
TAJEKOZTATO
Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működé si Szabá|yzatańI sző|ő 25/2013 . (v .27 .)
sztlmu önk. rende|et26. $ (2) bekezdés a) pontja a|apján ,,Allandó napirendi pontok kertilnek
tĺźjéknztató formájában a Képviselő-testület elé: a Képviselő-testület által megszabott
hatĺźridőben el nem készült előterjesztések jeg,lzéke, amely tartalmazza a halasztás rovid
indoklását és az előterjesztő által vállalt új határidőt.,,

A fentiek éľtelmében tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet az alábbiaL<rő|:

Javaslat az Első Energia-beszerzésí onkormdnyzati Túrsulásból való kilépésre

203ĺ2012. (W.21.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felmondja azE|so Energia-beszerzésionkormanyzatiTársulási megállapodást 2OI2.
decembeľ 3|.napjára.

2. felkéľi a polgármestert, hogy ahatźtrozat 1. pontja szerinti felmondásról értesítse a
tarsulási megállapodásban részes onkoľmányzatokat és az ENTAR képviselőjét.
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Előterjesztő: Rimĺĺn Edina - jegyző

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013.július 17. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztató a határidőben el nem készůilt előterjesztések legyzékérő|

A napirendet nyílt ülésen kell tareyalni' dcintés nem szfüséges. /\
ElórÉszÍľo szeRvpzpTl EGYSÉG: SzenvpzÉsl És KÉpvlsELoI IRoDA
KÉszÍrprrn (ÜcvnĺrÉzo Nľve): VloÁrNÉ CsÉsl TÍue,ł, t

pUŁ.

PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉNYEL/NEľĺ IcÉľveą IGAZoLÁS: L-(r-

Jocl roľľRoLL: Pŕ-

Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi D
Határ ozati j av aslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsäý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy a|źsźú.



3. felkéri a polgármestert a vagyonelszámolás figyelemmel kíséréséľe, és az enől szóló
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 1. pont esetén z}Iz.június 21.

2. pont esetén 2072.június 30.
3. pont 2013. ianuári 2. ľendes képviselő-testületi ülés

(20]3. febr. 6.: A Vag)longazdálkodási és Uzemeltet,ési Üg]losztálv tájékoztatása alapjdn: a
Tórsuĺósi megállapodós felmondása megtortént. 20]2. szeptember 03. napján, majd 20I3'
januárjában ismételten megkeresték a Táľsulásban maradt onkormányzatoknt a
vagłonelszámolás kapcsón, amely még nem áll rendelkezésülcre. Az előterjesztés a
vaglonelszámoĺás onkormányzat részére torténő megküldése után elkészüĺ, vórhatóan a
Képvis elő -te stüĺet 2 0 ] 3. március havi más o dik r ende s ülés ére.)

(20]3. márc. 20: A Vag:łongazdálkodósi és Üzemeltetési Üg]losztábl tájékoztatósa alapján: a
vagłoneĺszámolósi az Üglosztály 20I3' március 04. napján kapta kézhez, az előterjesztés az
ápril i s i m ás o dik képvi s e l ő -t e s tül e ti ül é s r e elké s zül. )

(20I3. június 5: A Vagvongazdáĺkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tójékoztatása alapjón: a
vaglonelszámolóst az Ügyosztóly 20l3. mórcius 04. napján kézhez kapta, amiből hiányzott az
onkormányzat részére visszafizethető osszeg, ennek hiányában nem teĺjes a megknpott
elszámolás. Ezért az Ügłosztály további egyeztetés céljóból felvette a kapcsolatot a pénzügli
elszámolást végző XIil. kerületi onkormányzattaĺ, és Hiszékeny Dezső aZ ENTAR
elnokhelyettese tájékoztatott arról, hog,, a visszatłćľítést az ENTAR-nak az onkormdnyzat
részére a 20l3. évi kaltségvetésének elfogadását kovetően megfizetnie, melyről a Tórsuĺási
Tanócs az óprilisi üĺésén dont. Az iłglosztály a Társulási Tanács datésének kézhezvétel,ét

kovetően elkészíti a beszámolót, meĺy legkésőbb a 20I3. évi június első ĺ;lésére elkészül.)

