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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testüIet e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

A Józsęfuaľosi Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat feladatbővítéséről a Képviselő-testtilet 2012.
évben tĺjbb alkalommal dĺintött. A 11012012. (xI. 22.) szźtmű hatźrozatában a Jőzsęfuaľosi
Várostizemeltetési Szolgá|at feladatául hatźrońa meg többek kĺizĺĺtt a paľki vizőrźi<
felügyeletét, lůgyiÍLtézését, a koztísńasági panaszok ügyintézését, köZteľĹileti illegális
kommunális hulladék e|szá|Iíttatásanak lebonyolítását' közterĹileten bekövetkezett úthibfü és
s orfĺĺk által kel etkezett l ako s s ági kári gények ü gyint ézését.

A hivatkozott hattrozat 5. pontjában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fővaľosi
KcjzterĹilet Fenntartó Zrt-vęI a keľĹilet köZteľĹiletein illegálisan kihelyezett kommunális
hulladék (vegyes szemét) e|szá|Iításźna határozatlan időtaĺtamľa megkötött szerződést 2012.
maľcius 3I.napjźxal közös megegyezéssel meg kívánja szĹintetni.

Tekintettel aľľa, hogy a Fővaľosi Közteriilet Fenntartó Zĺr. źita| kiállított, illetve amégki nem
állított a szźtmlák kifizetése, valamint a Fęlek egymás között elszámolása folyamatban van'
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Tá,ľgyz Javaslat a Józsefváľosi Városiizemeltetési Szolgálat kiiltségvetésének
módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásélhoz miĺősitett szavazattöbbség
szĹikséges.

ElorÉszÍro szBRvnzBTI EGYSÉG: JozsBľvÁnosl VARoSÜzľvĺpI,rľľÉsl Szolc,łl,q'r

KÉszÍrerľe: ANľI.I. Z,łI.ÁN MB. IGAZGATo

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL. lcłzoI-Ás :

JocI ĺ<oNrRou.: 6aQ

BprpRrpszrÉsnp ALKALMAS :

ą^--|) nt,u^-/, ťt/-5,],"} 
w;,"}

u L(

RľrĺÁNEnnĺÁ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottsá g v é|emény ezi

Határ o zati i av as|at a bízot1ság' számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
te stületnek az e|óteri esztés me stár sv a|ás át.



ezért javaslom a hatéłrozat 5. pontjában meghattlrozott hatáľidót 201f. május 31. ĺapjźra
módosítani.

Tovabbá a Képviselő-testiilet a84l2012. (Iil. 01.) szźlmíhatźrozatának2. poĺtjában felkéľte a
Józsefuaľosi Váľosüzemeltetési SzolgáIat igazgatőját, hogy aKáIváma tér zöldfelületeinek a

megújításara vonatkoző javas|atát _ a JYSZ kertészeti kapacitásának és a kĺiltségvetési
foľrások fliggvényében - dolgozzakĺ és a testtilet 20|2. áprilisi második ülésére terjessze elő.

A Képviselő-testület a 12212012. (IV. 05.) számú határozatźtban a Föld Napja rendezvény
megszervezésérő|hoztameg d<intését. A ľendemény keretében a faültetési elóirźnyzat terhére

I25 db facsemete és 100 tő cseľje beszęrzéséről döntott.
A facsemeték beszerzése és ültętése megtöľtént, abeszetzés összege bruttó 5.045.964,- Ft
ĺisszegben, aYérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 42412012. (IV.13.) száműhatátozata
alapjáĺ. Tekintettel an:a,hogy a Képviselő-testület a hivatkozotthatźLrozatának 3. pontjában a

beszerzés fedezętének biztosításához összesen 6 millió Ft összeget jelĺllt meg, ezértjavaslom
a fennmaradó 954.000,- Ft átcsopoľtosítását a Jőzsęfváĺosi Vĺíĺosüzemeltetési SzoIgźůathoz,
melyből a Ká|vźlría téľ zöldfeliiletét megújítja, valamint a cseľjék, növények beszeľzését
lebonyolítja.

