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Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźtt o zati j av as|at a bizoÍtstĺg számát a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottság/ Humánszolgźůtatási Bizottságjavasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|óteriesztés mestársy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat (IVSZ) f0|2. jűnius 15-én kinevezett igazgatójaként

ťrgy ítélem meg, hogy az intézmény feladatainak hatékonyabb e||źtásźł:roz tervezett bővítések,

tišzervezések és egyéb szervezeti változások aktuálissá teszik a JVSZ-nek, mint önállóan mtĺködő és

gazdá|kodő költsegvetési szervnek új - a korábbinál részletesebb, áttekinthetőbb - Szervezeti és

vĺĺt.oae.i Szabá|yzat megalkotását. Kinevezésemkor je|eztem, miszerint a szervezet műköđésének

koncepciójával - beleértve a Józsefuáľosi Jófiúk Szo|gźůat míĺködését is - egyetértek, de a

műkoátetést módosított szervezeti alapokon és más munkamentalitással képzelem el. A feladat

megkezdésekor a szeÍyezet teljes működésének, pénzngyi-gazdálkodási helyzetének külső

ellňőrzését irźnyoztam elő, ami jelenleg folyamatban van. Megtörtént az intézményvezetői

munkakclr túadás-átvétele, a szervezeti egységek vezetőito| az eddigi működéssel és a jövőbeli

szakmai elképzelésekkel kapcsolatban szakmai javaslatokat dolgoztunk ki.

A JVSZ jövőbeni hatékonyabb mĺĺködés éľdekében a következő javaslatokat teszem..

a.) Az igazgatőság keretén belül új beosztásként kertiljön |étrehozásra a titkárságvezeto (igazgatő-

helyettesi jogállással) és a logisztikai igazgatő.he|yettes. Az tita|ános igazgatő-helyettesi

munkakör vźútozat|an elnevezéssel, de új taľtalommal - például a Jőzsęfvárosi Jófiúk Szolgálat

szakmai felügyeletével - működjön a jövőben. ÉR KflZETT ./.- ,)k)
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A jelenleg engedélyezett létszámkereten (álláshelyeken belül) tltkárságvezetői beosztás és a
hozzá kapcsolódó, bizonyos terĺileteken (átszeĺĺezéssel) megnövelt létszám sztikséges, meľt a
nagyobb méľtékű adminisztratív feladatok, szerződések előkészítése, azok megkötése a
végľehajtási folyamatok ťrgyelemmel kísérése nagyobb munkateher, mint amennyit a jelenlegi
|étszámma| zökkenőmentesen el lehet látni. Jelentosebb részben ez az indokolás vonatkozik a
szemé|yzeti és munkaügyi előadók számának n<ivelésére, a pénzllgyi főelőadó rendszerbe
źi|ítására különös tekintettel a július 01-től hatálýa lépett új munka törvénykönyvében szeľeplő
számos vá|tozásra.

A JVSZ alapfeladatai kozött a köztisztaságbinositźlsán tul szerepet kap a közľend' közbiaonság
fenntartása, a váľos köztereinek, parkjainak élhetővé tétele. E feladat eredményes végrehajtásához
szükség lehet olyan szakembeľek tapaszta|atźra és segítségére, akik hosszli éveken kereszttil
mrĺködtek kozre többek között a Józsefuarosi Téďrgyelő Rendszer kiépítésében és

működtetésében, illetve egyéb bűnügyi, közrendvédelmi feladatok ellátásában. Szintén ehhez a
területhez tartozik a parkfenntaĺók létszámhelyének novelése, amit a főkeľtész teľjesztett elo
számomra írásban, valamint a lakásgondnoki munkakör kialakításáľa, amit a IYSZ kezelésébe
került f0 |é|ek lakás és a LELEK HAZ II' működtetése indokol. Ekkora |akźsszttmnttl szükséges
legalább egy olyan személy folyamatos jelenléte, közreműködése, aki többek között figyelemmel
kíséri a kozijzemi befizetéseket, műszaki állapotokat, adott esetben helyes iránymutatást ad a
1 akás ok ľendelteté s s zeru haszntll'atźthoz,

Az áttekintett és ľeálisan felmét feladatok mennyisége és összetétele, valamint a Lélek Program
vźrhatő előrehaladása indokolja - a 109 fő engedélyezett létszámkereten túl - bizonyos
munkakörök számának fokozatos növelését.

