
TAJEKOZTATO
Budapest Józsefvárosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számára

Tisztelt KépvÍselő.testiilet!

A Képviselő-testtilet és Szervei SzervezeÍi és Műkcjdési SzabźiyzatárőI sző|ő 25/2013. (I .27 .)

szźtmű önk. ľende|et26. $ (2) bekezdés a) pontja a|apján ,,Allandó napirendi pontok keľülnek
tájékoztató formójában a Képviselő-testület elé: a Képviselő-testüĺet által megszabott
hatáľidőben el nem készĺjlt előterjesztések jeg,łzéke, amely tartalmazza a halasztás rÓvid
indoklósót és az eĺőterjesztő áltąl vállalt új határidőt.',

A fentiek éľtelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet az a|ábbíakő|:

Javaslat az ískoldk műíködtetői és fenntartóifeladataínak ellútdslźval kapcsolatos döntések
meghozataldra, valamínt ktikségvetési dtcsoportosításokra

176tf0r3. (v.08.)

A Képviselő-testület úgy dtĺnt, hogy

1 . a Klebelsb er g Intézményfenntaľtó Központ Budapest VIII. Tankerület széI<he|y ét a

Budapest VIII. Baros s. u 63-67 . ingatlanban biztosítja, valamint bíztosítja a felađat
ellźtásához sztiksésęs munkafeltételeket 10 fő részére.

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testületi ülés időpond a:2013. október 2. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztató ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről

A naoirendet nvílt ülésen kell tiĺľsvalni. d<lntés nem szíikséges.
EloxÉszĺro szpRvEzETI EGYSÉG: SzBpvpzÉSI ÉS KÉPVIsELoI IRoDA ) ľ,,'
KÉszÍľprrn (ÜcvixrÉzo Nľve): VD,q.KNÉ CsÉsI TÍľĺľ,ą' (9ł
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEy]9JĽY-E5GAZoLÁS: n--!:,!

JocI roNlRoLL: kÉ /

U

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Hattr ozati j av as|at a bizotĺstĘ számár a..

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteriesztés megtárgy a|ásźú.

?0ĺj sllPT 2Ir. 2O', 5,o,



z' felkéľi aJőzsefvéttosi Intézménymúködtető Központ igazgatőját, hogy kössĺjn
megbízási szerződésta Losonci Téľi Áttalanos Iskola két uszodamesterével (bruttó

15.000 Ftihólfő) ésigazgatójával (bruttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda zavaftal'an

miiködése éľdekében, valamint kapcsolattartói feladatok elIátásfua2013.január 1 -

2013. decembeľ 3 1. közötti időtartamra, melynek fedezete a JIK üres álláshelyek miatt

képzoďott bérmegtakarítása és jĺáľulékai cisszesen 895 e Ft összegben,

3. egyetért azzal, hogy a Jőzsefvárosi Intézményműködtető K<lzpont aztitalabérbeadás
útj án has zno s ított ö nkormány zaÍi bJ|aj đonú ingatl anok e s etéb en az a|ábbiak
figyelembevételével állapítsa meg a ťĺzetenđő béľleti díj at :

a) térítésmentesen: aZ onkormányzat és az önkormányzatintézményei ľészére,

b) onköltségi áron az időskorúak (60 év és afelettiek) rendezvényei céljaľa,

c) önköltség ł a számitott önköltség 5 Yo-a: a tornateľmek sportolás, sportrendezvény

céIjfua,

d) önköltség ł a számitott önköltség 25 oÁ-a (piaci alapú bérlések): minden más célra

történő béľlés céIjára (pl.: tornatermek egyéb cé|ra, uszoda, egyéb helyiségek).

4. a) felkéri a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ igazgatőjźĺ a fennálló bérleti

szerzőďések felĹilvizsgáIatźra és módosításźra, különös tekintettel a bérbeadó

személyében bekövetkezo vá|tozásľa, valamiĺt ahatátozat 3. pontjában foglalt béľleti

díj szźmításokĺa,

b) felkéri a Jĺizsefvárosi Intézményműktidtető Kiizpont ieazeatóiát" hogv 2013.
iúnius 01. napiátĺól a béľleti díiakbĺól befolvt bevételeket és a bevételekből
származĺó telies nyereség tisszegéből nvúitandó _ az iskolaieazgatók kérését
Íigyelembe vevő - támogatási igényeket negvedévente teriessze be a Képviselő.
testiilet elé,

s. a bérbeadásból szátmaző bevételek fuggvényében évente dĺjnt aľľól, hogy az olctatási

