
JEGYZoKoľrrvr KIVoNAT

Készült Budapest Józsefuarosi onkoľmányzatKépviselő-testület2013. október 2-án 15.00
órakor a Jőzsęfváĺosi onkormźnyzat Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tźrgya|őjában

megtaľtott
14. ľendes üléséľől

SZAVAZ^SNÁI JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ EGYS ZERÚ S ZóToBB sÉc s zÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
362t2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a stirgősség okát a stiľgősségi
indítványkéntbeterjesztetta|tlbbielőterjesztésnél:

4t6. Javaslat a Losoncĺ Téľi Áltatános Iskola tanuszodájának míĺkiidtetésével

(íľásbeli előterj esztés _ HELYSZINI KIo SZTAS)
Előteťesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToBB sÉc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
363t2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet az alábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

l Javaslatóvodapedagógusokil|ľtményénekfedezetbiztosításáľa
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|;ĺ.áté - polgáľmester

) Javaslat ^ Magyarországi Volksbank Zrt.ve| keľet megállapodás
megkłitéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4źúé _ polgármester



2. G azdíl lkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľj esztések

., Javaslatktiltségvetési szeľvekalapítĺó,okiratainakmódosításáľalo (írásbelielőterjesztés,pOľKÉZBESÍTÉS)
Ětőte4esztő: Dr. Kocsis }/ráté _polgármester

3. Va gyo nkezelésselo vá ľosü zeme|tetéssel kapcsolatos előterj esztések

', T.leki téľi Piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lldáté _ polgármester

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

., Juvaslat a Biztos Kezdet Gyerekház további műkiidtetésére
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľj esztő : S ántha P éterné _ alpol gármesteľ

2. Javaslat a vII. kerületi Onkoľmányzatta| ki'tött ellátási szeľződés
megszůintetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné _ alpolgármesteľ

. Juvaslat a IX. keľületi tiidőgondozói szakfeladat átvéte|ére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Koroknai András - JESZfőigazgatôja

^ Javaslat tagok delegálására azintézményi tanácsokba
'. (írásbeli előterjesĺés)

Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármesteľ

. Juvaslatkiiltségvetésselkapcsolatosdiintésekmeghozata|ára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esĺ ő : Egty Attila _ alpolgáľmesteľ

Santha Péterné - alpolgáľmester

. Javaslat a Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának műktidtetésével
o.
; kapcsolatos dtintések meghozata|ára7 

(írásbeli eloterjesztés - HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgáľmesteľ



Tájékoztatők

1.

2.

T ájékoztatő a határidő b en el nem készült előterj esztósek j egyzékéľő l
(írásb eli tźĄ ékoztatő)
Előteľjesztő: Riman Edina - jegyzo

Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületĺ határozatok
végľehajtásáľĺíl, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekrő| és az önko rmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(írásb e li táj éko ztatő)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺĺáté _ polgĺírmester

16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

l . Pénzĺi gyio kiiltségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat óvodapedagógusok ĺlletményének fedezet biztosításáľa
(írásbeli előteľjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A IIATÁR IZATHIZATALHoZ MrNo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGE s
HATAROZAT:
36412013. (X.02.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|. az ővodapedagógusok részéľe _ jogszabályban meghatározott alsó és felső hatźtr kozott _
megáL|apitható pótlék összegét a jogszabáIyban meghatározott alsó hatĺáľnak megfelelő
ö sszegben ťlnarszit ozza, 20 13 . szeptember 0 1 . napj átó| határozatlan időre.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 2013. október 02.

2. a nemzeti köznevelésről sző|ő 2011. évi CXC. tcjrvénvnek a 2013. évi CXXXVIII.
törvérrnyel töľténő módosítása miatt

a) az onkormźnyzat bevételi 11108-02 cím helyi önkormanyzatok mfüödéséhez és źryazati
feladataihoz kapcsolódó állami támogatás - kötelező feladat - e|őirźnyzatát 34.992'3 e Ft-
tal, és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím mfüödési ťĺnanszirozási kiadási
e|őirźnyzaton belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _
kĺjtelező feladat - e|ofuányzatátmegemeli az ővodapedagógusok bérfejlesztése címén.
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b) az onkoĺrnányzat kiadás 1il07-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül a

nyugdíjasok, nyugđíjba vonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megsztintetéséből adódó

tcjbbletköltség _ kötelező feladat - eIőírányzatfuő| 5.866,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím műk<jdési finanszitozási kiadási előirényzaton belül az káĺyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ ĺjnként vźĺIIaIt feladat - eloiráĺyzatźlra
3.40f,4 e Ft-ot, múköđési ťlnanszírozási kiadási e|oirźnyzaton beliil az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kĺitelező feladat - e|oirźnyzatfua2.463,7 e
Ft-ot.

