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Képviselő-testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Állandó napirendi pont - tájékoztató formójĺiban _ a
Testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jeg,lzéke, amely
taľtalmazza a halasztás rtjvid indoklásót és az előterjesztő által vóllalt ĺlj határidőt. ''

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az aIábbíak'rőI:

Javaslat elví diintésre, a Budapest JőaefvdrosÍ onkormdnyzat tulajďondban
dlló lakúsok jogcím nělkiili lakúshasznúlői ókalfelhalmozott hótralékok egy
részének elengedésére, a ktiltségelvűí alaplakbérrel azonos iisspgíÍ eglszeres,
és az előző rendeletek alapján szdmldzott tiibbsztirös mértékíí lakdshasznúlatí

díj ak nettó k iiliinbö zeténe k ö s s zeg é b en

2sst2012. (ur.19.)

1) A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elvi hozzájáruIási szandékát fejeziki az egyszeres
és többszörös mértékű hasznáIati díiak nettó ktilönbözetéből adódó k<jvetelések

Előterjesztő: Riman Edina - jegyzo

Aképviselő-testületi ülés időpontja 2013. május 08. | ....... sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatĺi a hatáľidőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|

A napirendet nyílt ülésen kell tareyalni' dĺjntés nem sziikséges.
ElorÉszÍro szenvpzpTl EGYsÉG: SzpnvpzÉsI És KÉpvlsELoI IRoDA ::ąL
KÉszÍrprrE (ÜcvnĺrÉzo NevE): VD,c.rNÉ CsÉsl TÍve,ł

Jocl roNrRolr-:

Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi tr
HumánszolgáltatásÍ Bizottság véleményezi tr
Hatáľ ozati j av as|at a bizottság' számáÍ a:
A Yárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testtiletnek az e|oteriesztés mestársy a|ásźÍ.
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elengedésének vonatkozásźtbarl azza|, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a 2012. októberi második rendes képviselő.testĺileti iilésen fogadja el.

2) A Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Jőzsęfvárosi VagyongazdáIkođő Kft. tigyvezető
ígazgatőját, hogy a Képviselő-testĺilet 2012. októberi második ľendes Íilésére készítse
el a tételes, pontosan számszeriisített csomagot, valamennyi jogcím nélküli
l akáshasználó vonatko ztsáb arl'.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Határidő: 1) pont vonatkozás ában azoma|, 2) pont vonatkozás źhan 2012. október 3 1 .

(20]2. decembeľ 6.: A Kisfal, Kft. tájékoztatása alapján:
A Képviselő-testület 255/20]2. (I4I.]9.) számú határozatának 1.) pontjóban elvi hozzájárulósi
szándékat fejezte ki az eg)/szeres és tobbszoros mértékíí lakáshasznólati díjak nettó
kaldnbazeftből adódó kovetelések elengedése vonatkozásában azzal, hogy a tételes,

számszerűsített csomagot a 20]2. októberi második rendes Képviselő-testiileti ülésén fogadja
el.
A Képviselő-tesiület dr)ntései szorosan _ mindkét határozat a jagcím néllĺüli laknshasznóĺók"a
vonatkozik - Ósszefĺiggnek. A Társasóg Lakasgazdálkodási lrodája elsődlegesen azon jogcím
nélküli lakáshasznólók iratanyagát (234 db üglirat) nézte át, ąkilcľlek tobbszörös használati
díj került megállapításra. Az ügliratok átnézésével egyidejűleg módosították - a hatályos
jogszabályoĺcrlak megfelelően a korábban kiközöIt többszöros használati díjakat
egtszeressé, kikozolve azt a jogcím néllilli lakáshasználókfelé. Afeĺadattal 20I2. szeptembeľ
kazepéig végeztek. A fenti feladattaĺ párhuzamosan az időkazben jogcím nélh:ili (tovóbbi 457
db ügyirat) váĺt (pĺd. határozott idejű bérleti szerződés lejórt, a bérleti jogviszony

