tźtjékoztatjátk fiĺti'tt hęlyekÍől.

A Fővárosi Gazművek Zrt' e|ozętes tájékoztatása szeľint 746 hźztartásban a gázszo|gźitatást

kikapcsoltĺĺk. A mai nap folyamĺán a GĺŁművek a tételes kimutatást az onkoľmrányzat rendelkezésérę
bocsátja.

Amennyiben az adott lakasban az áramszo|gá|tatás biztosított van olajradiá'tort biztosit az

onkoľmányzat, ahol még áľamszo|gźitatás sincs a fentiekben ismertetett melegedési |ehetőségekĺől
tájékoztatj źk a l akosokat.



Valószínűsíthető, hogy az aramköltségek az olajradiátorok hasmálata miatt emelkedni fognak, ezért
javaslom, hogy ezen keľületi lakosok/háztaľtások egyszeri kompenzációban ľészesüljenek.

Az akció során a feladatok végrehajtásrínak ttibblet költségigénye összesen

- Közteľtilet-felügyelet ľészéról 1.200 e Ft

-,,oszirőzsď' Gondozó Szolgálat részéró|3.654 eFt

- Kisfalu Kft. részéről 1.500 e Ft

- egyéb személyi je|legű és dologi kiadásokľa (szorólap megjelentetése, melegítő takaró,

védőital, tisztítőszerbeszerzése stb.) 1.046 e Ft

A fentiekre tekintettel a rendkívüli helyzetben iinként vállalt feladatok fedezetére a 20|2. évi
költségvetés terhére 8.000 e Ft összegben céltaľta|ékotjavaslok képezri a téli időjrárrás elleni vćdckczes

biztosításrára

A helyi önkormrányzatokľól szó|ő |990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: ow.; 1.$ (6) bekezdés b)

pontja a|apján a helyi önkoľmrányzat a törvény keretei között az ĺinkormĺínyzati tulajdonával önállóan

iendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként véi|a|t és a kiitelezo őnkormźnyzati

feladatok ellátĺásĺáról egységes költségvetésébĺíl gondoskodik.

Az ow. 10.$ (1) bekezdés d) pontja szerint a Képviselő-testiilet hatásköréből nem ruházhatő áfi a

költségvetés megállapítasą továbbá az átmeneti gazdálkodásról szóló 72l20I1. (XIL 22.)

önkoľmiínyzati renđelet 3.$ (8) bekezdése szerint a20|2. évi költségvetési rendelet elfogadrĺsa e|őtta

2012. éviköltségvetés és af0|1. évi szabad pénzmaradvtny terhéľe új feladat, kötelezettség kizźrő|ag

a képviselťr-tęst[ilet döntésével vállalható.

Mindezekalapjánkéľemaza|ábbihatźtľozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő-testület úgy diint' hogy

l. előzetes kötelezettséget vállal, önként vállalt feladatként a 20|2. évi ktiltségvetés terhére 8.000e

forint összegben, melyet céltaľtalékľa kell tervezri a téli időjárás elleni védekezés cé|jábő|.

2. fe|hata|mazza a po|gźrmęstert az 1. pontban meghatározott és az előterjeszésben, valamint annak

mellékletébenrész|etezeÍIfe|adatok végrehajtĺása érdekébęn acé|tarta|ék felhasználasarą a szÍikséges

kötelezettségvállalások megtételére.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy f0I2. évi máľcius havi elsĺí képviselő-testületi ülésre készítsen

javaslatot az önkoľmanyzat źita|, a fagyhe|yzet miatt biztosított olajradiátorok használata miatt

megnöveked elt áramszámlák kiegyenl itéséhez nyujtandó egyszeri kompenzációra.

4. felkéri a polgĺármestert, hogy aZO|f. évi március havi második képviselő-testiileti ülésen számoljon

be a megtett intézkedésekľől és a céltaľtalék részletes felhasználasról.

5.felkériapolgármestert,hogy a2012.éviköltségvetésteľvezéséné|az1.és2. pontbanfoglaltakat

vegye figyelembe.

Felelős: polgiármester

Hataĺidő:
1. pont esetén: f0|2.februfu0f.
2. pont esetén: 2012. március l.



