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Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Allandó napirendi pont - tájékoztató formájĺźban - a
Testület óltal megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegłzéke, amely
tartalmazzą ą haląsztás rövid indoklását és az előterjesztő által vállaĺt új határidőt.',

A fentiek értelmében tájékoztatom a T. Képviselő-testiiletet aza|ábbiak'ľőI:
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Előterjesztő: Rimán Edina - jegyzo

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2013. februaĺ 20. sz. napiľend

Tárgy: Tájékoztatő ahztáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéľől

A napirendet nyílt ülésen kelltĺĺrgyalni, döntés nem sziikséges.

ElorÉszÍľó szppvĺzBľl ecysÉc: SzľnvpzÉsl És KlipvIseĺ.ól IRoDA

KÉszÍrpľľe (ÜcvľlĺľÉzó ľEvľ): BooNÁn G,ą,sRlpI-Le

PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNvnl./t.1plĺp1lNyp1-, lce.zoĺ-n.s : Ą t.-'
.. ?--

JocIroNľRo''.€:

VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi tr
Humánszo|gá|tatásiBizottság vé|eményezi tr

Hatźfi ozatí j av aslat a bizottság, száffLćIÍ a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterięsztés męgtáľgyalását.



Javas lat a faiłltetés i előir ányzat felhas znúlds ár a

444t2011. (Xr.03.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 27412011.(VI.16.) szźrrŃ hatátozaĹ1al létľehozott munkacsoport javaslatźÍ, a
Bclső Józscfuaľos ós a Tisztvisclő-tclcp, továbbó a Szĺízados út fasítósĺíľa.

2. felkéri a polgáľmesteľt a Mátyás tér közelében 27 db 10 cm torzsátmérőjű, (25-30 cm
keľületii) fa telepítésére és 3 éves fenntaľtására, a Tisztlłiselő-telep területén 48 db 8 cm
torzsátméróju, (20-25 cm kerĹilehi), aSzázađos úton I2 db 8 cm törzsátmérőjű fa telepítéséľe
és 3 éves fenntartásárakozbeszeľzési éľtékhatárt e| nem érő beszerzésí eljáľás lebonyolításaľa.
Abeszerzés becsült éľtéke bruttó 7.000 e Ft.

3. azidei évi faültetési e|óirźnyzat felhasználása érdękében és abeszerzési eljaľás fedezetének
biztosításához az onkormrĺnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címĺől a
Komyezetvédelmi Alap, fapótlási céltartalék zároltkiadási e|őfuźnyzatátazáro|ás alólfeloldja
és egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsopoľtosít a 1l601 dologi eIofuányzat címľe.

4. a3 éves fenntartás elóitása miatt, a Képviselő-testĹilet 20|t. évről bruttó évi l millió
foľintot 20 I 4 -i g feladattal terhe lt p élumar ađványként kezelí, bi ĺo sítj a.

5. a 2. pont szerinti beszerzési eljárás lefolyatása atźln a 3. pont szerinti előirányzat
maľadványösszegének fe|haszĺźiásával kapcsolatos döntéshozata|ra - a 27412011.(VI.16.)
szźtm,(lhatźrozattaI létrehozott munkacsoport szakmai javaslata alapján_ a Városgazdálkodási
és Pénzügyi B izottság ot hata|mazza fel.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor' valąmint az azt
kcivetkező évek tervezésénél a hatźxozatban foglaltakat vegye figyelembe.

7. felkéri a 27412011. (VI.16.) számú határozattal létľehozott munkacsoportot' hogv
2012. máius 3l.-ig egv tiibb évľe szóló átfogó stľatégiát dolgozzon ki arról. hogy hol lehet
úi területeken a ziildfelületeket ntivelni. fásítani. és ezt teriessze a Képviselő.testtilet eIé.

Fęlelős: polgáľmester
Hatźľĺđő:1-5. pontok esetén 20II. november 3. ,6. pont esetén a kĺiltségvetés módosítása

20II. december 31., valamint a következő évekköltségvetésének tervezése.
7. pont esetén 2012. máius 31.

