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Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájában - a
TestüIet óltal megszabott hatóridőben el nem készült előterjesztések jeg,,zéke, amely
tartalmazza a halasztás rövid indokĺását és az előterjesztő által vállak űj határidőt,',

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az a|źtbbíakőI:

Iavaslat az ideiglenes Teleki téri piaccal kapcsolatos fejlesztések és javítások kiiltségeinek
biztosítósdra, valamínt káreseménnyel kapcsolatos részleffizetési kedvezmény biztosítlÍsúra

t09120r3. (rrr.27.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy azMötv. 23. $ (5) bekezdés 16. pontja alapjźn

1. felkéri a Jőzsefváľosi Várostizemeltetési Szolgálatot, hogy végezze el az ideiglenes
piac víze|vęzeto rendszeľének teljes könĺ felmérését és készítse el a víze|vezetés
biztosításának teljes költségvetését, és a költségvetési fedezet biztosítása éľdekében a
következő testĺileti tilésre terjessze be
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Előteľjesztő: fumán Edina - jegyző

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2013. május 22. . sz. napiľend

Táľgy: Tájékoztató ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéľő|

A napirendet nyílt ülésen kell táreyalni. döntés nem sztfüséges.
ElorcÉszÍro szpRvpznTl EGYSÉG: SzľnvpzÉsI És KÉpvIsplol nonłaéąr(.t

KÉszÍrnrrľ (ÜcvnĺrÉzo NEvE): Vlo,ą.rNÉ CsÉsl TÍvĺnł $|
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS :
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határ ozati j av aslat a bizottság szźmáÍ a:
A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsźtý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stĹi l etnek az e|óteri eszté s me stár cV a|tsźú.
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2. a) hozzájaruI ahlhoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténeľ tulajdonosa szźmára a
szeruőďés a|apján járő káľtéľítéSi összeg megÍizetésľe kerÍiljĺln azzal, hogy ezze|
párhuzamosan Frena Józseffel, az 1. sorszámú mobilkonténer béľlőjével szembeĺ az
onkormĺányzat érvényesítse a 2013. februaľ 14. ĺapján történt káreseménybő| származő
megtéľítési igényét, melynek összege 567.500,- Ft + AFA, azazbruttő 720.725-Ft.

b) a 2.a) pontban meghatźnozolt tartozás megfizetése tekintetébeĺ hozzájáru| 12 havi
ńsz|etťĺzetési kedvezmény megadásához Fľena József bérlo részére, mely havi 60.06I Ft, az
utolsó részlet összege 60.054.-Ft, azzal, hogy az első ľészlet a konténer ismételt
birtokbavételét követő három hónapon belül esedékes, és a továbbiakban taľgyhó 5. napjáig
kell teljesítenie, egy részlet elmaľadásával a be nem fizetett ľészletek egy ĺisszegben azonnal
esedékessé válnak.

c) felkéľi a polgármestert a 2.b) pontban foglalt rész|etťlzetési kedvezményről szőIő
megáll apo d ás a|áit ásfu a.

3. felkéľi a JVSZ igazeatóiát" hogv a Budapest Főváros Koľmányhivatala
Munkavédelmi és Munkaüevi Szakigazgatási Szeľve által előírt ktitelezések megtételéről
készítsen beszámolĺít a Képviselő-testület részéľe.

4. a 2. pontban foglaltak míatt az onkormányzatbevéte|i 11407 cím - kcitelezó fe|adat _
iĺtézményi mfüödési bevétel e|őfuányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, a kiadás dologi
e|ófuányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, ezzeI egyidejűleg a kiadás 11 107-01 cím mfüödési cél
és általános taľtalék e|őirźnyzatan beltil az źllta|źnos taľtalék eloirányzatfuőI 360,4 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás I|407 cím dologi elofuányzatára.

5. a) az ideiglenes piac előtető megépítésével egyetért, és az 572,0 e Ft kivitelezési
kĺiltség fedezetéül az onkormźnyzat2013. évi eredeti költségvetésben nem tervezett2012. évi
szab ađ p énzmar ađvanyát j e l ö l i me g.

b) a költségvetési fedezetet az onkormtnyzat20|3. évi 1|407 cím _ kote|ező feladat - dologi
e|oirtnyzatátabiztosítjaaza)pontbanfoglaltakalapján.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy az onkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámo|ásźná|
és felhaszná|ásánźi, valamint a2013. évi költségvetésről szóló ľendelet módosításánáI vegye
figyelembe az a)-b) pontban foglaltakat.

Felelős:

Határidő:

2.,4.,5. pont esetén polgármester
1., 3. pont esetén JVSZ igazgatőja

1. pont esetén 2013. április 10.

2. a),b),4.,5. a), b) pont esetén 2013. márciusf7.



2. c) pont esetében 2013. április 10.

3. pont esetén 2013. máius 2. képvĺselő.testületi ülése
5. c) pont esetén a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti erység: Józsefuárosi Váľosüzemeltetési
Szolgálat, Pénziigyi Üryosztály, Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Üryosztá|y
Létesítményüzemeltetési Iľoda

A WSZ tlźiékoztatdsa alapián:

Az ídeíelenes piacon beliil építendő előtető kivÍtelezése a Képviselő-testíilet dltal bÍztosított
keretösszegből 2013. iúnius 07.ie a tervek szeľint elkészi.il. A fentíeknek megfelelően a 3.
pontban nevesített besaÍmoldsi kijtelezettségnek a WSZ a képviselő-testiilet 2013. iúnius
mdsodík iilésén tesz eleget.