írrtézmények részére a béľleti díjakból befolyt nyeľeség mekkora %;o-át ađja át,

6. aJőzsęfváĺosi lntézménymrĺkcidtető Központ alapítő okiratot módosító ol<lratát,

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt iĄ a|apitő okfuatźń az

előteľjesztés 7-2. sz. mellékletében foglaltak szeľinti taľtalommal elfogadja 2013.

május |5-ihatá|Iya|,

7. a I220I-01 cím kiadás bęnlhźzttsok _ önként vállalt feladat - beléptető rendszer _

e|őirtnyzatról 12.000,0 Ft-ot átcsoportosít afelÍljittts _ önként váIla|at feladat _

P olgármesteľi Hivatal épülete ft ldszintj ének felúj ítására,

8. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosítźsźtná,|

a határozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe,



9. felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Intézménvműködtető Kiizpont módosított
Szervezeti és Műkiidési Szabályzatának képviselő.testületet elé teriesztésére.

10. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontja szerinti átađás- átvételi eljárás

lebonyolítására, valamint az źúadás- źtv éte|hez sztikséges dokumentumok
o s szeállítás át a, aláír źsát a,

11. felhataImazza a polgármesteľt a határozat 6. pontjában meghatźlrozott dokumentumok
a|źirásfua.

Felelős: |.,3., és 5-9. pont esetében: polgáľmester
2. és 4. pont esetében: Józsefuáľosi Intézményműkĺidtető Központ igazgatója

Hatĺáridő: 1.,3.,5. és7. 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 kĺjvetkező módosítása
4. pont esetében: 2013.junius 01.
9. pont esetében: 2013. irinĺus első képvĺselő.testiileti üIés

A döntés végrehajtását végző szervezeti eg,łség: Pénzüg1ti Üglosztály, Humánszolgáltatási
Ügyosztály, Beĺső Ellátĺźsi lroda, JIK

(A Humóns z ol gál t at á s i Ü w o s zt ábl t áj ékozt at ás a s z er int :

4/b. pont: A megbízott vezető tájékoztatása aĺapján a negyedéves tájékoztatás határideje
augusztus 3]., az előterjesztést a Képviselő-testület szeptemberi üléSére keszítik elő.

9. pont: A megbízott vezetővel az egleztetés megtörtént, a Képviselő-testület júltus l7-ei
ülésén dont az intézményvezetői pályázatróL Amennyiben a páIyózat elbírálása eredményes
lesz, az SZMSZ módosítása az új vezető elképzeléseivel történik, ezért várhatóan az októberi
e l s ő képv i s e l ő -t e s tül e ti ül é s r e kprül elő t erj e s zt é sr e. I

A Józs efváros i Intézménvm íĺködtető Közp ont tájékoztatás a alapj án :

4/b. pont: a negyedéves tájékoztatás a Képviselő.testület októbeľ havi második ülésére
keriil beteľj esztésľe.

A Humánszo leáltatási Ügvo sztálv táĘ ékoztatás a alapj án :

9. pont: tekintettel aľľa, hogy az űj intézményvezető 20Í3. augusztus l-jével keľiilt
kinevezésľe az SZMSZ módosítäs _ az sZMsZ teljes felülvizsgálata miatt _ a decembeľi
első képviselő-testiileti ülésľe keľül előteľjesztésľe.



ravaslat a Magdolna Negyed Program III. i)nkormdnyzati lakóépiiletek felújításáItoz
kapcsolódó stratégiai és cselekvési teľv elfogaddsdra

187t2013. N.22.)
A Képviselő-testület úgy dont' hogy

1. a) elfogadja az előteľjesztés mellékletét képezo Budapest-Józsefüáľos, Magdolna
Negyed Program III. projekt bérhaz felújítási programjához kapcsolódó Stratégiai és

Cselekvési Tervet.
b) elfogadja a Dankó utca 17 .,Lujzautca 8., LujzaltcaZZ.,Lujza utca 30., Lujzautca
34., Magdolna utca 12., Magdolna utca 20., Magdolna utca 44., Nagyfuvaros utca26.,
Szerdahelyi utca 18. önkoľmźnyzati lakóépületek kiemelt kezelését, az MNP III.

pľoj ekt keretéb en I<r ízishźnként val ó neve síté sét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május f2.