A Jőzsefvárosi Váľostizemeltetési Szolgálat jelenlegi engedélyezett létszźma és javasolt |étszáma
feladatonként megbontva a kĺjvetkező:

Költségvetési címrend Engedélyezett
80101 cím 11

80102 cím 20
80105 cím 6
80104 címbattlrozatlan idejű 8

20If .dec.3l-ig 3

80103 cím 6I

javasolt
15

20
6
7
nJ
84

különbozet
+4
0
0
-1

0
+f3

osszesen 109 135 +26

Az engedélyezett |étszźmon felül a programban szereplők teljes létszámának foglalkoztatásáig
(amennyiben a progľamban meghatározott számok növeléséľe nem kerül sor) 26 álláshely
(munkakor) |éttehozźsźlra lesz szükség. Ennek részletesebb indokolása a következő: a progľam
elvarhatóvá teszi, hogy aki ebben a rendszerben próbál érvényesülni, itt is do|gozzon a

kerületben, számukľa a munkafeltételeket biztosítani szükséges. Ismereteim szerint e tekintetben
a Lélek Házban meglévő 20 fó +I4 fó e|he|yezését, illetve a IYSZ részére már źúadott 20
lakásban elhelyezhető személý kell figyelembe venni.

Az SZMSZ és ahozzá kapcsolódó szervezeti ábra 26 fó létszámnövelést tarta|mazza, elsősoľban
atakaritői, parkfenntaľtói,karbantartői|étszźm növelését tartom sztikségesnek.

A létszámbővítéssel kapcsolatos koltségvetési igény 2012. július 15-től a következők szerint
alakul:

Személyi Juttatás

Rendszeres illetmény
Juttatások

2.250,0 eFt
306,3 e Ft

80103 cím +5 fő f.556,3 e Ft



Munkáltatót teľhelő járulékok és
szo ciáI i s hozzźĘ áru|ási adő
Dologi SZJA

A létszámbővítéssel kapcsolatos költségvetési igény 2012. augusztus 1-től:

80101 címigazgatőság +1 fő Személyijuttatás
400,0 e Ft
55,7 e Ft

-400,0 e Ft
- 55,7eFt

643,9 eFt
58,2 e Ft

455,7 eFt

II4,6eFt
10,6 e Ft

-455,7 e Ft

- 114,6 e Ft
- 10,6 e Ft

3.214,1eFt

817,4 eFt
63,6 eFt

173,9 eFt
6,4 eFt

2.800,9 e Ft

695,7 eFt
76,f eFt

9.2'11,5 eFt
2.330,9 eFt

f04,4eFt
1 1.806,8e Ft

80104 cím - lfő

80103 cím +6fó

Rendszeľes illetmény
Juttatások
Munkáltatót terhelő jrárulékok és
szoc i ál i s ho zzájźłru|ási adő
Dologi SZJA

Személyi Juttatás

Rendszeľes illetmény
Juttatások
Munkáltatót terhelő jaľulékok és
szoc iáli s hozzź|áru|ási adő
Dologi SZJA

Személyi juttatás
Rendszęres illetmény 2.880,0 e Ft
Juttatasok 334,1eFt
Munkáltatót terhelő járulékok és
szo c i áli s hozzź| źtru|ási adő
Dologi SZJA

2012. oktőbeľ l-től 15 fő létszámbővítés

80101 cimigazgatőság +3 fő Személyi juttatás
Rendszeres illetménv 600.0 e Ft

80103 cím +Izfő

700,f eFt

Juttatások 100,2 e Ft
Munkáltatót terhelő jĺáľulékok és
szoc iáli s hozzź! áru|źsi adő
Dologi SZJA

Személyi juttatás
Rendszeľes illetmény f.400,0 e

Juttatások 400,9 e

Munkáltatót terhelő járulékok és
szoc iál i s hozzź| áru|ási adő
Dologi SZJA

osszesen: személyi juttatás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó
dologi

mind összesen:

Javaslom a többlet koltséeek fedezetéi| az Önkormány zat e|őirányzatai kozi| az a|źlbbiakat

megjelölni:

o Rendkívüli hideg időjárás miatti többlet költségek maradványa 962,7 eFt
. Működési általános taľtalék 10.844,1 e Ft

Ft
Ft



Eves szinten a |étszźtmbovítés a jelenlegi bérekkel számolva 47 '940,0 e Ft. tobbletkiadást jelent, ami
mÍĺkodési tartós kötelezettséget jelent az onkormányzatkovetkező évi költségvetéséľe.

Az SZMSZ és a hozzá kapcsolódó szervezeti źlbra azt is tarta|mazza, hogy az összes |étszám
tekintetében megvtĺ|tozott akoza|ka|mazottként, illetve munkavállalóként foglalkoztatottak létszáma.
Aľról, hogy a JVSZ-nél milyen munkakörben milyen jogviszoný lehet figyelembe venni a77lI993,
(V. 1 2. ) Kormányren de l et taľtalm az szab á|y okat.

A fentiek a|apjźtnjavasolom' hogy a közalkalmazotti |étszám az SZMSZ hatá|yba lépését kĺjvetően
105 főľe, a munkavállalói létszám 30 főre vtĺ|tozzon'

b.) a fentieken tul egy szervezeti egység źtthe|yezéséhez (átszervezéséhez), valamint a műk<jdéssel
kapcsolatos változások miatt az a|apitő okirat módosításáľa is javaslatot teszek, eszeľint a
Józsefuárosi Jófilik Szolgálat äthe|yezésre kertilne - jelenleg az önkormányzatkeze|ésében lévő
_ 1084 Budapest, Déri M. u. 3. sz. alatti címre, a volt szabźiysértési iroda helyiségeibe, és a
Déri M. u.3. a JVSZ telephelye lenne. A szewezeti egység źúhe|yezésére, azűj telephely
rendszeľbe ti|itására azért van szükség, mert az adminisztratív feladatok ellátása sem
mellőzhető. Az jelenlegi létszámban az egy főre jutó alacsony négyzetméter miatti kciľülmények
kozott megfelelő teljesítmény nem várható el' Eppen ezért a Mátyás tér 15. szźtm a|att a
ťoldszinti részben kívánom a gazdastryi, a személytigyi, az lgyfé|fogadással kapcsolatos
(diszpécseri) feladatokat e||átni, az emeleten pedig a vezetők foglalnának helyet.

c.) Ezen tulmenően az Alapító okirat módosítása szükséges a IYSZ kezelésébe keri'ilt _ me|léklet
szerinti döntésben szereplő - 20 szo|gálati lakás miatt. Visszauta|va az új SZMSZ szervezeti
strukhirájáľa ez a döntés teszi szükségessé a lakás gondnoki munkakör létľehozását.

A felsorolt, egĺszeru módosítás lehetőségeit meghaladó vźůtozźsok miatt indoko|t az A|apitó okirat
módosítása, valamint új Szervezeti és Működési Szabá|yzat megalkotása. A helyi
önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés g) pontja szerint a képviselő-
testtilet hatásköľéből nem ruházhatő ált: intézmény a|apítása. Az źi|amháztartásrő| sző|ő 20I|. évi
CXCV. töľvény (a továbbiakban: Áht.; 9-l0 $-a a költségvetési szervek irányítására, a szeÍvezetre,
mrĺködésľe vonatkozóan tarta|maz ľendelkezéseket. Az Aht. szeľint azirányitásijog a Szeľvezeti és
Míĺködési Szabá|yzat jővźthagyźsát is magában foglalja. Az źi|amháztartásrő| szóló törvény
végľehajtásáról szóló 368lf0|1. (xII.31.) Koľmányrendelet vonatkoző szabá|yai éltelmében, ha a
költségvetési szerv szervezeti egységeit &intő vźitozás tĺiľténik, illetve módosulnak a tevékenységek,
akkor a Szervezeti és Mríködési Szabá|yzat módosítása sztikséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testtilet a I57l20|f' (v. 03.) számú hatźtrozatźtban dĺjntcjtt a Teleki téri ideiglenes piac
konténereinek f013. május 31-ig töľténő bérlése tźtrgyában. A közbeszerzési eljáľás lefolýatásra
került, a bérleti szerződés a|áírása folyamatban van.