c) az óvodfü bevételi és kiadási előirányzatát az előterjesztés 1., Ila. ésl./b számu
mellékletében foglalt összegekkel módosítj a.

d) előzetes és taľtós kötelezettséget vállal a jelenlegi állami támogatás ismeľetében23.464,4 e

Ft összegben, melyből kote|ezo feladat 9.854,8 e Ft, önként vállalt feladat 13.609,6 eFt.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 02.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013. költségvetésről szóló
rendelet következő módosításánál, valamint a 2014. évi és az azt követő évek
költsé gvetésének teľvezé sénél vegye ťr gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźľ;rdő: 20|3. december 31-ig, valamint a 2014. év és az azt követő évek

költséevetésének tervezése

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztáty
Humánkapcsoĺati Iroda, Jegzői Kabinet Személyügyi Iroda, Pénziigyi Ügyosztály
Ktittségvetési és Pénzügyi Felügyeleti lroda, kiiltségvetési szeľvek vezetői

Napirend ll2.pontja
Javaslat a Magyaroľszági Volksbank Zrt-ve| keret megállapodás
megkötésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis llĺ4áté - polgármester

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
365ĺ2013. (x.02.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

l. aMagyarorszźryí Volksbank Zrt-ve| (1088 Budapest, Rákóczi llt7., cégsegyzékszźrn:
01-L0-04l720)hatfuozatlan időtaĺamri' megállapodást kot az előterjesztés mellékletét
képezo - Keret-megá|Iapođás egyedi áľfolyamos SPOT ügyletek létrehozźsźltď,
táĺgyábaĺ.

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL



Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 02.

2. felkéľi a polgármestert az 1. pontban foglalt Keret-megállapodás aIáírásáta.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 02.

3. felhata|mazza apo|gttrmesteľt, hogy a határozat 1. pontja szerinti Keret-megállapodás
keretében, az ađősságszolgáIat teljesítéséhez sztikséges deviza biĺosítása érdekében, a
Magyaroľszági Volksbank Zĺ-vel a Spot ügyletekkel (Egyedi kötések) kapcsolatos
megállapodások megkĺitésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: Keret-megállapodásidótartamaa|att

A diintés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g: Pénzii gyi U gyosztály

2. G azdźl l kodást, Gazdasági Tá rsasá gokat érintő előterj esztések

Napiľend 2ĺ1. pontja
Javaslat költségvetési szervek alapító'okiratainak mĺódosításáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MtNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜK SÉGES
HATÁROZAT:
366ĺ2013. (X.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja aJózsefvátosi KĺizteľĹi1et-felügye|et,20|3. november 01. napjától a Józsefuĺírosi
Parkolás-iizemeltetési Szolgálat - az e|oteqesztés |. szźtmil' mellékletét képező - alapítő
okiratát módosító okiratot, 2013. november 1-jei hatályba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határiďó: 2013. október 02.

2. elfogadja a Jőzsefvarosi Köĺerület-felügy elet' 2013 . novembeľ 0 1 . napj ától a Józsefuárosi
Parkolás-tizemeltetési Szo|gźt|at - az előterjesztés 2. számű mellékletét képezo
móđosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát,20|3. novembeľ l-jei hatályba
lépéssel.



Felelős: polgĺírmester
Határido: 2013. október 02.

3. elfogadja a Józsefuaĺosi Varosüzemeltetési Szolgá|at,2013. november 01. napjától a
Józsefuaĺosi Közterület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat - az előterjesztés 3. számű'

mellékletét képezo - aIapítő okiratát módosító okiratot' 2013. november l-jei hatályba
lépéssel.

Fe1elős: polgármesteľ
Határidő 20t3. októbeľ 02.

4. elfogadja a Jőzsefvarosi Várostizemeltetési Szolgá|at,2013. november 01. napjától a

Józsefuarosi Közterulet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat - az eloterjesztés 4. szźtmű'

mellékletét képező - módosításokkal egységes szetkezet foglalt a|apítő okfuatát, 2013.

november 1-jai hatályba lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľiđő: 2013. október 02

5. felkéľi a polgármestert a hattlrozat I-4. pontjában foglalt okiratok a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: az okiľatok aláirásźtnakhatáľideje 2013. októbeľ 04.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuáľosi Paľkolás-üzemeltetési
Szolgálat, Józsefuáľosĺ Ktizteľület-felügyelet és Városüzemeltetési SzolgáIat'
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály.