felmondásra került, bérlő halóĺa után visszamaradt jogcím nélkaliek stb-stb.) lakáshasznáIók

felé 20I2. ohóber 3l. napjával bezárólag elkészítették a használati díjkôzlőket. A feladattal
2 0 ] 2. novembeľ kozepéig vĺźgeztek.
Afenti adatok ismeretében a Kít. 20]2. október 3]. napjávaĺ bezárólag 69l jogcím néIkül
l akás has znól ó t t art nyilv án.
A jogcím nélh)li lakáshasználók helyzeténekfelmérését_ a Józsefvárosi Családsegítő Szolgźlat
és a Polgármesteľi Hivatal Családtómogatási lroda egüttm{Íkodésével _a fenti feladatok
elvégzését követően állt módiukban megkezdeni, azonban a jogcím nélWli lakáshasználók
magas számóból adódóan a feladattal (iratanyagok tételes átnézése) nem tudtak végezni.
Ezért a jogcím nélküli lakáshasználók helyzetének felméréséről tájékoztatást, valamint a
helyzetük megoldására javaslatot a Képviselő-testület 20]2. december 2. rendes üléséig nem
tudnak adni.
Fentieĺłe tekintettel, az előterjesztés elk,észítésére határidő módosítása szülrséges, ą határozat
szerinti feladatot legkésőbb a Képviselő-testület 2013. január hąvában tąrtandó 2. rendes
ülésére eĺkészíti.

(2013. febr' 6.: A Kis.fah Krt. ńjékoztatása alapján: a képviselő-testületi határozatban

foglaltak végľehajtásának elhalasztását írásban jelezték a Poĺgármesteri Hivatal Szervezési
és Képviselői lrodájafelé. 20I2. novemberben a NAV állásfoglalása megérkezett, azonban az
abban foglaĺtak sem az onkormányzatľa, sem pedig a jogcím nélküli lakáshasználólcra nézve
nem kedvező. A Polgármesteľi Hivatalban decemberben szalcrnai egleztetésre került sor. A
megoldós keresése folyamatos, ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros
Kormányhivątalától állásfoglalást kért, melynek ismeretében készül eĺőterjesztés
előľeláthatólag a Képviseĺő-testület 20] 3. április havi második rendes üIésére.)



(20]3' április ]7. : A Kisíalu Kít. tájékoztatósa alapján: A 20]2. novemberbenmegérkezett
NAV óĺlásíoglalgs értelmezését, majd ugyancsak a Polgórmesteri Hivatal által bekert
Budapest Főváros Kormányhivatal óuásÍOglalás megérkezését kovetően - jelenleg _ jogi
eg1leztetésekfolynak. Az előterjesztés előreláthatólag a Képviselő-testület 20]3. május havi
első rendes l'ilésére készüĺ el.I

A Kisfalu Kft táiékoztatása alapián: Az iiwben a Polgármesteľi Hivatallal egyeztetések
folynak továbbra ĺs' így az előteriesztés a 2013. máius második ülésére készül el.

Javaslat a lakúsgazdólkoďós 20l2. évi irdnyelveinek kiegészítésére _

221t2012. (Vrr.Os.)

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

I.)a IOO1fOI2.(III.22.) számű képviselőtestiileti hatátozat 3.2. pontját, az a|ábbia]<ra

vá|tońatja:
2012. szeptembeľ 3. - 2012. októbeľ 15. között lakáspáIyazatot íľ ki felújítási
kötelezettségváILaLásávaI, I év határozott időľe szóló bérleti jogviszonnyal, előbérleti
jog biztosításźxa| a hatźĺrozat mellékletét képezó taľtalommal az abban megnevezett
józsefuaľosi kötődésű ifiú hźzasok részéte, a Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság által kijelölt 5 darab lakás teľhére.
A pá\yźzatra kítuz}tt lakásokĺa kötött bérleti szeruődésekĺe egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom kerülj ön feljegyzésre.
A jelentkezési lap értékesítéséből befolý bevétel a Kisfalu Kft. bevéte|étképezi.