(20]2, nov. 8.: Gazdólkodási Ügyosztálv: A munlrncsoport a Képviselő-testület 20]2.
december havi első üléséig elkészíti a stratégiáravonatkozó előterjesztést.)

(2012. dec. 6.: A Gazdálkodási Uq.vosztálv tájékoztatása alapján: A Környezetvédelmi
Munkacsoport a 20]2. november 2]-i ülésén táľgłalta a knncepció megalkotásdt, łés úgy
határozott, hogl a Gazdólkodósi Ügłosztály a Józsefvárosi VárosĹizemeltetési Szoĺgálat
közreműkodésével készítse el a koncepció tervezetét a Képviselő-testület 2013. febľuóri
második ülésére.)



A Vagvongazdálkodási és Üzemeltetési tjgYosztálv tájékoztatása alapján: az Ügyosztáůy
nem rendelkezik olyan szakképzettségű munkavállalĺíval, aki el tudná készíteni a tervet,
azIJgyosztáiy a20t3. évi kiiltségvetés tervezésekor leadta kiiltségvetésĺ igényét egy olyan
beszerzési eljárás lefolytatásához, amelynek végeredményeként létľejiihetne ez a
stratégia. Továbbá vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a közterůilet-alakítási teľwel
együtt elkószíthető.e a stratégĺa. A stľatégia a Képviselő-testiilet elé várhatóan a 2013.
június havi első ůilésľe fog elkészülni.

Javaslat a járúsí rendszer kialakításúval kapcsolatos diintések meghozatalóra

34st2012. (X.18.)

A Képviselő-testtilet úgy döĺrt, hogy

1. etfogadja az onkormźnyzat és Budapest Főviíros Kormĺĺnyhivata|akdzött a VIII. kerületi

hivatal kialakításahoz szĹikséges, a jarási (fővarosi keľĹileti) hivatalokról szóló 2|8/2012.
(VIII.l3.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészített megállapodás

tewezet fő tatalmi elemeit - a határozat 2. pontjában foglaltakra is figyelemmel -,

mindazon vagyon és vagyoni értékű joganak Magyaľ Allam ingyenes haszĺźiatba adása

érdekében, amelyek a jogszabáIy á|tal meghatźĺrozott, tltrétęIre kerĹilő źl|Ianigazgatási

feladatok e|ItLtástú. biztosítjak és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest Főváros

Kormányhivata|ával történő egyeztetést kĺivetően 2012. október 30. napjáíg a
megállapodás és mellékleteinek végleges tartalmát összeállítsa és a megállapodást,

valamintamegállapodásbanmegfogalmazottnyiIatkozatokata|áírja.

Felelős: polgármester
Hatźridő 2012. október 3 0.

2. Ahatétozat I. pontja szerinti megállapodás aIapjźln a VIII. keriileti hivatal működésének

biztosítása érdekében Budapest Főváros Kormĺányhivata|a részére 2013. januĺíľ 01.

ĺapjźńőI ingyenes hasznźůatba átadja az tnkoľmáĺyzatkizárő|agos tulajdonában Iévo, az

átvételre keľiilő á|Ianigazgatási feladatok ellátásához sziikséges ingó vagyont, valamint

aIábbi ingatlanokat, ingatlanľészeket, gépjáľművet:

a) 3523210l N2O, 35232l0lV26 he|yrajzi számu, Bp., V[I. Baross u. 59. sz. alattí 263 mf

és 184 rlł alapteruletű ingatlant,

b) 356s2l0lNI7,3568210lN|8,3568210lN19,3568210lN20helyrajziszámu, Bp.' VIII.

Prátet u. 22. sz. a|atti t72 fił,24 ftŕ, T fiŕ, |67 fił alapteľĹiletrĺ ingatlant'

c) 34944l0lN6he|yrajzi szźtmű,Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alaÍti 66,25 m2 alapterülettĺ

ingatlarľészt,
d) LCT-400 forgalmi rendsziímú Ford Tľansit Tourneo Connect típusú gépjaÍmn.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2)I3.január 0 1.



