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Budapest Józsefvárosĺ Onkoľmá nyzat
Képviselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képvis elő.testÍilet!

A Tisztelt Képviselő-testĹilet a 20|3. május 08-i ülésén tźltgyalta a Javaslat a Józsefvárosi
KÓzbiztonsĺźgi Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tijzoltó Egłesülettel támogatósi
szerződés megkÖtésére c, e|őtegesztést, melynek eredményeként a I80l20|3. (V.08.) sz.
határozatáva| döntĺjtt tĺmogatási szerződés megkötéséről a Józsefuárosi Közbiaonsági
Polgáľőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzoltó Egyestilettel (továbbiakban:
Polgáľőľség).

A 180/2013. (V.08.) hatátozat szerint: ,,A Képviselő-testület úgł dönt, hog,, 1.) a Józsefvárosi
KÓzbiztonsági Polgźrőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egłesületet részére
8.000,0 e Ft támogatást nyújt kôzfeladat ellátásra. 2.) elftgadja az előterjesztés mellékletét
képező a Józsefvárosi KÓzbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egłestilettel katendő támogatási szerződés tąrtalmi elemeit, és felkéri a polgármestert annak
aláírására' 3.) az I. pontbanfoglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11]07-01 cím mĺłkôdési
cél és általános tartaléIron beltłl az általános tartalék előirányzatóról 8.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a ] ] ]05 cím - önként vállalt feladat - műkÓdési célti ótadott pénzeszk)z
előirĺźnyzatára. 4.) felkźri a polgĺźrmestert, hogl a határozatban foglaltakot a laltségvetésről
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Előteľj esztő : Kaiser József képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20T3. május2Z. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatő a Jőzsefvárosi Kĺlzbiztonsági Polgarőrség és Katasztľófavédelmi
onkéntes Tuzo|tő Eevesület tamoeatasának tervezett felhasználásaľól

A napiľendetgyuzaÍttilésen kell tĺĺrgyalni, döntés nem szĹikséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügrĺ Bĺzottság véLeményezl tr

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźlt ozati j av as|at a bizottság számźr a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźůtattlsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársvalását.
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szóló rendelet lrövetkező módosításándl vegtefigłelembe. Felelős: polgármester Határidő: ]-
3. pont esetében a szerződés aláírásától számított nyolc napon beltłl, 4. pont esetében a
kaltségvetés kovetkező módosítdsa. 5.) ą Józsefvárosi Kozbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Eglesült Elnöke, és illetékes szervei 2014. május 3l-ig
tételes pénzügli beszómolót lńtelesek készíteni a 8.000,0 e Ft tómogatás felhasználásáról a
Képviselő-testület számára, amely beszámolót a Képviselő-testület megtórgłal, és dÓnt annak
elfogadásáról. Felelős:]-4 pont esetén: polgármester 5. pont esetén: Eglesület Elnoke
Határidő: I-3. pont esetében a szeraődés ąláírásátóI számított nyolc napon belül, 4. pont
esetében a lrĺ;Itségvetés lcÓvetkpző módosítdsa. 5. pont esetén 20I4. május 3I.,,

Igényként meľült fel a Képviselő-testtilet ülésén, hogy az Egyesület jelölje meg tételesen,
hogy a 8.000.000,-Ft-os támogatás clsszegét mire tervezi felhasználni. Figyelemmel aľra' hogy
személyes ígéretet tettem a tájékoztatás megadásáľa, annak a jelen tźtjékoztatő útjĺĺn teszek
eleget.

A támogatźls ĺlsszegének teľvezett felhasználása:

500.000,-Ft éľtékben a Polgarőrség tartalékot kívan képezni. 500.000,-Ft értékben
defibrillátor bęszerzése és azza| kapcsolatos 10 fot érintő tanfolyam ťtnanszirozása fog
megtörténni. l.000.000,-Ft szfüséges a Polgaľőľség mfüödésével összefüggó 12 havi ľezsi
fedezéséľe. 420.000,-Ft-ot szánunk biĺosítással, adózással, könyvelővel ĺlsszefüggő
kiadásokra.

1.000.000,-Ft a Polglírőrség múködésével tisszefiiggő rvhźzati kiadások ťtnanszírozásáľa kerül
felhasználásra. 1.380.000,-Ft felszerelés és iroda működésével ĺisszefiiggő kciltségek
feđezetére szo|gtů. 3.200.000' -Ft a Polgarőrség gépjáľműveinek uzemanyag költségének
fedezéséľe sziikséges.

A Tisztelt Képviselő-testiiletet a fentieken trilmenően szeretném alľól is tájékoztatni,hogy ez
csupiĺn a támogatási összeg tervezett fe|haszná|ása, amely nagyvonalakban vźno|ja fe| a
kiadások főbb csopoľtjait. Elviekben nem zźlrhatő ki előre nem látható korülmények miatt a
fenti kiadási tervtől eltérő felhasználás.

Egyebekben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Polgarőrség 650.000,-Ft-ot
nyeľt két pźůyázaton (250.000'-Ft + 400.000,-Ft).

A jelen előterjeszés beterjesztésének indoka az önkormźnyzati források áttekinthető és
tľanszpaľens felhasználźsának célja és érdeke. A halasztást nem túrő előteľjesztés indoka a
Képviselő-testÍilet Észérő| 2013 . máj us 08-án felmeľült igény.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. május 2I,

Ttirvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina
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