A 2011. évben kötött, aZ egyes konténeľekre vonatkozó bérleti szerződés 2012. július 31'-én jár |e,

ezért javaslom az ideiglenes piac folyamatos és zavarta|an működésének biztosítása érdekében, hogy
az onkormányzat az új bérleti szeľződéseket2072. augusztus 01. napjától 2013. május 3l.ig teľjedő
időtartamra kösse meg.

A hivatkozott I57l20I2. (V.03.) szźmu képviselő-testületi hatźlrozat 5. és 9. pontja az a|ábbiak
szerint ľendelkezik:
,,5. a Teleki téri ideiglenes piac üzemeltetéséből származó bevételek, bérleti díjak 20I2. júIius L-jétőI
az onkoľmónyzatot iĺĺetik meg.

9. felkeri a polgórmestert, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat óItaI megkötott, a Teleki
téri ideiglenes piac műkodésével kapcsolatos szerződĺźseket az onkormónyzat nevére kosse meg
2012. július 1. napjđvaĺ.,,



Fentijavaslat elfogadása esetén az 5. pont szerinti határidót 2012. augusztus 1-re, a 9. pont szerinti
határidőt 2012. július 31-rę sztikséges módosítani.

Kéľemaza|átbbihatározati javaslatelfogadását'

HATÁRozATI JAvASLA'T

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

I.)az á|ta|a alapított és fenntaľtott lőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiratát a

Maryar Államkincstár OIl679143ĺ8lf0I2. számű végzésének (hiánypótlás) megfelelőęn 2012.
július 16-i hatállyal módosítja ahatározat 7. számű mellékletét képezó módosító okirat szerint.

2.)az źita|a a|apitolt és fenntartott Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat alapító okiratát2012.
július I6-ihatá||yal módosítja ahattrozatf , számí mellékletét képezo módosító okirat szerint.

3.) jóváhagila a Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat ii, 20If' július 16tól hatályos -a
határozat 4' számű mellékletét képező- Szervezeti és Működési Szabźiyzatáú.

4.) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat engedé|yezetthétszámźlt taľtós kötelezettségvállalással
2012. július 15-től 5 fővel megeme|i, így az engeđé|yezett|étszitm 109 főľől II4 fore módosul,
2012. augusztus l-től 6 fővel megemeli, igy az engedé|yezett|étszám 114 főről IfD főre módosul,
2OI2. oktőber l-től további 15 fővel megemeli, így az engedé|yezett|étszám If} fóro| 135 főľe
módo su l, me ly kö lts é gveté s i c ímľendenk ént t ész|etezy e:

o 80101 cím engedélyezett |étsztmát 20If. augusztusl-től 1 fővel megemeli, igy az
engedélyezett|étszáma 11 fóről 12 főre módosul, 20|2. o|<tőbeľ l-től 3 fóvel megemeli, így az
engedélyezett |étszźlm |2 fóro| 15 főľe módosul,

. 80102 cím engedélyezett|étszźtm2l fo,

r 80103 cím engedé|yezeÍt|étszźtma 2012. július 15-től 5 fővel megeme|i igy az engedé|yezett

|étszám 61 fóľől 66 fore, f\If . augasztus l-től 6 fővel megemeli igy az engedélyezett|étszám
66 foro| 7f főre módosul, 2012. oktőber l-től |2 főve| megemeli igy az engedélyezett|étszám
72 főrő| 84 főľe módosul"

o 80104 cimhatározatlan idejű engedélyezett|étszámátf0I2' augusztus l-től 1 fővel csökkenti,
így az engedé|yezett|étszźlm 11 főről 10 fóľe módosul,

o 80105 cím engedélyezett|étszáma 6 fő.