3. a) a Polgármesteľi Hivatal 230 fős - 2 fő tisztségviselővel egyĹĺtt, a 2 fő
pľémiumévek programban fogla|koztatottak, valamint a társadalmi megbízatásil
alpolgáľmester nélküli - engedé|yezelt létszámát a jarási rendszer kialakítása miatt
átadásta keľĹilő, előzetes egyeztetések szerint 78 álláshely bíztosÍtétsa érdekében 2012.
november 0I napjtĺval18 álláshellyel megemeIi' ezźita| a Hivatal engeđéIyezett|étszźlmát
2012. november 01. napjával 248 fóbęnhatźtrozzameg' melyhez 5.486,4 e Ft-ot biĺosít,

Felelős: polgármesteľ
Ijattnidő: 20|2. novembęr 0 1 .

b) a jelen határozat 3. a.) pontjával elfogadott 18 álláshely betöltését ztro|ja,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2012. november 01.

c) a Polgármesteri Hivata| - 2 fo tisztségviselővel együtt, a 2 fó pľémiumévek pľogľamban
foglalkoztatottak, valamint a tarsadalmi megbízatásu alpolgármester nélküli
engedéIy ezett létszámź./' 20 I 3 . j anuár 0 1 . napj ával 1 70 főben határ ozza meg,

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. j anuár 0 1 .

d) felkéri a polgármesteľt, hogy az átadandő |étszám számtnak meghatározźsa tźtrgyźtban
folytasson egyeztetést a Koľmányhivatallal.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2012. október 30.

4. a) Polgármesteľi HivataIrészére 1 db gépjáľmíibeszerzésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: jegyző
Határiďő : 2012. december 3 1 .

b) a Polgármesteri Hivata I részérebútorok beszeruésére bruttó 7.000,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: jegyzo
Hataridő: 201f . december 31.

c) a Bp., VIII. Práter u. 22. sz. a|attí
3568210l N20 helyrď1zi számu ingatlan
6.000,0 e Ft ĺisszegben fedezetet biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő 2012. október 3 0.

35682101N17, 35682101Nr8' 3568210tNr9,
felújítási munkálatainak elvégzésére bruttó

d) A Bp.' VIII. Víg u. 32. sz. aIatti 34944/0lNI-l4., 3494410lł 16 he|yrajzi szźlnil
ingatlanok feli!ításáĺa bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít és felkéľi a Kisfalu Kft-t a munkálatok
lebonyolításáľa, azzal, hogy az onkormanyzatÍa| kötött megbizási szerzođés szerinti
bonyolítási díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket nem a|kaImazza.

Fel el ő s : po l gármester, Kisfalu Kft . ügyve zetój e



Hatáľidő: 20If. november 30.

5. ahatáĺozat 3. a) pontjában, valamint4. a)-c) pontjában foglaltak fedezetére..

a) az onkormányzat bevételi közhatalmi bevételek _ építményadó _ eloirányzattú

5.486,4 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejríleg a kiadás 1l108-02 cím mfüĺjdésre átadott

pénzeszkoz źL|IanháńaÍtáson beliilre) ezeÍl belül saját költségvetési szervek feltigyeleti

működési télmogatása e|óirtnyzatát ugyanezen összeggel megemeli a Polgármesteri

Hivatal támogatása címen.

b) a Polgármesteľi Hivata| 12000 cím bevéte|í támogatások saját kĺiltségvetési

szervek működési felügyeleti szervi támogatása eloirźnyzatát 5.486,4 e Ft-tal, és a
kiadás |2202 cím rendszeręs szemé|yi juttatás előiranyzatźLt 4.320,0 e Ft-tal, a

szociális hozzźrjaĺulás eloírźnyzatźú I.766,4 e Ft-tal megemeli |étszám bővítés címen,

és ezze| egyidejűleg ezen eIőinĺnyzatokat zźrol1a.

c) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék

e|őfuźnyzatan belül az á|taItnos tartalék e|óirźnyzatát 17.500'0 e Ft-tal csökkenti és

ezzę| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüödésrę átadott pénzeszkoz

