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Kénvi testĺilete szämára

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

a) A Losonci téľi játszőtér játszóeszkiizeinek javítása.

A Losonci tén játszőtér felujítasźtta iĺtézményĹink 20t3. évre bruttó 4.500,0 e Ft-ot irźnyzott
eIő. Az összegből elkészül a jźúszőtét új kerítéssel töľténő kĺirbekerítése, illetve növényekkel
tĺiľténő beiiltetése, valamint a játszőeszkozők a|atti titéscsillapító anyagok kicserélése és
felujítasa.
A játszótér felújításának előkészítése során vált nyilvĺánvalóvá, hogy a téľen lévő egyes
játszóeszközĺik is javítźsra szorulnak, figyelemme| arra, hogy e játszóeszközök minősítési
tanrisítvanya csak a j avítások végľehajtasát kĺivetően szerezhetők be.

Ezen érvényesített tanúsítvanyok megléte nélktil a Losonci tén jźttszőeszközök nem
használhatók.
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Előterjesztő: Acs Péter - igazgatő Józsefuaľosi Viĺrosiizemeltetési Szolgźiat

A képviselő-testiileti 17. . sz. napirend

Táĺľgĺ: Javaslat a Losonci téľi játszőtér játszĺíeszktizeĺnek javításáľa' eryéb
költséevetési pótĺeénv benvúitására.

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a dĺintés elfogadásiíhoz minősített szavazattobbség
szfüséges.
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b) A JVSZ munkavállalóĺ rendkíviili mu nkavégzés ének díjazásár a fedezet biztosítása.

Az intézmény dolgozői részére a rendkívüli munkavégzésbő| eredő tulmunka elsősorban
szabadidőben kerül megváltásra. A JVSZ-en belül a koztisztasági központban 45 fő (saját,

munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló) dolgozik takarítói és ehhez a tevékenységhez
kapcsolódó munkakörben. Ebből 2 fő az Orczy keľtben lát el feladatokat és további 4 Íő

taľtós betegállományban van.

A jelenlegi tényleges |étszźmhiźny azintézménynél: 16 fő

Az előterjesztés benyújtása előtti időszakban a rendkívüli munkavégzés ellentételezésének
pénzügyi fedezetét awszĺmniánybót adódó bérmegtakaľítás teľhére bizosítottuk. Így volt
lehetőség a keľület hétköznap késő délutĺáni, illetve különösen a hétvégi időszakban töľténő
takaľításríra. Ezen a teri.iletęn dolgozók esetében nem lehetséges a szabadidődben töľténő

megváltĺís, miután a folyamatosan takaľítási feladatokhoz szfüséges minimum |étszétIrl

biĺosítása, más esetleges elvonó tényezők (szabadság, betegállomany stb.) mellett kizfuő|aga
pénzbeli megváltassal van lehetőség.

Tękintettel aľra, hogy sok esetben a meglévő |étszźm nem tudja teljes hatékonysággal ellátni
takaľítasi fe|adatát, ezért a JVSZ létszámhirĺnyát meg kell sztintetní, az engeđélyezett
létszímot fel kell tölteni, amellyel viszont a rendkívĹili munkavégzésre eddig fordított
béľmegtakarítás kerete mĺár nem á11majd rendelkezésre.

c) A JVSZ gépjáľmű eszktizállományának bővítése.

Az intézmény koztisztasági kozpontja jelenleg 4 db szźi|itő jármúvel rendelkezik. A I. b)
ponttal összeftiggésben teľvezziilk a kerület ľégiókĺa tĺiľténő felosztását és olyan takarítói
csopoľtok kialakítasát, amelyek egy-egy kerĹiletrész tisztántartźsźÉrt személyesen felelnek. A
jelenleg rendelkezésre álló szźů|ítő jĺírmiĺvek igazodnak a kialakítandó területek'hez' továbbá
külön jármiivet kell biztosítani a szelektív hulladékgyujtő szigetek közvetlen köľnyezetéből
toľténő szemétszźilításra is.
Ezen gépjźlrműtechnikák folyamatos Ĺizemeltetésével azonban máĺ nem marad mobil széů|ítői

kapacitás az aszfa|tozott utak kizĺĺrólagos takarítására fenntartható nagynyomású jardatisztító,
illetve egy locsolasľa és nagynyomasú berendezés kombinált hasznźůatát biztosító járművekre.

Ezęnfe|adatok ellátásďhozviszont további 2 ďb. jź!ÍÍnĺi beszerezéséľe van sziikség.

II.Indokolás

a) A Losoncĺ téľi jáúszőtérjátszóeszktizeinek javítása.