3. pont esetén. a Képviselő-testület 20l2. mĺáľcius havi első ülése
4. pont esetén: a Képviselő-testĺilet 2012. máĺcius havi másođik ülése
5. pont esetén: a20|2. évi kiiltségvetés teľvezése

A diĺntés végľehajtását végzíi szeľvezeti egység: Pénzťlgyi |Jgyosnźły, Józsefvĺárosi Közterĺilet-
fe|ügyelet, ,,őszirőzsď, Gondozó Szolgálat, Józsefvĺíľosi Városiizemeltetési Szolgálat

Budapest' 20|2. február 2.

",,ła;ťł
polgármester

Töľvényességi ellenőrzés:

/ tul r\

c, #ąkalĺ ą"',,v. 
dr. Méšzáľ prika /

ajegyzÍ3thelyettesítő a|jegyzs /



oszĺąozs*. ęonnozo szouqlĺ'x."eľ
1089.Budapest
Orczy ttt4l.

Tel, Fax: 47 7 -03-52, 477 03-53
e-mail : oszirozsagondozo.szol galat@chello.hu

www. gpoľtal.hďoszirozsa

AzOszirőzsa Gondozó Szo|gźt|atintézményeinek nyitva tartźsamiatti tiibblet kiiltség ľész|etęzése:

20l.2.febľuáľ 01 - febľuár 14 _ig.
1 .200..Ft-os óradíjj al számolva

Napkiizbenĺ hosszabbított nyitva taľtás Hétfőtől - Péntekig:

1.) 6 klub ľeggel 16-20 őráigva|ő nyiwa tartása, klubonként 2fo|źLtjael a feladatot.

10 nap x|f fő x4 óra:480 óra x 1200 : 576000.-
Slo/ottilőrapótlék : 288000.-
EzĹistfenyő G ondozőház hétkiizn ap déluĹágffiént.l 6-2 0 - i g 1 fő
10xl főx4óra:40órax1
50 oÁtú|óra pótlék

Hétvégĺ nyitva taľtás a

szombati napok:
Mátyás tér 4.
Ezüstfenyő
50 %ottilőra

Mátvás téľ 4.
Ezüstfenvő łĺl

iti .'|.t 
ĺo x 2nap (éj

30%om
50 %ottl|őľa

hétÍőtő| - péntekig éjszakai beosztás

Mátyástér 4.
Eztist fenyő G ondozőhaz
30 o/o muszakpótlék
50%otű|őra pótlék

2 főX 10 nap ( éjszaka) X 12 őra:f40 óľa x1200 : 288000.-
1 fo x 10 nap ( éjszaka)xIf őta: |20 óra x 1200: 144000.-

:129600.-
:216000.-

I2 őra: 48

r:$: *

.i.ť.

összesen:
iáru]rékaif7 %

2.370.240.-
639.648.-

Mindösszesen: 3.009.888.-



oszlgozs*' ęolłpozo szouęiŁunľ
l089.Budapest
Orczy trt 41.

Tel, Faľ 47 7.03-52, 477 03-53
e-mail: oszirozsagondozo.szolgalat@chello.hu

www. gpoľtal.hu/oszirozsa

Dologi tiibb|et kiadás:

15 kg kenyér l nap:
2kgzsír /nap
2 kg lila hagyma /nap
4 dob. tea / nap:
6 kg cukor / nap
14 liteľ citľomlé

5 kanna
30 db
osszęsen:

l4x 15 x 280.:
14 x2 x 1200 :
14 x2 x250:
14 x4 x250:
14 x6 x 350:
[4 x 500.-:

kanna

." 45"000*-, ...Íi!,'..

ľ..ĺjđpo.ä 
ľ"" i ..,,- ż..,i.-
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napi egyszeri étkezés 30 foľe l4x 30 x 800.-: 336

Wc papíľ 30 x32 db _os

sza|véta 14 x2 x 100 d
műanyag pohár 500 db
domestos 50 db
5 zsákmosópor
5 kanna hypő l f

ffi
|ł.łfu ł{,l',.ý,

s8.800.-
33.600.-
7.000.-

14.000.-
29.400.-

7.000.-

15.000.-
11.430.-
22s00.-
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