áI|aÍnháZtaÍtáson belülre) ezeÍl belĺil saját költségvetési szeľvek felügyeleti műktjdési

támogatása e|őirźnyzatát 7 .000,0 e Ft-tal, az egyéb felha|moztlsi kiadáson belül a saját

költségvetési szervek feliigyeleti támogatás eLőíráĺyzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli.

d) a Polgármesteľi Hivata| 12000 cím bevéte|í támogatások saját k<lltségvetési

szervek működési felügyeleti szervi tźrnogatása e|őirźnyzatćLt 7.000,0 e Ft-tal, és a
kiadás I220I-01 cím dologi e|őitányzatát ugyarl ezen összeggel megemeli bútor

beszetzés címen.

e) a Polgĺírmesteri Hivatal 12000 cím bevételi tźlmogatások saját költségvetési

szervek fe|halmozási, felújítasi felügyeleti szeľvi támogatása eloirźnyzatát 10.500,0 e

Ft-tal, és a kiadás 1220|-01 címbenlházások előiľĺányzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjarm.íi

vásaľlás címen, és a felújítások előirányzatźú 6.000 e Ft-tal Práter u.22. felújítás címen

megemeli.

Đ A Bp., WII. Víg u.32. sz. a|atti34944l0l1J|-l4,3494410lł líhelyĺajzi száĺĺru

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

előkźnyzaÍára.

Felelős: polgiírmester
Hatźriđő 2012. október 1 8.

6. 2 fő kozszo|gá|ati jogviszonyának megsziintetésére az őket megillető járandóságokĺa

ĺisszesen 3.284,0 ezerFt,valamint 887,0 ezerFt jáĺalék fedezetet biĺosít a Polgármesteri

Hivatal béľmegtakaritása terhéľe. A Polgármesteľi Hivatal kiadás |2202 cím személyi
juttatás e|őirźnyzatźn belül a köztiszťviselők ľendszeres személyi illetmények

előirźnyzatźLt 3.284,0 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a felmentés, végkielégítés

e|óirányzatátugyanezenĺisszeggelmegemeli.

Felelős: polgármester
}Jatźriďő: 2012. október 1 8.



7. A 34944l0lNI, 34944l0lN2, 34944l0lN3, 34944l0lN4, 34944l0lV6 helyrď1zi

szttmu, természetben a Bp., MII. Víg u. 32. sz. alatti 1082 m" alapterĹiletű ingatlant a

Polgármesteľi Hivatal telephelyének (irattar céljából) kijelöli, a hatátozat 2. c) pontjában

foglaltak fi gyelembevételével.

Felelő s : pol gármester, Ki sfalu Kft . ügyve zetőj e
Határido 2012. október 3 0.

8. felkéri a Rév8 Zrt-t, valanint a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Práter u. 22. sz. alatĹi

ingatlanátadására,af ogyasńźtsmérőkźńirására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatĺĺridő: 201f. október 25.

9. felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. aIatti helyiség átađására, a

fo gyasztásm ér ők źĺír ásfu a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
}Jatáriđő 2012. október 25.

10. felkéľi a polgármesteľt. hogy a 2012. decembeľi első rendes képviselő.testiileti
ülésre készítsen beszámolót a Budapest Főváros Kormánvhivatalával a VIII. kerületi
hivatal kialakítása táľeYában megktittitt megállapodás tartalmáľól.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. decemberi első képviselő-testiileti ülés

(2012. dec. 6.: A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a megállapodás aláírásra ünnepéIyes
keľetek kazou 2012. október 30-án sor került. A megállapodás mellékleteinek néhány eleme
még eg,,eztetés ąlatt van a Polgdrmesteri Hivataĺ és a Kormányhivatal lrĺ)zĺ)tt. A beszámoló
legkésőbb a Képviselő-testületjanuár első ülésére elkészítésre és előterjesztésre kerĹil.)

(20lj. febr. 6-i polgármesteri beszámoló: A Jegvzői Kabinet tájékoztatása alapjón: az
ingóságok és peres üg,lek ótadóS-átýétele még nem teljes kôrűen tortént meg, legkésőbb ą
20I3. februáľ második ülésre készĹil a beszómoló.)

A Humánszoleáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: Tekintettel arra, hogy az
ingóságok átvételével kapcsolatos átadás.átvételi jegyzőkiinyv aláíľása 2013. februáľ l.1-
én tiiľtént meg és előkészítés alatt van a használatra átadott ingatlanok üzemeltetéséľe
vonatkozó megállapodás _ melynek elfogadása képviselő.testĺileti dtintést igényel -'
emiatt nem kerül a megállapodás a 2013. év febľuáľi második képviselő.testĺileti ĺilésľe
beterjesztésľe. Váľhatóan legkésőbb a márciusi második képvĺselő.testůileti ülésre
beterjesztésre keľiil mind az iizemeltetési megállapodás elfogadása, mind a VIII.
keľületi hivatal kialakítása tárgyában megkötiitt megállapodásľól szóló beszámoló.



ravaslat a Budapest WII., Jóaef u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szúm alattí telekíngatlanok
hasznosítdsóra

301.t2012. (rX.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) eltér a224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testiileti hatźlrozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatźnozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., József u. 27 . szźlm alatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitányság' a Józsefuarosi
Varostizemeltetési Szolgálat és a KonerĹilet-feltigyelet dolgozői részére, 5.000,- Ft +

Áfďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

2.) e\tér a22412012. (VII. 05.) számú képviselő-testületi hatźrozatII. fejezet 8. c) pontjában
meghatarozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. sztlm alatti
telek, gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére,
5.000,- Ft + Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

3') Az onkormányzat tulajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbéľlet bétbęadásĺának feltételeiről szóló 59/20|I. CxI.07.) számi:
önkoľmányzati rendelet 13. $ (2)bekezđése alapjan a bérleti szerzodéshatáIyba lépésének
feltétele 3 havi bruttó bérleti đíjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

4.) Az onkormányzat tlslajdonában álló tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásĺĺnak feltételeiről szóló 59lf0|I. CXI.07.) szźtmíl
önkormanyzati rendelet 15. $ (4) a.) pontja alapjźn eltekint az egyo|đalú kötelezettség
vźi|a|ő nyilatkozatkozjegyzői okiľatba foglalásától a béľleti díj méľtékére tekintettel.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beá||őWatörténő bérleti szęrződések megkötésére.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t' hoey vizseália mee a kerékpártáľolók kialakításának
lehetőségét az önkoľmányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal ktirnyezetében
és a bevételek alakulásának fůiegvénvében tegYen iavaslatot a Képviselő.testület
2013. évi ianuáľi második iilésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja
Hataľidő: 1-5. pont esetében: 20|2. szeptember 27.

6. pont esetében: a Képviselő-testĺilet 2013. évi ianuári második ůilése

(20]3. febr. 6.: A Kis.falu l{ft. tójékoztatása alapján: A kerületi kerélEártárolókügłében a
Kft' írásban megkereste a kerület tobb olłatási intézményét, kerélEáros klubot, ktjzteriilet-

fenntartót, Rév8 Zrt-t, Keszýűglórat az igények felmérése céljĺźból. Jelenleg az adatok

feldolgozósa és a javasolt helyszínek egłeztetése folyik, a javaslatot várhatóan a februári
másodtk képviselő-testületi ülésre terjeszti be a Kft.)

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A helyszínek kijeltilésének soľán nyilvánvalĺóvá

"ĺt, nogy to"ábbů egyeztetésekľe van szükség, a Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály, Bőépítészi Iľoda, kerületi helyiségbérlők, tulajdonosok, Kerékpáros Klub,
Budapesti Kiizlekedési Központ ľészvételével, továbbá szükséges a kiiltségvetés végleges



elfogadása ĺs. A kialakításra vonatkozĺí javaslatot legkésőbb március második üléséľe
terjeszti elő a Kisfalu Kft.

