
ĺEGYZoKoľyvl KIVoNAT

Készült Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testĺ'ilet f0I3. október 30-án 15.00

órakor alőzsefvtrosi onkorményzatPolgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyalőjában
megtartott

8. rendkíviili üléséről

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KEPVISELÓ
A HATÁR oZ ATHc, Z AT AL:ľrI Z EGYS ZERŰ S ZóTo B B sÉc szÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
3g3/2013.(x.30.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSsAL

A Képviselő-testĺilet az a|ábbi napirendet fogađja el:

Napirend:

, Javaslatkiiltségvetésĺszeľvekkelkapcsolatosdiintésekmeghozata|ára
l.

(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Napirend 1i1. pontja
Javaslat kiiltségvetési szervekkel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Dr. Kocsis }ĺdáté _ polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z unĺo s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
H,ą.ľÁRoza.ľ:
394ĺ20Í3. (x.30.) 15IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy đönt, hogy

1. a) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat á|ta|

fenntartott intézményekben a|ka\mazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók
juttatási szabźiyzatźú2013. november 01. hatállyal, az előteľjesztés 4. sn mellékletét
képező taľtalommal.



2.

b) felkéri a polgármestert a szabéiyzat alźfuására.

Felelős: polgáľmester
}Jatźtriďő: 2013. november 0 1.

a) jőváhagyja a Józsefuaľosi KozteľĹilet-felügyelet, 2013. november 01. napjátőI a
Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat - az e|oterjesztés 5. sz. mellékletétképező _
szervezeti és múködési szabáIyzatát,2013. november l-jei hatályba lépéssel.

b) felkéľi a polgármesteľt a szeruezeti és működési szabá|yzat alźirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 0 1.

a) jóváhagyjaaJőzsefuarosi Várostizemeltetési Szolgálat,2013. november 01. napjától a
Józsefuarosi Közteľület-felügyelet és Városuzemeltetési Szolgálat - az e|őterjesztés 6. s+
mellékletétképezo _ szervezeti és mfü<jdési szabályzatźú,2013. november l-jei hatályba
lépéssel.

b) felkéľi a polgármesteľt a szervezeti és műkodési szabźllyzat aLáíttlsáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013 . novembeľ 01 .

4. 30100 cím KözterĹilet felügyelet elnevezését 2013. november I. napjátőI Józsefuárosi
Parkolás-tizemeltetési Szolgálat elnevezésre módosul, és ezze| egyidejűleg a 30101
címet. a30102 címet. a 30103 címet. a30|04 címet t<jrli.

Felelős: polgáľmester
Hatźridó: 2013. novembeľ 0 1.

a 80100 cím Városüzemeltetési Szolgálat elnevezést 2013. november 1. napjától
Jőzsefvźtrosi KözteľĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat elnevezésre módosítja
és címeit kiegészíti 80106 cím Köztertilet-feliigyelet, 80107 cím Kerékbilíncselési
feladatok, 80108 cím Kerĺiletőrségi feladatok, 80109 cím Térfigyelő-kamerareĺdszet
elnevezéssel.

Felelős: polgáľmester
Hatfuíđő: 2013. novembeľ 0 1 .

a 34712013. ( IX.18.) szttmí képviselő-testtileti hattľozat Z.lc. pontjában foglalt
Igazgatőság engedélyezętt létszźrnát 6 főve| (Mt. + 8fő, Kttv. _ 2 fő) megemeli, a
településüzemeltetési feladat engedé|yezett létszźtmźń 7 fővel (Mt. -1 Íő, Kttv. _ 6 fő)
cscikkenti, a Közterület-felügyelet feladat eĺgedéLyezett létsztmát 3 fővel (Kttv.)
megemeli, a Piac feladat eĺgedéIyezett |étszáman bęlüI a Kttv. Iétszźtmźń 2 fove|
csökkenti és az Mt. Iétszźlrnát2 fovel megemeli, a kerékbilincselési felađat engedélyezett
Létszttmát 4 fóve| (Mt. -2fő, Kttv' -2fő) cscikkenti, a KerĹiletőr feladat engedélyezett
|étszźlmátŻ főve| (Mt. +2fő) megemeli.

a
f

5.

6.



7.

