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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat

Képviselő-testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés alapján ,,Állandó napirendi pont - tájékoztató formójában - a
Testi)let áltat megszabott határidőben el nem késztilt előterjeszt,ések jegłzéke, amely

tartalmazza a halasztás rovid indoklásót és az előterjesztő által vállalt új határidőt.,'

A fentiek éľtelmében tźljékoztatom a T. Képviselő-testĹiletet az alábbiaL<rőI:

TR KEZTTT

2012 ffiAffi 2 $.

4et

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testületi ülés iđőpontja:2012. április 5. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatĺí a Képviselő-testület áltat megszabott határidőben el nem késziilt
előteľj esztések j egyzékéľől

A napirendet nyílt ülésen kelltaÍgyalni, döntés nem szfüséges.

ElórÉszÍro szľRvpzpľ pcysÉc: SzBRvpzÉsI És ÜznľĺpI-ľrrÉsl Ücyoszrĺ,lv

KÉszÍrprrľ (ÜcvnĺrÉzo NEve): BonN,c.n Ge'sRlBI.I.,  r
PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNveI-/Neu lcÉľvľl-, Ice,zolÁs: z); tr
JocI roNľRol.l:3.-Q

BpľpRrpszrÉsnľ ALKALMAS :

fuIr'ĺ.ą'NEonĺe
lp.cvzo

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr

Humánszolgáltatási Btzottság vé|eményezi tr

Hatźr ozati j av aslat a bizottság. száméű a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársy alźsźú.



Javaslat a Pollack téri Közteriiletfejlesztő és _hasznosító KÍt. törvényes mííkijdésére

s1,1,/2011. (Kr. 1s.)

A Képviselő-testĹilet, mint a Pollack téri Końerületfejlesztő és -hasznosító Kft. tobbségi
tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. nem jaľul hozzá, hogy a Pollack téri K<jzterületfejlesztő és -hasznosító Kft. 201I.
decembeľ 19. 14 őrára meghirdetett rendkívüli Taggyíĺlése a Társaság székhelyén kívül
kerüljön megtaľtásra.

2. felkéri a Pollack téri KözteľĹiletfejlesztő és -hasznosító Kft igyvezetőit, hogy a Gt és a
Társasági szerzőđés szabźiyaiĺak megfelelően haladéktalanul hívják ĺjssze a Társaság
rendkívüli taggytĺlését. A rendkívüli taggytilés napirendi pontjai a kcjvetkezők legyenek:

1. Ügyvezető megváIasztása
2. Felügyelő bizotÍsági tagok megvźiasńása
3. Könywizs gá|ő megváIaszttsa
4. Taľsaság ttirvényes mfüödésének helyreállítása, arryagi helyzetének

me glár gy a|ása, fi gyelemmel a Tarsaság fennálló kötelezettségeire.

3. kifejezi azon szándékát, hogy a Társasággal szembeni követelések mielőbbi rendezésre
kerüljenek és a Társaság mfüödésef)IZ. évben is biztosított legyen.

4.I./ kezdeményezi 17.403.000,-Ft ĺisszegű pőtbefizetés elrendelését,tźtmogatás címén.

4.2'l A Taggytĺlés á|tal elľendelt pótbefizetési kötelezettség a tagokat töľzsbetéteik
arźnyában terhelik, így a tcibbségi tulajdonos Józsefuaľosi onkormányzat fizetési
kötelezettsége 8.875.530,- Ft, a kisebbségi tulajdonos a Pollack Mihály téri Mé|ygańzs
Beruháző, Kivitelező és Üzemeltető Kft ťĺzetési kötelezettsége 8.527.470,-Ft.

4.3.l Apőtbeťlzetést a taggyulési döntést követő 30 napon belül kell átutalássalteljesíteni, a
Pollack téri Kĺjzterületfejlesztő és - hasznosító Kft. részére.

4.4.l A pőtbeťĺzetés beéľkezését követően a taľsaság ügyvezetői btintetőjogi felelősséggel
kcĺtelesek atársasággal szembeni követelések kiegyenlítésére haladéktalanul intézkedni.

4.5.l A követelések kiegyenlítésének sorrendje:

4.6./ a20|1. december l-ig nem szĺímfejtetttartozás a pótbefizetésbő| azigyvezetők felé
nem kerĹilhęt kifizetésre.

