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Képviselő-testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezetíés Működé si Szabá|yzatarő| sző|ő 25l2OB. őr.27.)
szásli önk. rende\et 26. $ (2) bekezdés a) pontja alapján ,,Állandó napirendi pontok kerijlnek
tájékoztató formĺźjĺźban a Képviselő-testület elé: a Képviselő-testiilet által megszabott
határidőben el nem készült előterjesztések jeglzéke, amely tartalmazza a halasztás rÓvid
indoklását és az előteľjesztő által vállalt új határidőt.''

A fentiek értelméb en táj ékońatom a Ti sztelt Képvi s e l ő -te stĹil etet az alźhbia|<r őI:

ravaslat a faiiltetési e lőirányzat felhaszndlús úra

444t201.1. (Xr.03.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a 27412011.(VI.16.) szárntĺ hatáĺozattal létrehozott munkacsopoľt javaslatát, a
Belső Józsefizaros és a Tisztviselő-telep, tovćhbá a Százados tÍ fásításfua.
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Előterjesztő: Rimán Eđina - jegyző

. sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatő ahatáridőben eI nem készült előterjesztések jegyzékérőI

A napirendet nvílt ülésen kelltáľeyalni. đöntés nem szükségęs.
Eĺol<Észlto szpnvpzETl EGYSÉG: SzpnvpzÉsl És KÉpvIspl-ol IRooł !>ĺ-ł-(
KÉszÍrprre (ÜcvnĺrÉzo ľevE): Ve,ncł. ZsaNprr ua/qŁ 2,ła'"ĺ*ĺ
PÉNzÜoyl FEDEZETET lcÉNyBl-/ľBľĺ IcÉNypI., lcnzoLłs: 9 u^-ĺ

Jocr roNrRoLL: r
Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi tr
Határ o zati j av aslat a bizotíság' számát a:
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsá'ý Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|óteri esztés me stársv a|ásźń.



2. felkéri a polgáľmestert a Mĺíýás Íér kozelében 27 db 10 cm törzsátméroju, (25-30 cm
kerületű) fa telepítésére és 3 éves ferntaľtására, a Tisztviselő-telep területén 48 db 8 cm
ttirzsátméľőjIL, (20-25 cm kerületu), a Százados úton 12 db 8 cm törzsátmérőjű fa telepítésére
és 3 éves fenntartásĺíraközbeszerzési értékhatárt eI nem érő beszerzési eljarás lebonyolításaľa.
Abeszerzés becstilt értéke bruttó 7.000 e Ft.

3. aziđei évi faültetési előiranyzat felhaszná|ása érđekében és abeszerzési eljarás fedezetének
biztosításához az onkoľmanyzat és a Polgórmcstcri Hivatal kiadós 11107-01 címĺől a
Környezetvédelmi Alap, fapótlási céltaľtalék zźro|tkiadási e|ofuźnyzatátazárolás alól feloldja
és egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 dologi előirźlnyzat címre.

4. a 3 éves fenntartás elóírása miatt, a Képviselő-testület 201I. évről bruttó évi 1 millió
foľintot 201 4-ig feladattal terhelt pénzmarađvanyként keze|i, biztosítja.

5. a 2. pont szerinti beszerzési eljárás lefolytatźsa utáĺ a 3. pont szerinti e|oirányzat
maradványösszegének fe|hasznźiásával kapcsolatos döntéshozatalta - a 27412011.(VI.16.)
sztĺműhatźrozattal létrehozott munkacsoport szakmai javas|ata alapjan _ a Vĺĺľosgazďá|kođási
és Pénzügyi Bizottság ot hata|mazza fel.

6. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetés kovetkező módosításakor, valamint az azt
következő év ek terv ezé s énél a hatáĺ o zatban fo gl altakat ve gye f i gyelembe'

7. felkéľĺ a 27412011. (VI.ĺ'6.) számú hatáľozattal létrehozott munkacsoportot' hogy
20l.2. máius 31-ie egv ttibb évre szóló átfoeó stratégiát doleozzon ki aľról" hogY hol lehet
úi teľületeken a ziildfelůileteket ntivelni. fásítani. és ezt teriessze a KépvÍselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határiđó: 1-5. pontok esetén 2011. novembeľ 3. , 6, pont esetén a költségvetés módosítása

20II. december 3 1 ., valamint a következő évek költségvetésének tervezése.
7. pont esetén 2012. máius 3l..