lkodási tájékoztatása alapján: a
koľábbiakhoz hasonlóan az ENTAR nem küldte a visszatéľítésľől szĺíló döntést. Az
iigyosztály a Társulási Tanács dtintésének kézhezs,ételét követően elkészíti a beszámolót
a Képviselő.testiĺlet 2013. október második ülésére ełkes*ii"l-

Javaslat az iskoldk míĺktidtetőí és fenntartóifeladatainak elldtúsával kapcsolatos dijntések
me g h o zat al ár a, v a l amint kii lts é gv etés i dtcs op o rto s ítós o kr a

176120Í3. (v.08.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. a K]ebelsbergIntézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankeriilet székhelyét a

Budapest VIII. Baľoss. u 63-67. ingatlanban biztosítja, valamint binosítja a fe|adat

elIttásźůloz sziikséses munkafeltételeket 1 0 fő részére.

2. felkéri a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ igazgatőját, hogy kössön

megbízási szerződést a Losonci ľeľi Általanos Iskola két uszodamesteľével (bruttó

15.000 Ftlhő/fi') és igazgatőjáva| (bľuttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda zavarta|an



3.

működése érdekében, valamint kapcsolattartói feladatok ellátásĺíĺa 2013. januaľ 1 -
201.3 . december 3 1 . kcjzötti időtartamra, melynek feđezęte a JIK üres álláshelyek miatt

képzőđött bérmegtakaitása és jaľulékai összesen 895 ę Ft összegben,

egyeÉrt azza|, hogy a Józsefuarosi Intézményműkodtető Központ az áIta|a bérbeađás

ifijáĺ hasznosított ĺinkormányzati tulajdonrĺ ingatlanok esetében az alábbiak

figyelembevételével állapítsa meg a ťlzetenđő béľleti díjat:

a) térítésmentesen: źLz ĺinkormányzatés az ĺinkormźlnyzatintézményeirészére,

b) önköltségi áron: azidőskoruak (60 év és afelettiek) rendezvényei céljara,

c) onk<iltség ł a sztlmitott ĺjnkĺjltség 5 %o-a: a tornatermek spoľtolás, sportrendenéĺy
céI1ára,

d) <inköltség + a szźlmíto|t onköltség 25 oÁ-a (piaci alaptĺ bérlések): minden más célra

történő bérlés cé|jtra (pl.: tomatermek egyéb célra, uszoda, egyéb helyiségek).

a) felkéľi a lőzsefvźtosi lntézményműködtető Központ igazgatőját a feĺlrlá|ló béľleti

szeruőđések felülvizsgálataľa és módosításaľa, külön<js tekintettel a bérbeadó

személyében bekövetkezo vá|tozásra, valamint ahatfuozat 3. pontjában foglalt béľleti

đíj sztmításokľa,

b) felkéri a Jĺózsefuáľosi Intézményműkiidtető Központ ieazeatóiát. hogy 2013.

iúnius 01. napiátĺil a béľletÍ díiakból befolvt bevételeket és a bevételekből
származó telies nyeľeség iisszegéből nyúitandó _ az iskolaigazgatók kéľését
fĺgyelembe vevő - támogatásĺ igénveket negvedévente teriessze be a Képvĺselő-
testÍilet elé.

abérbęadásból származőbevételek fiiggvényében évente dönt aľról, hogy az oktatasi

intézmények részére a béľleti díjakból befolý nyereség mekkora %o-át adja át,

a lőzsęfvárosi Intézménymúködtető Központ alapító okiratot módosító okiratát,

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapítő o|<lratát az

előterjesztés I-2. sz. mellékletében foglaltak szeľinti tartalommal elfogadja 2013.

május 15-i hatállyal,

a I220I-ü cím kiadás beruhazások - cjnként váI|a|t feladat - beléptető rendszer _

e|őírányzatról 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít a felújítás _ <jnként váIIaIat feladat _

Pol gáľmesteri Hivatal épülete fti ldszintj ének felúj ításáľa,

felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetésről szóló rendelet k<jvetkező módosításźnáI

ahatźlrozatbanfoglaltakatvegyefigyelembe,

4.