2.)a I00|20I2.(III.22.) számí képviselő-testiileti hatérozat az a|ábbi l0.) ponttal egészül
ki: minőségi lakáscserę pá|yźaat 2013. I. negyedévében, míg a lakással nem
rendelkező, Jozsęfvátosban élők részéľe 2013.II. negyedévében keľiiljĺin kiírásaľa. A
minőségi lakáscsere pá|yázat a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201'2.

novembeľi ülésére, mig a lakással nem rende|kező, Józsefuaľosban élők részéte
kiírandó pá|yazat aYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. marciusi tiléséľe
keriiljĺin előkészítésrę oly módon, hogy a LELEK program keľetében tĺlrtént
rendkívĹili bérleményellenőrzés szakmai tapasztalatainak, keletkezett adatainak
véglegesítését kĺivetően, azok figyelembevételével kerĹiljön kidolgozásra a pźiyźnat
fe ltételľend szer e, a bérl ők I<ĺv á|asztźsának s zempontj ai.
A 2013. I. félévében tervezeÍt Iakáspá|yazatokľa 30 db ĺinkormányzati bér|akás
kerüljĺin bevonásra, elsődlegeseĺ a I}lYo-os önkoľmźnyzati épületekben lévő tires
lakásállomĺĺnyból

3./A Képviselő.testület felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a iogcím nélkiili lakáshasználók
helyzetét mérie fel. és az eľedménvek ismeľetében a iogcím nélküli
lakáshasznáIók helyzetének rendezésére tegYe meg iavaslatát. legkésőbb a
Képviselő-testület 2012. decemberi első rendes iilésére.



4.) A Képviselő-testtilet felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a magasabb komfortfokozatu
(komfortos/osszkomfortos) lakások véteIárszźzalékĺínak emeléséľe vonatkozóan tegye
meg javaslatát, legkésobb aKépviselő-testiilet 2012. októberi első rendes tilésére.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft iigyvezeto igazgatőja
Hataridő: 1. pont vonatkozásábaĺa Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20I2.jú1ius

18-ai ülése,
2, pont tekintetében a Váľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság 20ĺ2.
novęmberí és 2013. márciusi tilése
3. pont tekintetében a Képviselő-testiilet 2012. decembeľi első ľendes ůilése
4. pont tekintetében a Képviselő-testĹilet 2012. októbeľi első rendes tilése

(20] 3, febr. 6,: A Kis.faĺu Kft. tájékoztatása alapján:
A jogcím néĺküli lakáshasználók heĺyzetének felmérés,źt a Kisfalu Kft. szervezeti egységei -
Lakasgazdólkodási lroda, onkormónyzati Házkezelő lroda, Díjbeszedési lroda,
Hátralékkezel,źsi lroda- , valamint a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a
Polgármesteri Hivatal Családtámogatási lroda vĺźgzi. A szervezett egłségek és ą társszervek ą

felmérést - meghatározott szempontok szerint - eg,lségenhént külon-kaĺan végzik.

A felmérést 2012. olĺtóber 3I-i állapot szerint kezdték meg. (Megjeglzés: a kerületben 2012.

október 3I-i állapot szerint 691 jogcím nélküli lakńshasználót tartottak nyilván, ez a szám
folyamatosan emeĺkedik.) A jogcím nélküli lakdshasznólók magas számából adódóan a

feladattaĺ (iratanyagok tételes átnézése, az adatok rogzítése) a szervezeti egységek nem tudtak
végezni a Képviselő-testület 22]/2012. (ĺ/II.05.) számú hatirozatának 3.) pontjában
me ghatórozott határidő ig.
A szervezeti egységek 2013. január másodikfeĺétől tudták megkezdeni az adatok kĺłldését a
Laknsgazdólkodási lroda részére. A beérkezett adatokat a Lakósgazdĺźlkodási Iroda osszegzi,
és elvégzi az adatok elemzését' Az elemz,és eredm,énye alapjón eĺkészíti a jogcím néIküli
lakńshasznáĺók helyzetének me gol dás ára vonatkozó j avasĺ atát.