3. Va gyo n kezeléss el, vá ľos ü zemeltetésse l ka p csolatos elő te ľj esztés ek

Napiľend 3/1. pontja
Teleki téľi PÍac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺĺľmesteľ

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrSÉGES
H,q.ľÁRoz'ą.ľ:
367t2013.(x.02.) ĺ.6IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy elfogadja az előterjesĺés mellékletét képezó, a Teleki
téri piac építésével kapcsolato s III. ne gyedéves b eszámolőt'



Felelős: polgármester, Kisfalu Kft ügyvezetője, Ptév9 Zrt. vezetóje
Hatáľidő: 20|3. októbeľ 02.

+ diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály, Kisfalu Kft.' Rév8 Zrt.

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Bĺztos Kezdet Gyerekház további műkiidtetésére
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Santha Pétemé _ alpolgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHIZ MrNo S ÍTETT S ZoToBB SÉG SZÜK SÉGE S
HATÁROZAT:
368t2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. Buđapest Józsefuaľosi onkormanyzat pá|yźzatot nyújt be a Jőzsęfuaľosi Egyesített
Bölcsődékben működő Biztos Kezđet Gyereldláz 2014. januar 0I _ 2016. decembeľ 31.
ĺapjáigt<irténő mfüödtetésének biaosítása érdekében azEmberi Erőfonás Minisztere által
meghirdetett Biztos Kezdet GyeľekhlŁat működtető szo|'gá|tatók befogađtstna és állami
ttlmo gatására e lnevezé s ú p tiy źzaton.

Felelős : polgĺármester
Hatáĺiđő: 201,3. október 1 6.

2. önként vá||a|tfeladatként zLl4.januar 01. napjátó I20l6.december 3|. napjáigtovábbra ís
műkĺjdteti a Jőzsefvátosi Egyesített Bölcsődékben a Biztos Kezďęt Gyerekházat ahatźlrozat
1. pontja szerinti nyertes pźiyźzat esetében, amennyiben a Gyerek,hźn fenrĺtartása nem
igényel cinkormányzati költségvetési forrást.

Eľedményte|en pá|yźnat esetén a Képviselő-testiilet a decemberi ülésén d<jntsön arról, hogy
továbbra is működtetí a Biztos Kezdet GvermekhĺŁat.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. október 02.

3. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szeľinti páIyźzatí dokumentáció
o sszeźi|ítźts áĺ a, aláít ásáľa, benýj tźsáĺ a.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 20|3. október 16.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási tigyosztály



Napirend 4/2.pontja
Javaslat a VII. kerületi Onkormánvzatta| ktitt'tt ellátási szerződés
megszüntetésére
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺo: Santha Péterné _ alpolgármester

S,ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ unĺo s ÍIBTT SZóToB B SÉG SZÜK S ÉGES
HATÁROZAT:
36gt2013. (x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület 5312006. (II.09.) szźlműhatźtrozatával elfogadott,33712008. (VI.04.)'
50l20I0. (III.05.), 44312012. (X[.06.) számuhatźlĺozatával módosított Budapest Fővaros
VII. keriilet Eľzsébetváľos onkoľmźnyzatźxa| 1 fő harmadik életévét betöltott fogyatékos
személy nappali el|átása tárgyában 2006. február 22. napjźn kötott ellátási szerzódést
közös megegyezéssel 2013. október 03. ĺapjával megsztinteti.

Felelős: polgármester
Határiđó : 20 1'3 . október 02.

2. fęIkéri a polgĺĺrmestert az ellátási szerzódés megsziintetésének aláírásźra

Felelős: polgiírmesteľ
Hataĺidő: 2013. októbeľ 10.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 413. pontja
Javaslat a IX. keľiileti tüdőgondozói szakfeladat átvéte|ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Koroknai András - JESZ főigazgatőja

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ AT Ho Z AT ALHc. Z MrN o S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGEs
HATÁRoZAT:
370ĺ20|3.(x.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájźľul a IX. keľület tĺ.időgonđozői szakfeladat JESZ źt|ta]órténő átvételéhez20|3.
október 03. napjától.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20|3. október 02.

2. felkéri a polgármestert, az e|őterjesztés mellékletét képező feladat átađás-áfuéte|i
megállapodás a|áírásfua, valamint az ellátási teľĹilet módosításával kapcsolatos
kéľelem a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 20|3. október 31.