(2012' noý. 8.: Gazdálkodási Ügyosztábl: A munkacsoport a Képviselő-test,ĺilet 20]2.
december havi első üléséig elkészíti a stratégiára vonatkozó előterjesztést.)

(2012. dec. 6.: A Gazdálkodási UgvosztáU tájékoztatása alapján: A Kornyezetvédelmi
Munkncsoport a 20]2. november 2l-i ülésén tórg,lalta a koncepció megalkotását, és úgy
határozott, hogł a Gazdálkodási Ügłosztály a Józsefiárosi Városüzemeltetési SzolgáIat
kozreműkodésével készítse el a koncepció tervezetét a Képviselő-testület 2013. februári
mósodik ülésére.)

(20]3. febľ. 20.: A Varylongazdólkodósi ĺls Üzemeltetési Üg:vosztóbl tájékoztatása alapján: az
Ugłosztály nem rendelkezik olyan szakképzettségiÍ munknvállalóval, aki el tudná ĺaźszíteni a
tervet, az Üg,łosztály a 20I3. évi kÓltségvetés tervezésekor leądta koltségvetési igényét egy
olyan beszeľzési eljárás lefolytatósóhoz, amelynek végeredményeként létrejÔhetne ez a
stratégia. Továbbá vizsgólja annak a lehetőségét, hogy a kozterĹilet-alakítási teľwel egytitt
elkészíthető-e a stratégia. A stratégia a Képviselő-testület elé várhatóan a 20]3. június havi
első t'ilésre fog elkeszülni.)



A Vagvoneazdálkodási és Üzemeletetési Ügvosztálv táiékoztatása alapián: az Ügvosztálv
ismételten mewizseálta a riivid és kiizéptávú szakmai stratégia saiát (tinkormányzati.
esetlee JVSZ) eľőfoľrással tiirténő elkészíthetőséeének lehetőséeét. A vizseálat
eľedménve. hogy a feladat elvéezése érdekében indikatív áraiánlatok bekérését ktivetően
céIszeľű küliin pénzĺigyi fedezet biztosítása a szakfeladat ellátására. Javaslat a
Képviselő-testůĺletnek 2013. iúlius második üléséľe előteriesztés készítése a szůikséees
forrás biztosítása érdekében.

Iavaslat elví döntésre, a Budapest Jóuefvdrosi onkormányzat tulajdondban
dlló lakúsok jogcím nélkiili lakáshasználóí ákalfelhalmozott hútralékok egł
részének elengedésére, a költségelvíÍ alaplakbéľrel azonos összegűí eg1łszeres,

és az előző rendeletek alapjdn szdmldzott többszijrijs méľtékíí lakúshaszndlati
ďíj ak n ettó k iilij n b ij zeténe k ös s zeg é b en

2s5t2012. (Vil.19.)

1) A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy elvi hozzájáruIási szĺíndékát fejeziki az egyszeres

és tobbszöľ<js méľtékű hasznźt\ati díjak nettó kül<jnb<jzetéből adódó követelések

elengedésének vonatkozásában azza|, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a 2012. októbeľi második rendes képviselő-testůileti ülésen fogadja el.

2) A Képviselő-testiilet felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdźikodő Kft. tigyvezető

igazgatőját, hogy a Képviselő-testÍilet 2012. oktĺóbeľi második ľendes ülésére készítse

el a tételes, pontosan számszerűsített csomagot, valamennyi jogcím nélküli
|akáshasznál ó vonatko zás ában.

Felelős: polgĺĺľmester, Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 1) pont vonatkozásában azonrlal,2) pont vonatkozásábaĺZ}IZ. október 31.