2. felkéti Kisfalu Kft-t, hogy az 1. pontban megjelölt Wízisházak kozül a komplex
felújítással éľintett lakőházakban Dankó utca 17., Lujza utca 2f ., Magdolna utca I2.,
Magdolna utca 20,, Magdolna ltca 44., Nagyfuvaľos utca 26., Szerdahelyi utca 18.

<inkoľmanyzati tu|ajdonban Iévő bérhtzak esetében ne kezdeményezzen a bérleti
jogviszonnyal cisszefiiggő bérleti jogviszony létesítése, felmondása, lakáscseľe
kéľelmek elbíľálása tárgyában új eljarásokat a 2013. május 23. - f0|3. szeptembeľ 30.

közotti időszakban'
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatándo: f0l3 . május 23.

3. felkéri Kisfalu Kťt-t, hogy jeliiljtin ki az MNP III. pľojekttel érintett valamennyi
bérház, de elsősoľban az 1. pont szeľinti |<rlzisházak bérlőinek elhelyezése
számára 5 db' 30-50 nm alapterÍiletű, felújított' valamĺnt további 2 db,30.40 nm
alapterůiletű felújítandó átmeneti cseľelakást és készítsen előteľjesztést a
lakhatóvá tételÍikhtiz szĺikséges felújítási munkálatok ktiltségvetésére.
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
fĺatáridőz a Képviselő-testület 2013. július havĺ második ľendes ülése

4. felkéri Kisfalu Kft-t és Rév8 Zrt-t arra, hogy a Magdolna utca |2., a Nagyfuvaľos
utca 26., Szeľdahelyi utca 18. krízisházak esetében vizsgálja meg és tegyen
javaslatot házfelügyelők hosszú táľűl _ az MNP III. épületfelújítási alprogľamján
túlnyúló a|ka|mazásának lehetőségeiľe az MNP III. pľojekt fenntartási
ktitelezettségeinek teljesítése éľdekében.
Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatója, Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határĺdő: a Képviselő-testület 20|3.július havi második ľendes üIése

5. felkéri Kisfalu Kft-t, hogy 2013. szeptember l-től a|ka|mazza a 1612010. (III.08.)

önkormĺányzati rcndeLet 47. $ (7) bekezdése a|apjźn biztosított lakbércsökkentést a
komplex felújítási munkálatokkal érintett Dankó utca 17., Lujza utca 22, Lýza utca
30., Magdolna utca I2., Magdolna utca 20., Nagyfuvaros utca 26, Szerdahelyi utca
18. szám a|attibérhźtzak béľlői esetében az épületeket érintő felújítási munkík síkeres
műszaki źúađás- źńv ételéi g.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hataľiđő: 2013' szeptember 1.

6. felkéri a polgáľmestert, hogy készítse elő Józsefuárosi Közbinonsági Polgárőľség és

Katasńrőfavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület az onkoľmtnyzat_ szükség esetén a
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BRFK - kozĺitt kotendő együttmtĺködési megállapodást a Wízishźĺzakkal összefiiggő
fel ađatok v é gr ehajtásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő: a Képviselő-testtilet 20L3.július havi második rendes iilése

A Kisfalu l(ft. tájékoztatása alapján: 3. pont tekintetében
megtörtént, a kiĺltségbecslés elkésziilt, de a fedezet
előterjesztés tervezetet október hónapban fogia a Kisfalu
beteľjeszteni.
4. pont tekintetében a lehetséges házfelügyelői lakások

a 7 darab lalĺás lđválasztása
felülvizsgálatát végzik. Az
Kft a Rév 8 Zrt.ve| együtt

kiválasztása megtörtént, az
előteľjesztés REV 8 Zrt-ve| kiizłis, melyľe oktĺóberben keľül soľ.

Javaslat az Első Energia-beszeľzési onkormdnyzati Társuldsból való kilépésre

203t2012. (Vr.21.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felmondja az E|ső Energia-beszerzési onkormányzatí Tátsulási megállapodást 2OI2.
december 31. napjára.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatttrozat 1. pontja szerinti felmondásról éľtesítse a
taľsulási megállapodásban részes onkormanyzatokat és az ENTAR képviselőjét.

3. felkéri a polgáľmesteľt a vagyonelszámolás figyelemmel kíséľésére, és az errő| sző|ő
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatfuiďő:1. pont esetén z}|z.junius 21.

