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Képviselő-testiilet e számár a

Tĺsztelt Képvĺselő-testiilet!

Az SZMSZ 18.s (5) bekezdés alapján ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájóban - a
Testület által megszabott határidőben el nem késztjlt előterjeszt,ések jeglzéke, amely
tartąlmazza a halasztós rovid indoklását és az előterjesztő óltal vállalt új hatóridőt.''

A fentiek értelmében tájékońatom a T. Képviselő-testületet aza|ábbíal<ĺőI:

Éffi Kf,ZtTT

2012 fił0l/ 30. 43ł5.Lą

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testületi tilés időpontj a: 20 |2. december 0 6. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem késziilt előterjesztések jegyzékéľől

A napirendet nyílt tilésen kell trárgyalni, döntés nem sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság vé|eméĺyezí tr

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati jav as|at a bizottság szźlmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.



J av a s l at a fa ii lt et é s i e lőir ány zat fe l h a s zn ú l ds úr a

444t201t. (xr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 274lf011.(VI.16.) szttrĺlil határozaltal létrehozott munkacsopoľt javas|atti, a
Belső Józsefuríľos és a Tiszfuiselő-telep, továbbá a Százados út fásításĺĺra.

2. felkéri a polgármesteľt a Mátyás tér kozelében 27 db 10 cm tĺjrzsátmérőju, (25-30 cm
kerĹilettĺ) fa telepítésére és 3 éves fenntartására, a Tisffiiselő-telep területén 48 db 8 cm
torzstńmétőjíi, (20-25 cm kerĹilettĺ), a Szézados úton 12 đb 8 cm tĺjrzsátmérójú fa telepítésére
és 3 éves fenntaľtásaľakozbeszeľzési éľtékhatźlrt e| nem érő beszeruési eljarás lebonyolításara.
Abeszerzés becsült éľtéke bruttó 7.000 e Ft.

3. azíďeí évi faültetési e|óirźnyzat felhasználása érdekében és abeszerzési eljarás fedezetének
biztosításához az onkormanyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címĺől a
Környezetvédelmi Alap, fapótlási cékarta|ékzáĺo|tkiađási eIőírányzatźúazźlro|ás alól feloldja
és egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsoportosít a 11601 dologi e|őirányzat címĺe.

4. a 3 éves fenntartás e|őirása miatt, a Képviselo-testület 201I. évről bruttó évi 1 millió
forintot 20 | 4 -ig fel adattal terhelt p éĺumat adványként kezeli, bi zto sítj a.

5. a 2. pont szeľinti beszerzési eljárás lefolytatása után a 3. pont szerinti eloirtnyzat
maľadviínyĺisszegének feIhaszĺźiásával kapcsolatos d<jntéshozata|ra - a 27412011.(vI.16.)
száműhatározattal létrehozott munkacsoport szakmai javas|ata aIapján _ a VarosgazdáIkodási
és Pénzügyi Bizottság ot hata|mazza fe|.

6. felkéri a polgármestert, hogy a k<iltségvetés kcivetkező módosításakor, valamint az azt
következő évek tervezésénél a hattrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

7. felkéľi a 27412011. (VI.16.) számú határozattal létrehozott munkacsoportot' hogy
2012. máius 31-ie egY ttibb évre szóló átfogó stľatégĺát dolgozzon ki aľról" hogY hol lehet
úi teľületeken a ztildfelületeket niivelni. fásítani. és ezt teľiessze a Képviselő-testület elé.

Felęlős: polgáľmesteľ
Hatttriđo:1-5. pontok esetén 2011. november 3.,6. pont esetén a költségvetés módosítása

20Il. decembeľ 31., valamint a következő évek költségvetésének teľvezése.
7. pont esetén 2012. máius 3l.

(20]2, nov. 8.: Gazdálkodási Ügyosztálv: A munkncsoport a Képviselő-testüĺet 20]2.
december havi első üléséig elk,észíti a stratégiára vonatkozó előterjesztést.)