Elsősorban a lakossági igények kielégítése a jźtszőeszközök haszná|hatőságának alapfeltétel
biztosítása. A mĺĺr megújult, felújított játszőtét megóvása a nyitva taľtás ideje alatt a JKF
munkataľsai által folyamatos őrzéssel valósul meg.



b) A .IVSZ munkavállalóĺ ľendkívůĺIi munkavégzés ének díjazásár a fedezet bizto sítása.
A kerület folyamatos hétvégi napokon töľténő takarításĺánakbinosítása, a takaĺítás feladatok
magasabb színvonalon töľténő e|végzése. Ennek binositásáĺa erőteljes _ jogosan elvráľt -
lakossági igény is mutatkozik.

c) A JVSZ gépjármű eszktjz állományának bővítése.

A folyamatos mfüödés technikai biĺosítása, a takarítás feladatok magasabb és hatékonyabb
színvonalon tĺiľténő elvégzése. Erľe nagymértékű a lakosság részérol _ jogosan elvárt - igény
is mutatkozik.

III. Tényállás

a) A Losoncĺ téľĺ jáúszőtérjátszóeszkiizeĺnek javítása.

Az e|őzőekben vĺĺzolt célok a VI. fejezet szeľinti k<ĺltségvetési pótigény binosításźxa|
kivitelez}rętők.

b) A JvsZ munkavállalói ľendkívĺili munkavégzésének dijazásárafedezet bĺztosítása.

Az e|őzi5ekben viŁolt célok a f0|3. augusztus Ol-től igényelt a havi 700,0 e Ft. 2013.
december 31-ig összesen 3.500,0 e Ft és járulékai ktiltségvetési pótigény biztosítasával
megvalósÍthatók.

c) A JVSZ gépjáľmĺĺ eszkiiz állományának bővítése.

Az előzoekben vázolt célok a VI. fejezet szerinti költségvetési pótigény biztosításával
megvalósíthatók. A beszętzésľe keľiilő gépjárművek Ĺizemeltetéséhez szĹikséges költségek a
JVSZ tárgyi költségvetésében rendelkezésre állnak.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet ismeľtetése

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarország helyi önkormĺányzataiľőI sző|ő 20|1. évi
CL)ooilX. törvény 4l. $ (3) bekezdésén alapu|, tovźtbbá a költségvetési előirrínyzatok
átcsopoľtosítrísát kĺivetően szfüséges a 2013. évi költségvetésről sző|ő 912013. (II.27.)

önkoľmlĺnvzati rendelet módosítása is.

V. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

a) A Losonci téľĺ jáúszőtérjátszóeszkiizeÍnek javítása.

A költségvetési pótigény biztosítĺĺsźxa| a Losonci téri játszőtér felújítását kĺivetően binosítja a
köľnyéken élő gyermekek és ťratalok megfelelő köľnyezetben töľténő játszási és pihenési
lehetőségét.

Ehhez a máĺ elkészĹilt, illetve folyamatban lévő 185-190 folyóméter kerítés telepítésen és

2098 db növény eliiltetésén tul a jelenlegi forľás 1 db hinta és 4 db játszővar-jáiszóeszköz
j av itását (me guj ítasát) te s zi lehetővé.



b) A JvsZ munkavállalóĺ rendkívüli munkavégzésének díjazására fedezet biztosítása.

A költségvetési pótigény biĺositásáva| a rendelkezésre áI1'ő embeľi eľőfoľrások és a
rendkívüli munkavégzés elľendelésévelfolyamatosan hétköznap és hétvégén is lehetővé válik,
hogy a közteriileti takaľítást szükséges és lakosság számźtra is elégséges módon e|végeznsk.

Ezze| a đöntéssel lehetővé vá|na, hogy a kerĺilętet 3 régiőra, takaľítói csoportokĺa osszuk fel
és off lehetőség szerint lgyaÍIazon személyek végezzék a takaľítást.

c).Ą JVSZ gépjármű eszköz állományának bővítése.

A ktiltségvetési pótigény biztositásáva| a rendelkezésre á|Iő jáľmúeszközök növelésével
folyamatosan lehetővé válik, hogy a közterĹileti takaľítást szfüséges és elégséges módon
e|végezzuk.

Ezze| a döntéssel lehetővé vźina, hogy a keľületet 3 régiőra osszuk fel és ott a megnĺivelt
számű gépjáľmtieszközökkel, visszatérő jelleggel ellenőrizziik és taľtsuk tisztán a teľületeket.

vI. A diintés célja' pénzüryĺ hatása

a) A Losoncĺ téri jáŃszőtérjátszóeszkiizeĺnek javítása.

A d<lntés céĘa a játszőtér eľedeti funkciójĺának biztosítása, valamint a pihenésre
kikapcsolódásraszźntteriilęt és kĺiľnyezetének, azigénybevevők kÍczérzetének javítása.
A döntés céljanak végrehajtásźůloz arlérték aľ:źny megvalósíthatóság szempontjából
elsődleges ajźnLatokat szerezttink be, mely alapjan az I. a) pontban megjelcilt e|őirźnyzat
fa|hasznźńélsĺán tril az intézmény költségvetése dologi e|őirźnyzatlĺnak megemelése sziikséges
a szakmai ktizpont kĺiltségsoľĺĺn 3.800,0 e Ft-tal.

b) A JvsZ munkavállalói ľendkívĺilĺ munkavégzésének díjazására e|őirányzat
biztosítása.

