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A képviselő-testĹileti ülés időpontja:20|2. jtlnius 21 . sz. napiľend

Tárgy : Javaslat kłiltségvetéssel kapcsolatos döntések meghoz ata|ára

A napirendet ayí|tlzárt iilésen kell tĺíľgyalni, a dö'ntés elfogadásához egyszeru/lginősĺtgtt sza-
vazattiibbsés szükséses.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgá|tatásĺ Bĺzottság v é|emény ezi

Határ ozati j av as|at a bizottsźĘ szźtmfu a:
A Váľosgazdálkodĺási és Pénztigyi BizottsĘ javasolja a Képviselő.testiiletnek az e|őterjesztés meg-
tláľeyalását.

- Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testiilet 201f. februát 16. napjěn elfogadta a 2012. évi kiiltségvetésľől szóló
7/20|2. (II.21.) önkoľmányzati rendeletet. A ľendelet nem tarta|mazzajelen előterjesztésben
rész|etezetíköltségeket, melyekľe javasolom, hogy biĺosítson fedezetet a Képviselő-testiilet.

1. A Polgármesteľi Hivatal továbbtanulók üámogatźsa címén személyi jellegÍĺ kiadásokĺa
20|2. évre összesen 623.000 Ft. keriilt biztosítiásra. A közszolgálati jogviszony jogi szabá-
|yozásźtnak változásai miatt ez évben 30 fő köztisztviselőnek kell alapvizsgát tenni, mely a
38.650 Ft összegiĺ vizsgadíjjal 1.159.500 Ft fedezetet igényel, további 10 fő közigazgatási
szakvizsgárakiitelezett, melynek díja77.300 Ft, összesen 773.000Ft.Ezenfe|u|az építés-
tigyi hatósági íigyintézői munkakör ellátásához köte|ezo vizsga 2 fot érint és egy anya-
kiinyvi szakvizsga is realizálódott az idei évben. Jelenleg egy fő továbbtanulási költségé-
nek átvállalására vonatkoző tanu|ményi szerzodés van hatłílyban, atandíj összege az e|mtút
tanulmányi évben 179.000 Ft volt. Ezen tételek kiiltsége teháú20|2. év végéig _ a teljesítés
fi'iggvényében _ várhatóan legalább 2.300.000 Ft összegű kiadást jelent. Fentiek alapján a
folyamatban lévő vizsgák díjának kiÍizetése és az idei évre tervezett további kötelező köz-
igazgatési vizsgákból adódó kötelezettség teljesítésére sziikséges további fedezetbiztosítźr
są melynek részfedezeteként a 3. pontban foglaltak szeľint teszek javaslatot. Az e|oirźtny-
zat továhbi emelésének fedezetéľe _ a Hivatal személyi eloirányzatźnak alakulása figye-
lembe vételével - váľhatóan 20|2. szeptemberében tesz ahivata|vezetés javaslatot.
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2. A Polgáľrnesteri Hivatal továbbképzés kiadásai címén dologi jellegű kiadásokra engedé-
|yezett e|őirőnyzatának módosítása vált sziiksegessé, tekintettel aną hogy az e|őirányzat
2012. jűnius hóban 85%-os felhasználást mutat. A továbbképzésekľe tervezętímódosított
e|őirányzat teljes évre 210.000 Ft, melyből az első felévben összesen 7 továbbképzésre ke-
rültek beiskolĺŁásľa hivatali kiiztisztviselők, melyek költsége összesen 179.320 Ft volt.
Szakmai területenként meghatfuozott továbbképzési e|oírálsok (mint például a mérlegképes
ktinyvelők vaw a belső ellenőrök éves továbbképzési kötelezettsége) miatt azok te|jesítése
a feladatkör e||átáséthoz kötelező. Jelenleg két fió (Főépítészi lroda) konfęrencia elbínálása
van folyamatban, melyľe amaradvény máľ nem nýjt fedezetet ćs a munkáltató a közszol-
géiati isnviselők jogállásáról szó|ő f0I1. évi CXCIX. töľvényből adódó _ a köztisztvise-
Iők továbbképzésére vonatkozó _ kiitelezettségének biztosíĺása érdekében is fedezet bizto-
sítása szükséges.