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: A Ktiľnyezetvédelmi Munkacsopoľt a
20|2. novembeľ 21-i ülésén tárgya|ta a koncepció megalkotását, és úgy határozott, hogy
a Gazdátkodási ÜgyosztáIy a Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat
közľeműködésével készítse el a koncepció tervezetét a Képviselő-testület 2013. febľuáľi
második ülésére



Javaslat a lakásgazddlkodds 2012. éví íľdnyelveinek kiegészítésére

221120Í2. (vII.05.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.) a |00/2012.(III.22.) számí képviselő-testiileti határozat 3.2. pontját, az alźtbbiak'ra

vá|toztatja:

2012. szeptember 3. - 20|2. október 15. közĺltt |akáspá|yazatot ír ki felújítási
kötelezettség vállalásáva|,1, évhatátozott időre szóló bérletijogviszonnyal, előbérIeti
jog biaosításáva| a határozat mellékletét képező taľtalommal az abbarl megnevezett
józsefuaľosi k<jtődésri ifiú házasok részére, a Vaĺosgazdálkodási és Pénnigyi
Bizottságáltal kijelölt 5 darab lakás terhére.

A pźt|yźzatra kittiz<jtt lakĺásokĺa kötött béľleti szeruodésekre egységesen, l0 éves
elidegenítési tilalom kerülj on felj egyzésľe.

A jelentkezési lap értékesítéséből befoly bevétel a Kisfalu Kft. bevételétképezi.

2.)a |00|20I2.(III.22.) számű képviselő-testületi hatźrozat az alźtbbi 10.) ponttal egészül

ki: minőségi lakáscsere pá|yazat 2013. I. negyedévében, míg a lakással nem

rendelkező , Jőzsefvétrosban élők részére 2013.II. negyedévében keľiiljön kiíľásaľa. A
minőségi lakáscsere pźt|yźnat a Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2012.

novembęri ülésére, míg a lakással nem ľende|kező, Józsefuaľosban élők részéte

kiírandó pá|yazat aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. marciusi tilésére

keľiiljön előkészítésre oly módon, hogy a lÉrBr pľogram keľetében t<jľtént

rendkívĺili béľleményellenőrzés szakmai tapaszta|atainak, keletkezett adatainak

véglegesítését kĺjvetően, azok figyelembevételével keriiljĺin kidolgozásra a páIyázat

feltételrend szer e, a bérlők |<lv á|asńásának szempontj ai.

A 2013. I. félévében tervezett |akáspá|yazatokĺa 30 db cinkoľmányzati bérlakás
keriiljön bevonásra, elsődlegesen a l}}oÁ-os ĺjnkormźnyzati épületekben lévő iires
1akásá11omanyból

3./A Képviselő-testület felkérĺ a Kisfalu Kft-t. hoev a ioecím nélküli lakáshasznáIók
helvzetót mérie fel. és az eľedmények ismeretében a iogcím nélkĺili
lakáshasználók helyzetének ľendezésére tewe meg iavaslatát' legkésőbb a
Képviselő-testület 2012. decembeľi első ľendes ĺiléséľe.

4.) A Képviselő-testĹilet felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb komfoľtfokozatu
(ramfortos/osszkomfortos/ lakások vételárszźzďékának emelésére vonatkozóan tegye

meg javaslatát, legkésőbb a Képviselő-testtilet 2012. októberi első rendes tilésére.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft iigyvezeto igazgatőja
Határidő: 1. pont vonatkozásában aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012.július

l8-ai ülése.



2. pont tekintetében a Yárosgazdétlkodási és Pénztigyi Bizottság 20t2.
novembeľi és 2013. maľciusi ülése
3. pont tekintetében a Képviselő.testület 2012. decemberi első rendes ülése
4. pont tekintetében a Képviselő-testtilet 2012. októberi első rendes ülése

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:

A Képviselő-testület 255120|2. CVII.19.) szźtmuhatározatźnak 1.) pontjában elvi hozzźljáĺulasĺ
szandókát fcjcztc ki ĺz egyszeres és többszörös mértékű lakáshasználati díjak nettó
kĺilönbözetéből adódó követelések elengedése vonatkozásában azzaI, hogy a tételes,
száĺnszeríisített csomagot a20|2' októberi második rendes Képviselő-testiileti ülésén fogadja
el.