5.

6.

7.

8.



9. felkéľi a polgármesteľt a Józsefvárosi Intézménymiĺködtető Ktizpont módosított
Szeľvezeti és Műkiidési Szabálvzatának képviselő-testĺiletet elé teriesztésére.

10.fe1kéri a polgármestert a hatátozat 1. pontja szerinti átaďás- átvételi eljárás

lebonyolítására, valamint az źúađás- áúvételhez szükséges dokumentumok

<j sszeállítás źr a. aláír ásáĺ a.

1l. felhatalmazza a polgármestert a határozat 6. pontjában meghatátozott dokumentumok

aLáítására.

Felelős: 1., 3., és 5-9. pont esetében: polgármester
2. és 4. pont esetében: Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központ igazgatőja

Hatarido: I.,3.,5. és 7. pont esetében: 2013. május 8.

6. és 1 1 . pont esetében: 20|3 . május 1 5.

2. és 10. pont esetében:2013. május 31.
8. pont esetében: kĺiltségvetés következő módosítása
4. pont esetében: Z}I3.június 01.
9. pont esetében: 2013. iúnius első képviselő.testůileti ülés

A dontés végrehajtásót v,égző szervezeti eglség: Pénzüg,li Ügłosztály, Humánszolgáltatósi
(}glosztály, Belső Ellátási lroda, JIK

A Humán szol gáltatás i Ügyo sztály táj ékoztatáls a szerin t :

4/b. pont: A megbízott vezető tájékoztatása alapján a negyedéves tájékoztatás határideje
augusztus 31., az előteľjesztést a Képviselő.testiilet szeptemberi ülésére készítik elő.

9. pont: A megbízott vezetőve| az egyeztetés megttirtént, a Képviselő-testület július 17-ei
Íilésén diint az intézményvezetőí pályázatrőI.. Amennyiben a pá.Jyá.zat elbírálása
eľedményes lesz, az SZMSZ módosítása az űj vezető elképzeléseÍvel ttirténik, ezért
várhatóan az októberi első képviselő.testiiletĺ iilésľe kerůil előteľjesztésre.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III. önkormdnyzati lakliépiiletekfelújítlÍslÍhoz
kapcsolódó stratégiai és cselekvési terv elfogadósdra

187t2013. N.22.)

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. a) elfogadja az előteľjesztés mellék|etétképező Budapest-Józsefuaros, Magdolna

Negyed Progľam III. projekt bérhtz felújítási programjához kapcsolódó Stratégiai és

Cselekvési Tervet.

b) elfogadja a Dankó utca|.ĺ.,Lujzautca 8., LujzautcaZ2.,Lujza utca 30., Lujzautca
34.,Magđolna utca |2,Magdolna utca 20., Magdolna utca 44., Nagyfuvarcs utca26.,



Szerdahelyi utca l8. önkormányzati lakóépületek kiemelt kezelését, az MNP III.

projektkeretébenk'rĺzishźykéntvalónevesítését.

Felelős: polglírmester

Hatlíridő: 20|3.májusZf.

2. fe\kéi Kisfalu Kft-t, hogy az 1. pontban megjelcĺlt lrłízishazak köZĺil a komplex

felújítással érintett lakóhazakban Dankó tltca 17., Lujz,autca2f., Magdolna utca t2,,

Magdolna ttca 20., Magdolna utca 44., Nagyfuvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18.

önkoľmányzati tulajdonban lévő bérhźuak esetében ne kezdeményezzen a bérleti
jogviszonnyal ĺisszefiiggő bérleti jogviszony létesítése, felmondása, lakascsere

kérelmek elbírálása tźrgyźban új eljaľásokat a20t3. május 23. - 20|3. szeptember 30.

kozötti időszakban.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

Hatĺĺridő: 2013. május 23.