8.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013, november 01.

a Józsefvtĺrosi KözteľĹilet-felügyelet többletköltségeit az előteľjesńés 7. sz. mellékletében
foglaltak aIapjźn elfogadja, melynek feđezete aziĺtézmény bevételi többlete.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 20t3. október 30.

ahatźĺtozat 7. porújában foglaltak miatt a Józsefuaľosi Kĺĺzteľület felügyelet 30101 cím
bevételi e|őiráĺyzatan beltil a kozhata\mi bevételek _ kötelezo fe|ađat - előirźnyzatát
60.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím műkodési intézményműkĺidtetési bevétel - ktjtelező feladat
- e\őirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli, a 30103 cím - kötelező feladat _ közhatalmi
bevétel e|őirźnyzatát 30.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 30101 cím
_ kcjtelező feladat - dologi eLőitźnyzatát 14.050,0 e Ft-tal, a benůlźzási előkźnyzatát
4.500,0 e Ft-tal, a30102 cím - kötelezo ťęlađat - dologi e|oirźnyzatát 11.100,0 e Ft-tal, a
beruházási e|oirźnyzatát 5.300,0 e Ft-tal, a 30103 cím - kötelező felađat - dologi
e|őirtnyzatát 3.350,0 e Ft-tal, a 30105 cím _ kĺjtelező feladat - dologi eloirányzatát
21.500,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határiđó: 2013. október 3 0.

a) a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet 30101 cím kiadás személyi juttatás

e|őirtnyzatan beltil a rendszeres személyi juttatás - kĺitelezo feladat - e|óírźnyzatárőI
4.625,0 e Ft-ot, a közlekędési költségtéľítés - k<jtelező feladat _ e|óirźnyzattnőI250,0 e

Ft-ot, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzźrjátrulási adó - köte|ező feladat _

előirányzatarőI I.249,0 e Ft-ot, a dologi kiadások _ kĺjtelező feladat _ eIofutnyzatfuőI
2.000,0 e Ft-ot átcsoportosit a kiađás 30105 cím személyi juttatás, ezen belül a

rendszeres személyi juttatás eLoirányzatfua 4.625,0 e Ft-ot, a kcjzlekedési költségtérítés -
kote|ező feladat - előiranyzatćta 250'0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jrĺľulékok és

szociális hozzájźru|źtsi adó - kĺjtelező feladat - előirźnyzatára I.249,0 e Ft-ot, a dologi
kiadások - kötelező feladat - előiranyzatára 2.000,0 e Ft-ot az átszeĺvezett intézméĺy
mfüĺĺdtetése címén.

b) a Józsefuarosi Kozteľiilet- felügyelet 30101 cím kiadás személyi juttatáson belül a
céljellegrĺ cafeteria - ĺinként vá|Ia\t feladat - e|őirźnyzatźrő| 11l,0 e F-ot, a munkaltatót
terhelő jarulékok és szociális hozzétjźrulási adó e|őirźnyzatan beltil az egészségĹigyi

hozzźtjźm|ás - önként vállalt feladat _ eloirźnyzatárő| 19,0 e Ft-ot, a dologi e|őfutnyzaton
belül az 1ZJA - önként vá|Ia\t feladat _ e|őirányzatárőIZl,O e Ft-ot átcsopoľtosít a 30105

cím kiadás személyi juttatáson beltil a céljellegű cafeteria - ĺjnként vá|Ia|t feladat -

e|őirźnyzatára II1,0 e F-ot, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzźĺjttrulási adó

e|őfuźnyzatán belül az egészségngyihozzájarulás - önként vállalt feladat _ e|oirźnyzatfua
19,0 e Ft-ot' a dologi elóirányzaton belül az SZIA - <jnként vállalt feladat -
előirźnyzatára 2I ,0 e Ft-ot az źiszervezetĹ iĺúézmény alkalm azottaiĺak juttatása címén.

Felelős: polgármester
Hatfuiđó: 2013 . októbeľ 3 0.

9.



10. a) a Józsefuáľosi Kozteľiilet-felügyelet 30101 cím kötelezo fe|adat - bevételi működési
ťĺnanszítozási bevételen beliil az irányítőszervi támogatás folyószámlan történő jőváirása
e|őirźnyzatźLt 12.683,6 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyiďejűleg a kiadás személyi juttatás

e|oírányzatan belül a rendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatźLt II.635,9 e Ft-ta|, az
egyéb költségtérítések előirányzattń 1.000'0 e Ft-tal, amegbízási đíj előiľanyzatát.720,0 e

Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájáruIási adó e|óirtlnyzatát 3.336,7

e Ft-tal, a dologi kiadások eIőirtnyzatát 14.000,0 e Ft-tal csökkenti feladatátadás címén,
rrrclyet r.észlcteibęrl az elĺ3terjesztés 9/a. sz. łnelléklete taĺlalmaz.

