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A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az e|őteriesztés megtáľgy a|ásät.

Tisztelt Képviselő-testüIet!

A Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti

és Mfüĺidé si Szabá|yzatálrőI

szőIő 25l20I3 . (v .27 .)

szźrrÍlönk. rendeletf6. $ (2) bekezdés a) pontja a|apján ,,Allandó napirendi pontok kerülnek
tájékoztató formájában a Képviselő-testüĺet elé: a Képviselő-testĺjlet óltal megszabott
hatóridőben el nem kłćszük előterjesztések jeglzéke, amely tartalmazza a halasztás rövid
indoklását és az eĺőterjesztő óltal vállalt új határidőt.',

A fentiek értelmébentźljékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az

a|ábbial<rőI:

Javaslat elvi diintésre, a Budapest Jóaefvdrosí onkormdnyzat tulajdondban
dlló lakdsok jogcím nélkiili lakúshasznúlói dltalfelhalmozott hátralékok egy
részének elengedéslíre, a költségelvűí alaplakbérrel azonos összegűí egyszeres,
és az előző renďeletek alapjdn szdmldzott ttibbsziiriis mértékíÍlakdshaszndlgti
dtj ak nettó kiłltinbtizetének összegében

2ssl20t2. (vII.19.)

1)

A Képviselő-testtilet úgy đönt, hogy elvi hozzájáru|ási szándékát fejeziki az egyszeres
és tcjbbszĺjrös mértékűhaszná|ati díiak nettó külĺinbĺjzetébőladódó követelések

elengedésének voĺatkozźsábanazzal, hogy a tételes, pontos cisszeggel kimutatott
csomagot a 2012. októbeľi második rendes képviselő-testÍileti ülésen fogadja el.

2) A

Kft. ügyvezető
Képviselo-testtilet felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdźůkođő
igazgatőját, hogy a Képviselő-testület 2012. októberi második rendes ülésérekészítse el
a tételes' pontosan számszerusített csomagot, valamennyi jogcím nélküli lakáshasználó
r'onatkozásában.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatźľidó:1) pont vonatkozásábanazorrlal,2)pont vonatkozásźhanZ)IZ. október 31.
(20]2. december 6.: A Kisfaĺu Kft. tájékoztatása alapján:
A Képviseĺő-testület 255/2012. (WI.]9.) számú határozatának I.) pontjóban elvi hozzájárulási
szándékát fejezte ki aZ eg/Szeres és többszoros m,!ľtékíÍlakáshasználati díjak nettó
ktlanbazeftbőĺ adódó követelések elengedése vonatkozásóban azzal, hogy a tételes,
számszerűsített csomagot a 20]2. ohóberi másodikrendes Képviselő-testületi ülésénfogadja
el.

A Képviselő-testüIet dontései Szorosan - mindkét hatórozat a jogcím nélkali lakáshasználóIĺľa
vonatkozik - osszeft'iggnek. A Társaság Lakásgazdólkodási Iľodója eĺsődlegesen azon jogcím
néĺkülilakáshasznólók iratanyagĺźt(234 db ügyira) nézte át, akilcľlek többszÓros használati
díj került megállapításra. Az ügyiľatok átnézés,évelegltdejĺileg módosították _ a hatáIyos
jogszabályolĺrlak megfelelően a koľábban ktkazah bbbszoros használati díjakat
egyszeressé, kikozolve azt a jogcím nélkali lakáshasználókfelé. Afeladattal 20]2. szeptember
kozep,éig végeztek. Afentifeladattaĺ pórhuzamosan az időkozben jogcím nélküIivé (tovóbbi
457 db ügyiľat) vĺźlt(pĺd. határozott idejii bérleti szerződés lejárt, a béľleti jogviszony
felmondásra keľüĺt,bérlő halála után visszĺłmaradt jogcím nélkĺjliekstb-stb.) lakáshasznáĺók
felé 20I2. ohóber 3I. napjával bezáľóĺag elk,észítettéka használati díjkazlőket. A feladattal
20]

2. november kozepłćig végeztek.