4.7.l a jelenleg vitatott követelés kiegyenlítése csak akkor lehetséges, ha annak
kiegyenlítését j o gerő s bíró sági íté|et e|óírj a.

4.8./ 2008-2010. évi méľlegbeszĺámolók elkészítésére, a 2012. évi működésre biztosított
anyagi foĺrás kifizetése az adott feladat e|végzését követő ügyvezetők áIta| adott
telj esítési gazolások a|apj m ttirténj en.



4.9.l a Felügyelő Bizottság köteles valamennyi kifizetés jogosságát aláírźsával igazolni.

4.|0.l a 3. pontban megfogalmazott szándéka teljesítése érdekében a tarsaság
kötelezettségeinek tulajđoni hanyad szeľinti ľenđezésére támogatásként 8.875.530.- Ft
feďezetet biztosít. Az onkoľmźnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 1|I07-0f cím
Felhalmozási, felújítási céltartalék eIoirźnyzatźń 8.875,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11502 cím műkcjdésre átadott pénzeszkoz előirányzatźft lJgyan ezęÍl
osszeggel megemeli.

4.11.l felkéri a polgármestert, a 201I. évi költségvetésről sző|ő rendelet következő
módosításánál vegye fi gyelembe.

4.12.l felkéri a polgármesteľt a támogatási szerzőďés aláirástlra

5.l fe|hata|mazza az onkoľmanyzat képviseletében eljaró tulajdonosi képviselőt, hogy a
Pollack téľi Kdzteľiĺletfejlesztő és -hasznosító Kft. Taggyiĺlésén elődlegesen jelen hatátozat
4.|.-4.9. pontjaiban meghatározott d<jntését képviselje. Amennyiben a taggyĺílésen a
kisebbségi tulajdonos attĺrsasźęt<irvényes múködésére vonatkozóan nem a Képviselő-tęstiilet
által megfogaImazottjavaslatokat tesz, de javaslatai az onkormźnyzat érdekeit nem séľtik,
fe|hata|mazza az onkormźnyzat képviseletében eljaľó képviselőt azok e|fogadásźlĺa. Ebben az
esetben sem haladhatja meg az onkormźnyzat ťrzetési kĺitelezettsége a 8.875.530,- Ft
összeget.

6.ĺ felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés kĺlvetkező módosításánál a határozat 4.

pontj ában foglaltakat vegye Íigyelembe.

7./ Felkéri a Pollack téri Kiizteľiĺletfeilesztő és -hasznosító Kft. ügwezetőit" hogy a
pótbefizetések felhasználásáról táiékoztatásukat. a 2008-2010. évi méľlegbeszámolók
elkészítéséľe és elfoeadásának határideiéľe vonatkozó iavaslatukat. továbbá a Táľsaság
iiivőbeni működtetéséľe vonatkozĺí teľvet teľiesszék be a Képviselő.testĺĺlet 2012.
febľuáľi ľendes ülésére.

8.l Felszólítja az IJgyvezetőket, a taľsaság itatarryagźnak a társaság székhelyén töľténő

elhelyezésére.

Felelős: I.,3.7. pont esetén polgármester,2. és 8. pont esetén Pollack téri Kft. ugyvezetoi
Hataridő: 1-2' és 8. pont esetén azonrĺa|

3-7. pontok esetén Pollack téri Kft. taggyúlése

(20]2. -febr. ]6.: A Gazdálkodósi Ugyosztólv tájékoztatása alapján: A Poĺlack téri
Közterületfejlesztő és _hasznosító Ęft 2012. január 5-én megtartott rendkívüli taggłűlésén a
tórsaság torvényes műkadésével knpcsolatosan dantés nem született. A pótbefizetés
elrendeléséhez a Társasógi szerződés módosítása vált szüluégessé. A társasági szerződés
módosítását a VPB 20I2. január 25-i ülésén elftgadta, felkerte az ügnezetőket új taggłűIés
osszehívására. Az új rendkívüli Taggłűlés 2012. február ]3-án lesz. Ezen a taggłűlésen lesz
kezdeményezve a pótbefizetés elrendelése. A taggłíilési dÓntést kovetően és a dt;ntés

függvényében tudnak az ügłvezetők tójékoztatást adni a pótbefizetés felhasznólósóról és a
t ár s as óg j ov őb eni műko dé s ér őI.

