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Budapest Józsefvá ľosĺ Onko rmányzat ,!dtĺ"]
Képviselő-testiilet e számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

a) A JVSZ munkavállalóĺ ľendkívüli munkavégzésének díjazására Íedezet bĺztosítása.
Az intézmény dolgozói részére a rendkívĹili munkavégzésbł5l eľedő tulmunka elsősorban
szabadidőben kerĹil megváltásra. A Józsefulĺľosi Váľostizemeltetési Szolgálaton (WSZ) beltil
akozfisnasági központban 45 fő (saját, munkaviszonnya| ľendelkező munkavállaló) dolgozik
takarítói és ehhez a tevékenyséýez kapcsolódó munkakörben. Ebből 2 fő az orczy keľtben
lát el feladatokat és további 4 fő tartós betegállományban van.
A j elenlegí tényleges |étszźmIllány az intézménynél : l 6 fő

Az e|őteqesztés benyújtása előtti időszakban a rendkívtili munkavégzés ellentételezésének
péĺnlgyi fedezetét a létszźrnhianyból adódó béľmegtakaľítás terhére biztosítottrrk. Így volt
lehetőség a keľület hétköznap késő délutĺáni, illetve ktilönösen a héwégi időszakban töľténő
takaĺítźsára. Ezen a terĹileten dolgozók esetében nem lehetséges a szabadidődben töľténő
megváltas, miutĺán a folyamatosan takaľítási feladatokhoz szfüséges minimum |étszám
biztosítása, más esetleges elvonó téĺyezók (szabadság, betegállomĺĺny stb.) mellett klzźlrő|aga
pérube|i megváltással van lehetőség.

Előteľjesztő: Acs Péter _ igazgatő Józsefuĺĺľosi Varosĺizemeltetési Szolgálat
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Tárgĺ: Fedezet bĺztosítása a Jőzsefvárosĺ Váľosůizemeltetési Szolgálat kiiltségvetésĺ
pótĺeénvéľe

A napirendet nyílt ülésen kell tĺĺĺgyalni, a dtintés elfogadásźůloz minósített szavazattöbbség
szfüséges.
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Tekintettel arľa, hogy sok esetben a meglévő |étszźlm nem tudja teljes hatékonysággal ellátni
takarítási feladatźú, ezért a JVSZ |étszánlhiźlnyát meg kell szüntetni, az engedéLyezett
létszámot fel kell tcilteni, amellyel viszont a rendkívüli munkavégzésre eddig foľdított
béľmegtakarítás kerete máľ nem áll majd rendelkezésre.

b) A JvsZ gépjármĺĺ eszkiizállományának bővítése.
Az intézmény koztisztasági kĺĺzpontja jelenleg 4 db szä|Iítő jáľművel rendelkezik. A I. b)
ponttal ö'sszefüggésben tervezzijk a keľület régiókľa ttiľténő felosztását és olyan takarítói
csoportok kialakítását, amelyek egy-egy kerĹiletrész tisztźntartásáéľt személyesen felelnek. A
jelenleg rendelkezésre álló szá||ítő járművek igazodnak a kialakítandó teľĹiletekďlez, továbbá
külön jármúvet kell biztositaĺi a szelektív hulladékgyujtő szigetek kĺlzvetlen kömyezetéből
tĺiľténő szemétszéilításra i s.
Ezen gépjáľmiĺtechnikfü folyamatos iżemeltetésével azonban miĺľ nem marađ mobil szźilítői
kapacitás az aszfaltozott utak kizĺĺľólagos takaútásźtra fenntaľtható nagynyomásí járdatisztitő,
illetve egy locsolásra és nagynyomású beľendezés kombinálthaszná|atát biĺosító járművekľe.

Ezenfe|adatok ellátásahoz viszont további 2 db. jáÍmíibeszerezésére van szükség.

II. Indokolás

a) A JVSZ munkavállalói rendkívüli munkavégzésének díjazására fedezet biztosítása.
A keľület folyamatos hétvégi napokon tĺjľténő takarításrínak biĺosítása, a takaritĺĺs feladatok
magasabb színvonalon töľténő elvégzése. Ennek bíztosítÁsára erőteljes _ jogosan elvárt -
lakossági igény is mutatkozik.

b) A JvsZ gépjármű eszktiz áIlományának bővítése.
A folyamatos mfüödés technikai biztosítása, atakarítźts feladatok magasabb és hatékonyabb
színvonalon tĺiľténő elvégzése. Eľre nagyméľtékű a lakosság tészéro| _ jogosan elván - igény
is mutatkozik.

III. Tényállás

a) A JVSZ munkavállalói ľendkívüli munkavégzésének díjazásár a fedezet biztosítása.
Az e|őzőekben vazolt célok a 20|3. augusztus 01-től igényelt a havi 700,0 e Ft. 2013.
december 31-ig összesen 3.500,0 e Ft és járulékai költségvetési pótigény biĺosítasával
megvalósíthatók.

b) A Jvsz gépjármíĺ eszköz állományának bővítése.
Az e|őzoekben vázolt célok a VI. fejezet szerinti költségvetési pótigény biztosítasával
megvalósíthatók. A beszerzésre keľtilő gépjármúvek iizemeltetéséhez szfüséges költségek a
JVSZ targyi költségvetésében ľendelkezésre állnak.

IV. Jogszabályĺ kłiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarország he|yi önkormĺĺnyzatairő| sző|ő 2011. évi
CDooilX. töľvény 41. $ (3) bekezdésén alapul, továbbá a ktiltségvetési előiľányzatok
átcsopoľtosítasát kĺjvetően szfüséges a 20|3. évi költségvetésről sző|ő 9120|3. (II.27.)
<inkormiínvzati ľendelet módosítása is.