5')a) a 4') pontban foglalt létszámbővítéssel kapcsolatosan azezévi többletköltség 1l'806,8 e Ft,
melynek fedezetéül az onkormányzat működési céltaľta|ékán be|ii| 962,7 e Ft összegben a

rendkívüli hideg időjárás miatti többlet költségek és az źůta|ános taľtalék 10.844,1 e Ft összegben

e|oir ány zatátj elöl i me g.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01cím általános taľtalék e|őirányzatát |0.844,| e Ft.tal, a

miĺködési céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárás miatti többletköltségek e|őlrźnyzatéft

96f,7 ę Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszkoz
ái|amhánartáson beltilre) ezen belül saját kĺĺltségvetési szervek felügyeleti működési támogatása

e|őirányzatát 11.806,8 e Ft-tal megemeli a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása

cimén.

c) a Józsefrárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját költségvetési

szervek mrĺködési felügyeleti tämogatása e|óirányzatát 580,9 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a

személyi juffatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatźlt 400,0 e Ft-tal, a cafateria
e|őirányzatźú 55,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĺjźtru|ási adő



e|őirányzatát 774,6 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA e|oirányzatát 10,6 e Ft-tal megemeli
2012. augusztus 1-től 1 fő engedélyezett|étszám emelés miatti többletköltségek címén.

d) a Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80104 cím bevételi támogatások saját koltségvetési
szervek mrĺködési felügyeleti tźtmogatása e|óirźnyzatát 580,9 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|óirźlnyzatát 400,0 e Ft-tal, a cafateria
e|óirányzatát 55,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzäjźtru|ási adó
e|őftányzatźń 114,6 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA e|őirányzatźfi 10,6 e Ft-tal csökkenti
201f' auguszfus l-től 1 fő engedélyezett|étszźtm cstĺkkentés címén'

e) a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek mÍĺködési felügyeleti tĺámogatása e|olrźtnyzatźtt 3.f58,4 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a
személyi juttatás, ezen belĹil a rendszeres személyi juttatás e|oirányzatźú f.250,0 e Ft-tal, a
cafateria e|őirányzatát 306,3 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jráľulékok és szociális hozzájtru|ási
adő e|őirányzatát 643,9 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA e|őirttnyzatát 58,2 e Ft-tal megemeli
2012. július 15-től5 fő engedélyezett|étszálm emelés miatti többletköltségek címén.

f) a Józsefuárosi Városüzemęltetési Szo|gtůat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek mrĺködési felügyeleti tźlmogatása e|oirźtnyzatźń 4'095,| e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|oirányzatttt 2.880,0 e Ft-tal, a
cafateľia e|őirźtnyzatát 334,I e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźtu|ási
adó előiľányzatźlt 877,4 e Ft-tal, a dologi ezen belül azSZJA e|őkányzatát 63,6 e Ft-tal megemeli
2012. augusztus l-től 6 fő engedélyezett|étszám emelés miatti t<jbbletkoltségek címén.

g) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési
szeľvek működési felügyeleti támogattsa e|óirányzatát 880,5 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a
személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás e|olľányzatźlt 600,0 e Ft-tal, a cafateria
e|őirátnyzatáú |00,f e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adő
e|őirźtnyzatát173,9 e Ft-tal, adologi ezenbelül azSZJAe|óirźlnyzatźú6,4eFt-ta|megemeliZDtf.
októbeľ l-től 3 fő engedélyezett|étszźlm emelés miatti többletköltségek címén.

h) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|géiat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek működési felüryeleti támogatása e|őirányzatźĺt 3.57f,8 e Ft-tal és ezze| egyidejtĺleg a
személyi juttatás, ezen belül a ľendszeres személyi juttatĺás e|óirányzatát f,400,0 e Ft-tal, a
cafateńa e|őirányzatźłt 400,9 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzt|źru|ási
adó előiľányzatát 695,7 e Ft-tal, a dologi ezen belül azSZJA e|őĺrányzatźtt76,2 e Ft-tal megemeli
2012' oktőber 1-től |f fó engedé|yezettlétszźlm emelés miatti több|etköltségek címén.