A Képviselő-testiilet döntései szorosan _ mindkét határozat a jogcím nélkuli lakńshasználóIcra
vonatkozik - összefliggnek. A Tarsaság Lakásgazdálkodási Irođája elsődlegesen azonjogcím
nélktili lakáshaszná|őkiratanyagát (234 db iiglirat) nézte át, akiknek többszörös hasznáIati dij
keľült megá||apíttlsta. Az ügyiratok źúnézésével egyidejrileg módosítottźk _ a hatályos
jogszabáĺyolĺľlak megfelelően _ akorábban kiktjzölt tĺjbbsztjrtjs használati díjakat egyszeressé,
kiközcjlve ań. a jogcim nélküli lakáshasználók felé. A feladatta| 2012. szeptember közepéig
végeńek.

A fenti feladattal parhuzamosan az időkĺjzben jogcím nélktili (további 457 db ĺigyiľat) vá|t
(pld. határozott idejű bérleti szerződés lejárt, a bérleti jogviszony felmondásra került, bérlő
halála utón visszamaradt jogcím nélkaliek stb-stb.) lakáshasználók felé 2012. októbeľ 31.

napjával bezárőIag e|készítették a használati díjközlőket. A felađatta| 2012. november
kozepéigvégeztek.

A fenti adatok ismeretében a Kft. 2012. október 31. napjávalbezá,ĺő|ag 691 jogcím nélkül
lakáshaszn tiőt taÍt nyilván.

A jogcím nélkiili lakáshasznáIők helyzetének felmérését_ a Józsefvárosi Csaĺádsegítő
Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Iroda eglüttműk)désével -a fenti
feladatok e|végzését követően állt móđjukban megkezdeni, azonban a jogcím nélküli
lakáshaszná|ők magas szźlmáből adódóan a fe|adatta| (iratanyagok tételes átnézése) nem
tudtak végezĺĺ. Ezért ajogcím nélküli lakáshasznźl|őkhe|yzetének felméréséľő| ttĄékoztatást,
valamint a helyzetiik megoldásáľa javaslatot a Képviselő-testtilet 2012. dęcember 2. ľendes
üléséig nem tudnak adni. Fentiekľe tekintettel, az eIóterjesztés elkészítésére hatźridő
módosítása szfüséges, a hatátozat szeľinti feladatot legkésőbb a Képviselő-testiilet 2013.
januráľ havábaĺtartandó 2. rendes ülésére elkészíti.

Javaslat a Trefort u. 3-5. satm alatti hdzi gyermekorvosok elhelyezéséľe

258ĺ2012. o.II.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert' hogy készítsen javas|atot a

Budapest, VIII. kertilet Trefoľt u. 3-5. száma|attí ingatlanban mfüödő kétházi gyermekorvosi

praxis végleges elhelyezéséľe a Képviselő-testiilet 2012. decembeľ havi első ülésére.

Felelős: polgármester

Hatáľĺdő: a Képviselő.testület 2012. december havi első ůilése



A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatása alapján: a képviselő-testület 20|2. évĺ
decembeľi 2. ĺilésére az e|őterjesztés elkészítésre keľiĺl.

Javaslat a júrdsi rendszer kialakítúsúval kapcsolatos diintések meghozatalóra

34st2012. (x.18.)

A Képviselő-testĺilęt úgy dönt, hogy

1. elfogadja az onkormźnyzatés Budapest Főváros Kormányhivata\a ktjzött a VIII. keľĹileti

hivatal kialakításĺához szĹikséges, a jarási (fővarosi keľületi) hivatalokĺól szóló 2I8l20I2.
(V[I.13.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészített megallapodás

tervezet fő tartalmi elemeit - a hatźltozat 2. pontjában foglaltalaa is Íigyelemmel -,

mindazon vagyon és vagyoni éÍték:Ljoganak Magyar ,tllam ingyenes hasznáIatba adása

éľdekében' amelyek a jogszabáIy á|ta| meghatátozott, átvételre kerülő tllIaĺnigazgatásí

feladatok ellátását biztosítjĺík és felhatalmazza a polgĺĺľmestert, hogy a Budapest Fővaľos

Koľmányhivata\źlva| tĺjľténő egyeztetést kĺjvetően 20112. október 30. napjáig a

megállapodás és mellékleteinek végleges taľtalmát ĺjsszeállítsa és a megźilapodást,

valamintamegáI|apodásbanmegfogalmazottnyi|atkozatokataIáfu ja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|2. október 30.