A diintés végrehajtását végző szervezetĺ egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati rľoda, Józsefuáľosi Egészségĺĺgyi Szolgálat

Napiľend 4l4. pontja
Javaslat ta go k delegálás á r a az intézm ényĺ tanács okba
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné _ alpolgármesteľ

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 xÉpvlspro
A HATÁR oZ AT:ľrI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ szóľo g B SÉG SZÜKSÉGE S
H,q,leRozat:
371/2013. (x.02.) 4IGEN 12 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő_testület úgy dont, hogł nem fogadja el Komássy Ákos kép,iselő módosító
indínányát, mely szerint a Budapesti Bórczi Gusztáv ovoda, Áh. Iskota és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola intézményi tanácsába dľ' Révész Mártát delegdlják.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z EGYSZERÚ SZóTÔBB s Éc szÜrsÉcB s
HATÁRoZAT:
372t20|3. (x.02.) 3 IGEN 13 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dant, hogy nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
indínányát, mely szerint a Budapesti Fazekas Mihály Altalános Isl<nla és Gimnózium
intézményi tanácsába dr. Jóvérné Szirtes Agnest delegáljók.



1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATlľrIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToBB s Éc s zÜrs ÉcB s
H,ł,la.Roza.ľ:
373/2013.(x.02.) 11 IGEN 4 NEM r ľĺ.RľózxoDÁSsAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1) a Józsefuárosban műkodő köznevelési intézmények intézményi tanácsába az a|ábbi
személyeket delegálj a:

a.) Deák Diák Altalános Iskola
(1082 Budapest,II. János Pźůpźryatér 4.) ZentaiOszkěr

b.) Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium
(1086 Budapest, Bauer S. u. 6-8.) Balogh István Szilveszter

c.) Losonci Téľi Általános Iskola
(1083 Budapest, Losonci téľ 1.) Vörcjs Tamás

d.) Budapest VIII. Keriileti Németh Lász|őÁltalános Iskola
(1084 Budapest, Német u. 14.) Santha Péterné

e.) Molnáľ Ferenc Magyar. Angol Két Tanításĺ Nyelvű Általános Iskola
(1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.) Szilágyi Demeter

f.) Jĺizsefuáľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Áttalános Iskola
(1084 Budapest, Tolnai L. u. 11-15.) Duđás Istvánné

g.) Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és Spoľtiskola
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3I.) Dr. Ferencz orsolya

h.) Józsefuárosi Zeneiskola Alapfokú Művészetĺ Iskola
(1082 Budapest, Nap u. 33.) Soós György

i.) Budapestĺ Fazekas Mihály ÁItaláoos Iskola és Gimnázium
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Egľy Attila

i.) Budapest VIII. Keľületi Vöriismarfy Mĺhály Gimnázium
(1085 Budapest, Horánszky u. 11.) Szilágyi Demeter

k.) Budapesti BárcziGusztáv óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
(1082 Budapest, Üľ0i ĺt z0.; Dr. Dénes Maľgit
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 02.

2) felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 1) pontjáról tźtjékońassa a Klebelsberg
Intézményfenntartó Kö zp ont B uđape sti V III. TankerĹiletének lgazgatőj át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. októbeľ 03.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda, Klebelsber g Intézményfenntaľtĺó Ktizpont

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat kiiltsé gvetés sel kap cs olatos d tintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Egry Attila - alpolgármester

Santha Péterné _ alpolgáľmesteľ

9ZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z MrN o S ÍTETT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
374l20t3. (x.02.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dtlnt, hogy

l. elsziímolási kötelezettség mellett tźlmogatja a Trefort-keľt Alapítvaný (székhely: 1088
Budapest, Rĺĺkóczi út 5.; nyilvtntartási szá,m: 1I.l54.; képviseli: Dr. Dezso Tamás dékán,
habilitált egyetemi doc.) a 20|3. október 17. és 18. közcjtt megľendezendő Camus
konferenci a szew ezése érdekében bruttó 3 0 0. 0 0 0. - forinttal.

Felelős: polgármester
Hattridő: 2013. október 2.

2. e|szźtnolási kötelezettség mellett tźmogatja aZ IJzIetí Éľtet Megőrző Kĺiżrasznri
Alapítványt (székhely: 1036 Budapest, Ibolya utca l1.; nyilvĺántaľtási szźlm: 10.061;
képviseli: Tóth JóZsef elnök) a 2013. szeptember 20-22. klzĺtt szewezett Katolikus
Taľsadalmi Napok megľendezésének utólagos ťlnanszírozása éľdekében bruttó 300.000,-
foľinttal,

Felelős: polgármester
Hatźridő 20|3. októbeľ 2.

3. feIkéri a polgármestert a hatáĺozat I-2. pontja szerinti szerzőďések aIáírástra.
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4.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. októbeľ 15.

ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkíadás 11107-01 cím működési
cél és áItalános taľtalékon belül Santha Péteľné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előirányzatárő| összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - ĺjnként
vállalt feladat _ rrrűktjdési célú átadott pénzeszkoz eloiľźnyzatar.a a Tľefort-kert A|apítvány
támogatása címen,

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013. október 2.

ahatározat 2. pontjában foglaltak miatt, az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belĺil Santha Péterné alpolgármesteľi saját keret - önként vállalt
feladat - e|oirányzatfuőI cisszesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1105 cím - önként
vállalt feladat - múkodési cé|í átadotÍ. pénzeszkoz elóírtnyzatéra azÜzleti Értet Megőrző
Kozhasznu Al apítvany támo gatása címen,

Felelős: polgáľmester
Határidő: f013, oktőbęr 2.

a) a Horánszky u. 2|. sz. a|atti Bölcsőde tészére 4.200,0 e Ft-ot biztosít az alábbi
eszközĺjk beszeľzése címén, melynek fedezete 400,0 e Ft összegig Egry Attila
alpolgármester saját kerete, 3.800,0 e Ft ĺjsszegig a Gutenberg téľi gyalogátkelőhely
kiépítéséľe biztosított e|őirányzat,
eszközök:

5.

6.

nagykonyhai villanysĹitő csere
tejkonyhai háztaĺtásí villanytűzhely cseréj e
nagykonyhai robotgép csere
szźlmítőgép -| monitor
surológép
gyermekágynemrípaplanhuzat,lepedő
kint altatáshoz gyermek overál
nagyméretű fajźrőka
hrĺtőszekĺény
kisméretű rozsđamentes asfal
játék:
5507 Duplo legó 100 db-os
10557 Duplo legó 200 db-os

1db
1db
1db
2db
1db
80 db
80 db
1db
sdb
4db

15 db
15 db

400 000,- Ft
100 000,- Ft
1 000 000,- Ft
300 000,- Ft
315 000,- Ft
320 000,- Ft
600 000,- Ft
60 000,- Ft
450 000,- Fr
250 000,- Ft

165 000,- Ft
240 000,- Ft

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiaďás 11107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon beliil Egry Attila alpolgármesteri saját keret- önként vá|Ialt feladat -

e|óitányzataról ĺisszesen 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat - mfüödési ťĺnanszírozási kiadásokon belül az irźnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása előirtnyzatźtra az Egyesített Bölcsőđék beszeľzésének
támogatása címén,
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7.

c) az a) poĺtban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11602 cím - önként vźiLa|t
feladat dologi e|őírányzatán beltil a Gutenberg téri gyalogátkelőhely e|oirányzatról 3.800,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kĺjtelező feladat - működésiťlnanszírozási
kiadásokon belül az irényítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eIőirényzatźlra 1.685,0 e Ft-ot, a felhalmozási ťlnanszítozási kiadáson belül az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őfućnyzatétra2.I15,0 e Ft-ot
az Egy esített Btllcsődék beszerzésének támogatása címén,

d) az a) pontban foglaltak miatt az Egyesített Bĺjlcsődék 401'00-02 cím bevételi mfüödési
ťlnanszírozási bevételen belül azirźnyitőszewitámogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szźtm|án tĺjrténő jőváítása e|őirtnyzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási finansżirozási
bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított télmogatás fizetési szźtmlán
történő jővairása elóirányzatźLt2.115,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrĺleg a kiadás -
kötelező feladat - dologi előírźnyzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmoztlsi, bervhźzásí
előiráĺyzatátf .|I5,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 2013' október 2.

a) az Oszitőzsa Gondozó Szo|gáIatnźi az ablakok teľmopliín üvegre tĺjľténő cseréjét
tźlmogatja 172,0 e Ft-al Santha Péterné alpolgáľmesteľi saját keľete terhéľe.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános tartalékon beltil Sríntha Péteľné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat
- eloirźnyzatárő| cisszesen 172,0 ę Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat - műkĺjdési ťlnanszirozási kiadásokon belül az irźnyítőszewi támogatásként
fo lyó s íto tt támo g atás kiutalása elóir źny zatár a,

c) az Oszirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kötelezó feladat - bevételi mfüöđési
ťĺnarĺszírozási bevételen belül azfuźnyítőszervitźmogatásként folyósított tĺímogatás fizetési
számlán töľténő jőváírása e|őirányzatát és a kiadás dologi e|őirtnyzatát |72,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli ablakok teľmoplán iivegre t<jľténő cseréje címén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013, október 2.

az eIőterjesztés 1. szźlmű melléklete szerinti költségvetési szerveknél kimutatott}}I3. évi
béľmaradvaný és aľrnak jarulékait elvonja.