(20I2' december 6.: A Kisfalu Kít.tójékoztatósa alapján:
A Képviselő-testület 255/20I2. (ĺ/II.]9.) számú hatáľozatának I.) pontjában elvi hozzájárulási
szándékát fejezte ki az eg/Szeres és tobbszoros mérték{Í lakáshasználati díjak nettó
kalonbtjzetéből adódó kÓvetelések elengedése vonatkozásóban azzal, hog a tételes,

számszeríjsített csomagot a 20I2. októberi második rendes Képviselő-testületi ülésén fogadja
el.
A Képviselő-testület dantései szorosan - mindkét határozat a jogcím néIküli lakáshasználólcra
vonatkozik - Ósszeftiggnek. A Táľsaság Lakasgazdálkodósi Irodája elsődlegesen azonjogcím
nélh)ĺi lakáshasználók iratanyagát (234 db ügyira) nézte át, ąkilcnek többszorös használati
díj került megállapításra. Az Ĺlgłiratok átnézésével egyidejűleg módosították _ a hatólyos
jogszabólyolcrlak meýlelően a korábban kiközôlt tobbszÓrös hasznólati díjakat
egyszeressé, kiközÓlve azt a jogcím nélküli lakashasználókÍelé. Afeladattal 20I2. szeptember
kazepéig végeztek. A fenti feladattal párhuzamosan az időközben jogcím néĺh)Iivé (további



457 db Ĺig,łirat) ýóĺt (pld. hatóľozott idejiÍ bérleti szerződés lejárt, a bérleti jogviszony

felmondásra került, bérlő haĺála utón visszamaradt jogcím nélh)liek stb-stb.) ĺakáshasználók
felé 20l2. ohóber 31. napjával bezáróĺag elkészítették a használati díjkazlőket. Afeladattal
20]2. november közepéig végeztek.
Afenti adatok ismeretében a Kft. 2012. ohóber 3I. napjával bezóróĺag 69l jogcím nélhil
l akás has znál ó t t art nyilv án.
A jogcím nélWli lakńshasználók helyzeténekfelmérését_ a Józsefvárosi Csalódsegítő Szolgálat
és a Polgáľmesteri Hivatal Családtámogatósi Iroda egllĺittműkÓdéséveĺ _a Íenti felądątok
elvégzését kovetően állt módjukban megkezdeni, azonban a jogcím nélküli ĺakáshasználók
magąS szómából adódóan a feladattal (iratanyagok tételes átnézése) nem tudtak végezni,
Ezéľt a jogcím nélkĺili lakáshąsználók helyzetének felméréséről tájékoztatóst, vaĺamint a
helyzetük megoldására javaslatot a Képviselő-testület 20]2. december 2. rendes üléséig nem
tudnak adni.
Fentiekre tekintettel, az előteľjesztés elkeszítésére határidő módosítása szükséges, a hatórozat
szerinti feladatot legkésőbb a Képviselő-testtjlet 2013, január havában tartandó 2. rendes
ülésére elkészíti.

(2013. febľ.6.: A Kis.falu tft. tájékoztatása alapján: a k,źpviseĺő-testületi hatórozatban
foglaltak végrehajtásának elhalasztását írásban jelezték a Polgáľmesteri Hivatal Szervezési
és Képviselői lrodájafelé. 2012. novemberben a NAV óllĺźsfoglalása megérkezett, azonban az
abban foglaltak sem az onkoľmányzatra, sem pedig a jogcím néllnjli lakashasznáĺótĺra néme
nem kedvező. A Polgármesteri Hivatalban decembeľben szalcľnai egłeztetésre került sor. A
megoĺdás keresése folyamatos, ennek érdekében a Polgórmesteri Hivątal a Budapest Főváros
Kormányhivatalótól állásfogĺalást hćľt, melynek ismeretében készül előterjesztés
előreláthatóĺag a Képviselő-testüIet 20] 3. április havi második ľendes üléséľe.)