Fentiek értelm,ében a határozat 7. pontjában meghatározott előteľjesztést a Képviselő-testtjlet
áprilisi első ulésén javaslom megtĺźrgyalni. )



A Gazdálkodási ÜgYosztály tá,jékoztatása alapján: A Pollackt téľi Kłizterületfejlesztő és
_hasznosÍtó Kft 20Í2. február 13-i majd ezt kłjvető és 20|2. március 12-i ľendkívüli
taggyűlésén a táľsaságĺ töľvényes műktidésérőI., a pótbefizetésről a kisebbségi tulajdonos
Pollack téri Mélygarázs Kft nemleges szavazata miatt nem sziiletett dtintés. A
pótbefizetés felhasznáIásáról és a táľsaság jiivőbeni míĺkiidéséről szóló előterjesztést a
társaság sikeľes taggyiĺlését kłivető 30 napon belĺil teľjesztjük a Képviselő-testület elé.

Javaslat a Jóuefvárosí onkormúnyzat 2012. évi költségvetéséről sailó renďelet
elfogadására

45ĺ20Í2. (II. 16.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1' a 363l20|1.(x.15.) szźlľń hatfuozatban elfogadott tervtanács évi 1.200 e Ft-os
díjazását2)Iz. évtől 600 e Ft-ľa módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: azoĺlna|
A dtintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Főépítészi Iroda

2. a 265l2OI1.(VI.l6.) szźtmu hattrozatában a RÉV8 Zrt.-nek a Magdolna Negyed II.
projekt megvalósítása soľán elismert 50.3l0.647.-Ft-os költségének fęđezetét a 2013.
évi költségvetésben biztosítja, ezért a265ĺ2011. (VI.16.) sz.hatźrozat 1. b) pontjában
foglalt 2012. évi szövegrésń2)I3. évi szövegrészľe módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2013. évi költségvetés elfogadása
A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, REv8
Zrt

3. a 340|20I1.(VII.21.) számű hatźrozattaI létrehozott Józsefuĺáľosi Intézményvezetoi
Kollégium elnökének külĺjn ďíjazását visszavonja, ezért a 340/2011. (VII.21.) sz.
hatźr o zat 2. b) p ontj tÍ. vis szavonj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
A diintés végrehajtálsátvégző szervezetierység: Humánszo|gáitatásiÜgyosztály

4. 64120ll. (II.03.) sz. hatźrozatában elfogadott infoľmatikai stratégia fejlesztési
elképzeléseinek megval ősításźłloz 2012. évben nem biztosít fedezetet.

Felelős: Polgármester
Hatĺíĺidő: azoĺlnal
A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzői Kabinet

5. 2012. kĺiltségvetési évben az a|ka|mazottak'nak szociális, temetési és továbbképzési
támogatásra forráshiany miatt fedezetet ĺem biztosít, ezért fe|kéri a polgármesteľt,
hogy az a|ka|mazottak juttatási szabá|yzatźnak módosítását terjesszebe a Teshilet elé.

Felelős: polgĺĺľmester
Hataľidő: a képviselő-testület 2012. márciusi első rendes ülése.
A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: [rumánszolgáltatási Ugyosztály

6. a 2012. évi kiiltségvetés a kiiztisztviselőknek albérleti hozzáiárulásra. szociális.
temetésĺ. családalapítási támoeatásra. egYéb ktiltségtéľítésre forľáshiány miatt



fedezetet nem biztosÍt. ezért felkéľi a Közteľůilet.felügyelet vezetőiét. hogY a
máľcius havi második rendes testületi ülésre a ktiltséwetési szer'vľe vonatkozĺó
kiizszolgá|ati iogviszonvban állók iogviszonvainak egyes kérdéseiről szóló
ľendelet teruezetét készítse el és teriessze be a Testůilet elé.