6.) az tnkormĺnyzat tizleti vagyonai közül az a|ábbi címeken szerep|ő ingatlanokat akor|átozottan
forgalomképessé vagyonná nyilvánítj a.

1084 Budapest, Déri Miksa u.3.fszt. 4.
I086 Budapest, Szerdąhelyi u. 5.

l086 Budapest, Baueľ S. u' 9-]].fszt. l.
l084 Budapest, Józsefu. 57. fszt. 2.

1084 Budapest, Józsefu. 59' fszt. 4.

1081 Budapest, Vay A,dóm u. 4' I. em. 22.
108I Budapest, Vay Adám u. 6. fszt. 9.

1084 Budapest, Nagtfuvaros u. 26. I. em. 21.

I089 Budapest, Kőris u. 4/A. fszt. 1.

1089 Budapest, Kőľis u. l1. fszt. 13.

1082 Budapest, Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18.

I084 Budapest, Lujza u. 34. Jélemelet ]6.
1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. em. 20.
I089 Budapest, Dugonics u. ] 4' félemelet I.
1089 Budapest, Dugonics u. 16. L em. 17.

irođa és LELEK Pont
ĺÉĺr,r ĺ1az II. (I 4 férőhetý
ĺakńs, LELEK szállás
lakás, LELEK szóltós
lakós, LÉLEK szátlás
lakás, LELEK szótlás
lakás, LELEK száttós
lakás, LÉLEK száltás
lakás, LELEK száttás
ĺakńs, LÉLEK szótlás
Iakós, LELEK szóllas
lakás, LELEK szátlas
lakás, LELEK száttas
lakós, LELEK szattás
lakás. LELEK szátlás
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l089 Budapest, Kálváľia u. ]0/B. I. em. ]8.
l089 Budapest, Kálváriau. 26.fszt. 9.

1086 Budapest, Magdolna u. 12. fszt. 2.

l 086 Budapest, Magdoĺna u. 4 ]' fszt. 4'

1083 Budapest, Tomő u. 23/B. fszt. 6.

1083 Budapest, Tomő u' 56. fszt. 19'

1083 Budapest, Tomő u. 60.fszt' l4.

lakns, LELEK szállĺźs
lakás, LELEK szátlás
lakás, LELEK szĺźtlás
lakńs, LELEK száltás
lakas, LÉLEK szótĺós
lakás, LELEK száttós
lakás, LELEK száItás

7) felkéri a polgármestert, hogy ahatározat mellékletét képezó módosító okiratokat, ahatározat3.
szźtmű mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratot és a 4. számű mellékletét

képezőszervezetiésmiĺködésíszabá|yzatotir jaa|á.

8) felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a

határ o zat 4 - 5 . p ontj áb an fo gl altakat ve gye ťl gye lemb e.

9 .) a I 5 7 l 2O1 2. (v' 0 3 . ) számű határ ozatának 5 . p ontj át az a|ábbiak szeľi nt mó do s ítj a :

,,5 . a Teleki téri ideiglenes piac üzemeltetés ébó| származó bevételek, bérleti díjak 2012. augusztus

0l-től az Önkormányzatot illetik meg.''

l0.) a15712012' (V.03.) száműhatározattnak9. pontját aza|ábbiakszerintmódosítja:

,,9. felkéri a polgármestert, hogy a Jőzsefvźrosi Váľosüzemeltetési Szo|gźiat által megkötött, a

Teleki téri ideigĺenes piac műliodésével kapcsolatos szerződéseket azonkormányzatnevére
kosse meg 2012. július 3l-ig.,,

Fele|os: polgármester, Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szo|gá|atigazgatőja
Határiđő: 1-7. pont esetén 2012. július 1O-ig

8. pont esetén 20If . oktőbeľ havi első képviselő-testtileti ülés

9. pont esetén 2012. július 31.
10. pont esetén 2012. július 3 1.

A dtĺntés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gáiat,

GazdtůkodtlsiÜgyosztá|y,PénnigyilJgyosztá|y,

Budapest, 2012. július 04'

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól/ hľ,,,)k.L,uź{- 

dľ. Mészĺáľ Eľika
a|jegyző
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