2' Ahatźrozat I. pontja szeľinti megállapodás alapján a VIII. keľületi hivatal múködésének

biztosítása érdekében Budapest Főváľos Kormányhivata|a tészére 2013. január 01.

napjától ingyenes haszná|atba źúadja az onkoľmźnyzat kizarólagos tulajdonában Iévő, az

átvételre kerülő á||arĺligazgatási feIadatok ellátásához sziikséges ingó vagyoĺlt, valamint

alábbiingatlanokat,ingat|anrészeket,gépjárművet:

a) 3523210lNzO,35232lOlN26helyrajzi szttmt,Bp., VIII. Baross u. 59. sz. alatti263 mz

és 184 m2 alaptertilettĺ ingatlant,

b) 356sfl0lNt7 ,3568210lN18,3568210lN19, 3568210lN20 he|yrajzi szźĺrľÚ, Bp., VIII.

Práter u. 22. sz. a|atti |72 m2,24 fiŕ,33 fiŕ, 167 fił alapteľülehi ingatlant,

c) 34944lOlN6he|ytajzi számu,Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti 66,25 m2 alapterülenĺ

íngatlanrészt,

đ) LCT-400 forgalmi rendszámú Ford Transit Tourneo Connect típusú gépjaľmű.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013 .j anuaľ 0 1 .



3. a) a Polgáľmesteri Hivatal 230 fős - 2 fő tisztségviselővel együtt, a 2 fő
pľémiumévek progĺamban foglalkoztatottak, valamint a taľsadalmi megbízatásil
alpolgármester nélküli - engedéIyezett |étszźmát a járásí rendszer kialakítása miatt
átađásra kerĹilő, előzetes egyeztetések szerint 78 álláshely bíńosítása érdekében 2012.
novembeľ 01 napjával 18 álláshellyel megemeli, ezáItal a Hivatal engedéIyezettlétszámti
2012. november 01. napjával 248 főbenhatźnozzameg, melyhez 5.486,4 e Ft-ot bíztosít,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2012. novembeľ 01.

b) ajelen határozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betöltésétztro|ja,

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20If. novembeľ 01.

c) a Polgármesteri Hivata| - 2 fő tisztségviselővel egytitt, a f fó prémiumévek progľamban
fog|alkoztatottak, valamint a tlíľsadalmi megbízatásu alpolgármesteľ nélküli
engedélyez ett |étszámát 20 13 . j anuáľ 0 I . napjáv al 1 7 0 főben határ ozza meg,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.januáľ 0 1.

d) felkéri a polgáľmestert, hogy az átaďandő |étszám szźlmźnak meghatźlrozása táĺgyábarl
folytasson egyeztetést a Koľmányhivatallal.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2012. októbeľ 3 0.

4. a) Polgármesteri Hivatal tészéte 1 db gépjáľmű beszerzésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot

biztosít.

Felelős: jegyző
Hatĺĺľidő: 2012. december 31.

b) a Polgármesteľi Hivata|részéte bútoľok beszeruéséľe bruttó 7.000,0 e Ft-ot biĺosít.

Felelős: jegyzo
Határidő 20|2. december 3 1 .

c) a Bp., Vn. Práter u. 22. sz. alatti
35682l0lV20 helyrajzi szĺĺmú ingatlan
6.000,0 e Ft ĺisszegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 30.

35682t0t N17, 3568210/Nr8, 3568210/Nr9,
felújítási munkálatainak elvégzésére bruttó

d) A Bp., VilI. Víg u. 32. sz. alattí 34944l0lMlJŁ, 3494410lł 16 he|yrajzi szźtmil
ingatlanok felújításaľa bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéri a Kisfalu Kft-t a
munkálatok lebonyolításáta, azza|,hogy az onkoľmanyzatta| kötött megbízási szerzódés
szerinti bonyolítási díifizetésre vonatkozó renđelkezéseket nem alka|mazza.
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Felelő s : pol gáľme steľ' Ki sfalu Kft . tigyve zetoj e
Hatáľidő: 2012. novembeľ 30.