Felelős: a Kłizterület-felĺigYelet vezetőie
Hatáľidő: a képviselő.testület 20l.2. márciusi második rendes ĺĺlése.
A diintés véeľehaitását végző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ugyosztály.
Ktizterület.felůieyelet

]. 2012. évtől a Józsefuarosi EgészségĹigyi Szo|gźtIat kĺiltségvetésében a cafeténa
juttatásźra fonáshiány miatt költségvetési tźtmogatást nem biztosít. Felkéľi a
költségvetési szeľv vezetojét, hogy bevételeinek ismeretében a kötelező feladatainak
maľadéktalan telj esítésének ťrgyelembevételével a 20 12. évre vonatk oző íntézményi
cafetéria szabáIyzatot készítse el.

Felelős: EgészségĹi gyí Szolgźt|at vezetoje
Hatĺáridő: 2012. március 30.
A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ĺigyosztály'
Józsefuáľosi Egészségůigyi Szolgálat

8. kifejezi azon szándékát, hogy a RÉvs ZRt-vel kötött rehabilitációs és vagyonkezelési
szerzodésben foglalt díjat módosítja úgy, hogy a dijazás a jövőben a fe|ađatoLďloz
igazodjon, ezéÍt 201f. évre a díj összegét 45.062 e Ft-tal csĺjkkenti. Felkéri a
polgáľmesteľt, hogy szerződés módosítását terjessze be a Testiilet elé.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: a képviselő-testĹilet 2012. májusi első rendes ülése
A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási ügyosztály, REv8
Zrt.

9. a Kisfalu Józsefráľosi Yagyongazdálkodó Kft 20|I. évi éves beszrĺmolójanak
elfogadásĺĺľa vonatkoző taggyulésekor osztalék keľĹiljön kifizetésre a tulajdonos
Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmanyzat részéte, egyńszt a
targyéví eredmény terhére, másrészt pedig az előző évek eľedménýaľtaléka terhére,
úgy, hogy a kettő egyutt elérje a 70.000.000-Ft osszeget.

Felelő s : polgármester, Ki sfalu Kft . iigyvez ető igazgatőja
Határidő: 2012. május 30.
A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ugyosztály' Kisfalu
Kfr.

10. a kĺjztisńasági, paľkferrntaľtási feladat 2012. évtől a Józsefuaľosi Várostizemęltętési
Szolgálat költségvetési szerv fe|ađata, ęzért fe|kéri a polgáľmestert és a kĺjltségvetési
szerv vezetőjét, hogy az önkormányzat źúta| kötött szerződéseket - illegálisan
kihelyezett kommunális hulladék e|szźi|ításáĺa, kisállat tetem e|szá||itásáĺa, parkok
kozilzemí đíjaira - módosítsák, és ezt követően az önkormźnyzat és a költségvetési
szerv éves költségvetésének módosítását terjessze be a Testiilęt elé.

Felelős: polgĺĺrmester, Józsefuaľosi Varosĺizemeltetési Szolgálat vezetoje
Hataľidő: 2012. marcius 30.
A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Gazdálkodási tigyosztály,
Józsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálat

1 1. a) a Polgáľmesteri Hivatal 257 fős - 3 ťó tisztségviselővel együtt, a 3 fő prémiumévek
programban foglalkoztatottak' valamint a Ífusada|mí megbízatású alpolgáľmesteľ



nélkiili - engedélyęzet. |étszámźtt. I)%o-ka|, 26 főve| cstikkenti, és 2012. június 01.
napjéna|aHivatalengedéIyezett|étszá'mátz3lfőbenhatározzameg,

b) biĺosítja a felmentésre kerülő munkataľsak tészéte külön törvényben
meghatározottak szerint kiťrzetendő felmentési illetmények, végkielégítések, egyéb

j uttatások és kapcsolódó j aľulékok fedezetét.

c) felkéri a jegyzőt a létszźlmcsĺlkkentéshez kapcsolóđó munkáItatőí intézkedések
megtételéľe, továbbá a feltételek fennállása esetén a létsztlmcsĺjkkentésre vonatkozó
központi hozztlaru|źls igénylésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

d) felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a Polgármesteri HivataI á|tal ellátott önként
vállalt feladatokat és tegyenjavaslatot a fęladatok csökkentésére.