A fenti adatok ismeretében ą KÍt. 2012. ohóber 3]. napjával bezárólag 69I jogcím nélkül
ĺakns has znál ó t t ąr t nyilván'
a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat
A jogcím nélkĺjlilakáshasznáĺók helyzeténekfelmérésétés a Polgórmesteri Hivataĺ Családtámogatási Iroda egłüttmĺíkodésével_a fenti feladatok
elvégzés,étkovetően állt módjukban megkezdeni, azonban a jogcím nélküli lakáshąsznáĺók
magas számóbóI adódóan a feladattal (iratanyagok téteĺesátnézése) nem tudtak végezni.
Ezért a jogcím néIh)li lakáshasználók helyzetének felmérésérőltóiékoztatást, vaĺamint a
heĺyzetükmegoldására javaslatot a Képviselő-testiilet 20]2. december 2. rendes üléséignem
tudnak adni.
Fentielcre tekintettel, az előterjesztés elkészítésérehatdridő módosítása szül<séges, a határozat
szerinti feladatot legkesőbb a Képviseĺő-testület 2013. január havában tartandó 2. rendes
liléséreelkészíti.
Kis.falu Kft. tájékoztatása alapján: a képviselő-testületi határozatban
fogĺaltak v,égrehajtósának elhalasztását írásban jeĺeztéka Polgármesteri Hivatal Szervezési
és K,épviselői Iľoddja felé. 2012. novemberben a NAV állásfoglalósa meg,érkezett, azonban az
abban foglaltak sem az onkormányzatra, sem pedig a jogcím nélkali ĺakgshasználóĺĺra néme
nem kedvező. A Polgármesteri Hivataĺban decemberben szalĺrnai egleztetésre került sor. A
megoldós keresése folyamatos, ennek éľdekébena Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros
Kormónyhivatalától áĺlĺźsfoglalástkért, melynek ismeret,źben készül előterjesztés
előreláthatólag a Képviselő-testület 20] 3. április havi második rendes ülésére.)
(2013.

febr.6..'A

A 2012. novemberben megérkezett NAV
állásfoglalĺźs értelmezését,majd ugłancsak a Polgármesteri Hivatal által bekért Budapest
Fővóros Kormányhivatal ĺźllásfoglalás megérkezésétkövetően _ jelenleg _ jogi egłeztetések
folynak. Az előterjesztés előreláthatólag a Képviselő-testület 20I3' május hąvi első rendes
(2013. máj. 08.

:

A

Kis.falu Kft. tójékoztatdsa alapján:

ülésérekészül el.)

(20]3' június 05.: A Kisfalu Kft. tójékoztatása alapján: A jogi és pénzügli eg,leztetések 2013'
májusban folyamatosak voltak, jogi-, SZIA- és ądószakéľtői ĺźllásfoglalások lettek bekérve és
megvitatva. A következő egłeztetés időpontja 20I3. mĺźjusutolsó hete, s amennyiben sikerül a
meýlelő megoldóst megtalálni, az előterjesztés a 20]3. június l9-ei Képviselő-testületi
ülésre elkészülhet.)

Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján:

A

Polgáľmesteri Hivatallal történő egyeztetósek
mĺatt az előterjesztés a Képvĺselő.testiilet zDts.jrilĺus 3.ai ůiléséľekészůilel.

Iavaslat kijznevelési intézmények dllamifenntaľtúsba vételévelkapcsolatos dtjntések
meghozataldra
4s3t20r2. (Kr.12.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt,

hogy:

1. elfogadja a kĺjznevelési feladatot ellátó egyes önkoľmányzati fewĺtartási intézmények
állami fenntartásba vételérőlszóló 20|2. évi CDO(XVIII. töľvény figyelembe
vételévelelkészített megállapodás tervezetet,

2.
a

fe|hatalmazza a polgáľmestert, hogy a megállapodás és mellékleteinek végleges
taľtalmát összeállítsa és a megállapodást, valamint a teljességi ĺyi|atkozatot aláfuja,

a

TÁMOP-3.3.2-8l|.2008-0002 azonosító számis' Komplex kĺizoktatási
esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefuáľosban az esélyegyenlőség
tĺibbinányu, egyidejű javitása éľdekébencímrĺpľojekt esetében 2016.07.3I. napjáig
projektgazda maľad és előzetes kötelezettséget vá||a| a pľojekteľedmények
fenntaľtásĺĺhoz éví10 millió Ft keretösszegben azzal, hogy a Kĺizpont vá|Ia|ja a
proj ekteľedmények feĺrntaľtását.

4.

a ľÁvĺop-3.t.4-8l|-2008.002l azonosító szám,ű Kompetencia a|apű oktatás, egyenlő
hozzáférés_ Innovatív intézményekben címiĺprojekt esetében 2015.08. 31. napjáíg
projektgazdamarađ azza|, hogy a Központ vźila|ja a pľojekteredmények fęnrúartását.

5.

a,

6.

felkéľia polgármesteľt, hogy az 3. és 5. pontban foglaltakat aÍźlrgyévikĺlltségvetések
tervezésekor vegye figyelembe,

7.