2. pont esetén zUlz.június 30.
3. pont 2013.januĺáľi 2. rendes képviselő-testületi ülés

A Vaevoneazdálkodási és Üzemeltetési ÜgYosztály Gazdálkodási Iľoda tájékoztatása
alapján: 2013. július 9-én levelet írt az ENTAR elntikhelyettesének, melyben kéľte a
tájékoztatńsát a Táľsulás vagyoni felosztásáľól. A fentiekkel kapcsolatban válasz még
nem éľkezett, e|őre|áthatő|ag 2013. november havi utolsĺí képviselő.testületi iilésľe
elkészül.

Iavaslat a lakdsgazdálkodlÍsi stratégia 2013. évi irdnyelveire

221t2013. (W.0s.)
A Képviselő-testület a Kisfalu Kft. által beterjesztett, a lakásgazdźlkodźlsi stratégiához
szfüséges 20|3. évi irányelveket - az üres és várhatóan megüresedő lakńsok b,ćrbeaddsi
jogcímére vonatkozóan -, az a|ábbi pontok szerint elfogadja.

1.) Páiyánat útján történő béľbeadás 
' 
az alábbi kiíľás szeľint:

a.) 2013. II. félévbenazon Józsefváľosban élő családok részére kerüljtin páIyázat
kiírásľa, akik deviza alapú je|záůog hitelüket nem képesek ttiľleszteni, illetve
visszafizetni, és ezért a józsefuárosi feliľésiĺ, tulajdonukat és egyben állandó
lakcímüket képezíi lakásukra vonatkozó devwa alapú kiilcstinszerződést a



bank felmondta, és az ingatlan tulajdoni lapjáľa a végrehajtási jogot
Íe|jegyezték, vagy a tulajdonj oga n végrehajtási eljáľás folytán megszűnt,a
pá|yázatra kiíľt lakás felújítási kłitelezettségével, a lakás felújításához
szĺikséges tinerő igazo|ása mellett, és legalább a háztartás egy felnőtt tagia
ľendelkezik j tivedelem mel.

A fenti alanyi köľ ľészére kiíľandó pźiyázatra 20 db lakás kerüljiin kijelölésre a

I00 ,Á önkormányzati tulajdonban lévő, valamint a társasházi épületekben
ta|á|hatő ůires lakásállomány terhéľe.
b.) 2013. II. félévben azon lakással nem ľendelkező Jĺózsefuárosban éIő családok,

illetve pályakezdő fiatalok részére kerüljiin páÄyá,zat kiíľásľa lakás felújítási
ktitelezettséggel, a lakás felújításához szükséges öneľő igazolLása mellett' akik
józsefvárosi állandó bejelentett lakosok, esetleg tartózkodási hellyel
rendelkezők, és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkeznek.

A fenti alanyi kiir részére kiíľandó páůyázatra 15 db' a korábban kiíľt pá|yázatok
eredményétől függően maximálisan 20 db lakás keľüljiin kijeliilésre a 100 7o.os
iinkoľmányzati tulajdonban lévő épületekben található üres lakásáIlomány
teľhére.

A pá,|yázatra |<lttizőtt lakásokra ktitłitt bérleti szeľződésekľe egységesen, 10 éves
elidegenítési tilalom keriilj iin felj egyzésre.

2.) Krízis helyzetre elkiiliinített, 5 db lakásból állĺi állomány, 5 db lakással
keriiljtin kibővítésre, 100 7o tinkormányzati tulajdonban lévő épĺiletekben
talLá.Jhatő lakás állomány terh éľe.

3.) Minőségi lakáscsere Során, elsősoľban azon bér|ők minőségi cserekéľelme
tźnnogathatő, akik egyrészről váIla|jak a hatályos ľendeletben e|oírt
kcitelezettségek teljesítését, valamint a csere folyamán leadandó lakások
műszaki jel|emzői megfelelnek a gazđaságos hasznosítás igényeinek, illetve a
|akásgazdáLkodási napi feladatainak e||tĺását elősegítik. Azon esetekben, ahol a
csere kapcsán önkormányzati k<jtelezettség keletkezne, úgy az csak, kifejezetten
szociálisan aĺra rászorulók részéľe kezdemény ezhetó.