A d<intés célja, hogy az egyéb elvonó tényezők mellett is folyamatosan biztosítsa a kerület
tisztantartĺsához szfü séges és elégséges emberi erőforľást.

A III. b) pontban megielöltek szerint az iĺtézĺnény Szakmai központ költségvetési címének
személyi e|őfuźnyzata szĹikséges f0|3. augusztus 01. és 2013. december 31. kciz<ĺtti

időszakban 3.500 e Ft-tal, illetve az e|lhez kapcsolódó munkáltatót terhelő jĺárulékok

megemelése sztikséges 945 e Ft-tal.

c) A JVSZ gépjármű eszköz áIlományának bővítése.

A dĺintés célja, hogy az egyéb elvonó tényezok mellett is folyamatosan biztosítsa a keriilet
tisztźntartźtsźthoz szĹikséges és elégséges gépjáľmű-technikai eszktiztiket.

A döntés céljanak végrehajtásához aÍlérték arźny megvalósíthatősĘ szempontjából
elsődleges ajĺánlatokat szereztĺink be, mely alapján a III. c) pontban megielöltek szennt az
intézmény költségvetésének Szakmai központ költségvetési címének beruhrĺzási e|oiľźnyzata
megemelése szfüséges 5.600 e Ft-tala két darab platós gépjáľmű beszeruésę céljából.



A fentiekre javaslom az á|ta|źnos tartalékból fedezetet biaosítani összesen 13.845,0 e Ft
összegben.

Kéremaza|źhbihatźlrozati javaslatelfogadását.
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A Képvĺselő.testület r'igy dtint' hory

l. a Losonci tén játszőtér jźÍszőtéĺ eszkĺizeinek beszerzésére 3.800,0 e Ft-ot, a Józsefuarosi
Vaľostizemeltetési Szolgálat részéte kĺĺztertileti takańtáshoz szfüséges tulmunkáiľa
4.445,0 e Ft-ot és két darab platós gépjáľmiĺ beszęrzésére 5.600,0 e Ft-ot bínosít az

általános mfüödési taľtalék terhére a JY SZ költségvetésben.

Fęlelős: polgáľmester
Hataridő: 2013.július 17.

2. az 1. pontban foglaltak miatt:
a) az onkormźnyzat kiadás 1l107.0l cím működési cél és általrĺnos taľtalékon belül az

általanos taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirányzatźxől' 13.845,0 e Ft-ot átcsoportosít a

11108-02 cím _ kote\ezo feladat - finanszíľozási felhalmozási kiadásokon belül az
iľanyító szervi támogatasként folyósítotttámogatás kiutalasa e|őirźnyzatźtra9.400,0 e
Ft-ot, a 1 1108.02 cím _ kötelező feladat - finanszíľozási múködési kiadásokon beltil az

irlínyító szervi tĺĺmogatlĺsként folyósított tálmogatás kiutalása e|oirźnyzatźra4.445,0 e
Ft-ot a Józsefuĺírosi Vaľostizemeltetési Szolgát|at támogatása címén.

b) a Józsefuiíľosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím kötelező feladat
ťlnanszitozásí felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként
folyósított tĺĺmogatĺís fizetési szźtmlźn töľténő jóváírás e|óirényzatźń és a beruhrízási
kiadási e|oirźnyzatźŃ _ kĺitelező feladat _ 9.400,0 e Ft-tal megemeli Losonci téri
játszőtér játszőtén ęszközeinek beszerzése és két daľab platós gépjĺĺrmű beszetzése
címen.

c) a Józsefuĺáľosi Viĺĺostizemeltetési Szo|gá|at 80103 cím kĺitelező feladat

ťtĺanszírozĺási mfüt'dési bevételeken bęlül az irźnyítőszeľvi tamogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szźm|źn tĺirténő jőváírás előirźnyzatát 4.445,0 e Ft-tal, és a kiadás

személyi juttatas e|őfuányzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociáli s hozzájaru|ás elő irĺĺnyz atát 9 5 0,0 e Ft-tal me gemeli.

Felelős: polgáľmesteľ,
Hatáńdő: fll3.július 17.

3. felkéń a polgĺírmestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításánźů a

határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyel embe.

Felelős: polgáľmesteľ,
Hatĺáriđő: a költségvetésről szóló önkoľmányzati ľendelet következő módosítása



A döntés végrehajtását végző szervezeti erység: Józsefvárosi Váľosĺizemeltetési
Szolgálat, Pénzüryi Ügyosztály

Buđapest, }}l3.július 08.
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