Magdolna Negyed Program II. c. projekt esetében a Lakatos MenyhéľtJózsefuáľosi
AMK helyett 20|3. 01. 01. - 2017 . 06. 1 1. közcitt aKesffigyar |átja el a fęnntartásľa
vonatkozó tevékenységeket,

Polgáľmesteri Hivatal - 3 fő tisztségviselővel egyĹitt, a 2 fő prémiumévek
programban fog|a|koztatottak, valamint a tarsađalmimegbizatású alpolgáľmesteľ

a

nélküli - engedélyezett hétszźtmát2013. januaľ 01. napjáva| 17I ťoről 170 főben
hatźrozzameg

véeľehaitásáróI.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 1-5. pont esetén: f0I2..

december 12.
6. pont ęsetén a20I3. évi költségvetés elfogadása
7. pont esetén. 2013.januráĺ 01.
8. pont esetén: 20l.3. febľuáľ 28.

(20]3. febr. 20.: A Humánszolgáltatási Ügyosztál}l tójékoztatása alapjón: A Képviselő-testület
453/20]2. (ilI.]2') számú határozatával jóváhagłott, _ onkormónyzatunk óItal 2012.
december ] 3-án aláírt _ a köznevelési intézményekállami fenntartásba vételével osszeJüggő
átadás-ánércli megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntąrtó Kozpont által még nem kertilt
aláírásra. Tekintettel arra, hog/ a Budapest VIII' Tankertłlet székhelyénekkijelalése, valamint
a használati szerződés (ingłenes használatľa átadott ingó és ingatlan vaglonelemek kore és
az iskolák üzemeltetése) előkészítésalatt áll, melyelcrlek elfogadása képviselő-testületi döntést

igényel, emiatt nem készül a megállapodás tartalmáról és annakvégrehajtásáról beszámoló a
év februári második képviselő-testületi ülésre. Várhątóan legkésőbb az áprilisi mósodik
képviselő-testtjleti ülésre beterjesztésre kerül mind a használati szerződés, mind az ótadósátýételi megállapodás tartalmáról és annakvégrehajtásĺźróI szóló beszámoló.)

20I3,

(2013. április ]7': A Humánszolqáltatási Ü?)osztál}, tójékoztatása alapjón: A használati
szerződés a Képviselő-testület 2013. 03.20-i ülésérebeterjesztésre és elfogadásra került, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Kozponttal zajlik az egleztetés az alóírás érdekében. A
Képviselő-testtłlet által decemberben elfogadott mególlapodás mellékletei pontosítós és
egłeztetésalatt vannak. Az átądás-átvételi megállapodás tartalmáról és végrehajtásáról szóló
beszámoló legkesőbb a Képviselő-testület júniusi 2' ťjléséreelkészül')
,Ą Humánszolrgá./ltatálsi

Ügyosztály tájékoztatása szeľint: a me|Iékletek átadása a Hivatal

terveĺ szerint június 14.ig megtiiľténĺk.A beszámo|ő ezt követően keľüI elkészítésľe
legkésőbb a Képviselő.testület július 2. ĺilésére.

Javaslat az ideiglenes Teleki téri piaccal kapcsolatos fejlesztések és javítlÍsokki)ltségeínek
biztosí'tásúra, valamínt kóreseménnyel kapcsolatos részletfizetési kedvezmény biztosítúsdra

10912013. (trr.27.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

az MötV. 23. $ (5) bekezdés 16. pontja alapján

1.

felkéri a Józsefuaľosi Varosiizemeltetési Szolgálatot, hogy végezze el az ideiglenes
piac vizęIvęzeto ľendszeľénekteljes köriĺ felméľésétés készítseel a vízelvezetés
biztosításának teljes költségvetését, és a költségvetési feđezetbiaosítása érdekébena
következő

testiilęti ülésľe terjessze be

4

2.

a) hozzájárul a}lhoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténer tulajdonosa számáta a
osszeg megfizetésre kerüljön azzal, hogy ezze|
szerzodés a|apjźn jź,ÍĆ,káľtéľítési
paľhuzamosan Frena Józseffel, az 1. sorszámú mobilkonténer bérlőjével szemben az
onkormanyzat éwényesítsea 2013. februar |4. napjźn töľtént kaľeseménybó| szátmazó
megtérítésiigényét, melynek összege

567 .500,-

Ft + AFA, azazbruttő 720.725.-Ft.

b) a 2.a) pontban

meghatáĺozoÍt tartozás megfizetése tekintetében hozzájźrul 12 havi
rész|ętťlzetésikedvezmény megadásźůloz Frena József bérlő részéľe,mely havi 60.06I Ft, az
utolsó részlet ĺisszege 60.054.-Ft, azza|, hogy az első részlet a konténer ismételt
biĺtokbavételétkövető haľom hónapon beltil esedékes, és a továbbiakbantáĺgyhő 5. napjáig
kellteljesítenie, egy részlet elmaradásávaI abe nem ťrzetett részletek egy összegben azonnal
esedékessé válnak.

c) felkéľia
me

g ál l

polgármestert

a 2.b)

pontban foglalt ńsz|etťlzetési kedvezményről szóló

ap o d ás a|áír ásár a.