4.) Lakásbérleti jogviszony - bérlői kezdem,ényezés alapjón, pénzbeli térítés
ellenében - közös megegyezéssel való megsziintetése során) azonl lakások
kerüljenek elsősorban előnybe, mely lakásokat a lakásgazdálkodási
feladatokban e|őírt kötelezettségek teljesítése, valamint a gazdaságos
hasznosíthatóság érdekében fel lehet használni legalóbb ],5, 2
lakóhelyiségből áuó, komfortos, összkomfoľtos, egłedi JiÍtéssel rendelkező - a
teljes önkormányzati tulajdonú lakásállomány, valamint a mindenkoľi
elfogadott önkormányzati költségvetésben biztosított fedezet terhére.

5.) Áľveľés
A Iakásgazdźllkodás korében megnyíló kote|ező és napi feladatok e|ltĺásźra
felhasználni nem kívánt önkormányzatitulajdonban lévő ĺires lakások közül maximum
70 db lakás a gazdaságosan fel nem újíthatő, vagy rossz mtĺszaki áI|apota miatt
gazdaságosan nem hasznosÍtható, társashźni épületben lévő lakások kerüljenek
elidegenítésľe.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a Képviselő-testület 2013. júliusi első ľendes
üléséľe tegye meg javasIatát a jelen előterjesztésben foglaltak aIapjźn, a
Budapest Józsefu aľosi onkorm tny zat tulaj donában á1ló lakások bérbeadásának
feltételeiľől, valamint a |akbét méľtékéről sző|ő 16/2010.(n.08.) számíl
<inkormányzati rendelet módosításaľ a vonatkozőan
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Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hataľidő: 1a.) pont tekintetében: a Képviselő-testÍilet 2013.júniusi második ľendes tilése

1b.) pont tekintetében: a Képviselő-testtilet 2013. szeptembeľi második rendes
ii1ése
2.) pont tekintetében: a VárosgazďáIkodźsi és Pénziigyi Bizottság 2013.júliusi első
ľendes ülése
3.),4.) és 5.) pont tekintetében: folyamatos
6.) pont tękintetében: Képviselő-testtilęt 20t3.jillitlsi elsćĺ ręnc]es tilésę

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: 1. a pont: a pá|yázat kiíľásra keriilt, lezárult,
melynek eredményét a Képvĺselő.testület2013. októbeľ havi üléséľe teľjesztik elő.
1. b pont: a pá|yánat kiírásához szükséges előteľjesztés egyeztetések miatt a Képviselő-
testület 2013. oktróber havi ůiléséľe készül el.
2. pont: az előterjesztés a lakások műszaki felméľése, felrijítási költségbecslése miatt a
VPB 2013. szeptembeľĺ utolsó ülésére készül el.

Javaslat őstermelői helyi piac teriiletének kijeli)lésére és míĺkijdtetésére

22st2013. (Vr.os.)
A Képviselő-testület úgy dcint, hogy
1. kĺjtelező önkormányzati feladatként őstermelői piacot alakít Łj a ,,Jőzsefuaĺosi HpľI

PIAC'' elnevezéssel a Budapest, VI[. kerület Gyulai Pál utca Rákóczi út és Stáhly utca
kĺjzĺjtti szakaszon, 20 13 . július 6-tő| 20 13 . december 2I -lg.

2. a piac mfüödtetési és üzemeltetési feladatait a Jőzsefvźttosi Városüzemeltetési Szo|gá|at
Iźńja e|.

3. a) apiac kialakítási k<iltségeire 2.250,0 e Ft-ot biztosít,
b) a piac működtetési, iizemeltetési koltségeke2.306,5e Ft-ot biĺosít
az áIta|źnos mfüödési taľtalék és a piac műkcjdési bevételének terhére.

4. a határozat 2. pontja alapján felkéľi a Jőzsefvátrosi Váľosĺizemeltetési SzolgáIat
vezetőjét
a) készítsen előterjesztést a kiiltségvetési szeľv alapítő okiľatának és a szeľvezeti és

mű kiidés i szab áilyzatának mĺi d os ítás ára,
b) a jogszabá|yi előírásoknak megfelelő piac kialakítása és tizemeltetése érdekében a

szfüséges eszk<izök, beľendezésekbeszerzésére, szolgáltatások megrendelésére,
c) a piac házirenĄéĺek kidolgozásáĺa.

5. felkéri a Jőzsefváĺosi Várostizemeltetési Szo|gá|at igazgatőját, hogy a Képviselő-testiilet
2013. november havi második rendes üléséľe készítsen beszámolót apiac mriködéséről.

6. ahatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt:
a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általanos tartalékon bel:jil az

általános tar:ta|ék e|őirźnyzatábő| - kötelező feladat - a zźro|ás a|őI2.036,5 e Ft-ot
felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím kcĺtelező
önkormányzati feIađat - finanszírozási műköđési kiadásokon belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása e|oírtlnyzatfua.

b) a Józsefuárosi Városiizemęltetési Szo|gáIat 80105 cím _ kote|ező öĺlkormáĺyzati
feladat- múkodési intézménvi működési bevétel eIőfućnvzatát 3.200.4 e Ft-tal



megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi e|őirźnyzatán belül az áfa
beťrzetés e|oirźnyzatát 680,4 e Ft-tal megemeli.

c) a Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat - bevétel
műkcjdési ťlnanszítozási bevételeken beltil az irźnyítő szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőváirás előirźnyzatát 2.036,5 e Ft-tal, és a kiadás
szeméIyi juttatás eloirtnyzatát l.7]6,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozztĺjźtru|ási adó elóirányzatát 479,7 e Ft-tal, dologi kiadási előhányzatćú'
300.0 e Ft-tal. fe|ha|mozási kiadási eIőirźnyzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli az
ősteľmelői piac kiadásai címen.

7. fetkéri a Jőzsefvźrosi KöaerĹilet-felügyeletet és a polgármesteren keresztül Józsefuárosi
Kĺjzbiztons ági Po|gfuőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület Elnökét,
hogy a piac nyitvatartási ideje alatt biztosítsák a folyamatos jaĺőrszolgálatot a piac
környékén.

8. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatbaĺ foglaltakat a költségvetés kĺjvetkező
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: I.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgármesteľ
4., 5. pont esetén aJozsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője
7 . pont esetén a Iőzsefvárosi Ktjzterület-feliigye|etvezetoje

lJatźriđő: I.,2,,4.c),7. pont esetén 2013.július 06.

3.,4.b),6. pont esetén 2013.junius 05.
4.a) pont esetén a Képviselő-testület 2013.június havi második rendes ülése
5. pont esetén a Képviselő-testület 2013. november havi másik rendes ülése
8. pont esetén a költségvetésľől szóló onkormányzati rendelet következő
módosítása

A Józsefváľosi Városüzemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatálsa alapján: A 4.) a pont esetében:
az intézmény alapító okiratának, valamint szeľvezeti és működési szabá|yzatának
módosítás^ ew korábbi képviselő-testĺileti dtintéshez (Jĺózsefuárosi JóÍiúk Szo|gáIat
áthelyezésével kapcsolatos 94120Í3. (III.20.) Kt. hatáľozat) kapcsolĺódóan formálisan
megtiiľtént. A javas|at 2013. október havi második rendes képviselő-testületi iiléséľe
kerül előkészítésľe.

Javaslat ű Jóaefvárosi Ki)zteriileti és ParkollÍsi Rendészettel kapcsolatos döntések
meghozataldľa

94t20r3. (rrr.20.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy
1. a) a Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálatnal2013. április 30-i hatállyal megszünteti

a Jőzsefváĺosi Jófifü Szolgálat elnevezésű egységet és ettől az időpoĺttól megszűnik a
koltségvetési szery ezen fe|ađata, és ezęn fę|ađatot 2013. május 01. napjátőI a

Józsefu aĺosi Kĺjnerulet-felügyelet |átja eI,

b) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gźtlat 2013, május l-jén az a) pont szeľinti
feladatellátást biĺosító eszközöket ingyenesen átaďja aJőzsefváĺosi Közterület-felügyelet
részéte. Az átađás-átvétel lebonyolítására felkéri a költségvetési szervek vezetőit.

2. a hatttrozat 1. pontja alapjarl 2013. május l-jétől kijelöli a Jőzsefvźrosi KözterĹilet-
feltigyelet telephelyként a Déľi Miksa u.3. sztĺrl alatti ingatIant'



3. a Jőzsefvźlrosi Váľosüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát 2013. május 7-tóI 20
fovel cscikkenti (80102 cím önként vállalt feladat), igy a költségvetési szerv
engedéIyezettlétszáma I35 foľől 115 főre módosul.