(20]3. máj. 08. : A Kis.falu Kít. tájékoztatása alapján: A 20]2. novemberbenmegérkezett NAV
óllásfoglalás értelmezését, majd ugyancsak a Polgármesteri Hivatal óltal bekért Budapest
Főváros Kormányhivatal állásfoglalás meg,źrkezését kovetően _ jelenleg - jogi eg1łeztetések

folynak. Az előterjesztés eĺőreláthatólag a Képviselő-testület 2013. május havi első rendes
ülésére készül el.)

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A ioei és pénzügyi egveztetések 2013. máiusban
folyamatosak voltak. ioeĹ. SZIA- és adószakértői áIlásfoelalások lettek bekérve és
megvitafva. A kiivetkező egyeztetés Ídőpontia 2013. máius utolsó hete. s amennyiben
sikeľiil a meefelelő megoldást meetalálni. az előteriesztés a 2013. iúnius 19-ei Képviselő.
testĺileti ülésľe elkészülhet.

Javaslat az Első Energia-beszerzési onkormdnyzati Táľsuldsból való kilépésre

203/2012. (Vr.21.)

A Képviselő-testii1et úgy dcint, hogy

1. felmondja azBLső Energia-beszęrzésionkormanyzatĺTátsulási megáltapodást 2OI2.

december 3I. napjára.
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2. felkéri a polgármestert, hogy ahatfuozat 1. pontja szerinti felmondásról értesítse a

taľsulási megállapodásban részes onkormányzatokatés az ENTAR képviselőjét.

3. felkéri a polgármestert a vagyonelszámolás figyelemmel kísérésére, és az eľľől szóló
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
lJatźridő 1. pont esetén z)IZ.június 21.

2. pont esetén 2llŻ.június 30.
3. pont 2013. ianuári 2. ľendes képviselő-testületi ülés

(2013. febr. 6.: A Vawongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztál:ł tájékaztatása alapján: a
Társulási megállapodás felmondása megtortént. 20]2. szeptember 03. napján, majd 2013.
januárjában ismételten megkeresték a Tórsulásban maradt onkormónyzatoknt a
vaglonelszámolós knpcsán, amely mé8 nem áll rendeĺkezésülcre' Az előterjesztés a
vaglonelszámolás onkormónyzat részére torténő megküldése után elkészĹil, várhatóan a
Képviselő-testüIet 20] 3. március havi második rendes ülésére.)

O013. márc. 20: A V, táj ékoztatása alapj ón: a
vaglonelszámolást az Ugyosztály 20]3. március 04. napján kapta hźzhez, az előterjesztés az
ápr ilisi más odik képv is elő-te stületi ülésr e elkészĹil.)

(2013. ápr. 17.: A Vagllongazdálkodási és Üzemeltetési Üry)osztály tájékoztatósa alapjón: a
vagyonelszámolást az Ügyosztály 20I j. mórcius 04. napjón ĺąźzhez knpÍa, amiből hiányzott az
onkormányzat részére visszafizethető osszeg, ennek hiónyában nem teljes a megkapott
elszómolás' Ezért az Ug,losztály további egyeztetés céljĺźból felvette a kapcsolatot a pénzügłi
elszámolást végző XIil. kerületi onkormányzattal, és Hiszékeny Dezső az ENTAR
elnokhelyettese tójékoztatott arról, hogl a visszatérítést az ENTAR-nak az onkormányzat
részére a 2013' évi költségvetésének elfugadĺźsát kÓvetően megfizetnie, melyről a Társulósi
Tanács az áprilisi ülésén dönt. Az ügyosztáIy a Társulási Tanács dantésének kézhemételét
kÓvetően elkészíti a beszómolót, mely legkésőbb a 201 3 . évi június első ülésére elkészül.)

A Vaevongazdálkodási és Üzemeltetési tjgvosztálv táiékoztatása alapián: az Ügvosztálv
az ENTAR által íeéľt ápľilisĺ ĺilésen hozott dtintések beszeŹése éľdekében felvette a

tot az ENTAR.ľaI.
választ adó információ a mai napig nem érkezett. Az Ugyosztály továbbľa is
folyamatosan kapcsolatot taľt a társulással a dokumentum megszeľzése éľdekében. mert
csak a társulási határozat birtokában lehet előteľiesztést készíteni. Az előteriesztés
várhatóan a 20l.3. irĺlius havi utolsó képviselő-testületi ülésre elkészül.