Felelős: polgáľmester
Határid(5 : 20|3 . októbeľ 2.

9, ahatározat 8. pontjában foglaltak a|apján:

- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ ťlnanszitozási múk<jdési
kiadásokon belül irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őfuźnyzatárőI 36.|64,0 e Ft-ot, - önként váIla|t feladat - ťlnanszítozási műktjdési
kiadásokon belül kányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

8.
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e|őirźnyzatáről 1.007,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - önként vá|Ia|t
feladat _ mfüödési cél és általános taľtalékon belül jutalom és jáľulékai céltaľtalék
me gnev ezésű el ő irány zatár a.

- a Családsegítő és GyermekjóIéti K<izpont 40100 cím _ kötelező feladat _ bevételi
ťlnanszirozási bevételeken belül az fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szárr:/rźn történő jővźirása e|óirźnyzatát 5.713,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás e|őfuányzattfi 4.499,0 e
Ft-tal és a munkźitatőt terhelő járulékok és szociális hozzájźlru|ási adó e|oirétnyzatát
I .2I 4,0 e Fĺtal csĺjkkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím _ önként vá|Ialt feladat - bevételi
ťĺnanszítozási bevételeken belĹil az kźnyítőszęĺvi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzętési számIźn tĺirténő jőváírása előirźnyzatát I.007,0 e Ft-tal és a kiadás - önként
vállalt feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás előírtnyzatát
793,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzti1źlruIási adó
előiráĺyzatát 21 4,0 e Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.

- aZ oszirőzsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kötelezo feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beliil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szźlmlźn történő jőváirása eloirźnyzatźLt 2.838,0 e Ft-tal és a kiadás _ kötelező
feladat - személyi juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás e|oirényzatźú 2.235,0 e
Ft-talés a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adó e|óirtnyzatát603'0
e Ft-tal csĺjkkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- az Egyesített Bcilcsődék 40100-02 cím - kötelezo feladat - bevételi ťlnanszírozási
bevételeken belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlrriźn
történő jőváírása e|óirźnyzatát II.436,0 e Ft-tal és a kiadás _ kötelező feladat - személyi
juttatáson belül a rendszeľes személyi juttatás előirźnyzatát 9.005,0 e Ft-tal és a
munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájtralási ađó előfutnyzatát2,437,0 e Ft-tal
csökkenti bérmeglakarítás elvonása címén.

- a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72I0O-07 cím - kötelező fe|adat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beliil az fuźnyítoszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetésí száĺrién történő jőváfuása e|oirányzatát 190,0 e Fttal és a kiadás _ kĺjtelező
feladat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 150,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájtrulási adó eloirtnyzatát 40,0 e

Ft-tal csökkenti béľmegtakaľítás elvonása címén.

- a Napsugaľ Napközi otthonos óvoda 72|00-09 cím - kĺjtelező feladat - bevételi
ťlnanszírozási bevételeken beliil az irźnyitőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlrn|źn történő jőváírása e|őirányzatát 163,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - szeméIyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előfutnyzatát |28,0 e Ft-
tal és a munkáltatót teľhelő jrírulékok és szociális hozzźĄániási adó e|óirányzattń 35,0 e
Ft-tal csökkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.

- a Százszorszép Napkĺlzi otthonos ovoda 72IO0Ą0 cím - kotelező feladat - bevételi
ťlnanszirozási bevételeken belül az irźtĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlźn tĺjľténő jőváírása előirtnyzatát 381,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
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feladat - személyi juttatáson belül a ľendszeres személyi juttatás e|oiráĺyzatát 300,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó előirányzatát 81,0 e
Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

- a Koszoru Napközi otthonos óvoda 72IO0-I3 cím - kĺitelező feladat - bevételi
ťĺnanszírozási bevételeken belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlźn történő jőváirćĺsa eIoirányzattLt 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kĺitelező
tbladat - személyi juttatáson beliil a rendszeres személyi juttatás e|ofutnyzatát 500,Ü e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájaruIási adó eIőirźnyzatát 135,0 e
Ft-tal csĺjkkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.

- a Hétszínviľág Napközi otthonos ovoda 72IO0-I2 cím - kote\ező feladat - bevételi
ťlnanszirozási bevételeken belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szźlrc]án tĺjrténő jőváírása e|oirányzatźú 127,0 e Ft-tal és a kiadás - kĺitelező
feladat - személyi juttatáson belül a ľendszeres személyi juttatás eloirźnyzatát 100,0 e Ft-
tal és a munkáltatót teľhelő járulékok és szociálishozzź$tlrulási adó eLőirźnyzatát27,0 e
Ft-tal csökkenti béľmegtakarítás elvonás a címén.