Javaslat köznevelési intézmények dllamifenntartdsba vételével kapcsolatos döntések
meghozatalúra

4s3t2012. (Xrr.12.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy:

1. elfogadja a k<jznevelési feladatot ellátó egyes ĺinkormányzati feĺlrftartási intézmények
állami fenntartásba vétę|érő| sző|ő 2012. évi CL)o(XVn. törvény figyelembe
vételével elkészített megállapodás terv ezetet,

2. felhata|mazza a po|gármestert, hogy a megállapođás és mellékleteinek végleges
1artalrmát összeállítsa és a megállapodást, valamint a teljességi nyllatkozatot aláírja,

3. a rÁľ,ĺop-g.3.2-8/I-2008-0002 azonosító számű Komplex kozoktatási
esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefuarosban az esélyegyenlőség
többiľányú, egyidejű javítása érdekében című projekt esetében 2016. 07. 31. napjáig
projektgazda marad' és ęlőzetes kötelezettséget vá|La| a pľojekteľedmények
fenntaľtásĺíhoz évi 10 millió Ft kerettisszegben azza|, hogy a Központ vá|Ia|ja a
proj ekteredmények fenntaľtásrĺt.

4. a lÁvop- 3 .I .4-8 l 1 -2008-002 1 azonosító szźlmu Kompetenc ia a|apu oktatás, egyenlő
hozzáférés _ Innovatív intézményekben című pľojekt esetében 2015.08. 31. napjáig
projek<tgazda marad azza|, hogy a Központ vźi|a|ja a pľojekteredmények fenntartását.

5. a Magdolna Negyed Program II. c. projekt esetében a Lakatos Menyhért Józsefuiíľosi
AMK helyett 2013.01. 01 . - 2017.06. 11. közcitt aKesztyúgyár |átja el a fenntaľtásľa
vonatkozó tevékenységeket,

6. fęlkéri a polgáľmestert, hogy az3. és 5. pontban foglaltakat atáĺgyévik<lltségvetések
teľvezésekor vegye fi gyelembe,

7. a Polgármesteri Hivatal - 3 fő tisztségviselővel egyiitt, a 2 fő prémiumévek
programban fog|a|końatottak, valamint a tarsadalmi megbízatású alpolgáľmęsteľ
nélküli - engedélyezeÍt |étszaÍnát 20|3. januaľ 0l. napjáva| |71 főről' I70 foben
határozzamęs.

8. fe|kéri a a 2013. februári rendes ülésre készítsen beszámolót

Felelős:
Hatźlridő''

polgáľmester
1-5. pont esetén: 20|2. december 12.

6. pont esetén a2013. évi költségvetés elfogađása
7. pont esetén. z)I3.januĺĺr 01.

véeľehaitásáľóI.



8. pont esetén: 2013. február 28.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: A Képviselő.testü|et 453ĺ2012.
(xII.12.) számú határozatával jóváhaBľofr, - iinkormányzatunk á.Jta| 20|2. december
13-án a|áírt _ a kőznevelési intézmények állami fenntartásba vételével tisszefĺiggő
átad'ás-átvételi megállapodás a KlebelsbergIntézményfenntartó Ktizpont áita| még nem
keriilt aláíľásľa. Tekintette| arra, hogy a Budapest VIII. Tankerĺĺlet székhelyének
kijeltilése, valamint a használati szerződés (ingyenes használatra átadott ingó és ingat|an
vagyonelemek kiire és az iskolák üzemeltetése) előkészítés a|att á||, melyeknek
elfogadása képviselő-testületi diintést igényel, emiatt nem késziil a megállapodás
taľtalmáľól és annak végrehajtásáról beszámoló a 2013. év februáľi második képviselő-
testületi ülésľe. Váľhatóan legkésőbb az áprilĺsi második képvĺselő-testůileti ülésre
beterjesztésľe keľül mind a használati szerződés, mind az átadás-átvéte|i megállapodás
tarta|máról l és annak végrehajtásáról szólró beszámoló.