5. ahatéĺozat 3. a) pontjában, valamint 4. a)-c) pontjában foglaltak fedezetére..

a) az onkormtnyzatbęvételi közhatalmi bęvételek - építményadó _ e|őirtnyzatát

5.486,4 e Ft-tal megemeli, ezzel egyiđejűleg a kiadás 11l08-02 cím múköđésre átadott

pénzesz,koz, á]lamházt,artáson bęltilrę, ęzęn bęltil saját költségvetési szervek felügyeleti

múkcjdési támogatása e|oirźnyzatát ugyarĺezen összeggel megemeli a Polgáľmesteri

Hivatal tźmo gatása címen.

b) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevéte\i támogatások saját költségvetési

szervek műkcjdési felügyeleti szervi támogatása e|őirźnyzatát 5.486,4 e Ft-tal, éS a

kiadás 12202 cím rendszeres személyi juttatás előirányzatźú 4.320,0 e Ft-tal, a

szociális hozzájźrulźls előiľányzattń |.|66,4 e Ft-ta| megemeli |étszźtm bővítés címen,

és ezze| e gyidej iĺle g ezen elő irány zatokat. zźr o|j a.

c) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos taľtalék

e|óirźnyzatan belül az źita|źnos taľtalék eLőirányzatźLt 17.500,0 e Ft-tal csökkenti és

ezze| egyidejűleg a kiadás 11l08-02 cím műkcidésre átadott pénzeszkoz

tl|IaÍnhźľZtaÍtáson beliilľe) ezęn belül saját költségvetési szervek felügyeleti mfüödési

támogatása e|ofuányzatát 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb fe|halmozási kiadáson beliil a saját

költségvetési szeľvek felĺigyeleti támogatás e|óirányzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli.

d) a Polgármesteri Hivatat 12000 cím bevételi támogatttsok saját költségvetési

szervek működési felügyeleti szervi tźlmogatása e|őirźnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, és a

kiadás I2201-u cím dologi eLőfuźnyzatát lgyan ezen összeggel megemeli bútor

beszerzés címen.

e) a Polgármesteľi Hivatal 12000 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési

szervek fe|ha|mozźlsi, felújítási felügyeleti szervi támogatása e|óirźnyzatát 10.500'0 e

Ft-tal, és a kiadás lff}I-u cím beruházások e|óirźnyzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjármtĺ

vásárlás címen, és a felújítások előiľányzatźi 6.000 e Ft-tal Práter u.22. felújítás címen

megemeli.

Đ A Bp., VIII. Víg u.32. sz. a|atti34944l0lN144,3494410lł 16helyrajzi száĺrľu

ingatlanok felújításara bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít a 11602 cím karbantaľtás

e|őirźlnyzatára.

Felelős: polgármester
Hataľiđtĺ: 2012. október 1 8.

6. 2 fő kozszolgźiati jogviszonyának megsztintetésére az oket megillető jaľandóságokra

összesen 3.284,0 ezet Ft, valamint 887,0 ezer Ft jáĺulék fedezetet biztosít a Polgármesteri

Hivatal bérmegtakarítása terhére. A Polgármesteľi Hivatal kiadás 12202 cím személyi
juttatás e\őirźnyzatán beliil a kĺjztisztviselők rendszeres személyi illetmények



elóirányzatát 3.284,0 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a felmentés, végkielégítés

eIőir ány zatát ugy an ezen o sszeg gel me gemelí.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201,2. október 18.

1. A 34944101Nl, 34944101N2, 34944101N3, 34944101N4, 34944101N6 helyrajzi
számu, természetben a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti IO82 fiŕ alapterületü ingatlant a

Polgármesteri Hivatal telephelyének (irattáľ céljából) kijelöli, ahattrozat2. c) pontjában

foglaltak fi gyelembevételével.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatáľidő: 2012. októbeľ 30.

8. felkéri a Rév8 Zrt-t, valamint a Kisfalu Kft-t a Bp., V[I. Pľáter u. 22. sz. a|attj

ingatlanźúadására,af ogyasńásmérőkátírására.

Felelős: Rév8 Zľt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. tĺgyvezetője
Hataľidő: 2012. október 25.

9. felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatli helyiség átađtsára, a
fo gyasztásm ér ók átír ásźr a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetoje
Hatźniđő : 2012. október 25.