3. felkéri Kisfalu Kft-t, hogy jeltiljön ki az MNP III. projekttel éľintett valamennyi

bérhźľ', de elsősorbaÍI az 1. pont szerinti k'rízishazak bérlőinek elhelyezése számára 5

db, 30-50 nm alapteľülettĺ, felújított, valamint további 2 db,30-40 nm alapterülettĺ

felújítandó átmeneti cseľelakast és készítsen előterjesztést a lakhatóvá tételiikhoz

szfüséges felúj ítasi munkálatok költségvetésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatőja

Hatláĺidő: a Képviselő-testiilet 20|3.július havi második rendes tilése

4. felkéri Kisfalu Kft-t és Rév8 Zrt-t alľa, hogy a Magdolna ltca |2., a Nagyfuvaros utca

26., Szetdahelyi utca l8. k,łízisházak esetében vizsgźtlja meg és tegyen javaslatot

hazfelügyelők hosszu távű _ az MNP III. éptiletfelújíüási alprogramjan túlnyuló _

alka\mazásanak lehetőségeire az MNP III. pľojekt fenntartási kötelezettségeinek

telj esítése érdekében.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, Rév8 Zrt.mb. cégvezetóje

Hatĺĺľidő: a Képviselő-testĹilet 20t3.július havi második rendes ülése

felkéri Kisfalu K-ft-t, hogy 2013. szeptembeľ l-től a|ka\mazza a 1612010. (III.08.)

önkormányzati rendelet 47. s (7) bekezđése alapjan biztosított lakbércsökkentést a

komplex fetujítasi munkálatokkal éľintett Dankó utca 17., Lujza utca f2., Lujza ltca
30., Magdolna utca l2., Magdolna utca 20., Nagyfuvaĺos utca 26., Szerdahelyi utca

18. szám a\attibérhazak bérlői esetében az épületeket érintő felújítasi munkak sikeres

műszaki átadas- éLtv ételéi g.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Határidő: 20|3. szeptember 1.

felkéľi a poleármestert. hogv készítse elő Józsefvárosi Kiizbiztonsáei Poleáľőnség

és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzoltó Ewesület az onkoľmánvzat - szüksée

5.



esetén a BRFK. ktiziitt kiitendő egviittmĺÍktĺdésĺ meeállapodást a kľízisházakkal
iisszeftiegő feladatok véeľehaitására.

Felelős: polgármester

Határĺdő: a Képviselő-testüIet 2013. iúlius havi másodĺk ľendes ülése

A Kĺsfalu Kft. tájékoztatása alapján: A kľÍzislalĺĺsok kiválasztása megtöľtént, melyek
kijelöléséhez, annak jóváharyásához szükséges előterjesztést a Képvĺselő.testůĺlet 2013.
szeptembeľi rendes ĺilésére készít el a Társaság. A szolgálatĺ lakásokkal kapcsolatos
előterjesztés várhatóan a JCSGYK által készítendő szociálĺs tanulmány elkészültét
kiivetően fog elkészülnĺ.

rnĺnclnĺł wóiin óę híĺIłiizlási folninłnk iźiĺltihoni ollźtńgĺíĺnýÚ ,LÚ,,Ýveý

208t2013. (V.2e.)

A Képviselő-testiilet úgy dcĺnt, hogy

l. a32/20|3. (II.06.) szźrrúképviselő-testtileti hatźlrozat 3. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgiĺľmesteľ
Hatĺĺľidő: 2013. mźtjus 29.

2. 20|3. június l-jétől a Jőzsefvátosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonpľofit
Kft.

a) elnevezését JóHír Józsefuaľosi Médią Rendezvény és Galéria Kĺizpont Koz}laszntl
Nonprofit Kft. (rövidített elnevęzése: JóHír Kft.) elnevezésre módosítj a, és ezze|

onkoľmányzat 11804 cím elnevezését is módosítja, a Kft' 2013. évi költségeit,
bevételeit, támogaüís tervét aze|őteqesztés 6. szdmú melléklet tarta|mazza;

b) hozzź$éru|, hogy székhelyeként a Budapest, VIII., József kľt. 59-61. (hrsz

3678010lN|2)száma|attiingatlankeriiljönbejegyzésľe;

c) hozzájćtrul, hogy telephelyeikéĺt az alábbi ingatlanok kerĹilj enek bej egyzésre :