A jogcím néĺkĺjli lakáshasználók helyzeténekfelméréséről a tájékoztatóst, valamint a helyzetük
megoldásóra vonatkozó javaslatot a Képviselő-testĹilet 2013. márciusi első rendes ülésére
készítik el')

(2013. mdrc. 6.: A Kisfalu tft. tájékoztatása alapján: A jogcím nélh)Ii lakáshasznólók
helyzetének feĺméréséről a tájékoztatást, valamint a helyzetük megoldósóra vonatkozó
javaslatot a Képviseĺő-testiilet 20] 3. máľcius 20-i ül,ésére készítik el.)

(2013. máľcius 20.: A Kisfalu Ęft tójékoztatása alapján: a Társaság a jogcím nélküli
lakńshasználók helyzetének felméréséről a tájékoztatást, valamint a helyzetük megoldásóľa
vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület májusi ülésére készíti el.)

A Kisfalu Kft táiékoztatása alapián: Az ügvben a Polgármesteľi Hivatallal egyeztetések
folynak továbbľa is. így az előteriesztés a 2013. máius második ülésére készül el.



Javaslat a jdrúsí rendszer kíalakítősával kapcsolatos döntések meghozatalára

34st2012. (X.18.)

A Képviselő-testület úgy <1önĹ, hogy
1. elfogadja az Önkormźnyzat és Budapest Főváros Koľmanyhívatalaközött a VIII. keriileti

hivatal kialakításahoz szfüséges, a jaľási (fővĺírosi keľületi) hivatalokľól szóló 21812012.
(VIII.l3.) Korm. rendelet 2. melléklete figyelembevételével elkészített megállapodás
teÍvezet fő tanalmi elemeit - a határozat 2. pontjábp foglaltakľa is figyelemmel -,

mindazon vagyon és vagyoni értékujogának Magyar Allam ingyenes hasznáIatba ađása
érdekében, amelyek a jogszabáIy á|ta| meghatátozott, átvétę|re kertilő ti|anigazgatásí
feladatok eIIźńźLsát biztosítják és felhatalmazza a polgármesteľt, hogy a Budapest Főviáľos

Koľmányhivatalával toľténő egyeztetést követően 2012. október 30. ĺapjáig a
megállapodás és mellékleteinek végleges taľtalmát összeállítsa és a megállapodást,
valamintamegállapodásbanmegfogalmazottnyi|atkozatokata|áirja.

Felelős: polgáľmester
}Jatźridó: 2012. októbeľ 3 0.

2. Ahatározat I. pontja szerinti megállapodás a\apján a VIII. kerületi hivatal múkĺjdésének
biztosítása éľdekében Budapest Főváros Koľmanyhivatala részére 2013. januaľ 01.

ĺapjźtő| ingyenes hasznáIatba átadja az onkormźnyzatkizárő|agos tulajdonában|évó, az
átvételre keľülő áIlarrigazgatási feladatok ellátásához szfüséges ingó vagyont, valamint
alábbi ingatlanokat, ingatlanĺészeket, gépj ármúvet :
a) 3523210l+/20,35232l0lN26he\yrajziszźlmu, Bp., VIII. Baross u. 59. sz. alatti263 m'

és 184 m, alapÍeriletti ingatlant,
b) 356sfĺ0lNI7,3568210lN|8,3568210lN|^9,3568210lN20 helyrajzi sztllrÍl, Bp., VIII.

Práter u. 22. sz. a|atti |72 m2,24 ftŕ, 33 |1ł, |67 ftŕ alapteľĹiletti ingatlant,
c) 34944l0lN6 he|yrajzi szźlmtl, BP., VIII. Víg u. 32. sz. alatti 66,25 m, alapteľületű

íngatlanrészt,
d) LCT-400 forgalmi rendszámú Ford Transit Tourneo Connect típusú gépjaffiv.