10. felkéľĺ a polgármestert. hogv a 2012. decemberi első rendes képviselő-testületi
ülésre készítsen beszámolót a Budapest Főváľos Kormánvhivatalával a VIII. kerületÍ
hivatal kĺalakítása tárgyában megktitött megállapodás tarta|máról.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. decembeľi első képvĺselő-testůĺIeti ĺilés

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a megállapodás a|áírásra ĺinnepélyes keľetek
közőtt2012. oktĺóbeľ 30.án sor került. A megállapodás mellék|eteinek néhány eleme még
egyeztetés alatt van a Polgáľmesterĺ Hivatal és a Kormányhivatal közőtt. A beszámolĺí
legkésőbb a Képviselő-testůilet január első iĺléséľe elkészítésre és előteľjesztésre keľiil.



J av as l at a k ö zn ev e l é s i inté zmé ny e k míí kij dtetés ér e

386/2012. (Xr.08.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a.l 2012. decembeľ 10-i hatállyal új, önállóan múk<jdő és gazdźůkodó kĺjltségvetési

szcrvct alapít Józsefuóľosi Intézménymrĺlĺodtető Központ néven' melynek alapító okiratát

az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglaltak szeľrntí taľtalommal elfogadja.

b.l a költségvetési szerv székhelyéül a 1082 Budapest, Baľoss u. 84. helyiséget
(helyrujzí szźlm: 3 525 4 l 0 l N3 ) j el<ili ki.

2. a) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőjźtt, hogy a hatźnozat 1.b./ pont szerinti
helyiségcsopoľt kialakításanak költségeinek felmérésére és erre vonatkozóan készítsen

előterjesztést a Vaľosgazđźlkodttsi és Pénzügyi Bizottság elé. A felújítás feđezetére

18.000 e Ft összeget biztosít.

b) az onkormanyzat kiađás |1602 cím felújítási előiranyzatźn belÍil a |akőhazak
életveszély elhaľítás és gtnháIőzat csere eLőirźnyzatát 8.000,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01
cím mfüĺidési céI és általános tarta|ékánbę|n| az általános tarta|ék e|őirźnyzatát 10.000,0
e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 1160l cím felújítás előirźnyzatát 18.000,0
e Ft-tal megemeli.

3. megbizza a Kisfalu Kft-t a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ székhelyének
kialakításával kapcsolatos bonyolítói és mrĺszaki ellenőri feladatok e||źtásával _ az

onkoľmanyzat és a Kisfalu Kft. között érvényes megbízási szerzőďésben foglaltak

a|apjtn -, és az etlhez szfüséges szakhatósági engedélyekbeszęrzésével.

4. A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ álláshelyeit

a.l 2012. december 10-től 3 közalkalmazottiálláshelyben,
b. l 20 13 . j anuár I -tó|' 1 52 koza|ka|mazotti álláshelyben

áI|apítja meg a jelenlegi köznevelési intézmények engedélyezett álláshelyeinek
átcsoportositásźxa|.
5. a Jőzsefvárosi Intézménymfüĺldtető Kĺĺzpont 2012. évi mfüĺjdésének dologi kiadasaihoz

1.000,0 e Ft-ot biztosít a múkĺĺdési áltďanos taľtalék terhére.

6. a költségvetési címĺendet kiegészíti 20|2. december 10. napjától 72100 címmel

Józsefuarosi Intézményműködtető Kĺizpont elnevezéssel.

7. az I-5. pontokban foglaltak a|apjáĺ az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél

és általános taľtalékon belül az általĺínos taľtalék eLőirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti
és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím műkĺldésre átadott pénzeszkoz

áIlamhźńartáson belülte, ęzeÍl beliil saját kclltségvetési szervek múködési felügyeleti

s zervi támo gatása eIőfu tny zatźi, ugy an ezen ö s sze g gel me gemeli.



8. a Jőzsefvźľosi lntézménymfüödtető Kĺizpont 72100 cím bevéte|í támogatások saját

költségvetési szervek műktjdési feliigyeleti szervi támogatása előiráĺyzatźĺ és a kiadás

dologi előfuányzatát 1.000,0 e Ft-talmegemeli azintézmény mfüödési kiadásai címén.

g. a) 2OI2' december 3I. napjáva| feIadatźúszervezés miatt a ľÁ-ľĺ-ra Napkozi otthonos
óvo da önáll ó gazdźiko dás i j o gköľét me gszűnteti.

h) 2013. janlláľ l-jétől az, a]áhhi kriznevelési intér,mények gazdźłlkodási, pénzügyi-

számviteli, műkĺjdtetési, ĺizemeltetési, étkeńetési, szakmaí eszkozbeszerzésí
feladatokat a lőzsefuźlrosi Intézményműködtető Központ |átja e|:

GYEREK-VIRÁG Napközi otthonos óvoda
Hétszinvir ág Napközi otthono s ovoda
KaticaBölcsőđe és Napkĺizi otthonos óvoda
KINCSKERESO Napközi otthonos óvoda
Koszoľú Napközi otthonos ovoda
Mesepalota Napk<izi otthonos óvoda
Napraforgó Napközi otthonos ovoda
Napsugĺĺr Napközi otthonos óvoda
Piýpang Napközi otthonos óvoda
Százszorszép Napközi otthonos óvoda
Szivźrvány Napkozi otthonos óvoda
TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda
Várunk Rád Napközi otthonos óvoda

2013. januźtr l-től a Józsefvaĺosí Intézménymúködtető Központ végzi az á||aĺni
íntézményfenntartó központ és az önkormányzat áItaI kÓtött megállapodás a|apjźn az

önkoľmĺĺnyzat tulajdonát képező ingatIanban folyó állami köznevelési feladatel|átáshoz

kapcsolódó gazdá|kodási, az ingó és ingatlan Vagyon műkĺjdtetését, az üzemeltetési,

étkeńetési'szakmaięszkozbeszerzésifeladatokę|Iátását.

felkéri a polgáľmesteľt a 9.b.l pontban szereplő köznevelési intézmények alapító

okiľatának módosítását terjessze be a Képviselő-testtilet decemberi tiléséľe.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Jőzsefvárosi Intézménymfüödtető Kĺizpont és az óvodák
köz<jtti gazdáIkodási megállapodást készítse elő a Képviselő-testiilet decemberi ülésére.

felkéľi a polgármestert, hogy az ővođźl<ka| és az iskolákkal a műkcidtetésre vonatkozó

megállapodást készítse elő a Képviselő-testiilet decemberi ülésére.

felkéri a polgármestert, hogy a Jőzsefváĺosi Intézményműkodtető Központ Szervezeti és

Mfü ö dé si S zab źiy zatźi j őv ahagyásľa terj e s s ze a Képv iselő -te stüIet el é.

elfogadja a Jőzsefváĺosi Intézményműk<idtető Kĺĺzpont iĺtézményvezetői álláshelyéľe

vonatkozó pá|ytzati felhívást az előterjesztés l0. szźlmű mellékletét képező tartalommal.

a hatátozat 15. pontja szerinti páIyazat lebonyolításéůloz 3 tagt értékelő bizottságot hoz
létre, mely tagjainak az a|ábbj személyeket jelclli ki:

10.

11.

12.

15.

76.

13.

14.

t0



- Sántha Péterné
- Zentai Oszktr
- Pintéľ Attila

17. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 15. pont szeriĺti pá|yázati felhívás

megjelentetéséről a kotmźnyzati személyĹigyi igazgatźsi feladatokat ellátó Szerv

internete s o l dalĺĺn, a I ő zsefv áro si onko ľm tny zat internete s honl apj an.

l8. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 16. pont szeľinti értékelő bizottság javaslata

alapjáĺ, apáIyźzati felhívás szerinti benýjtási határidőt kĺjvető képviselő-testületi Ĺilésre

avezetőipáIyźuatot e|bírá|ásáĺa vonatkozó előterjesztés előkészítéséľől.

19. A Jőzsefvárosi Intézménymfüodtető Központ intézményben a vezetői pótlékok méľtéke

és száma:

beosztás
pótlék mértéke a
pőt|éka|ap%o-a

Jogosultak
száma

iĺtézményv ezetó, magasabb v ezető s00 I

intézményvezető helyettes, magasabb vezeto 400 2

vezető 200 2

20. a határozat 4. pontjában foglaltakľa figyelemmel, 20|3. januĺáľ 1-tő1 az óvodak

engeđé|yezeÍÍ. koza|ka|mazotti álláshelyeiből az egyéb (gazdasági' technikai)

álláshelyeket csökkenti - intézményenkénti bontásban az a|źtbbi tábIázat szerinti módon -
és ezze| módosítja az óvodak egyéb (gazđaságí, technikai) és engedé|yezett

ko za|ka|mazotti ál láshelve it :