. Buđapest, VIII. József kĺlrut 70. félemelet3. sz. ďatti (hĺsz 35645ĺNI9)
- Budapest, VIII. József körut 70. fsz. 4. sz. a|atti (llĺsz35645lV17)
- Budapest, VIII. József kĺirut 70. fsz. 5. sz. a|attĺ (hrsz35645lV|8)
- Budapest, VIII. József körut 68. sz. alatti (hrsz 35643lN| és a35643lN2)
- Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fszŻ. (htsz35635lV35)
- Budapest, VIII. orczy út l. (hĺsz 36030)

6



đ) hozzájárul, hogy a 2'b) pont szeľinti székhely felújításának befejezéséig a kozponti
ngyintézés helyeként a Budapest, VIII. Haľminckettesek tere f. fsz 2. (hľsz

35635lN35) szám alatti ingatlan keľĹiljön bejegyzésľe.

e) a JóHíľ Kft. a b) c) pontokban megjelölt ingatlanokat ingyenes használatbakapja.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.junius 01.

3. a JóHír Kft. 2013. június 1-jétől e|Iátja az a|ábbifęladatokat:

a) a Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. által ellátott Jőzsefvárosi Galéria és a
ZászIő gýjtemény, az onkormźlny zati r endezv ény ek szerv ezése, az ágazati ünnep s é gek

szervezése, lebonyolítása, az Európa Belvarosa Progľam II. pľojekt keretében
lebonyolítandó programok, rendezvények szervezése' lebonyolítása feladatokat,

b) a Poigármesteri Hivatal á|ta| e||átott. de önkoľmtlnyzati felađatok közül a Józsefvaĺos
című hivatalos kiadvannyal kapcsolatos feladatokat és az ĺinkormĺínyzati hon|ap

működtetésével kapcsolatos feladatokat,

c) az orczy út 1 . szźlm alatti paľk parkgondozási és karbantaľtási feladatai k<jziil a

koordinálási feladatokat (beleértve a parkigazgatőság, szoIgá|tatási szerzőđések'
funkcionális felađatokat ellátók, a feladateI|átáshoz kapcsolódó eszkcĺzök,
berendezések).

d) önként vá||a\t feladatként e||átja a telęvíziómrĺsor ĺlsszeállítása, szo|gá|tatása

feladatokat.

Felelős : polgĺĺľmesteľ, JóHír Kft . ügyve zetoje
Határidő: Z}I3.június 01.

a határozat 2.b) pontjában foglaltakľa tekintette| a f5l20I3. N.27.) onkoľmányzati

rendelet 44. $ (1) bekezdése a\apján a Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

átnłházott hatáskörben hozott 59112013. (v.27.) sztlmu határozatźnak 2.4. pontját

visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatfuiďo 2013 . május 29 .

ahatźrozat 3.c) pontjában foglaltak alapján az orcry ut I. szźlm alatti parkgondozási és

karbantartási feladatokat a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési Szo1gá1at|átja el a JóHíľ Kft.

p ar|<lgazgatój ának ko oľdinálása mell ett.

Felelős: polgármester, Józsefuĺíľosi Varosüzemeltetési Szolgálat ígazgatőja
Hataido: 2013 .június 0 1 .

felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáľozat 3.b) pontia alapián a Képviselő-testiilet és

Szervei Szervezeti és Műkiidésĺ Szabálvzatáról szĺilĺó tinkoľmányzatĺ ľendelet

4.

5.

6.



módosítására. és a határozat 2.c) pontia alapián a Polgáľmesteľi Hivatal alapító
okiratának módosítására vonatkozóan tegyen iavaslatot a Képviselő-testület részére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő.testület 2013. irĺnius havĺ második rendes ĺilése

7. a) felkéri a polgármestert, hogy átruhźLzott hatáskörben2013.június l-jétol a JóHír Kft.
ügyvezetőj ét bízza me g,

b) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét az alapítő okirat módosításrínak elkészítéséľe a

hatźtrozatban foglaltak figyelembe vételével és a felkéľi a polgármesteľt annak

a|áírására.