Jav as lat kiizétkeztetés biztosítús lźra a Rao ul Wallenb erg S zakközép is ko la
és Szakískolúban

47sr20r2. (xrr.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a Raoul WallenbetgSza|<kozépiskola és Szakisko|akozétkeńetését (a Gyvt 151. $ (2)

bekezdése), mint kötelező feladatot 2013. janutr 01. napjátóI e||atja az alábbiak
szerint:
a) a Jőzsefuĺĺrosi Intézménymfüödtető Központ tevékenységét kiegésziti az állami
íntézményfenntaľtó központ á|ta| fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésének biĺosításáva|, a fovárosi <jnkoľmźnyzat saját tulajdonában álló
ingatlanban mfüodő nevelési-okt atási íntézmények kivételével,
b) z}|3.januar és február hónapľa a Budapest Fővĺĺľos onkoľmanyzataHlrnźnTlszK
Gazdasági Szervezete és a SoDEXo Magyarorczźtg Kft-vel kozott kötött vállalkozási
keretszęrződés alapjan, az abban foglalt đíjjal és feltételekkel és egýttal tudomásul
vęszi ahatályos Főv. Kgy. rendelet aIapjánťĺzetenđő térítési díjakat.

2) u 1. pontban megjelĺilt feladatra a2073. januáĺ, febľuár hónapra vonatkozőaĺ előzetes
kĺjtelezettséget vállal az Önkormtnyzat2013. évi k<iltségvętésének terhére I.392.100,-
Ft összegben.

3) felkéľi a Jőzsefvźrosi Intézménymfüödtető Központ vezetőjét a Képviselő-testiilet
2013. janutr havi első rendes ülésére az a|apítő okiľat, SzMSz módosításának
elkészítésére.

4) felkéri a Józsefuiíľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont vezetőjét, hogy folytasson
tárgyalásokat (személyí, táĺgyi, dologi) az I. poĺt szerinti kötelező önkormányzati
feladatellátás jövőbeni biztosítása érdekében és erľe vonatkozó javas|atát tegye meg a

Képviselő-testiilet 2013. február havi utolsó ręndes iilésére.
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5) felkéri a polgáľmesteľt, hogY a Józsefuárosi onkoľmánvzat által fenntartott
ĺivodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díiáról szĺólĺó 69/1997.
(X[I.29.) łinkoľmánvzati rendeletet vizseália feltil és erľe vonatkozó iavaslatát a
Képviselő-testĺilet 2013. februáľ havi utolsó ľendes üléséľe teľiessze elő.

6) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatbarĺ foglaltakat a 2013. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: Í., 2., 5., 6. pont esetén polgármester,
3 .-4. pont esetén a J őzsefv áĺosi Intézménymúködtető Kcizpont v ezetóje
Hataridő: 1. pont esetén 2013.januaľ 01.

2.pont esetén 2012. decembeľ 19.

3. pont esetén a Képviselő-testüIet 2013. januźr első rendes ülése
4.-5. pont esetén a Képviselő.testiilet 2013. febľuár havi utolsó rendes iĺ|ése
6. pont esetén az önkormźnyzat}}I3. évi költségvetésének tervezése,

A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: A 69t1997. (xII.29.)
łinkormányzati rendelet felülvizsgźiatáravonatkozĺĺ javaslatot a Képviselő-testület 2013.
márcĺus havi utolsó ľendes üléséľe készítik elő tekintettel ilrra) hogy Budapest
Józsefoáľosi onkormányzĺt 2007. augusztus 02-án _ a Gazdasági, Kerületfejlesztési és

Ktizbeszerzési Bizottság 83512007. (07. 24.) sz. határozata alapján _ vállalkozási
szerződést kt'ti'tt a SODEXO Magyaľoľszág Kft..ve| (1143 Budapest, Ilka u. 3l.) az
Onko rmán yzat fenntartásálb an miĺkiidő közoktatás i intézmények közétkeztetésének
ellátásáľa.
A szerződés 7.3 pontjából adĺódĺóan keľül soľ 2013. máľcÍus 30-i fordulónappal a
szolgáIrtatálsi díjak korrigálására, ame|ynek alapja a KSH á|ta| közzétett inflácĺĺós ráta
mértéke.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. februaľ 11.

(ĺCŘu-W
Riman Edina /

Jegyzo

Tĺiľvénye s s é gi ellenőr zés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

"Ą, 2ł. € Al fuą+4l:.1fq ./
Dr. Mészár Erika -/aljegyző ,/

2013 FEBR ĺ 1'
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