4. a Jőzsefvárosi Varosüzemeltętési Szolgálat 2013. évi k<ĺltségvetését az előterjesztés 1.

szźľní és az Ił:. sztĺrľÚmelléklete szeľint módosítja.
5. a Teleki LászIő téri ideiglenes piac őtzésére 2013. május 01-tő1 2013. december 31-ig

9.053,0 e Ft-ot biaosít a Józsefuarosi VarosüzemeltetésiSzo|gá|at kĺiltségvetésén belril.
6. a Közterület- feltigyelet engedélyezelt|étszámźlt20|3. május 1. napjátőI20 fővę| (30104

cím önként vá|La\t feladat) 20 fóvel megemeli, így az költségvetési szerv engedéIyezett
Iétszźtma 138 foről 158 főre módosul.

7. a Közteľiilet-felügyelet 30104 cím ťĺnanszirozási bevételen belül a mfüödési
irźnyítőszervi tamogatásként folyósított ťlzetésí szttĺrián tĺjľténő jőváirás e|óiráĺyzatát
40.096 e Ft-tal, a felhalmozási irźnyitó szervi támogatásként folyósított fizetési szćmIźn
töľténő jőváírás előirźnyzaÍtLt I.I43 e Ft-tal megemeli.

8. a KözterĹilet-felügyelet 301041 cím kiadás személyi juttatás elóirźnyzatát23.448 e Ft-tal,
a munkáltatót tęrhelő és szociális hozzájźrulási adó e|oírźnyzatát 10.524 e Ft-tal, a dologi
e|őirttnyzatát 6.124 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát I.I43 e Ft-tal megemeli.

9. felkéri a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közteľület-felügye|et vezetőjét,
hogy a feladat źńszervezésével érintett munkavállalók tigyében a Munka Törvénykönyve
és a Kjt. szerint szabá|yozott személyügyi lépéseket tegyék meg.

10. felkéľi a Józsefuáľosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat és a Kiĺzterĺilet-felügyelet
vezetőjét a határozat 1. pontja szerinti alapítĺó okiľat és a szeľvezěti és műkłidési
szabáiyzat módosításának előteľjesztésére a Képviselő-testület 2013. április havi
második rendes ülésére.

11. a 912013. (II.22.) <inkormányzati rendelet|4. sz. melléklet 2lIlI. sorszámúpontja,30101
címen a Német u. |7-I9. szám alatti ingatlan hátsó épületrészének fe|tĄításźxa
vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás e|oirźnyzatát a ztro|ás alól fe|olďja, ezzel
egyidejűleg a II705 címen az egyéb fe|halmozási kiadáson belül a felhalmozásra,
felújításľa nyújtott kölcsöndk e|őirźnyzatából 30.000 e Ft-ot zárol.

12. fe|kéri a polgáľmestert, hogy ahatfuozat 4.,7 .,8., 1 1. pontjában foglaltakat a kĺiltségvetés
ktivetkező módosításán áI v egy e figyelembe.

13. ahattrozat 11. pontjában szereplő építési beruházáshoz szĹikséges közbeszerzési eljarás
lefolytatásaľa felkéľi a Jőzsefvtrosi KözteľĹilet-felügye|etIgazgatőját.

Felelős: I.a),2- 8.,II-|2. pont esetén polgáľmesteľ
1.b), 9-10. pont esetén a Jőzsęfuarosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat és a
Józsefuáľosi K<lzterulet-feltigyel et v ezetoje
1 3. pont esetén a J őzsefv trosi KözterĹilet-feltigyel et v ezetóje

Hataľidő: 1. pont esetén 2013. ápľilis 30. és 2013. május 01.
2-8. pont esetén 2013. május 01.
9. pont esetén 2013. március 20.
10' pont esetén a Képviselő-testĹilet 2013. április havi második rendes i'ilése
11. pont esetén 2013, március 20.
72. pont esetén a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő módosítása
13. pont esetén akozbeszerzési e|járás megindításźtra}}I3. máľcius 20.

A Józsefuárosi Kiizteľület.felügyelet tájékoztatása alapján: Äz a|apítő okĺľat és a
szervezeti és működési szabályzat mĺódosítása váľhatőan a Képviselő.testĺilet októberi
második üléséľe keľül beteľjesztésľe.
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Kéľem a tájékoztatĺi tudomásul vételét.

Budapest, 2013. szeptember 23.

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

íŁ.,ĘJLH\
Riman Edina

jegyzó

#, ,Wwł"í
Dr.Mészát Erika

aljegyző
2015 S1ľ1
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