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a JóHír Kft., kozszolgáltatási szeruodésének és
tźlmogatźsíszeruódésénekmódosításáraésannaka|áírására.

d) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft.2013. évi üzleti tervének módosítását a
Képviselő-tesetület f0I3.július havi utolsó rendes iilésére terjessze be.

Felelős: a), b) c) pont esetén polgármester, b), d pont esetén a JóHír Kft.. ügyvezetője
Hatarídő: a) pont esetén 2013.június 01., b), c) pont esetén 2013.június 10., d) pont

esetén a Képviselő-testület 2013.július havi utolsó ľendes ülése

a határozat 7 ' pontja alapjźn felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a

cégbírósági bejegyzéshez szĹikséges cégjogi intézkedések, valamint az egyéb munkajogĹ
munkaĹigyi és adminis ńrativ je||egti intézkedések megtételére.

Felelős: JóHír Kft. ügyvezetoje
Hatĺíridő: 2013'június 1 5.

felkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgźĺIja meg a ráđiőszo|ga|tatás jövőbeni

lehetőségét (személyi és targyi feltételek), aĺmak bekerülési költségét és tegyen javaslatot

a Képviselő-testtilet részéte.

Felelős: JóHíľ Kft. ügyvezetoje
Határidő: a Képviselő-testület 2013. októbęr havi első rendes ülése

I0. ahatározat 2. és 3. pontja a|apján az onkoľmźnyzat fe|adatellátásara és a gazđasági

tarsaság műkĺjdési tfurlogatására vonatkozóan taľtós, önként vźi|a|t feladatként 2013.

június 1. napjától, valamint ate|evízíőmusor szolgáltatása esetén2013'július 1. napjátő|

a hatźtrozat 2. pontja szerinti Kft. műkodtetésének tĺímogatásĺíra - mely 2014. évtől a
tĺjbbletköltségek összege megktizelító|eg I83.248,0 e Ft, teljes költsége 43|.614,0 e Ft -
kĺitelezettséget váIIaI. Az e|ozetes kötelezettségvállalás fedezete a kĺjvetkező években az

tinkormany zat saj tú bevétele.

8.

9.



II. ahatározatban foglaltak alapján az onkormányzat 11804 cím Józsefuaľosi Kultuľális és

Sport Kiemelten Kozhaszn,ű Nonprofit Kft. _ onként vállalt feladat _ kiadás műkĺjdési
célú átadott pénzeszkoz eIőirtnyzatát 32.667 ,0 e Ft-tal csökkenti.

12. a hatźlĺozat 5. pontja a|apján az onkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozásí
műk<jdési kiadások e|óirányzatźn beltil aZ irźtnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őirtnyzatát 2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuarosi
Varo süzemeltetési Szolgálat támo gatźsa címén.

13. a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím bevételi finanszírozási mfütidési
bevételen be|u| az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlr..;.Jźn

történő jőváirása e|őitáĺyzatát 2.986,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás ezen beliil a

rendszeies személyi juttatás eloirányzatát 2.35l,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jáľulékok
és szociális hozzájźnllási adó előfuźnyzatát 635'0 e Ft-tal megemeli a Józsefuarosi
Kultuľális és Sport Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft.-től 7 fő munkavállaló
bérkülönbözete címén.

14. ahatározat 2. poĺtja alapján az onkormtnyzat 11804 cím JóHír Kft. _ önként vá|Ialt
feladat - kiadás mfüödési célú átadofr. pénzeszkĺiz előirányzatźtt 29'681,0 e Ft-tal
megemeli.

15. az onkormányzat 11805 cím kiadás működési átađott pénzeszkijz e|őirźnyzatáĺbelil az

önként vá|Ialt feladat e|őirtnyzatrőI 42.186,0 e Ft-ot, kötelező felađat e|őirányzatárő|
34.934,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím múköđési átadott pénzeszkoz
e|óirányzatan beltil az onként vállalt feladat e|oirtnyzatára.42.I86,0 e Ft-ot, k<jtelező

feladat előir źnyzatźra 3 4.93 4'0 e Ft-ot.

|6. az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belül az

általános taľtalék e|oírźnyzatáÍő| 14.584 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 103 cím _ önként
vá||alt feladat dologi előirányzatźna,valarlint 11103 cím személyi juttatás megbizásidíj
előirányzatárő| 2.047,0 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźlru|ási
adó előirányzatárő|258,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi e|őirźnyzatra.