3.

felkéľia JVSZ ĺgazgatóiát. hogv a Budanest Főváros Koľmánvhivatala

Munkavédelmi

és Munkaiigvi

Szakieazgatási Szeľve által előíľt kötelezések megtételéľől

készítsen beszámolĺót a Képviselő.testiilet ľészéľe.

4.

a2. poĺltban foglaltak míatt az onkormanyzatbevéte|i II407 cím - kĺjtelező feladat _
műk<jdési bevétel eloirźnyzatźfi360,4 e Ft-tal megemeli, a kiađásdologi
íĺtézményí

előtźnyzatát360,4 e Ft-tal megemeli, ezzel' egyidejiĺleg a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél
és általános tartalék előĺtźnyzatan beltil az á|ta|źnos tartalék e|őirźnyzatáÍőI 360,4 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11407 cím dologi e|őírźnyzatára.

5.

a) az ideiglenes piac előtető megépítésévelegyetéľt,és az 57f,0 e Ft kivite|ezésí
költség fedezetéül az onkormźnyzat2013. évi eredeti költségvetésben nem tervezettf0|2. évi
szab aď p énzmar aduĺnyát j el ĺili me g.
b) a költségvetési feđezetetaz onkormźnyzat2013. évt 11407 cím _ kötelező feladat - dologi

eLőírźnyzatáĺabiúosítjaaza)pontbanfoglaltakalapjan.
c) felkéri a polgáľmestert, hogy az onkoľményzat 201'f . évi pénzmaľadvány elszámolásánál
és felhasznéiźsźná|,valamint a2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításźnái vegye
figyelembe az a)-b) pontban foglaltakat.
Felelős:

2.,4.,5. pont

Hataridő:

1. pont esetén 2013. április 10.
2. a),b),4,, 5. a), b) pont esetén 2013. márcíus27.

esetén polgáľmesteľ
1., 3. pont esetén JVSZ igazgatőja

2. c) pont esetében 2013. április 10.
3. pont esetén 2013. máius 2. képviselő-testületĺ ülése
5. c) pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása

A

diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi YárosĺŁemeltetésĺ
Szolgálat, Pénzügyi Ügyosziály, Vagyongazđálkodásĺés Üzemeltetési Ügyosztály

Iroda
Létesítményĺizemeltetésĺ

(20]3. május 22,: A JVSZ tójékoztatása alapjón: Az ideiglenes piacon belal építendő előtető
kivitelezése a megszavazott keretösszegből 2013. június 07-ig a tervek szerint elkészül.
A piacvezetői irodą hűtésétidőkozben intézményikereteken belt;l megoldottuk azzal, hogl egl
korábban más területen használatban lévő mobil klíma beľendezés került az irodába
elhelyezésre, Ezzel a WC pénztárban dolgozó _ ott folyamatosan nem tartózlr.odó _
munkovállaló ez irányú problémája is megoldásra került, miután a pihenőidő biztosítása
helyileg a piacvezetői irodóban keriilt kijelalésre, és ebben a helyiségben akkor ls
tartózkodhat a munlcavállaló, amikor nem lótja el a ĺľCpénztár műkodtetésévelknpcsolatos
feladatait.

A fentielcľlek megfelelően a j. pontban nevesített beszámolási kotelezettségnek a JVSZ a
képviselő-testület 201j. június második Ĺłléséntesz eleget')

A JvsZ

tájékoztatása alapján: a május 22-ei válaszukat azza| pontosítják, hogy a
piacvezetői irodába kihelyezett mobil klíma beľendezést átmenetĺ jelleggel telepítették a
kéľdésesirodába.

A Yárosgazdálkodási

és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása alapján: a

JVSZ által

bekért árajánlatok alapján elkészítette a Teleki téri ideiglenes piac előtetőĺnek

elkészítéséhezszĺikségesanyagok beszenéséľea megrendelőt, mely aláírás alatt áll.
javaslat 20t3.júlĺus utolsó rendes képviselő.testületi ůilésérekeľĺilelőkészítésľe.

A

Javaslat az iskolúk míÍkiidtetői és fenntaľtóífeladatainak elldtúsdval kapcsolatos diintések
me g ho zataldr a, valamint kiilts égvetés i útcs opo rtosítds o kra
176120Í3. (v.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerĺilet székhelyéta
Budapest VIII. Baross. u 63-67. ingatlanban biztosítj a, valarĺint biztosítja a felađat
e|Iatásához szükséges munkafeltételeket 10 fő részére.