- a Gyerek-Viľág Napközi otthonos Ôvoda 72100-05 cím - kote|ező feladat - bevételi
ťlnaĺszirozási bevételeken beliil az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szźľr/'źn történő jőváírása e|oirźnyzatźú 635,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
felađat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás eIőírźnyzatát 500,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĘáĺu|ási adó e|í|irźnyzatát 135,0 e
Ft-tal csĺlkkenti bérmegtakaĺítás elvonása címén.

- a Katica óvoda - Bĺjlcsőde 72IO0-15 cím - kotelező feladat - bevételi ťtnanszírozási
bevételeken beltil az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźln
tĺjrténő jőváirźsa e|őirźnyzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező feladat - személyi
juttatáson belül a ľendszeľes személyi juttatás e|óirźnyzatát 200,0 e Ft-tal és a
munkáltatót terhelő jĺĺľulékok és szociális hozzźljárulási adó e|óirźnyzatát 54,0 e Ft-tal
csökkenti bérmegtak aritás elvonása címén.

- a Józsefuaľosi Intézménymfüöđtető Kozpont 72|02 cím - kĺltelező feladat bevételi
ťtnanszítozási bevételęken belül az irźtĺyítőszervi tamogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szám|tn tĺlľténő jővéirźsa e|őirényzatát 813,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - szeméIyijuttatáson belĹil a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát 640,0 e Ft-
tal és a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáĺu|źlsi adó eLőirtnyzatát 173'0 e
Ft-tal csĺjkkenti bérmegtakaľítás elvonása cimén.

- a Józsefvaĺosi Intézményműktidtető K<ĺzpont 72103 cím - k<jtelező feladat bevételi
ťĺnanszírozási bevételeken belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizętési száĺr:ť'źn történő jővźirása eloírźnyzatát 2.667,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
felađat - személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás e|oirźnyzatźń 2.100,0 e
Ft-tal és a munkáltatót terhelő jarulékok és szociáIishozzajtmlási adó e|őirźnyzatát 567,0
e Ft-tal csĺjkkenti bérmegtakaľítás elvonása címén.

- a Józsefuáľosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - kotelezó feladat bevételi
ťlnanszírozási bęvételeken belül az fuényitőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás
fizetési szźtmlźn töľténő jőváírása e|óirányzatźú 2396,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
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feladat - személyi juttatáson belĺil a ľendszeľes személyi juttatás e|őirányzatát 1.887,0 e

Ft.tal és a munkáltatót terhelő jaĺulékok és szociális hozzájźlĺulási adó előirźlnyzatát 509,0
e Ft-tal csĺjkkenti béľmestakarítás elvonása címén.

- a Jőzsefvarosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat bevételi
ťtnanszírozási bevételeken beltil az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számltn tĺjrténő jőváirtsa eloiľányzatát 6.279,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - szerlrélyi juttatásolr belül a ľendszeľes szerrrélyi juttatás e|őirányzatźú 4.944,0 e

Ft-tal és a munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális hozzźljźrulási adó e|oirányzatát
1 .3 3 5,0 e Ft-tal csökkenti bérmeglakarítás elvonása címén.

- a Jőzsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat bevételi
ťĺnanszirozási bevételeken belül az irźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlm\źn tĺjľténő jővźirása e|őírźnyzatát I.637,0 e Ft-tal és a kiadás - kötelező
feladat - személyi juttatáson beltil a rendszeres személyi juttatás elóirźnyzattń I.289,0 e

Ft-tal és a munkáltatót terhelő jaĺulékok és szociáIishozztĄtnulási adó eloírźnyzatát 348,0
e Ft-tal csökkenti bérmegtakarítás elvonása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 02.

10. felkéri apolgármestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakatazoĺ.lkormźnyzat kĺiltségvetéséről
szóló rendelet következő módosításaná| vegye figyelembe,

Felelős: polgármesteľ
Hatźltidő: az ĺjnkoľmányzat 2013. évi kciltségvetésének következő módosítása, legkésőbb

2013. december 31.

A döntés végľehajtá sát végző szeľvezeti egység: Humánszotgáltatási Ügyosztály, Pénzĺigyi
tigyosztáIy , Jőzsefvárosi Egyesített Btĺlcsőd ék, oszirólzsa Gondozó Szolgálat.