Felelős: polgáľmester
Határidő: zlt3.januaľ 0 1.

3. a) a Polgáľmesteri Hivatal 230 fős - 2 fő tisztségviselővel együtt' a 2 fő
prémiumévek progĺamban foglalkoztatottak, valamint a taĺsadalmi megbízatásu
alpolgármester nélktili - engedéIyezett Létszámźú, a jańsi rendszer kialakítása miatt
źúađásra kerülő, elozetes egyeńetések szerint 78 álláshely bińositása érdekében 2012.

november 01 napjával 18 álláshellyel megeme|i, ezáItal a Hivatal engedélyezettlétszámźú'
20|2. novembeľ 01. napjáva|Z{9 főbenhatáĺozzameg, melyhez 5.486,4 e Ft-ot biztosít,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2012. november 01.

b) a jelen hatźrozat 3. a.) pontj áva| elfogadott 18 álláshely betöltését záro|ja,

Felelős: polgármester
Határiđó: 2012. november 0 1 .



c) a Polgármesteľi Hivatal - 2 fő tisztségviselővel egyiitt, a 2 fő prémiumévek progĺamban
foglalkoztatottak, valamint a tarsadalmi megbízatásil Ąolgármester nélkÍili
engeđé|yezett |étszźtmźLt f0I3 . januar 0 1 . napj ával 1 70 foben határozza meg

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataridő: 2013.január 01.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy az źúadarldő létszám szźtmźnak meghatározása ttrgyábarl
folyasson egyeztetést a Kormányhivatallal.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 20If. október 30.

4. a) Polgármesteľi Hivata| részére 1 đb gépjármu beszeruésére bruttó 4,500,0 e Ft-ot
biztosít.

Felelős: jegyzo
Ijatfuiđő: 2012. december 31.

b) a Polgáľmesteri Hivatal részére bútoľok beszerzéséľe bruttó 7.000,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2012. decembeľ 31.

c) a Bp., VIII. Práter u. 22. sZ. a|atüi
35682l0lV20 he|yrďyzi szĺĺmú ingatlan
6.000,0 e Ft összegben fedezetet biztosít.

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

35682t0tN17, 35682101Nrg, 35682101Nr9,
felújítási munkálatainak elvégzésére bruttó

d) A Bp., MII. Víg u. 32. sz. a|atti 34944l0lNlJŁ, 3494410lł 16 he|yrajzí szźrĺÍl
ingatlanok feIt$ítására bruttó 996.340,- Ft-ot biaosít és felkéľi a Kisfalu Kft-t a munkálatok
lebonyolításaľa, azzal, hogy az onkoľmĺányzatta| kötött megbízási szęrzőđés szerinti
b onyo l ítási ďíjfizetésr e vonatko zó ľendel kezé seket nem a|kalmazza.

Felelő s : pol gármester, Kisfalu Kft . ügyve zetője
Hataridő: 20|2. novembeľ 30.

5. ahatźrozat 3. a) pontjában, valamint4. a)-c) pontjában fogIaltak feđezetére:
a) az onkoľmtnyzatbevételi kozhata\mi bevételek _ építményadó _ előirźnyzatát

5,486,4 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejiĺleg a kiadás 1 1 108-02 cím műkĺjdésre átadott
pénzeszkoz áIIafilháztartáson belülre ) ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti
mfüödési tźlmogatása eloirźnyzatát ugyanezen ĺlsszeggel megemeli a Polgáľmesteri
H ivatal támo gatása címen.

b) a Polgármesteri HivataI 12000 cím bevéte|i támogatások saját költségvetési
szervek mfü<idési felügyeleti szervi tźtmogatása e|őitnyzatát 5.486,4 e Ft-tal' és a
kiadás 12202 cím ľendszeľes szemé|yi juttatás előiľĺĺnyzatát 4.320,0 e Ft-tal, a
szociális hozzájźtrulás előiľányzatát I.166,4 e Ft-tal megemeli Létszźlm bővítés címen,
és ezze| egyidejűleg ezen eloirźnyzatokat ztro|ja.