2. felkéľia Józsefuaĺosi

|ntézménymtĺködtető Kĺizpont ígazgatőját, hogy kössĺjn
megbizási szeruődést a Losonci TéľiÁltalrĺnos Iskola két uszođamesterével (bruttó

15.000 Ftlhőlfő)

és ígazgatőjáva| (bruttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda

zavartalarl
januaľ
1mfü<jdése érđekében,valamint kapcsolattartói feladatok ellátásrĺľa 2013.
201'3. december 3 1. k<lzötti időtaĺamĺa, melynek fedezetę a JIK iires álláshelyek miatt
képződ<itt bérmegtakarítása és jarulékai cisszesen 895 e Ft ĺĺsszegben,
J.

egyetéľt azzal, hogy a JózsefuarosiIntézméĺymĺiködtető Központ az áIta|a bérbeadás
útján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében az alábbiak

Íigyelembevételévelállapítsa meg a fizetendő bérleti díjat:

a)

téľítésmentesen:aZ önkormĺányzat és az önkorményzatintézményeírészére,

b)

cĺnkciltségiźron: az időskoruak (60 év és afelettiek) rendezvéĺyeícéIjźra,

c)

<lnkoltség t a szálnított tinköltség 5 oÁ-a: a tornatermek spoľtolás, spoľtľendezvény

cé|jára,

d)

4.

önköltség ł a számitott ĺinköltség 25 oÁ-a (piaci alapú bérlések):minden más célra
töľténő bérléscé|jźna(pl.: toľnateľmek egyéb cé|ra,uszoda, egyéb helyiségek).

a) felkéľia Jőzsefvźrosi Intézménymfüödtető Központ igazgatőjźúa fenná|ló bérleti
szerződések felülvizsgáIatźtta és móđosításĺáľa,kül<inĺis tekintettel a bérbeadó
személyében bekövetkezó vá|tozásľa, valamint a hataľozat3. pontjában foglalt béľleti
díj számitásokra,

b) felkéľia Józsefuáľosi IntézménvmíĺktidtetőKözpont ieazgatóiát. hogv 2013.
iúnius 01. napiátĺíl a béľletidíiakból befolyt bevételeket és a bevételekből
származó telies nveľesée łisszegéből nvúitandó - az iskolaĺgazgatók kéľését
Íigvelembe vevő - támogatási igénveket negvedévente teľiessze be a Képviselő.
testület elé.
5.

abérbeadásból száľmaző bevételek fiiggvényében évente dönt arľól, hogy az oktatási
intézményekrészérea béľleti díjakból befolyt nyereség mekkora %o.át adja źi,

a

Józsefvźlrosi Intézményműködtető Ktizpont a|apitő okiľatot módosító okiratát,
valamint a módosításokkď egységes szerkezetbe foglalt új alapítő okiratát az
előterjesztés |-2. sz' mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja 2013.
május 15-i hatállyal,

_ ĺlnkéntvá||alt feladat _ beléptető rendszer _

7.

a I220|-0t cím kiadás

8.

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező móđosításarń|

beľuhazások

elókźnyzatról 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a feltĄítás
Polgáľmesteľi Hivatal épiilete ftildszintj ének felúj ításáľa,

a hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe,

_

ĺinkéntvállalat feladat _

9. felkéľi a polgáľmesteľt a Józsefvárosĺ

Intézménvműkiidtető Kiizpont módosított
Szeľvezeti és Műktidési Szabályzatának képviselő-testůiletet elé teriesztésére.

10.

felkéri a polgáľmesteľt a hatátozat 1. pontja szeľinti átadás- átvételi eljaĺás
lebonyolítására, valamint az átadás- źtfuéteIhęzszĹikséges dokumentumok
os

11.

sze ál lítás źlra. aláír ásźlra.

felhatalmazza a polgármestert a határozat 6. pontjában meghatározott dokumęnfumok
alźirására.

Felelős:

1., 3., és 5-9. pont ęsetében: polgáľmesteľ

Határidő:

2. és 4. pont esetében: Józsefuarosi Intézményműködtető Központ igazgatőja
1., 3., 5. és 7. pont esetében: 2013. május 8.
6. és 11. pont esetében: 2013. május 15.
2. és 10. pont esetében: 2013. május 31.
8. pont esetében: költségvetés következő módosítása
4. pont esetében: Z}I3.június 01.
9. pont esetében: 2013.

iúnius első képviselő-testületi ĺĺlés

A döntés végrehajtásót végző szervezeti egłség:Pénzügli Üg,,osztály, Humánszolgdltatási
Ügłosztály, Beĺső Ellátási lroda, JIK
Humánszo|gáitatási Ügyosztály tájékoztatása szerint: a JIK tájékoztatása szerint
SZMSZ-e előkészítésa|att van' váľhatóan a képviselő.testület júlĺusi2. üléséľe
beteľjesztésre keľül.