Napirend 416. pontja

kap cs olato s dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés - HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesző: Sántha Péterné - alpolgáľmester

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZoToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
37st2013. (X.02.) 16IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1' a) a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Kcizpont f0I3. évi koltségvetésében 335,6 e Ft
összeget biztosít a Losonci Téri Altalános Iskolában 2013. október 15. napjától _ 20|3.
december 3|. napjáig úszásoktatást végző 3 fő úszóoktató megbizási díjainak fedezetére (2 fo
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részére nettó 50 e Ft/hó/fo+járulékai, I fo részére nettó 8 e Fťhó+járulékai) a Központ
bevételi többlete terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i3. október l5.

b) felkéri a Jőzsefvárosi Intézménymiĺködtető Központ igazgatőját a határozat 1.a) pontja
szerinti megbízási szerződések megkötésére.

Felelős: JózsefuárosiIntézménymíĺkĺjdtetőKözpontigazgatőja
Határidő: 20i3. októbeľ 15.

2. a) a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ engedélyezett álláshelyeinek számát
2013. október l5-től egy uszodagépész álláshellyel bővíti kötelező feladatként, így a
JózsefrárosiIntézményműkodtető Kĺizpont engedélyezett álláshelyeinek száma 2013. október
15. napjától I5f főrő| 153 főre módosul, címeken belül: 72101 címen 4| fő,72102 cimen 12

fó,72|03 címen 100 fő.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 15.

b) azuszodagépész álláshely bővítés f0I3, évi koltségeinek fedezetére október 15-től összesen
253,7 e Ft-ot biztosít a Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ koltségvetésében a
Központ 72|03 cím - kötelező fe|adat - bevételi többlete terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l3. októbeľ 15.

3. a Jőzsefvárosi Intézményműk<idtető Kozpont részére a Losonci Téri Altalános Iskola
tanuszodájában a20|3.január 1. -f0I3' május 3l. kozötti időszakban űszźsoktatástvégző 4
fő úszóoktatő megbízási díjainak visszamenőleges kifizetése érdekében a Józsefuárosi
Intézményműködtető Központ költségvetésében 386,8 e Ft fedezetet biztosít a Központ
bevételi t<jbblete terhére.

polgármester
2013. október 02.

4. a) a hatźtrozat I-3. pontjában foglaltak miaÍt a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ
72103 cím _ k<itelező fe|adat - bevételi intézményi működési bevétel e|őirźnyzatźú976,I eFt-
tal megeme|i és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás _ önként vá||a|t feladat -
e|óirttnyzatźtt 581,1 e Ft-ta|, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájétru|ási adó -
önként vállat feladat _ e|oirźtnyzatttt |4I,2 e Ft-tal, a személyi juttatás - kötelező feladat -
e|őirányzatán belül a ľendszeres személyi juttatások e|őirányzatttt 77I,0 e Ft-tal, a cafeteľia
céljellegrĺ e|őirányzatźń 26,9 e Ft-tal' a munkáltatót terhelő járulékok - kötelező feladat -
e|óirźtnyzatán belül a szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatźú 46,2 e Ft-tal, az egészségugyi
hozzájáru|ási adó céIjel|egű e|óirányzatát 4,5 e Ft-tal, a dologi - kĺjtelező feladat -
e|őirányzatźln belĺil azSZJA céljellegű e|őirźtnyzatźú5,2 eFt-talmegemeli.

b) a 2014. évtől kezdődően előzetes kötelezettséget váů|a| köte|ező feladatként a Józsefuárosi
Intézményműködtető Központ 72|03 cím |étszámának 1 fővel tĺirténő emelése miatt évente
I.9I2,4 e Ft összegben, melynek fedezeteként az iskolaépületek hasznosításából származő
bevételeket jelöli meg.

Felelős:
Határidő:
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c) felkéri a polgármestert' hogy a határozatban foglaltakat a f013. költségvetésrol szóló
rendelet következő módosításánál, valamint a f014. évi és az azt követő évek
kö lt s é gvetés ének terv ezés éné l v e gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. december 3l-ig, valamint a f01,.4. év és az azt követő évek

koltségvetésének teľvezése

A döntés végľehajtását végz!! szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lroda, Pénzügyi Ugyosztá|y, Józsefváľosĺ Intézményműkiidtető Kiizpont

Budapest, 2013. október

K. m. f.

Rimdn Edina s. k.
jeg,lző

A jegyzőktinyvi kivonat hiteles:

Dr. Kocsis Mdté s. k.
polgármester

Srdr
Szervezési és Kópvise
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A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:
l. I ĺI nl I

G;diô€-p-l
Vidákné Csébi Tíńea
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézo
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