Javaslat a Kdbítószeriigyi Egyeztető Fórumok (I{EF-ek) mííkiidésifeltételeinek
b izto s ítlźs dr a kiírt KA B -K E F- 1 2 p d ly úzato n t ij rt é n ő r és zv ét e lé r e

290t2012. (Vilr.29.)

A Képviselo-testtilet úgy dönt, hogy

1' résńveszazBmberi Erőforrások Minisztéľiumamegbíztlsábő|aNemzeti Család- és

Szociálpolit1kaiIntézet által hirdetett, aKábítószeriĺgyi Egyeztetó Fórumok (KEF-ek)
mfüödési feltételeinek biztosítás árakiirt KAB-KEF -|2 nyíIt páIyázaton. A páIyázat

megvalósítási költsége 555.556,-Ft, melyből azigénye|heto tttmogatás összege
500.000,-Ft.

2. az | . pontban meghatźtozott pá|yźnat benyújtásźlhoz szükséges 55 ,6 e Ft,- Ft önĺészt és

pá|yźnati dij 2,2 e Ft összegét biztosítja.

3. az onkormźnyzatkiadás 11303 cím múkĺjdésľe átadott pénzeszkozéi|amhtztartáson
kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű
ellátások e|őirányzatán belül a méltányossági kcizgyőgyellátás előirźnyzatát 5],8 eFt-
tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 1 1 3 0 1 cím dologi eIőirányzatát, ugyan ezen
ĺisszeggel megemeli ahatározat |-2. pontjában foglaltak a|apjtn.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a ktĺltségvetésről szóló rendelet következo módosításaná|
ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat vegye Íigyelembe.

5. felkéľi a polgármesteľt a pá|yazatbenyújtásához szfüséges dokumentumok aláirására.

6. felkéľi a polgármestert' hogy a hatáľozat 1. pontiában meehatározott pálvázat
eľedménvéről táiékoztassa a Képviselő.testületet.

Felelős: polgármesteľ
Hatráľidő: l.-2. pont esetén: 2012. augusńusZ9.

3.- 4. pont esetén legkésőbb 2012. decembeľ 31-ig
5. pont esetén: 20|2, augusztus 31.
6. pont esetén: a Képviselő-testület 2012. novembeľĺ utolsĺó ľendes ülése

(20]2. nov. 22.: A Városfejlesztési és Főépítészi lroda tdjékoztatása aĺapjón: A pályázat
benyújtásra került az eredményről dantés még nem tortént. Az eljóró hatóság ĺźltali
benyújtáshoz kapcsolódó hiánypótlósnak az onkormónyzat eleget tett. Az eredmény
megérkezésű kavető, 20] 3. óprilisi első ľendes képviselő-testületi ĺjlésre tójékoztatót
keszítunk.)

(2013. ápr. 03.:A Humánszolgáltatósi Ügľosztáhl tójékoztatása alapjón: A tómogatósi
szerződ,ás a Budapest Józsefvárosi onkormónyzat részérőI aláírósľa kerüĺt, az Emberi
Erőforrás Minisztérium, mint támogató alóírása még nem tĺ)rtént meg. A Humánszolgáltatási
Ügłosztály a hatáľozat I. pontjóban meghatározott pályázat eredm,ényéről a 20]3. júniusi
el s ő r e nde s képv i s el ő -t e s tiil e ti ül é sr e tój é ko zt atót ké s zít. )
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A Humánszolgáltatási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A Nemzeti Család és

Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Főosztály táiékoztatása szerint a támogatási
a támosatási

i rĺton üld nkoľmá részére 20L3.
hĺínap véeéie. A Humánszolgáltatási Ugyosztály a határozat 1. pontiában meehatározott
pálvázat eľedménvéről leekésőbb a 2013. szeptembeľi első ľendes képviselő-testületi
ülésre tái ékoztatĺít készít.