A Józsefuarosi onkotmtnyzat 7l20I2. (II.2I.) önkormanyzati rcnďęletében elfogadta a

Józsefuiíĺosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 20T2' évi ľészletes kĺiltségvetését. Az induló
intézmény költségvetésének tervezésekor számos előre nem kalkulált illetve a folyamatos
feladatbővĹilés követkeńében töľténő előre nem láthatő és így nem kalkulálható beruhazások
következtében szĹikséges a Józsefuarosi Városüzemęltetési Szolgálat költségvetésén, ezen
belül a címek, valamint kięmelt eIőfuányzatok közötti módosítása. Ennek éľtelmében
szükséges a 2012. évre meghatározott 21 millió forint felhalmozási e\őirányzat 3,5 millió
forinttal tcjrténő megemelése, a 2012. évre előirányzott dologi kiadások terhére. Javaslom,
hogy a felhaszntiźtsokat figyelembevételével félévig a kciltségvetési szeľv költségvetési
címein belül a felújítási és felhalmozási e|oirźnyzatokkerüljenek módosításra.

Józsefuaľos kĺjzteruletein elengedhetetleniil fontos és indokolt az utak, terek, parkok, jtrdák
megóvása. A koztísztasági feladatok, közteľtiletek źtIlagźnak, szemét és kutyapiszoktól, és

egyéb hulladéktól való megóvása érdekében javaslom nagynyomású vízmosó berendezés és

e|lhez szfüséges kisteherautőbęszerzését.Elózetes piackutatás szeľint az eszkozok bęszeľzése
bruttó 2.500.000,- Ft. A beszerzés fedezet&e a Jőzsefvźĺrosi Vaľosüzemeltetési Szo|gáIat
költségvetésébęn maľ nincs fedezet, további onkormányzatí forrás szfüséges, ezéĺt javaslom a

költségvetési fedezetet a mfüödési általános tarta|ékáből biztosítani.

A Képviselő-testület dontése a helyi önkormányzatohőI szőIő 1990. évi LXV. tĺirvény 2. $

(2)bekezđésén, valamint a 10. $ (1) bekezdés d) pontjan alapul.

Ké rem az a|á,ňbi hatńr ozzti j ava s lat elfo ga d á s át.

H.ł'rÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

1. a I|0l20I2. (III. 22.) számu határozatáĺak 5. pontjában szereplő, a Józsefuarosi
onkoľmanyzat és az FW Zrt. kozotti, a keľĹilet köZteľülętein illegálisan kihelyezett



kommunális hulladék (vegyes szemét) elszźilításźna hatáľozat|an időtaĺamĺa megkötott
szerződés közös megegyezéssel történő fęlmondásának hatariďejét f0I2. május 31-re
módosítja.

Felelős: Polgármesteľ,JVSZmegbízottigazgatőja
Hatĺáľidő: 20If. máius 31.

2. a.l aKá|vźlriatér zo|dfelületének megújítása érdekében cseľjék, nĺivények beszerzésére a
Józsęfuaľosi Váľosiizemeltetési Szolgálatnak 954,0 e Ft-os tiímogatást biaosít.

b.l az onkormanyzatkiadás II402 cím dologi előirźnyzatát954,0 e Ft-tal csokkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11108-002 cím mfüödésľe átadott pélueszkoz á|Iatlhánartáson
belülre, ezen belül saját kĺiltségvetési szervek feltigyeleti szervi mfüödési tźlmogatása
e|őirányzatát 9 5 4,0 e Ft-tal megemeli.

c./ a Józsęfuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi tĺímogatása elofuányzatát és kiadás
đologi előírźnyzatát954,0 e Fttalmegemeli az a.l pontban foglaltak címén.