c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalék
elóirányzatán belül az á|taIános taľtalék eloirányzatát L7.500,0 e Ft-tal csökkenti és

ezzel egyidejrileg a kiadás 11108-02 cím működésľe túađott pénzeszkoz
áLlaĺĺlhá^artáson beliilľe, ezeÍI belül saját költségvetési szervek felĺ.igyeleti működési
támogatása e|óirányzatát 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb fe|ha|mozási kiadáson belĺil a saját
költségvetési szervek felügyeleti támogatás e|óirányzatát 10.500'0 e Ft-tal megemeli.

d) a Polgármesteľi Hivata| 12000 cím bevéteIi tźtmogatások saját költségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szervi támogatása eloirtnyzatát 7.000,0 e Ft-tal, és a
kiadás I2201-0I cím dologí e|őkttnyzatát ugyan ezen összeggel megemeli bútoľ
beszerzés címen.

e) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások sajat költségvetési
szervek fe|haLmozási, felújítási felügyeleti szervi tźlmogatása e|őírźnyzatát 10.500,0 e

Ft-tal, és a kiadás 1220I-0I címbenshtzások előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal gépjármv
vásárlás címen, és a felújítások előiľányzatát 6,000 e Ft-tal Pľátęr u.22. felújítás címen
megemeli.

Đ A Bp., VilI. Víg u.32. sz. alatti34944l0lNl-l4.,3494410lł líhe|ytajziszámil
ingatlanok felújítására bruttó 996.340,- Ft-ot biztosít a 11602 cím kaľbantaľtás
eIőirźnyzatfua.

Felelős: polgármester
Hatfutđő: 2012. október 1 8.

6. 2 fő kozszo|gá|ati jogviszonyának megszüntetéséľe az óket megillető járandóságokra

tisszesen 3.284,0 ezer Ft, valamint 887,0 ezer Ftjáľulék feđęzetet biztosít a Polgáľmesteri
Hivatal bérmegtakaritása terhére. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi
juttatás e|oirányzatttn belül a kĺjztisztviselők rendszeres személyi illetmények
e|őirtnyzatát 3.284,0 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a felmentés, végkielégítés
e|óírányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2012. októbęr 1 8.

7. A 34944101N1, 34944101Nf, 34944101N3, 34944101N4, 34944101N6 helyrajzi
szám,ű, természetben a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti 1082 m" alapterületii ingatlant a

Polgármesteri Hivatal telephelyének (irattar céljából) kijelĺili, a hatáĺozat 2. c) pontjábaĺ
foglaltak fi gyelembevételével.

Felelő s : polgiírmester, Ki sfalu Kft . ügyve zetőj e
Hataĺidő: 2012. október 30.

8. felkéri a RévS Zrt-t, va\arĺlint a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Práter u. 22. sz. alatti
ingatlanátadásźlra,af ogyasńásmérőkátírására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kisfalu Kft. tigyvezetője
Hatĺáridő: 2012. o|<tőbet 25.

9. felkéri a Kisfalu Kft-t a Bp., VIII. Víg u. 32. sz. a|atti helyiség źiadására, a
fo gyas ztásm ér ok átír źsár a.

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



10. felkéri a polgármesteľt" hogy a 2012. decembeľi első rendes képviselő-testületĺ
ůilésľe készítsen beszámolót a Budapest Főváros Kormányhivatalával a YIII. kerůileti
hivatal kialakítása tárgvában meektittitt meeállapodás taľtalmáról.

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

(20] 2. dec. 6.: A Jegyzői Kabinet tójékoztatása alapján: a megállapodás aláírásra ünnepélyes
keretek kazot 20]2. október 30-án sor került. A mególlapodás mellékleteinek néhány eleme
még egyeztetés alatt van a Polgármesteri Hivatal és a Kormányhivatal lôzotĹ A beszámoló
legkésőbb a Képviselő-testületjanuár első ülésére elkészítésre és előterjesztésre kerül.)

