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Képvise|ő.testülete számära

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

A Képviselő-testiilet az intézmény-végleges költségvetés t a2OI3.évi költségvetésről szóIő 9/2OI3. (ÍI.22.) önkorĺnányzatirendelet tereteueň fo.gadta eL Áz induló i,,te^,eny költségvetésének tervęzésekorjelen esetben előľe ilyen összegben n"ďtun.otáltt, E*;;ftt.ál..egj"l"ntt"""e." ňiatt szükséges aJózsefułáľosi VárosÍi"fmeltetési Szolgálat költsé.gvetésének módosítĺásą egyben a kapcsolódótevékenység jóvábagyásą az ajźnlatianýagok elbírát:ása.

A kerĺiletben a paľkolást gátló polleĺek szźmaés teriiletenkénti elhelyezkedése a következő:

: 2599 dbEbből a Palota Negyedben:
Egyéb teriileten: 
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Elóterjesztő: Ács Péter igazgatő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:20|3.május 08.

Táľry: Javaslat a Józsefváľosĺ Váľosĺizemeltetésĺ Szolgálat kłiltsĘvetésének
ľ^ľ^"ľ:n.1.ľ,11!:1ást megakadát|yozől pollerek javításáľa, pótlásáľa költségvetési

A napirendet gyiVzárt iilésen kell t.íľgyalni, a d<intés elfogadásríhoz egyszeľrĺ/4fi41ósfu!!
szav azattobb ség sztikséges.

ErcxÉszÍro szBRwzETI EGYSÉG: JózspľvÁnosĺ VÁnosÜzeľreI.rprÉsl SzolcÁrłľ
KÉszÍľeľrp: NÉvmľg Zotr ĺNrnrÁnsÁc vrzrr(5 )^ĺ,"^ .---Ą
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉľrpr/xľl'ĺ lcÉlryrl, lcezolÁs : ę-.L'-.Ł , eJ
Jocl roľľRou.: Ä KL
BľľpRĺsszľÉsns o,*,Yoo..

7 ,--"A^-* ,t-'-) 
K__f

A
I

( o(-tug\--N
fuľ,ĺÁtĺEonqe. l "lpcvzo

Váľosgazdá|kodási és Pénzĺiryi Bizottság vé|eményezi
Iĺumánszo|gáltatási Bizottság véleményezi

Humánszolg áůtatasi Bizottság javasolja a Képviselő-



Javításra szorul : 2|7 db
Ebből a Palota Negyedben: l38 db
Eryéb területen:

Hiány:
Ebből a Palota Negyedben:
Egyéb terü|eten:

Mĺnd iisszesen:

A javitására, pótlásáÍa a IYSZ f013. évi kĺiltségvetésben a dologi
bruttó l.1 00e forintot iránvoztunk elő.

79 db

t23 db
96 db
27 db

2939 db

kiadások szakmai anyagok soron

A pollerek felméréséľe vonatkozó igény a lakosság részéro| meľiilt fe|. Az EUB I. pźiyázar
|ezźtrźľsźthoz hiánypótlásként került meghatározźlsra a pályźaat kiírőja részéľől a pźl|yźnati területen
többek között a hibás polleľek javitźsa, ahiányzők pótlása. Ezt követően az igények alapján a kerüIet
egyéb területén ta|áihatő pollerek fenti szempontok szerinti felmérése is me5ĺĺrtéńt.

Ennek megfelelően elsődleges ajánlatokat szereztuk be, ame|yek közül źrléték arźny,
megvalósíthatóság, szempontjából akkor lehetséges az intézmény közbeszeľzési és beszerzési
szabá|yzata alapján dönteni, amennyiben a szükséges pótigény nagyságrendileg elfogadásra került. E
szerint a teljes javításľa és pótlásra fordítandó összeg bruttó 4.700e Ft.

A költségvetési előiľányzat, i|letve a nagyságrendi ajánlat kö,zötti különbségeként bruttó 3.600e Ft,
pótigény benyújtásával kívánjunk biztosítani a feladat elvégzésének pénzüryi fedezetét. Az egyszeri
költség fedezetéül a miĺködési általános taľtalékot javasolom megjelölni.

IIłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy diint, hogy

l. egyetért a keľtiletben elhelyezett 2|7 db poller javításával, valamint |23 db poller pótlásával, a
bekerülési költsége 4.700,0 e Ft,

2. a feladat e||áttźsét a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat végzi, és fe|kéri a vezetőjét, a.
beszerzési elj árás lefolytatĺására.

3. a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat kciltségvetését az |. pontban foglaltak teljesítése
érdekében a működési cé| és áita|ános tartalék teľhére 3.600,0 e Ft-tal kiegésziti.

4. a) az Önkormányzat kiadás l1l07-01 cím - kötelező feladat - működési cél és általrános
taľtalékon belül az működési általános tnrta|ék e|őlrźnyzatźlról 3.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108.02 cím - kötelező feladat - finanszírozási műkĺjdési kiadáson belül az
irźnyítőszerui támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatźra,

b) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat _ bevételi
finanszírozási működési bevételen belüI a az irányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlm|án történő jóváirźsa e|őirányzatáú és a kiadás dologi e|olĺinyzatát
3.600,0 e Ft-tal megemeli.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rende|et következő módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi ryelembe.

Felelős: Polgármester, aJőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szo|gá|atigazgatőja
Határidő: |-3 azonna|,4. pont a)-b) azonnal, c) legkésőbb 20l3. június 3ó.



A. diintés végrehajtását végző szeruezeti egység:
Váľosüzemeltetési Szo|gálat, Pénzügyi tig7osztály

Budapest, 20 13. ápľilis ...

Gazdálkodási tigyosztály, Józsefváľosi
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Ącs Péter
igazgatő

Törvénycssógi cllenőrzés:
Rimán Edina
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