Javaslat a Palotaneg1ledforgalomtechnikai vdltoztatásai és afaiiltetések tervezési

fe lad at a in ak, v al amÍnt kiv ite l e zé s é n e k e lőké s zítés é r e

381ĺ2012. (XI.08.)

A Képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy
l. a Palotanegyed új forgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó, valamint a287l20I2.

(VIII.29.) sz. képviselő-testületi hatáĺozat szerinti faültetésekhez szükséges tervezési

munkálatok elkészítésére bruttó 2.0 66.000,- F t fedezetet bizto sít.

2. a Palotanegyed új forgalomtechnikai renďjéhez kapcsolódó kivitelęzési munkálatok

eIvégzésére - a forgalomtechnikai tanulmĺĺnýervben szeľeplő 2| utcamegfordításáľa,
a József krt. - Baľoss utca jobbra kisíves kanyarodás és a Tľefoľt utca kivitelezésétę -
bruttó 7.677.639,- Ft feđezetet biztosít.

3. az I. - 2, pont szerinti beszerzés és kivitelezési költség fedezetéül a múködési cél

általános taľtalékon belül az általános tartalékot jelĺili meg és ezze| egyidejuleg, az

onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül az

általános tartalék e|óirényzatat 9.683,6 e Ft-tal cs<jkkenti és a kiadás 1 1601 cím
feIha|mozttsielőiľanyzatźtt,ugyaĺezenösszeggelmegemeli.

4. 20.000,- e Ft előzetes kötelezettséget vállal ĺinként vállalt feladatként a2013. éví
költségvetés terhére a Markus Emília utcai csomópont kivitelezési költségére.

5. Kifejezi azonszáĺdékát, hogy azt$ forga\omtechnika ľęnd kivitelezését kĺivetően (a

Márkus Emília utca kinyitása a Rakóczitĺtirányába és a József körutról a Baľoss

utcáratörténő kisívíí jobbra kanyaľodás) forgalomsziímlálást és hatástanulmányt kívĺĺn
készíteni a Palotanegyed teľületén, és ennek ismeľetében fog dtinteni a további

forgalomtechnikai ľend átalakításról

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat az önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye Íigyelembe.

7 . felkéri a polgármesteľt, hogy ahatźlĺozat 4. pontjaban foglaltakat a2013. évi
kĺiltségvetés tervezésénél vegye figyelembe.



Felelos: polgáľmester,
Határidő: 1.-3. pont esetén 2012. novembeľ. 08.

4. pont esetén a2013. évi kdltségvetés tervezése
5.2013 márcĺus első ľendes Képviselő-testiileti iilés
6-7. pont esetén az önkormźnyzat kĺiltségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 20|2. december 31.

(2013. márc 20. :A Vóros.fe-ilesztési és Főépítészi lľoda tá-iékoztatása alap-ián: a Márkus
EmíIia utca megnyitásóhoz szĹłl<séges engedélyezési folyamata még nem zárult le. Jogerős
építési engedély biľtokában van lehetőség a kiviteĺező kivólasztására. A kivitelezés csak
ezut án v al ó s íthat ó me g.

A József karútól a Baross utcára történő kisívíi jobbra kanyarodós tekintetében a tervek
engedélyeztetése tart. A kivttelezés szintén csak a megfelelő engedéĺy biľtokában a kivitelező
kiv dl as ztás a után v al ó s ítható me g.

A kivitelezések megvalósítdsa után lehet a forgaĺomszámlálást és hatástanulmányt elkészíteni
a Palota negłed terl'iĺetére.)