b) a Józsefuárosi Kozteriilet-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat - bevételi
miĺkĺjdési ťtnanszirozási bevételen belül azirtnyítoszervi támogatás folyószĺĺmlán történő
jővźĺírása e|őírźnyzatát 17.770,7 e Ft-tal és a felhalmozásí ťĺnanszirozási bevételeken
belul az irźnyítőszervi támogatás folyószámlán tĺjľténő jőváirása előirźnyzattú.227 ,8 e Ft-
tal cs<jkkenti, ezzel egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatĺĺn belül a céljellegű
költségtérítés, juttatások előiľanyzatát I.806'0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájźru|ási adó előirányzatát 298,4 e Ft-tal, a dologi kiadások előfuányzatát
343,8,0 e Ft-tal csökkenti fe|ađattúadás címén, melyet részleteiben az előterjesztés 9/a. sz.

melléklete tartalmaz.

c) a Józsefuárosi Kĺjztertilet-felügyelet 30102 cím - kötelező fe|aďat - bevételi működési
ťĺnanszírozási bevételen belül az írányitőszervi tĺímogatás folyószámlan töľténő jőváirása
e|őírányzatát 3'923,0 e Fttal csökkenti, ezze| egyiďejűleg a kiadás dologi eIőirźlnyzatźĺt

7.000,0 e Ft-tal, a múködési célú támogatás áIlamhaztntáson belülre e|őirźnyzattú
22.366,0 e Ft-tal, valamint a- bevételi műkodési finanszíľozási bevételen belül az
irányítószervi ttlmogatás folyószámlán történő jőváírása - ĺjnként váIla|t feladat
előirźnyzatźt 937,7 e Ft-tal csokkenti fe|aďatátadás címén, melyet rész|ete1ben az
előterj eszté s 9/a. sz. melléklete tarta|maz

đ) a Józsefuarosi Közterület-felügyelet 30103 cím - kötelezo feIadat - bevételi miĺkodési
ťĺnanszirozási bevételen beltil azfuźlnyitőszeruĺ támogatás folyószámlán történő jőváfuása

előirźnyzatát 3.480,8 e Ft-tal, ezze| egyiđejűleg a kiadás személyi juttatás eIőirźnyzatán
beliil a rendszeres szemé|yi juttatás e|őitćnyzatźú I.420,0 e Ft-tal, az egyéb
köttségtérítések előiľányzattú 100,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzźtjaru|ási adó e|őirányzatát 386,4 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őírźnyzatát 3.000,0 e

Ft-tal csökkenti fe|ađatźúađás címén, melyet részleteiben aZ előterjesĺés 9/a. sz.

melléklete tartalmaz.

e) a Józsefuarosi Kĺizterület-feliigyelet 30103 cím - önként vállalt feladat - bevételi
műkĺjdési ťlnanszírozási bęvételen belül azíttnyitőszervi támogatás folyószámlan történő
jővźitźĺsa e|oírźnyzatát 324,0 e Ft-tal, ezzel egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás

előirźnyzatan belül a cafateria e|őirányzatát 136,2,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
jríĺulékok és szociális hozzájźxulási adó e|őirányzatát 2f,7 e Ft-tal, a dologi kiadások
e\őirźnyzatát 25,9 e Ft-tal cscjkkenti feladatátadás címén, melyet részleteiben az
előteľj eszté s 9/a. s z. me lléklete taĺtaImaz.

f a Jőzsefuaľosi Közterület-felügyelet 30104 cím - önként vállalt feladat - bevételi
műktjdési ťĺnanszírozási bevételen beliil azirźnyítőszervi támogatás folyószámlan történő
jőváírása e\óirźnyzattú" 36.968,9 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyiđejűleg a kiadás személyi
juttatás eIőirźnyzatán belül a rendszeľes személyi juttatás előirźnyzatát 5.48f,8 e Ft-tal,
az egyéb koltségtérítések és cafateria e|oirtnyzatát 1.189,8 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
jĺírulékok és szociális hozzájźlruIási adó eloirányzatát" 1.628,6 e Ft-tal, a dologi kiadások



eIőirányzatźLt 1.169,4 e Ft-tal csökkenti feIađatátadás címén, melyet részleteíben az
előterjesztés 9/a. sz. melléklete tarta|maz.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013, október 30.