íntézmény
gazdasági, technikai, miĺszaki,
kisegítő álláshely

EngeđéLyezeÍt
álláshelv

201.2.|f .31 2013.01.01 vá|tozźs 20tf .t2.31 2013.01.01

Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda 2 I 31 30

Kincskereső Napközi otthonos ovoda 1,5 1 -0,5 20,5 20

Várunk Rád Napközi otthonos ovoda r,5 I -0,5 18 17,5

Napsugár Napkĺizi otthonos óvoda 2 1 -l T7 I6
Koszorú Napközi otthonos ovoda 2 1 -1 17 t6
Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda 2 1 I I7 r6
Mesepalota Napközi otthonos ovoda 1,5 1 -0,5 20,5 20

TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda 9,5 I -8,5 30,25 2I,75
Pitypang Napközi otthonos ovoda )5 I -1,5 17,5 T6

Sziváľvány Napközi otthonos ovoda ))5 I -1,f5 28,5 27,25

Százszorszép Napközi otthonos ovoda 2 1 I 24,25 23,25

Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda 2 1 I 18,5 17,5

Katica Bö|csőde és Napközi otthonos
óvoda

2 I I 26,5 ?55
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2r.

lä..""r"o lzz,ts lr: l-s,ts lzse,s lzee,ls

felkéri a 20. pontban szeľeplő intézmények vezetőit, hogy munkáltatói jogköľÍikben

eIjuva tegyék meg a jogszabályokban előíľt munká|tatői intézkedéseket, figyelemmel a

4. pontban foglaltakľa.

felkéri a polgármestert, hogy a 201312014. nevelési évi óvodai csoportszámok

meghatáľozását ktjvetően tegyen javaslatot az óvodai pedagógus és a nevelő- és

oktatómunkát kcizvetlenül segítő kozalka|mazotti á'||áshelyek módosítására.

felkéri a Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gálat és Szakmai Szolgáltató

Intézmény, valamint az iskolák vezetoit, hogy az intézményí ingó és vagyontargyak

selejtezési, |e|tźlľozási feladatait végezze ol, és intézkeđjen a Józsefuĺíľosi

Intézménymíĺködtető Kĺizpont mfütidéséhez sziikséges źńadźs-átvétel előkészítéséről.

felkéľi a polgármestert. hogY az álláshelvek változásábóI adódó kiiltségeket teriessze

be a Képvĺselő.testůilet 2012. december havi első üléséľe.

felkéri a polgáľmestert, hogy a Lakatos Menyhéľt Józsefuaľosi Általanos Művelődési
Ktizpont feladatainak źúszewezésére vonatkoző javas|atot teľjessze a Képviselő-testiilet
elé.

26. felhata|mazza a polgármesteľt a hatźlrozat 1. pontjában meghatátozott. dokumentum

a|áirására.

27 . feIkéri a polgrírmesteľt, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a 20If. évi kclltségvetésről szóló

ľendelet kcjvetkező módosításánál, valamint a20|3. évi költségvetés tervezésekor vegye

figyelembe.

22.

23.

24.

25.

Felelős:
Hataridő:

polgármester
I., 5., |6-17. esetében
2..3. pont. esetében
novembeľ 20-i ülése
4.aJ, 6-8., 1 9. pont esetében
9.a.lpont esetében
4.bl, 9.b.l -I0., 20. pont esetében
1I-I4., 25. poĺt esetében
17. poĺt esetében
23., pont esetében
22. pont esetében
2l. pont esetében
18',24. pont esetében
26. porĺt esetében
27. pont esetében

2012. november 8.

a Y źr o s gazdálko dási é s P énztigy i Bízottság 20 12.

2012. december 10.

2012. december 31.
20|3.január 1.

2012. december 18.

2012. november 9.

2012. december 10.

2013.jťllius 31.
2012. november 30.
2012. december 6.

20|2. novęmbet 22.
2012. decembeľ 31-ig, valamint 2013. éví
k<lltségvetés tervezése

I2



A Pénzügyi Ugvosztálv táiékoztatása alapján az e|őterjesztés a Képviselő.testůilet
decemberi 2. iiléséľe kerül előkészítésre,) 

^z 
alábbi okok miatt

jogviszonyát kell megszüntetni.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. november 30.

-Ź--.. (cÄ*N/
Rimán Edina \

jegyziS

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízźlsából:

&-r"ű
a|jegyző

1,, ,,
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