A Váľosfeilesztési Iroda táiékoztatása alapián: A Máľkus EmíIia utca iogeľős építési
engedélyt kapott ápľilis 19-én. A kivitelező kiválasztásáľa közbeszeľzési kiíľás készĺil. A
kivitelezés után lehet a szůikséges hatástanulmányt elvégezni. melynek eľedménvéről
2013. oktĺíbeľ második rendes ülésére készül előteriesztés

rav as lat j dró b ete g.s zake lldtds í fe ladat ellátás ára

36t2013. (rr.06.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1) önként vźila|t feladatként az egészségügyről sző|ő 1997. évi CLN. törvény 244/D. s 0),
(5) és (7) bekezđésében foglaltak alapjźn 2013. április 30-át kĺjvetően a járóbeteg-

szake|Iźtásí fe|ađat ellátást, mint állami feladatot az á||ammal kötött külön megállapodás

alapjźn folytatja,

2) fe|hata|mazza a polgiírmestert, hogy a hatźrozat 1. pontjában fog|a1takrő| az

egészségiigyért felelős minisztert tájékoztassa,

3) felkéri a polgármestert' hogy a koľmány által kiieltilt szerwel a iáľóbeteg-
szakellátási feladat ellátása érdekében meekiitendő kültin megállapodást
ióváhagvásra teľiessze a Képviselő-testĺilet elé.



Felelős:
Határidő:

polgáľmester
1. pont esetében
2. pont esetében

2013. február 06.
2013.február 15.

3. pont esetében 2013. április 30.

(2013. április ]7.: A Humónszolgáltatási Ügłosztóly tójékoztatósa alapján: Még nem érkezett
meg a kĺ;tan mególlapodás, a megĺźrkezését kovetően haladéhanul elkészíti az Üglosztály az
e l ő terj e s zt é st, v árhat ó an a máj us i eĺ s ő képvi s el ő 1 e s tül eti ülé s r e.)

(2013. mĺźj. 08. :A Humánszolgóltatási Ügyosztálv tájékoztatása alap-ián: Még nem érkezett
meg a h;lan megállapodás, a megérkezését követően haladéhanul elkészíti az Üglosztály az
el ő teľj e s zt é s t, v ár hat ó an a j únius i e l s ő képv i s e I ő -t e s ttil eti ül é s ľ e. )

A Humánszoleáltatásĺ tjgvosztálv táiékoz-tatása alapián: Az Embeľi Erőfoľrások
Minisztéľiuma EgészségiigYért Felelős Allamtitkársáe táiékoztatása alapián az
eeészséeügvről szóló 1997. évi CLIV. ttirvénv (Eĺitv) 244lD. 8 .a - 2013. április 29.ei
hatálybalépéssel - hatályon kívül helyezésre keľůilt. Az Eiitv 244lD. 8 ($ bekezdés
alapián 2013. február 15-ét megelőzően meghozott tinkormánvzati dtintések - a 244lD. $

hatályon kívüI helvezéséľe tekintettel - nem kerülnek alkalmazásľa és a diintési
kötelezettség teli esítésének elmulasztása i o gkiivetkezményekkel nem i ár.

Javaslat az iskoldk mííktidtetőí és fenntartóifeladatainak elldtdsdval kapcsolatos diintések
meghozatalóra, valamint költs égvetési dtcsoportosítúsokra

176ĺ2013. (v.08.) 15IGEN O NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapest VIII. Tankeriilet szék,he|yét a

Budapest VIII. Baross. u 63-67. ingatlanban biztosítja' valamint biztosítja a fe|adat

e||átásához sztikséges munkafeltételeket 10 fő részére.

felkéri a Józsefuaľosi Intézménymfütjdtető Kĺizpont igazgatőjźú,. hogy kcjssön

megbizási szeruodést a Losonci Téri Általános Iskola két uszodamesterével (bruttó

15.000 Ftĺhőlfő) és igazgatójáva| (bruttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda zavarta|an

míĺk<idése éľdekében, valamint kapcsolattaľtói feladatok ellátásáľaZll3.januaľ 1 -

20|3. december 3 1. kĺjzötti iđotaĺtamĺa, melynek fedezete a JIK tires álláshelyek miatt

képzőďott bérmegtakańtása és jarulékai összesen 895 e Ft összegben,

egyetért azza|, hogy a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ az á|tala bérbeadás

iÍján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében az alábbiak

fi gyelembevételével állapítsa meg a ťlzetenđo béľleti díj at:

a) térítésmentesen: az ĺinkormányzatés az önkoľmźnyzatiĺtézményeitészére,

1.