11. a) a Józsefuárosi Közterület- felügyelet céljellegű előirźnyzatainak maradvány
fe|hasznźĺ|ását utólagosan jóváhagyja, melyet részleteiben az előterjesztés 9/a. sz.
melléklete tarta|maz.

b) a Józsefuárosi KözteľĹilet-feltigyelet 30104 cím - ĺjnként vállalt feladat _ kiadás dologi
eloirányzatan belĹil a céljellegű munkaruha 4.200,0 e Ft előirányzatti, a rendőrbot, bilincs
beszerzés 294,0 e Ft e|oirźtnyzatát, a védőoltás 210,0 e Ft előirányzatźń átcsopoľtosítja a
30102 cím - koteIező feladat _ dologi e|őiráĺyzatan belül a gépjaÍmű üzemk<iltség
e|oir źny zataľa 3 . 5 00, 0 e Ft-ot, gépj aÍmii karbaĺÍartásr a | .20 4,0 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 30.

|2. az onkormanyzat 11108-02 cím _ kote|ezo feladat - kiadás mfüödési ťĺnanszirozási
kiadáson belül az fuźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatárő| 20.835,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím - önként vźilaIt - kiadás mfüödési
ťĺnanszítozási kiađáson bęlül az irźlnyitőszerví támogatásként foIyósított támogatás
kiutalása e|őirtnyzatáÍól 56.001,3 e Ft-ot, kiadás felha|mozási finanszítozási kiadáson
beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás kiutalása e|őirźlnyzatárő|
227,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1107-01 cím mfüödési cél- és általanos tartalékon
belül az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őkźnyzatźna.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. október 30.

13. a) a Jőzsefvźtĺosi Városiizemeltetési Szo|gźiat az e|őterjesztés 8. sz. mellékletébeĺ
felsorolt átszęrvezésből adódó többlet költségvetési igényét 7.324,9 e Ft összegben
elfogadja, melynek fedezetéül az átszervezettfelađatok bevételi többletét jelöli meg.

b) a Józsefuáľosi Varostizemeltetési Szolgálat bevétel 80106 cím - kötelező feladat _
műk<jdési kĺjzhatalmi bevétel e|oirźnyzatát 70.000,0 e Ft-tal, 80107 cím _ kotelező
fe|adat _ működési közhata|mi bevétel e|őirźnyzatát 8.000,0 e Ft-tal megeme|í, ezzel
egyidejűleg a kiadási e|ohźnyzatokat az előterjesaés 9/b. sz. mellékletében foglalt többlet
költségek <isszegével megemeli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 30.

14. a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgá|atlJózsefuarosi KĺizterĹilet-felügyelet és

Várostizemeltetési Szo|gáLat bevételi, ezen beliil ťlnanszitozási mfüödési iranyítószervi
támogatásként folyósított támogatźs fizetésí szám|źn tĺiľténő jőváfuása_ kötelező feladat -

előitźnyzatát és akiadási előirtĺnyzattú afelaďat átszervezés címén az eLőtefiesnés 9/b. sz.
m e l l ě k l e tb ęn r ész|etezettek alapj án mó do s ítj a.



15.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013 . október 30.

az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél- és általános taľtalékonbeIĺJl az
általános ĺolrtalék _ kĺitelező feladat - e|őirźnyzatárő| 7 .247,f e Ft-ot átcsoportosít a
1 1108-02 cím mfüödési finanszírozási kiadásokon beIÚil- az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - kcjtelező feladat . elófutnyzatźraJőzsefuarosi Közteľület-
felügye l et é s V aľo siizemelteté s i S zo|gá|at támo gatása címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. október 30.

az íĺtézmények feladatátszewezésével a következő évek költségvetésének terhére éves

szinten 10.287,6 e Ft tartós mfüödési kötelezettséget vállal, melynek fedezetétil a
Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési SzolgáIat saját bevételét jelöli
meg.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2013. október 3 0.

a) a Józsefuĺíľosi K<jzterület-felügyelet a feladat el|átáshoz sziikséges valamennyi eszkozt
hatźlĺozat|an időre, téľítésmentesen, a Józsefuaľosi Várostizemeltetési Szo|gá|at

tulajdonába adja.

b) felkéri a két költségvetési szęĺv vezetójét az átadás-átvétel lebonyoIitására.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. novembeľ 0 1.

a) a |15/2013. (III.27.) számű képviselő-testiileti hatźrozatban szeľeplő IXK-950
forgalmi ľendszámú Volkswagen Bora típusú szemé|y gépjármtĺvet módosítj a az IXK-97 0

forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú személygépj áĺmurę'

b) az xK-950 forgalmi ľendszámú Volkswagen Bora típusú gépjármúvet a
feladatellátása éľdekében, határozat|an időre, téľítésmentesen a Józsefuarosi
Intézménymúködtető Központ (JIK) tulajdonába adja, melynek jelenlegi nyilvantartási
éľtéke nulla, egyúttal a gépjármíi fenntaľtásához szĹikséges 600,0 összegtĺ foľintot a JIK
költségvetés ébęn bino siť1a.