A

Javaslat a LÉLEK-Programmal kapcsolatos ďijntés ek meghozatalőra
177ĺ20|3. (v.08.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.
f

2013.július 01. napi hatá|Iya| jőváhagyjaaz előterjesztés I. sz. mellékletétképező

lÉlBr-pľogľamj övőbeni mfüödtetésére vonatkozó Pľogramot,

. 2013.július 0l. napjától

köznl az
alábbi telephelyek a Jőzsefvtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont telephelyeit
képezik, mely telephelyek klzźrőIaga rÉLpr-program cé|jfuahaszná|hatő fel azalábbiak
a Józsefuĺáľosi VĺíľosüzemeltetésiSzo|gáIat telephelyei

szerint:

a)

b)

VIII. keľület ingatlan-nyilvántaľtásban 3492410lN24lltsz. alatt felvett 156
m2 alapterülehĺ, 1082 Budapest, Déri Miksa u. 3. fszt. 4. alattta|á|hatő ingatlan iľoda,

a Budapest

a35282|.lrsz. a\attfelvett 2|27 mf természetben Budapest, VIII. Koszoru u.4-6.

rÉrBrHazI. (fO

féróhe|y),

c)

a35325 |ltsz. alatt felvett 386 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Szerdahelyi u. 5.
Családos KĺizĺisségiSzállás (14 feľőhely)'

đ)a 35|f8l0l N0 llĺsz, a\att felvett
fszt. 1.( lakás,

e)

rÉrErszállás),

a35L54hrsz. alatt felvett 24,7
(lakás,

rÉrpr széi|źs),

34 m2 természetben Budapest, VIII. Bauer S. u. 9- 1 l

m2 teľmészetben Budapest,

Đ

a351.53l0lN0hrsz. alatt felvett 30,5
fsń'.4. (lakás, rÉrBr szá||ás),

g)

a3476|l0lNo |ltsz. a|attfelvett 26
em.22. (lakás,

rÉrBrszá||ás),

h) a3476210lN0ltsz. alattfelvett
fsń'.9. (lakás, LÉLEKszáilás),

Đ
j)

VIII' József u. 57. fszt.2.

m2 teľmészetbenBudapest,

m2 természetben Budapest,

VIII. József

u. 59.

VIII. Vay Ádam u. 4. I.

25 m2 természetben Budapest, VIII. vay,tdĺĺmu. 6.

a35082l)lN0 hľsz. alatt felvett 27 mlteľmészetben Budapest, VIII. Nagyfuvaros
26.I. em.21. (lakás, rÉrprszállás),
a35874l0lN0 hľsz. alatt felvett 25
1. (lakás,

rÉrBrszáIlás),

k) a3607ll0lN0|lrsz.
13. (lakás,

.

m2 természetben Budapest,

VIII. Kőris u.4lA. fszt.

a|attfelvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Kőľis

rÉrprszá||ás),

1) a35609l0ĺN0 hĺsz. alatt felvett 27 m2 természetben Budapest,
!2. I. em. 8. lakás, I,ÉrBrszá||ás hasznáIata'

u.

u.

11. fszt.

VIII. Kisfaludy u. 10-

1

m) a 35430lOĺN\ hľsz. alatt felvett 24 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Lujzau.34.
felemelet 16. (lakás, LÉLEK szállás),

ĺ) a35377l0ĺN0hrsz. a\att felvett
em.20. (lakás,

LÉLEKszá||ás),

23,5 m2 természetben Budapest, VIII. Dobozi u. 17. I.

o) a36057l0lN0

hrsz. alatt felvett 24 m2 természetben Budapest, VIII. Dugonics u. 14.
félemelet 1. (lakás, LÉLEK szá|Iás),

p) a 36056l0lN0|lrsz.
I' em. 17' (lakás,

rÉlprszállás),

q) a 35889l0lV0hrsz.
I. em. 18. (lakás,

r)

a|atÍ.felvett 24,7 m2 természetben Buđapest,VIII. Dugonics u. 16'

a|att felvett 23 m2 teľmészetben Budapest,

rÉrBrszá|Iás),

a36062l0lN0 hľsz. alatt felvett 24,5
fszt.9. (lakás,

rÉrBrszállás),

VIII. Ká|varia u.

m2 természetben Budapest,

10/B.