17. az onkormányzatl<ĺadás 11103 cím - Józsefuarosi Úisĺg ĺinként vállalt feladat - személyi
juttatás e|őirźnyzatźlrőI 3.545,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájźrulási adó e|oirźnyzatáről, I.357 e Ft-ot, dologi eIoírźnyzatáÍőI I7 .364'0 e Ft-ot és

ezze| egyiđejtileg a bevételi intézményi miĺktidési bevételek e|óirźnyzatábőI2.223,0 e Ft-
ot és a kiadás dologi előirźnyzatábőI2.223,0 e Ft-ot töröl.

18. az onkoľmányzat kiadás 11103 cím - honlap önként vá||a|t feladat dologi
e|őírźnyzatfuőI l.734,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím - önként vállalt feladat -

műkĺ jdésiátadottpénzeszköze|óirźnyzatźtra.

19. az onkormányzat kiadás 1l107-01 címen be|u| az önként váI|a|t feladat viírosmarketing
elóirénvzatfuő| 50.000.0 e Ft-ot. a kotelező feladat miĺkĺjdési általános taľtalék



f0.

2r.

eLőirźnyzatábő| a zárolás aIő| 2.59I,4,0 e Ft-ot felold és egybeÍL az eloírźnyzatźrőI
41''624,0 e Ft-ot átcsoportosit a 11804 cím önként vá|lalt feladat mukcjdési átadott

pérueszkozeIoirányzatźtraf elađatbővüléséskĺiltségtöbbletekcímén.

az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási műkodési kiadásokon belĺJl az

iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása onként vállalt feladat

e|óktnyzatárő| 128,0 e Ft-ot, a kote\ęzo feladatok e|őiráĺyzataÍő| 8.2f0,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11804 cím önként vállalt feladat műkcjdési átađoÍt pénzeszkoz

e|oirányzatára.

a.) a Polgármesteri Hivatal12202 cím bevételi finanszírozási mfüödési bevételeken belül
az itćnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváírźsa

e|őirćnyzatán belül az onként vállalt feladat elóirźnyzatát 128,0 e Ft-tal, a koteIező

feladat előitnyzatát 7.620,0 e Ft-tal csökkenti, a I220I-0I cím Íinanszírozási működési
bevételeken belül az irźnyítőszervi tźĺmogatásként folyósított támogatás fizetési számláén
történő jőváirása előírányzatan belĺil a kotelező feladat e|oirtnyzatát 600,0 e Ft-tal
csökkenti.

b.) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirtnyzatán belül a -
kötelező feladat eIoirźnyzatát ręnđszęres személyi juttatások előiráĺyzatát 6.000,0 e Ft-
tal, a munkáltatót tęrhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó előirtnyzattú I.620,0 e

Ft-tal, az onként vá|IaIt feladat személyi juttatás kafeteria e|őiányzatát 95,0 e Ft-tal,
munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó eIőirźnyzatźLt 1'6,0 e Ft-tal, a
dologi sZJA előirányzatát |7,0 ę Ft-tal cs<jkkenti.

c.) a Polgĺĺrmesteri Hivatal kiadás I220I-0I cím kötelező fe|adat dologi e|oirźnyzatźń
600,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

Felelős: 12-23. pont esetén polgármester
Hatźłidő:12-23. pont esetén 2013.junius 01.

a) az oĺlkormányzat a Polgármesteľi Hivatal engedélyezett|étszźmtú,2013. jrlnius 1.

napjttő| 2 fovel ('llldt. a|á tartoző) cstikkenti, az engeďé|yezett |étszźm tisztségviselők
nélkül I72 főrőI t70 fóre módosul.

b) felkéri a jegyzőt a szfüséges munkajogi - munkaügyi íntézkedésęk megtételéľe.

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hattlĺozatban źtadott cinkormrányzatí feladatokhoz

kapcsolato s szer zó dések felülvizsg źiatfu a.