(2013. febr.6-i polgármesteri beszámoló: A Jegvzői Kabinet tájékoztatása alapjón: az
ingóságok és peres ügyek átadás-áNéteĺe még nem teljes koľiÍen tortént meg, legkésőbb e
20 ] 3. februór második Ĺłlésľe készül a beszómoló.)

(20]3. febr. 20.: A Humónszolqáltatási Ugyosztóh) tájékoztatása alapjón: Tekintettel arra,
hogł az ingóságok ánéteĺével kapcsolatos átądás-ónéfuli jegyzőkÖnyv aláírása 20I3. február
I]-én toľtént meg és előkészítés alatt van a használatra ótadott ingatlanok üzemeltetésére
vonatkozó megállapodás - melynek elftgadása képviselő-testületi dantést igényel -, emiatt
nem keľ,ül a megáĺlapodás a 2013. év februári második képviselő-testületi ülésre
beterjesztésre' Várhatóan legkésőbb a mdrctusi második képviselő-testületi üĺésľe
beterjesztésre kerül mind az üzemeĺtetési megállapodás elfugadása, mind a VIII. kerületi
hivatal kialakítása tárg1,lában megkatatt megállapodásróI szóló beszámoló.)

(20]3. március 20. : A Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy tájékoztatása alapján: az egyeztetések
jelenĺeg is tartanak a Kormányhivataĺ és a Hivatal között, várhatóan a mójusi első képviselő-
testületi ülésre beterjesztésre kerül a megállapodás és a beszámoló.)

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: az egyeztetések ielenlee is
tartanak a Koľmánvhivatal és a Hivatal kłiztitt. várhatĺían a szeptembeľi első képviselő.
testůileti ůilésre beteľiesztésre kerĺil a megállapodás és a beszámoló.

Javaslat j dró beteg.szakelldtdsí feladat ellútdsdra

36ĺ2013. (II.06.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1 ) önként vállalt feladatként az egészségügyről
(5) és (7) bekezđésében foglaltak a|apján
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szőIő 1997. évi CLIV. tĺirvény 244lD. s G),
2013. április 30-át kcjvetően a járóbeteg-
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szakelLátási feladat ellátást, mint állami feladatot az áIlamsnal kötött külön megállapodás
a|apjáĺ folytatja,

2) fe|hata|mazza a polgármestert, hogy a |tatározat 1. pontjában fog|altakőI az
e gé sz s é gü gyért felel ő s mini sztert tźĺj éko ztassa,

3) felkéri a poleáľmestert, hogv a koľmány által kiieliilt szerwel a iáróbeteg.
szakellátási feladat ellátása éľdekében Ęeekötendő kiiltin meeállapodást
ióváhagyásľa teľiessze a Képviselő-testůilet elé.

Felelős: poIgármester
Határidő: 1. pont esetében 20|3. február 06.

2. pont esetében 2013.február 15.
3. pont esetében 2013. ápľilis 30.

(20] 3. óprilis ]7.: A Humánszolgáltatási Üg,,osztóly tájékoztatása alapjĺźn: Még nem éľkezett
meg a kalön megállapodós, a megérkezését kovetően haladéktanul elkészíti az Ügłosztály az
el ő t erj e s zté s t, v árhat ó an a máj us i el s ő képvi s e l ő -t e s tül e ti ül é s r e. )

a kiilön
meeállapodás. a megéľkezését kiivetően haladéktanul elkészíti az ÜgYosztálv az
előteriesztést. várhatóan a iúniusi első képviselő.testĺileti ülésre.

Kérem a tájékoztatĺó tudomásul vételét.

Budapest, 2013. ápľilis

G-ĺ--L
Rimĺĺn Edina \ 
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jegyző

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegyző
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