c) felkéri a polgáľmestert, Józsefuárosi Közteľület-feliigyelet és a Józsefuarosi
Intézményműködtető Központ vezetójét a b) pontban szereplő gépjármti átadás-

źńvételére.

d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos tartalékon belül a

műktjdési általános :arta|ék - kötelező feladat - eloirźnyzatfuő| 600,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťlĺanszítozási műkĺjdési kiadáson beltil az irányítószervi
tĺĺmogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|okányzatára.

e) a Józsefuaĺosi Intézményműktjdtető Központ 72I0I cím - kötelező feladat _
ťĺnanszírozási mfüödési bevételeken belül az fuźnyítőszewí támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlán tĺjľténő jőváírása e\őiźnyzatát és kiadás dologi e|őirźlĺyzatát
600,0 e Ft-talmegemeli a b) pontban foglaltak címén.

16.

17.

18.



Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 01.

19. felkéľi a polgármestert' hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításáná|, valamint a2014. évi és az aú" követő évek k<jltségvetésének tervezésénél
a hatttrozatban fo gl altakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetésről szóló rendelet következő módositása, a 2014. évi és az ań'

kĺjvető évek tervezése

A dtintést végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzůigyi Ugyosztály, Józsefváľosi
Váľosiizeme|tetési Szolgálat, JózsefuárosÍ Ktizteľĺilet-felügyelet, Jrízsefvárosi
Intézményműktidtető Kiizpont, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási Iľoda

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľ,ą.sľĺoz vnĺŐ sÍľBTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBpvÁnos rÉpvIsEro-ľpsľÜrpľB 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS VIII.
KERÜLET ĺozspľvÁnosr oľronľĺÁľyza,r xppvrspL,ő _ TEsTt]LETENEK
46ĺf013.(XI.01.) SZÁnĺÚ oľKoRMÁNYZATI RENDELEľÉľ ĺ. JóZSEFVÁnosr
KoZTERÜr,ľľ-ľnLtiGYELETRoL

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviseĺői Irodán megtekinthető.

A ľendelet kihĺľdetésétvégzi.. Szeľvezési és Képviselőĺ Iľoda

A sZAVAzÁsNa.r JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTASHoZ MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľ.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrBľp 16 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľŐvÁnos VIII.
KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľronľrÁľyza.ľ xÉľvrsp L,ő _ TESTÜLETÉNEK
47f,0ľ..(XI.01.)'szÁvĺÚ oNronľrÁľyZATI RENDELEľÉľ ĺ. ĺózsnľvÁnos
KDZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN A ĺÁmĺuvľl, ľonľÉNo vÁnĺrozÁs
KIEGESZÍTo, HELYI sZABÁLYozÁsÁnól szoĺo 26t20I0.(vI.18.) szÁnĺÚ
oľxonľĺÁNYZATI RENDELETE MóDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihirdetésétvégziz Szeľvezési és Képviselői Iľoda



A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lo xÉpvlsprÖ
A RENDELETALKoľÁsHoz vnĺosÍľpľľ szorog g sÉc szÜrsÉcps

BUDAPESľ ĺózspľ.vÁnos rÉpvlsBro-ľpsľÜrprp 16 IGEN, 0 NEM, 0

reRľózropÁssa.r ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII.
xpntjr,pľ ĺozspľvÁnosl oľronľĺÁľyza.ľ rBpvrsn ro _ ľBsľÜr-BľÉľrx
48/2013.(K.0t.) szÁivĺÚ ' oNxonľĺÁľvza.r1-...-Rľ\łP!P'fÉT 

^ZoNroRMÁNYZAT rolľsncvpľnsr sznRvBrnÉr- l<ozszoĺcÁr,a,ľr
JoGvISZoNYBAN Áĺ-lór oÍĺ'ł.zÁsÁnól ns ncyaB JUTTATÁsĺ.rnór, szoĺo
7 I ĺ20|2. (xrl. 1 3.) s zÁvĺÚ oľronuÁľ Y Z ATI RENDELEľ ľĺou o sÍľÁsÁnól

A rendeĺet kihirdetéséig a Szeľvezési és Képviselői Iľodán megtekinthető.

A rendelet kihiľdetésétvégzi: Szeľvezési és Képviselői Iľoda

Budapest, 2013. november 04.

K. m. f.

Rímún Eďina s. k.
jegłző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda ij:gyíntéző

Dr. Kocsis Máté s. k.
poĺgármester