2.

a
J.
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4.

b) ĺlnköltségi áron az időskorúak (60 év és afelettiek) rendezvényei cé\fua,

c) önköltség ł a számított önkoltség 5 %o-a: a tornateľmek sportolás, sportľendezvény

cé|jára,

d) önköltség -| a szźtmított önkĺiltség 25 %o-a (piaci alapt bérlések): minden más célra

tĺjľténő bérlés céIjfua (p1.: tomatermek egyéb cé|ra, uszoda, egyéb helyiségek).

a) felkéľi a Jőzsefvźtosi Iĺrtézményműködtető Központ igazgatőját a fennźiló bérleti

szerződések felĹilvizsgá|atára és módosítására, különös tekintettel a bérbeadó

személyében bekĺivetkező váItozásra, valamint a hataľozat3. pontjában foglalt béľleti

dij szźmításokľa,

b) felkéri a J őzsefv áĺosi Intézményműködtető Központ igazgatőját, ho gy 20|3 . j únius
01. napjától a bérleti díjakból befolyt bevételeket és a bevételekbő| származó teljes
nyereség összegéből nyújtandó - az isko|aigazgatők kérését figyelembe vevő _
támogatási igényeket negyedévente terjessze be a Képviselő-testtilet elé,

abérbeađásból származőbevételek fiiggvényében évente dönt arľól, hogy az oktatási

intézméĺyek részére a bérleti díjakból befolyt nyeľeség mekkora yo-źLt ađia át,

a Jőzsefvźrosi Intézménymfütidtető Kcizpont alapító okiratot módosító okiratźú',

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiľatát az

előterjesztés 1-2. sz. mellékletében foglaltak szeľinti tartalommal elfogadja 20113.

május 15-i hatállyal,

7. a I220I-ü cím kiadás beruházźsok _ ĺinként vállalt feladat - beléptető rendszer _

e|őhźnyzatľól 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a felújítás - önként váI|alat feladat _

Polgáľmesteri Hivatal épülete ftildszintj ének felúj ítására,

8. felkéri a polgĺíľmestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kcjvetkező módosítźsánéi
ahatźrozatban foglaltakat vegye figyelembe,,'

g. felkéľi a polgáľmestert a Józsefvárosi Intézménvműkôdtető Központ módosított
Szeľvezeti és Műktidésĺ Szabálvzatának képviselő-testületet elé teľiesztésére.

lO.felkéri a polgĺĺrmesteľt a hatźlrozat 1. pontja szerinti átadás- átvételi e|játás

lebonyolításaľa, valamint az átadás- źúvéte|hez szfüséges dokumenfumok

ö s sze ál l ítás źlr a, aláít ásár a,

11. felhatalmazza a polgármestert a hatátozat 6. pontjában meghatározott dokumentumok

a|áírására.

5.

6.

Felęlős:

Hatarido:

1., 3., és 5-9. pont esetében: polgármester
2. és 4. pont esetében: Józsefuaľosi Intézményműkcĺdtető Kĺlzpont igazgatőja
| ., 3 ., 5 . és 7 . pont esetéb en 2013 . május 8.

6. és 11. pont esetében: 2013. május 15.

2. és l0. pont esetéb en: 2013 . május 3 1 .
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8. pont esetében: költségvetés kĺjvetkező módosítása
4. pont esetében: 2013.június 01.
9. pont esetében: 2013. irĺnius első képviselő-testiiletĺ iilés

A JIK táiékoztatása alapián: a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása az
egyeztetések miatt 2013. iúlius 15-ig keľül beteriesztésre a Képviselő.testůilet elé.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest,2073. május

(A*ą\--/
Riman Edina

jegyzó

Tĺirvényességi ellenorzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól:

/ĺĺ ĺ,-lłW-Dr. Mészar Erika /a|jegyző 
2013 t,|iJ 27.

11