Felelős: Polgáľmester,JVSZmegbizottigazgatőja
Hatáľidő: 2012. május 17.

3. a.l jőváhagyja, hogy az informatikai gazdálkodási és ügyviteli rendszeľ beszerzése
felhalmozási előiľányzata 3. 5 00,0 e Ft-tal keľülj <in kiegészítésre.

b.l a Jőzsefuáľosi VáľosĹizemeltetési Szolgálat 80102 cím bevéte|i támogatások saját
költségvetési szervek fe|ha|mozźtsi, felújítási felügyeleti szervi tźtmogatás e|óirźtnyzatát és
a kiadás fęlha|mozási infoľmatikai és ügyviteli ľendszeľ beszęrzése e|őirányzatát 1.000,0
e Ft-tal csĺjkkenti.

c.l a Jőzsefuáĺosi Váĺostizemeltetési Szolgálat 80101 cím bęvéte|i támogatások saját
költségvetési szervek felhalmozási, felújítási feltigyeleti szervi támogatás e|ofuźnyzattłt
4.500,0 e Ft-tal és a kiadás fe|ha|mozási gazdálkodási és ügyviteli rendszer bęszęrzése
előir ány zatźú, ugy an ezen ö s sze g gel me gemeli.

đ.l a Jőzsefuĺáľosi Városiizemeltetési Szo|gá|at 80103 cím bevéte|i tźtnogatások saját
költségvetési szervek műköđési felügyeleti szeruí támogatás e|őirányzatźú' és a kiađás
dologi e|oirányzatán beliil szakmaí anyagok bęszetzése elóírényzatát 3.500,0 e Fttal
csökkenti.

e.l az onkormányzat 11108-02 cím kiadás múködésre átadott pénzeszkoz
á|Iamhánatáson belülre, ezen belül a saját kĺiltségvetési szervek működési felügyeleti
szervi támogatás e|ókányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és a egyéb felhalmozási
kiadáson belül a saját k<lltségvetési szervek felügyeleti szervi tátmogatása e|oiráĺyzatźú,
ugyan ezen <isszeggel megemeli.

Felelős: Polgármester
Hatźlriđő: 2012. május 17.

4. a.l a konisztasági feladatokhoz a końerületek áIlagźnak, tisztaságának megóvása
érdekében nagynyomtsű vízmosó berendezésre és az ellhez sziikséges kisteherautó
szeruésére a Jőzsefvátosi Váľosüzemeltetési Szolgálatnak 2.500,0 e Ft-ot biztosít.

b.l az oĺlkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési általános és céltaľtalék
előírźnyzatĺín belül az á|taIános tartalék e|oirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csĺikkenti és ezze|



egyidejűteg a kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadáson belül saját kĺiltségvetési
szervek fetiigyeleti szervittlmogatźsaeloirźnyzatátz.s}},O e Ft-tal megemeli.

c.l a Jőzsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gźiat 80103 cím bevételri támogatások saját

költségvetési szervek fę|ha|mozási felügyeleti szeľvi támogatása eloirźnyzatát és kiadás
fel.ha\mozźts előiľányzatát2.500,0 e Ft-tal megemeli az a.l poĺtban foglaltak címén.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. május 17.

5. felkéri a költségvetési Szerv megbízott igazgatőjat, hogy a Józsefrarosi
Vaľosüzemeltetési Szolgálat feladatainak váItozásai miatt érintő 2012. évi komplex
kĺiltségvetés módosítását a június havi tęstületi ülésľę terjessze be.

Felelős: JVSZmegbízottigazgatőja
Hataľidő: a Képviselő-testiilet 2012.június havi első tilése

6. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy ahattrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet

következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺíľidő: Z}Iz.junius 30.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztáiy, Jónsefvárosi
Váľosüzemeltetési SzolgáIat, Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, 2012. május 11. ,k>1
mb. ígazgatő

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyzől
nevében és megbízásából:
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