3. Javaslom az I. és 2. pontban foglalt költségek viselésére a bevételi e|őirányzat alkalmazotti
térítések teljestilt bevételeit fedezetként megjeliilni, tekintettel ana, hogy ezen bevételek
legnagyobb hányada a tanulmányi szeľződésből adódó munkáltatói támogatás volt dolgo-
zói visszaľlzetéséből adódik. A bevételi e|óirányzat éľtéke jelenleg l.063.541 Ft, melyből
személyi jellegű kiadásra 763.500 Ft-ot, dologi kiadásľa összesen 300.000 Ft-ot javasolok
átcsopoľtosítani'

4. Alföldi Gyöľgy és az onkormányzat kiiziĺtt megbízálsi szerződés jött létre 2010. jrilius 01.
napjáúó| 20|2. december 3l. napjźńg városľehabilitációs és városfejlesztési feladatokban
való közremiĺködés tárgyáhan. Javasolom a tevékenység ellátásának szempontjából annak
hivatali jellege miatt a jelenlegi megbízási szerzodés közös megegyezéssel töľténő meg-
szüntetéset 2012. jűnius 30-i határidővel és egy új megbízási szerződés megkötését a Pol-
gármesteľi Hivatallal 250,0 e Ftl hó összegben 2012. július 01-től 2012. decembeľ 3l-ig.

^z 
tlj szerződés megkiitéséhez szükséges a kiiltségvetés módositása az onkoľmányzati

kiiltségvetésből a Hivatal kiiltségvetésébe tiiľténő átcsoportosítĺíssal.

5. A Képviselő-testĺ.ilet 204/2011. (IV.2l.) sz.hatfuozatában döntött arľól, hogy a Józsefváros
c. újság szeľkesztésé! nyomdai ę|őá||ítas6t, terjesztését és a szerkesztőség irodai ügyfél-
szo|gálatát a Polgármesteri Hivata|tftjánkívĺnja ellátni. A nyomdai kivitelezési tevékeny-
ségľe megkötött szeľződés2012. december 3l. napjźxa||ejfu, emiatt f0I3. évre közbeszer-
zési e|járźst sziikséges kiírni a nyomdai kivitelezési tevékenységre, az e|járäs megindításá-
hoz2013. évre előzetes kötelezettségvállalásként 16.000.000 + AFA ö'sszegľe van szükség.

A Képviselő-testĺilet döntése a helyi önkoľmányzatokő| szóló 1990' évi LXV. tiiľvény 10. $
(1) bekezdés d) pontján alapul.

Fentiek a|apján kéľem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását!

HłľÁnozł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Polgáľmesteri Hivata| If202 cím működési intézményi miĺködési bevételek elői-
rźnyzatéú 1.063,5 e Ft-tal és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás ezen belül a
továbbképzés e|őirányzatźtt 763,5 e Ft-tal, a dologi továbbképzés e|őirőnyzatát 300,0 e
Ft-tal megemeli.



2. Alföldi Gyiirggyel 2010. július 01. napjától városrehabilitĺíciós és városfejlesztési fe-
Iadatokban való közremĺiködés tárgyában megkötött megbízási szerződést közös meg-
egyezéssel 20|2. június 30. napjával meg kívánja sziintetni. Felkéri a polgáľmestert a
megbízási szerződés kiizös megegyezéssel töľténő megsz[intetésről szóló dokumentum
a|áirásźra.

3. Az onkoľmőnyzat kiadĺás 11706-01 cím személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj
e|őirźlĺyzatált |.250,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előiľányzatźi 304,0 e Ft-
tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 12202 cím személyi juttatrís e|oirényzatáln
beliil a megbízási díj e|óirányzatźlt l.250,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok elői-
rányzatátt 304,0 e Ft-tal megeme|i2}IŁ.július 01. napjával Alföldi György Hivatallal
kötendő megbízási dija címén.

4. a Józsefuárosi Újseg nyomdai kivitelezési tevékenységľe 2O|3. éviktiltségvetés teľhé-
re előzetes kötelezettséget vállal 1ó.000,0 e Ft + ÁFA iisszegben.

5. felkéri a polgármestert, hogy az önkoľmányzat költségvetéséről szóló rendelet követ-
kezőmódosítźsánáiahatfu ozatbanfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Haüĺridő: 1. és 4. pont esetében2D|2. jűnius 21.
2. pont esetében 2012. június 30.
3. pont esetében 2012.július 01.
5.pont esetében ktiltségvetésľől szóló rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység:
pont tekintetében Kulturális Iľoda

Budapest, 2012. június 1 8.

Pénziigyi LJgyoszta|y, Jegyzői Kabinet, 4.

Tiiľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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