ď) a, Önkormanyzat a JóHír Kft. részéľe az e|oterjesztés 1./c mellékletben felsorolt
eszközöket térítésmentes. taľtós hasznáIatba ađia.

22.
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Felelős: a), c), d) pont esetén polgármester, b) pont esetén jegyző
Határidő: 2013.június 01.

23. fe|kéri a Polgáľmestert, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő

módosításánál, és a 2014. évÍő| az éves költségvetések tervezéséné| a hattnozatban

foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határídő a f0I3. évi költségvetés ktivetkező módosítása és az azt követő évek

költségvetési tervezése

24. a) a JőHír Kft-nek a Jőzsefvátosi KözösségíHźLzak Nonprofit Kft. az e|őteqesńés 1.ia és

az I./b szźlm,űmellék]etében felsorolt eszkĺjztjket térítésmentesen, tartós haszná|atba aďja.

b) felkéri a Jőzsefvátosi KcjzösségiHázak Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítse el a

Kft. alapító okiratának módosítását és felkéri a polgármesteľt annak a|áitásáta.

c) fetkéri a polgáľmestert, hogy a Kft. közszolgá|tatźsi szerződésének és támogatási

szerződésének a határozatban foglaltak szerinti módosításaľa és annak a|áírásfua.

d) felkéri a Jőzsefvátosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. ügyvezetó igazgatőját,hogy a

Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi utolsó rendes ülésére a

Kft. módosított2013. évi tizleti teľvét terjessze be.

Felelős: b), c) pont esetén polgármesteľ, a) d) pont esetén Józsefuárosi KözcisségiHazak
Nonpľofit Kft . ügyve zetője

Hatáľidő: a) pont esetén pont esetén 2013.június 01., b)' c) pont esetén 2013.június 10.,

d) pont esetén aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. július havi
utolsó rendes tilése

25. felkéri a Józsefuaľosi K<izösségi Házak Nonproťrt Kft. igyvezeto igazgatőját a

hatátozatbnl foglaltak a|apjźn a szfüséges cégjogi, munkajogi - munkaügyi intézkedések

meglételére.

Felelő s : Józs efu aro si Kö ztj s s é gí Házak Nonpro fit Kft . ügyve zetł|j e

Hataridő cégjog esetén f}I3.június 15. munkajogi _ munkatigyi esetén 20|3.június 01.

26. fe|kén a Kisfalu Kft-t a Budapest, VIII. József kľt. 59-61. sz. alatti ingatlan áIlaganak

felméľésére és a felújítási munkákľa azok bekeľtĺlési kĺiltségére készítsen előterjesztést a

Képviselő-testÍilet 2013 . június havi második rendes ülésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetóje
Hatźridő: a Képviselő-testtilet 2013.június havi második rendes ülése
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27. fe|kéri a JóHíľ Kft. ngyvezetőjét
sztikséges intézkedések megtételére.

Felelős: JóHír Kft. ügyvezetője
Hatáť'đő: 2013. iúnius 0 1.

a televízióműsor szolgźůtatás megľendęléséhez

A Tłiľvényességi és Peľképvĺseletĺ lroda tájékoztatálsa alapján a208l2013. (v. 29.) számú
képviselő-testületi határozat 6. pontjában foglalt rendelkezésekvégrehajtása' tekintettel
a Budapest F'őváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkoľmányzat Képvisető.testůilet és
Szervei Szervezeti és Miíktidési Szabályzatárő|25l20I3. (v.f7.) iĺnkormányzati rendelet
hatályba lépése kłiziitti riivid intervallumra ésszeľűbb és indokoltabb' ha szeptemberben
kerĺil módosításra, mivel akkor valamennyi a Szervezeti és Műktidési Szabá|yzatot,,
valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiľatát érintő vá|tozást egységes
szerkczetben és áłtláthLatő foľmában átvezethető. Erre tekintettel az e|őterjesztés 2013.
szeptember első rendes képviselő-testületi ülésľe elkészüI.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 20|3 . jťllius

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

Dr. Mészaľ Eľika
aljegyzo"L-
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