Beszúmohí a rendkíviili télí időjdrdsi víszonyok sordn jelentkezőfeladatok elldttźsdról és
javaslat a lakosstźgvédelmí íntézkedést ígénylő i)nkormdnyzatifeladatok hatékonyabb

ellótósúľa

128t2013. (rv.03.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a 460/2012. (XII.I9.) szźlmt képviselő.testÍileti hatźrozat g|apjźn a Budapest, VIII.
kerület Dankó u. l8. szźtm alatt kialakított ."ELETMENTO PONT'' iŁemeltetéséről
sző|ő b eszámo lót elfo gadj a.

2. elfogadja, hogy az önként vá||a|t feladat e||źiására a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési
Szolgálat 3.764.5 e Ft-ot, a Kdzterület Felügyelet 8.563.1 e Ft.ot, a Kisfalu Kft.
l.257,9eFt-othaszná|tf e|azelőterjesztésbenrészletezettekalapjźn.

3. elfogadja, hogy a frĺtés-aramkompeĺuáció becsült összege 350,0 e Ft.

4. a 344,4 e Ft-os t<ibbletk<iltségek fedezetéül a működési cé|tnta|ék e|őfuźnyzatát jelöli
meg.

5. az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül a
rendkíviili események e|őirányzatźrő| 344,8 e Ft-ot átcsoportosít a mfüödési
céltaÍtalék ľendkívĹili hideg időjáľás miatti intézkedések feladatok eLőirźnyzatźlra.

6. az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím műk<idési általanos és céltaľtaték előiľĺĺnyzatán
belül rendkívüli hideg időjáľás miatti intézkedések feladatok e|őirányzatáról 13.501,8



e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11303 cím - önként vállalt feladat - lakosságnak juttatott
szociális rászorultsági tźtmogatźts e|óirźnyzatźra 250,0 e Ft-ot, kiadás 11602 cím -
önként vállalt feladat - dologi e|őirányzatźra I.257 ,9 e Ft-ot, a 1 1 108-02 cím - önként
vállalt feladat - ťlnanszlrozési múködési kiadásokon beltil az irányítószeľvi
támogatásként folyósítotttźmogatás kiutalása e|őirényzatára1l.993,9 e Ft-ot.

7. o Józsefrarosi Vórosüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - cinként vállalt feladat - bevétel
mfüödési ťlnanszírozási bevételeken belül az bźnyito szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źn történő jóváírás e|óirźnyzatźt és a kiadás dologi
e|oirźnyzatźń 3 .5 52,5 e Ft.tal megemeli.

a Köztęrület-felügyelet 30101 cím - önként vá||a|t feladat - bevétel mfüĺĺdési
ťtnanszirozási bevételeken beliil azirźnyítő szervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|źn t<jľténő jőváírás e|őirźnyzatát 8.441,4 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás e|őirźlnyzatźfi 5.628'0 e Ft-tal' a munkáltatót terhęlő jaľulékok és szociális
hozzźljźm|źtsi adó e|ófuányzatát I.519,6 e Ft-tal, a dologi e|őirźnyzatźú I.f93,8 e Ft-tal
megemeli.

9. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításźná|
ahatérozat 2-8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

10. a) felkéľĺ a polgáľmesteŕ, hogy az iinkoľmánvzati hatáskiiľbe tartozó
lakossáwédelmi feladatok ellátásáľa hozzon létre egy szakéľtőkből álló
tanácsadó testületet.
b) az a) alpontban említett testůĺlet tagiai díiazásban nem ľószesiilnek.
c) felkéľi a polgáľmesteľt a tanácsadó testĺilet üwľendiének meeállapításáľa.

Felelős:
Hataridő:

polgármester
l-8. pont 20|3. április 03.
9. pont legkésőbb z}|z.junius 30.
10. pont esetén a Képviselő-testůĺlet 2013. máius havi második ľendes iilése

A dtintés végrehajtásáú végző szeľvezetÍ erység: Varyongazdálkodási és Üzemeltetési
Üryosztály, Pénzüryi ti5rosztáty, Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgátat, Józsefvárosi
Kiizteľůilet.felĺiryelet' Kisfalu Kft.



A Vaw o n g azddl k o dds i é s ij ze me lteté s i Íj w o s ztlźlv tlźi é ko ztat ús a alap i ón :

Az ijnkormdnvzat hatúskiirébe tartozó lakossówédelmí feladatok elldtdsára létrehozandó
szakértőkbtÍl dlllí tanócsadó testiilet lětrehozdsúľa a szakmai egveztetés megkezdődiitt, a
tandcsadlí testíilet iievrendiéről szóló tóiékoztató a 2013. iúnius havi músodik renďes
képviselő-testiileti iilěsre készĺil el.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. május 45.

Tĺirvényességi ellenoľzés :
Rimán Edina

jegző
nevében és megbízásából:

aljegyzí5
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