V. Diintés tartalmának részletes ismertetése

a) A .IVSZ munkavállalói ľendkívĺili munkavégzésének dijazására fedezet bĺztosítása.
A költségvetési pótigény biĺositźsźxal a rendelkezésre źL||ő embeľi erőforľások és a
rendkívĹili munkavégzés elrendelésével folyamatosan hétköznap és hétvégén is lehetővé válik,
hogy a koĺertileti takaľítást szfüséges és lakosság szźtmźra is elégséges módon e|végezzuk.

Ezze| a dtĺntéssel lehetővé vá|ĺa, hogy a kerületet 3 régióra, takarítói csopoľtokľa osszuk fel
és ott lehetőség szeľitrt ugyanazon szelrrélyek végezzéka takaľítást.

b) A JvsZ gépjármíí eszktjz állományának bővítése.
A kĺiltségvetési pótigény biztosításával a rendelkezéstę á|Lő jáľmúeszközok növelésével
folyamatosan lehetővé vá|ik, hogy a kĺlzteruleti takaľítást szfüséges és elégséges módon
e|végezzíJk.

EzzęI a döntéssel lehetővé vźůna' hogy a kerĹiletet 3 régióra osszuk fel és ott a megnövelt
szźtmű gépjáľmíĺeszközökkel, visszatéľő jelleggel ellenőrizzfü és tartsuk tisztźn a teľületeket.

vI. A diintés célja' pénzüryĺ hatása

a) A J\ĺsZ munkavállalóĺ ľendkíviilĺ munkavégzésének díjazására e|őirányzat
bĺztosítása.
A döntés célja, hogy az egyéb elvonó tényezok mellett is folyamatosan biztosítsa a keľiilet
tisztÁntartásźtlozszfü ségeséselégségesembeńerőforrást.

A III. b) pontban megjelöltek szeľint az intézmény Szakmai kcizpont költségvetési címének
személyi e|oitźnyzata szfüséges 2013. augusztus 01. és 20|3. december 31. ktjzötti
időszakban 3.500 e Ft-tal, illetve az ełlhez kapcsolódó munkáltatót terhelő jrĺľulékok
megemelése szĺikséges 945 e Ft-tal.

b) A JVSZ gépjáľmíĺ eszköz áIlományának bővítése.
A döntés célja, hogy az egyéb elvonó tényezok mellett is folyamatosan biztosítsa a keľület
tisztźntartásához szfü sé ges é s elé gsé ge s gépj ĺíĺműtechnikai e szközĺiket.
A döntés céljanak végrehajtásźůloz éLrlérték arźny megvalósíthatóság szempontjából
elsődleges ajĺínlatokat szeľeztĺink be, mely a|apján a III. c) pontban megjelöltek szennt az
intézmény költségvetésének Szakmai központ költségvetési címének beruház;źtsi eloirźnyzata
megemelése szfüséges 5.600 e Ft-tal a két daľab platós gépjármúbeszerzése céljából.

A fentiekľe javaslom az źita|źnos taľtalékból fedezetet biaosítani összesen 10.045,0 e Ft
összegben.

Kéremazalábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

H.ł.ľÁnozĺ'ľI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úry diint' hory

1. a Józsefuarosi Vaĺostizemeltetési Szo|gá|at részéte kĺizterületi takaľításhoz szfüséges
fulmunkáira 4.445,0 e Ft-ot és két darab platós gépjĺĺľmií beszerzésére 5.600,0 e Ft-ot
bi zto sít az źita|źnos múkö dési tarta\ék terhére a JY SZ kö ltsé gveté sb en.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3.július 1 7.



2. az 1. pontban foglaltak miatt:
a) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az

általanos tartalék _ kĺitelező feladat _ e|óirźnyzatźrő| 10.045'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
1ll08-02 cím _ kötelező feladat. finanszírozási fe|ha|mozási kiadásokon belül az
irányító szervi támogatrĺsként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzatára 5.600,0 e
Ft-ot, a 11108-02 cím _ kotelező feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az
irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előfuányzatára 4.445,0 e
Ft-ot a Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat támogatása címén.

b) a Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím kötclcző fcladat
ťlnanszítozási felhalmozási bevételeken belĺil az irźnyítőszervi tamogatásként
folyósított támogatás fizetési szźmltn tĺiľténő jóváírás e|őirźnyzatát és a beruházási
kiadási e|őfuźnyzatát _ kötelezó fe|adat _ 5.600,0 e Ft-tal megemeli két darab platós
gépj ármii beszeľzése címen.

c) a Józsefuarosi Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kĺitelező feladat
ťtĺanszírozási múködési bevételeken belĹil az irěnyitőszervi tĺĺmogatásként folyósított
tamogatás fizetési szźm|źn t<iľténő jóváírás e|óirźnyzatźLt 4.445,0 e Ft-tal, és a kiadás
személyi juttatás e|óirźnyzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és
szo ciáli s ho zzáj aru|ás előirányz atźtt 9 5 0,0 e Ft-tal megemel i.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|3.július 1 7.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításrínál a
hatźlr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatźnďo: a költségvetésről szóló önkormźnyzati rendelet kĺivetkező módosítasa

A döntós végrehajtását végző
Szolgálat, Pénzůiryi Ügyosztály

Budapest, 20|3.jú1ius 08.

szen,ezeti erység: Józsefváľosi Váľosůizemeltetésĺ

Töľvényességi ellenőrzés:
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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