Felelős: jegyző
Hatźlridó: a)-c) pont esetébęn z)Iz.junius 01.
d) pont esetében a képviselő-testÍilet 2012. március második rendes ülése.
A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

12. felkéri a polgáľmestert, vizsgáIja meg a Jőzsefvźlrosi Kulturális és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonpľofit Kft, a Jőzsefváľosi Közösségi Ház Kiemelten Kozhasznil
Nonprofit Kft, valamint a Jőzsefuaľos Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit
Kft. mfüĺjdését és tegyen javaslatot az átaLakításta, vagy a feladat ellátás
źúszęrvezéséte.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a képviselő-testület 2012. maľciusi második rendes ülése.
A diintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: G azdálko dási Ügyo sztály

13. felkéľi a polgármestert, hogy vizsgt.Jja felĹil a Polgáľmesteri Hivatalon kívüli
koltségvetési szervek engedélyezett |étszźlmźt és tegyen javaslatot
létszámcsökkentésľe.

Felelős : polgríľmesteľ
Hatĺáridő: a képviselő-testiilet 2012. marciusi második ľendes ülése.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: GazdáIkodási Ügyosztály,
HumánszolgáItatási Ügyosztáty

6. pont:
(20]2. márc. 22.: A Gazdálkodási Ügvosztólv tájékoztatása alapján: a koltségvetési szervľe
vonatkozó kozszolgálatijogviszonyban állókjogviszonyainak egyes kérdéseiről szóló rendelet
tervezet osszedllítása, egleztetése hosszabb időt vesz igénybe, így az előterjesztés várhatóan a
20]2. óprilisi első rendes ülésre készül el.)

A Jĺózsefuárosi Kłizterület.feliigyelet táfiékoztatása alapján: A Józsefuáľosi Közteľůilet.
felĺĺgyelet kiiztisztviselői juttatásaiľól szóló ľendelet mĺidosítását a májusi első képviselő.
testületi ülésľe javasoljuk előteľjesztenĺ.
Egyeztetés tiiľtént a Hĺvatallal aľról, hogy a módosítás iinálló rendeletként, vagy a
Közterület-felügyeletľől sző|ő rendelet módosításaként töľténjen. A március 22-i
testületi ülésen ttirtént dtintéso mĺszeľint a ktizbiztonság helyi feladatainak
raciona|uállására tervezetet kell készíteni, valószínűleg szintén módosítani fogia a
felii gyeletr ő| sző|ő ľendeletet.
Fenti egyeztetésekre, diintés-előkészítésekre tekintettel javasoljuk a májusi első testületi
ĺilésľe vinni az e|őterjesztést.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéľi a polgármestert. vizsgália meg annak iogszabályi' technikai és anvagi
fe|téte|eit és |ehetőséeét" hogy a 'I{ízsefváľosi Kłizteľiilet-felĺĺgyęlet szęrvęzętén
belĺil műkłidő keriilető
szeľvezetén belül műkiidő JOFIUK Biztonsáei Csoport a itivőben egY szervezeti
egvséeként a Józsefvárosĺ Kiizteľület.felügyelethez rendelten műktidhessen és

iavaslatát a Képviselő-testület 2012. ápľilisi első rendes ůilésére teľiessze be.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a térfigyelő központ źÍhelyezésének vagy egy új digitális
platformon mfüödő kĺizpont létesítésének jogszabályi, technikai és anyagi feltételeit,
megtérülési mutatóit vizsgźija meg és javaslatát a Képviselő-testiilet 20|2. áprilisi
második. rendes testiileti tilésére teriessze be.

Fęlęlős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetében a Képviselő-testület 20|2. áprilisi első rendes ülése,

2. pont esetében a Képviselő-testiilet 2012. áprilisi második rendes ülése.

A Gazdáikodási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Á koľmányzat ľendészeti tárgyűl
tiirvénymĺidosítási csomag elfogadásáttervezi a ktizeljtivőben. A módosítások alapjaĺban
fogiák éľinteni az iinkormányzati fenntaľtású rendészeti feladatokat is ellátó szeľvezetek
feladatľendszerét, jogállását. Javaslom a ľacionaluáiásijavaslat kidolgozásával beváľni
és a javaslatba beépíteni az új jogi kiiľnyezetből fakadó konzekvenciákat. A fentiekľe
tekintettel javaslom a testületi döntésben szereplő feladat végrehajtási határĺdejét a
Képviselő-testĺĺlet 2012. májusi első üléséľe módosítani.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

l
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RimánEdinaV
jegyző

Budapest, 2012. március 28.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:

Dr.Mészár Erika
aIjegyzó
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