VIil. Ká|variau.26.

a35292l0lAl0 hľsz. alatt felvett 33 mf teľmészętbenBudapest, VIII. Magdolna u.12.

s)

fszt.2, (lakás,

LÉLEKszéů|ás),

a35445l0lN0 hĺsz. alatt felvett 26

t)

fszt.4. (lakás,

fszt.6. (lakás,

VIII. Magdolna u. 41.

LÉLEKszáIlás),

a36I93l0lN0 hľsz. alatt felvett

u)

m2 teľmészetben Budapest,

rÉrBrszállás),

25,5 m2 természetben Budapest, VIII. Tömő

v23lB.

v) a36109l0lN0hrsz. a\attfelvett 24,7
fszt.19. (lakás, LÉLEKszállás),

mf teľmészetbenBudapest, VIII. T<!mő u. 56.

w) a36I07l0lN0|lrsz. alattfelvett 24,7
fsz'.14, (lakás, rÉrpr szá||ás),

m2 természetben Buđapest,VIII. Tömő

u. 60.

3. a Józsefuarosi Varosiizemeltetési Szolgálat engeďéIyezett !étszttmát a LELEK-Program
feladatátadása miatt 20l3.jú1ius 01. napjával 10 füvel csökkenti, így az engedéIyezetr.
Iétszttm 115 főről 105 főľe módosul.
4. a Jőzsefvaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont engedélyezett létszĺĺmftaLÉLEKProgram fe|adatźĺtađásamiatt 2013. július 1. napjától 12 főve| megemeli Kjt. szerinti
alkalmazással, így a kĺiltségvetésiszeľv engedélyezett létszźlmahattrozott idejű
engedélyez ett létszźlmné lktĺl 7 5 főt oI 87 főr e mó do sul,
2013. július l-től kiegészítía JózsefuĺĺľosiCsaládsegítő és
5. a költségvetési címľenđet
Gyeľmekjóléti Központ 40101 címmel LÉLEK-Pľogram - onként vźl|a\t feladat
elnevezéssel,
6.

a lőzsefvárosi Városiizemeltetési Szo|gźúat80104 cím - ĺjnkéntváI|a|t fęladat - bevételi
e|őkźĺnyzatĺán beltil az intézményimfüĺiđésibevételi előfuźnyzatából és a kiadás dologi
e|őirányzatábőI 126,0 e Ft-ot tĺiröl a feladat átszewezése címén,

7.

Józsefuĺáľosi Varosüzemeltetési SzolgáIat 80104 cím önként vá||alt feladat
finanszírozási mfüödési bevételen belĹil az irányítőszervi tĺímogatáskéntfolyósított
támogatás fizetési szám|źn tĺjrténőjôváfuása e|őirźtnyzatát |6.069,6 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás e|oirźnyzatát |0.315,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó eIőírźnyzatát2.718,4 e Ft-tal, a dologi kiadási elóirźnyzatát 3.036,0 e Fttal csökkenti feladat átszervęzése címén,melyet részletęsen az e|őterjesztés 3. szĺímú

a

me

l

léklete tarta|mazza.

az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon bęltil a
mfüödési általános tartalék - kötelező feladat _ előirtnyzatźfiőI l3.0t6,6 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - ĺjnkéntvá|Ia|t feladat _ ťlnanszítozási mfüödési
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kiadáson belül

az

irányítószervi támogatásként folyósított trímogatás kiutďása

előirźnyzataraaLÉLEK-Pľogramtámogatásacímén,
9.

10.

aJőzsefvőłosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím - önként vállalt feladat
bevételi intézményi működési bevételek eIőírányzatát I.875,0 e Ft-tal, a ťlnanszírozásí
mfüödési bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési
számlán történo jőváírása e|oírányzatät 29.086,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
eIoirtnyzatát 14.746,8 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő jĺírulékokés szociális hozzájźru|ási
adó előiranyzatát 3.80I,0 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őfuźnyzatát I2,4l3,4 e Fttal
megemeli, melyet részletęsen az előterjesztés3. szźtm,Úmęlléklete tarta|mazza,

a Jőzsefvtrosi

Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 40101 cím rendszeľes személyi
juttatás keretét átlag bruttó 226,7 e Ft/hó/fő összegben hatźxozzameg,

11. a kovetkező évek költségvetésének teľhérea

lÉlEr-pľogramtaľtós ĺinkéntváIla|t

feladat

ellátásźra évente megközelítőIeg 70 millió foľint ĺisszeg erejéig előzetes kötelezettséget
vállal az önkoľményzat saját bevételeinek terhéľe,
12.

a|ábbt tinkormanyzati iJ|ajdonban lévő lakásokat a jövőben a lÉlBr-Pľogľam
keľetébenkívanja hasznosítani, ennek éľdekébena lakások más célra nem hasznosíthatóak:

az

clm
Bauer Sandor u. 4. fszt.3
b) Dugonics u. I l. fszt. 1.
c). Dugonics u. 14. I. em. 20.
d). Dugonics u. 16. I. em.23.
e) Kisfuvaros u. 3. fszt. 6.
Mátyás tér 2. fszt. 4.
Đ
s) Nagýemplomu.5. i. 11.
h) Nagytemplom u. 5. II. em. 16.
Tömő u. 5. fsú..7.
Đ
i) Tĺjmő u. 5. fszt. 11.
k) Tömő u 56. fszt. 10.
T<jmő u. 56. I. em. 30.
1)
a)

13.

(helyr ajzi szárl) alapteľület (m,)
350871N0 27,58
360481N0 29,9
31,67
350561N0 26,66
35088/A/0 3r,74
29,4
356981N0 26,24
356981N0 28,29
362681N0 22,9
362681N0 27,92
361091N0 23,2
361091N0 36.6

360571N0

35r521N0

szobaszám
egy
egy
egy
egy
egy
egy
ęgy
egy
egy
egy
egy
egy

felkéri a lőzsefvátosi Varostizemeltetési Szolgźtlat és a Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Kĺizpont vezetőjét, hogy a fe|adat átadásáva| érintett foglalkoztatottak
iigyében a Munka Tĺiľvénykönyve és a Kjt. szeľint szabá|yozott személyĹigyi lépéseket
tegye meg,

14.

felkéri a polgármesteľt, hogy nyújtson be támogatási kéľelmet az Embeń Erőforrások
Minisztériumáůloz ahatźrozat 12. pontjthan felsorolt lakások felújításaés komfoľtosítása,
valamint a Szerdahelyi u. 5. sz, alatt kialakítandó családos k<izĺisségi száIlás 36 fił

1t

alapterĹiletrĺ lakás, valamiĺrt 18 m2 alapterĹilettĺ kĺizösségi helyiséggel tĺjľténőbővítésének

ťĺĺaĺszír
o zás

a érdekében'

15.

felkéri a polgármesteľt a hatáľozat 1. pontja szerinti szakmai program aláirásźra,

|6.

felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 11. pontjában foglaltakat a2014. évi és az azt
kĺĺvetőévek kĺjltségvetésénektervęzésekor vegye fi gyelembe,

poleáľmesteľt. hogv a LÉLEK.Proeram feladat átadásáľa tekintettel a
Józsefváľosi Családseeítő és Gveľmekióléti Ktizpont és a Józsefuáľosi
Váľosüzemeltetési Szoleálat alapító okĺľatának. valamint szeľvezeti és műkiidési
szabálvzatának módosítását a képviselő-testület 2013. irĺniusi második ľendes ĺĺlésére

17. felkéri a

teriessze elő.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 1-10., 13. pont esetébęn 2013.július 01.,
l 1. és 16. pont esetében az önkoľmiínyzatf014. és az azt követő évek költségvetésének tervezése,
12. pont esetében 20|3. május 08.,
i
I4..I5. pont esetében 2013. május 31.,
17. pont esetében a képviselő-testület 2013. iúniusĺmásodik ľendes ĺilése

A

döntés végľehajtását végző szenĺezeti egység: Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési
Szolgálat, ĺozseľvĺrosiCsaládsegítő és Gyeľmekjótéti ľtizponto Pén.:üryi Ügyosztály,

Humánszolgáltatási tigyosztály, Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály

Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatźlsa alapján: A JĺózsefuáľosĺCsaládsegítő és
Gyeľmekjóléti Kiizpont Szervezeti és MűktidésĺSzabáiyzatának és Alapító Okiľatának
mĺídosításáľavonatkoző e|őterjesztés teľvezetet a Hĺvatalnak megküldte, jelenleg az
előterjesztés áttekintése zajlĺk, mely váľhatóan legkésőbb a Képviselő.testůilet 2013.
júliusi 2. üléséľeelőterjesztésľe kerül.

A JYSZ a 17. pontban szeľeplő feladatta| kapcsolatban a kiivetkező tájékoztatást adja:
Az intézményalapító okiratánat valamint szeľvezeti és műktidési szabá|yzatánzk
módosítása egy koľábbĺ képviselő-testületĺ döntéshez kapcsolódóan megttirtént, azonban
annak képviselő.testületi elfogadásához, ery a mĺĺkiidéstalapjaiban befolyásoló
kéľdésbenjogi állásfoglalás meghozatzla szükséges, amely jelenleg is folyamatban van.

.Ą

javaslat fDL3.július utolsó ľendes képviselő.testületi üléséľekeľiil előkészítésre.
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Kéľema tájékoztłtó tudomásul vételét.

Budapest, z}l3.június

.7.'ÄÁ
Riman Edina
jegyző

Törvényességi ellenorzes

:

Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásábĺól:

,L Wr*
Erika

Dr. Mészaĺ

aLjegyz(1

il*
/
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