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Képviselő-testület e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabźl|yzatźtrő| szőlő 25l20I3. (v.27.)
szźtmt ĺink. rende|et26. $ (2) bekezdés a) pontja alapjźn ,,Allandó napirendi pontok kerülnek
tájékoztató formájában a Képviselő-testület elé: a Képviselő-testület által megszabott
hatĺźridőben el nem készült eĺőterjesztések jeg,,zéke, amely tartalmazzą a halasztás ľövid
indoklósát és az előterjesztő által vállalt új határidőt',,

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet az a|ábbial<rő|:

Javaslat az Etső Energia-beszerzési onkormányzatí Túrsuldsból való kilépésľe

203ĺ2012. (vI.21.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
l. felmondja azE|ső Eneľgia-beszerzési onkormányzati Tráľsulási megállapođást2012.

december 3I. napjźra.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahattrozat 1. pontja szeľinti felmondásról értesítse a
tĺíľsulási megállapodásban részes onkoľmanyzatokat és az ENTAR képviselőjét.
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Előterjesztő: Riman Edina - jegyzo

A képviselő-testületi ülés időpontja:2013. novembeľ 20. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, dtjntés nem szükséges. 
^ElonÉszÍró szpxvpzETl EGYSÉG: SzBRvpzÉSI ÉS KÉPVISELoI IRoDA t4

KÉszÍrpľrp (ÜcvľNrÉzo Neve): VloÁrcNÉ CsÉel TÍuľe.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatásĺ Bizottság vé|eményezi tr
Hatáĺ o zati j av as|at a bizottság számtľ a:
A Yátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.



3. felkéri a polgármestert a vagyonelszámolás figyelemmel
beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1. pont esetén 2012.június 21.

2. pont esetén 2}IŻ.június 30.

3. pont 2013.januaľi 2. rendes képviselő-testületi ülés

kíséréséľe, és az errőI sző|ő

táiékoztatása

20I3. július 9-én levelet írt az ENTAR elnokhelyettesének, melyben kérte a tójékoztatását a
Tórsulás vagłoni felosztásáról. A fentiekkel kapcsolatban vóĺasz nem érkezett, ezéľt ąz
onkormányzatot megillető, vagloni hányad tisztázásáig nem tud az Ügyosztály előterjesztést
készíteni. Előreláthatólag 20I3. november havi utolsó képviselő-testiiletí iilésre elkésziiL)

A VagYongazdálkodási és Üzemeltetési iigyosztály tájékoztatálsa alapjánz 2013. jrĺlius 9-
én levelet írt az ENTAR elntikhelyettesének, melyben kéľte a tájékoztatását a Táľsulás
vagyoni felosztásáľĺil. A fentiekkel kapcsolatban vá|asz nem érkezett, ezért az
onkormányzatot megillető, vagyoni hányad tisztázásáig n€m tud az Ügyosztály
előterjesztést készíteni. Elszámolást azőta sem kapott 

^z 
tigyosztály, tiibbsziiľi

megkeľesés ellenéľe sem. Előreláthatĺólag 20t4. febľuári üIéséľe készít előterjesztést az
Ügyosztály.

Javaslat őstermelői helyÍ piac teriiletének kijelölésěre és mííködtetésére

22sr2013. (vl.0s.)

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. kötelező önkoľmanyzatifelađatként őstermelői piacot alakít ki a,,Józsefuaľosi HBľl
PIAC'' elnevezéssel a Budapest, VI[' kerület Gyulai Pál utca Rfüóczi út és Stáhly utca

közötti szakaszon, 20 13 . j úlius 6-tő| 20 13 . december 2I -ig.

2. apiac működtetési és üzemeltetési feladatait aJózsefuárosi Vaľosiizemeltetési Szo|gá|at

Iátja eI.

3. a) apiac kialakítási költségeire f .250,0 e Ft-ot biztosít,

b) a piac műkcjdtetési, iizemeltetési kĺjltségeire2.306'5e Ft-ot biztosít
az á|ta|źnos mfüödési tarta|ék és a piac mfüödési bevételének terhéľe.

4. ahatározat2.pontjaa|apjánfelkéri alőzsefvárosi Vĺíĺosüzemeltetési Szolgálat vezetőjét

a) készítsen e|óterjesnést a költségvetési szerv alapitó okiratának és a szeruezeti és

mĺĺkö đé si szab áLv zatának mó do s ításáĺ a.



3.

6.

b) a jogszabźiyi előírásoknak megfelelő piac kialakítása és üzemeltetése érdekében a

szükséges eszkozok, berendezésekbeszerzésére, szolgáltatások megľendelésére'

c) a piac házfuenđjének kidolgoz ásźtta.

felkéri a Józsefuáľosi Váľosĺizemeltetési Szoleálat ieazgatóiát" hogY a Képviselő-
testiilet 2013. novembeľ havi másodĺk ľendes ülésére készítsen beszámolĺĺt a piac

miĺkłldéséľiĺl.

ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkorĺnźnyzat kiadás 11 107-01 cím működési cél és általános tartalékon bellJ'l az

általános :arta\ékelőirányzatáből - kötelező feladat - azároIźs aIő|2.036,5 e Ft-ot

felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02 cím _ kötelező

önkoľmrányzatifeladat - finanszírozási múktjdési kiadásokon belül azirźnyítőszęrvi
támogatáskéntfolyósítoÍttámogatáskiutalásae|őirányzatára.

b) a Józsefuaľosi Varosizęmeltetési Szolgálat 80105 cím _ kotelező cinkormányzati

feladat- mfüödési íntézményimúk<idési bevétel e|őirányzatźń3.200,4 e Ft-tal

megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi eIoirtnyzatán belül az áfa

beÍizetés e|őirźnyzatát 680,4 e Ft-tal megemeli.

c) a Józsefuaľosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - ktjtelezo fe|adat - bevétel

mfüödési ťtnanszítozási bevételeken beliil azirtnyitő szervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési száriántörténő jőváirás e|őirtnyzatat2.036,5 e Ft-tal, és a kiadás

személyi juttatás előirányzatát I.776,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájźlrulási adó e\őirźnyzatát 479,7 e Ft-tal, dologi kiađási e|őirányzatát

300,0 e Ft-tal, felha|mozźlsi kiadási elóírányzatát2.000,0 e Fttalmegeme|iaz
ősteľmelői piac kiadásai címen.

felkéri a Jőzsefvárosi Kĺizteľtilet-feltigyeletet és a polgármesteren kereszttil Józsefuárosi

KözbiztonságiPo|gźrórség és Katasńrőfavédelmi onkéntęs Tuzo|tő Egyesület Elnökét,

hogy a piac nyiwatartási ideje alatt biĺosítsák a folyamatos jáľőrszolgźiatot a piac
környékén.

felkéri a polgĺĺľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetés következő

módo sításán élI v egy e ír gyelembe.

7.

Felelős:

Hataľidő:

l.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgármester
4.. 5. pont esetén a Józsefvárosi Váľosiizemeltetési Szolgálat vezetőie
7. pont esetén a lőzsefvźttosi Kcizterület-felügyelet vezetője
l.,2.,4.c),7. pont esetén 2013.július 06.
3.,4.b),6. pont esetén 2013.június 05.
4.a) pont ęsetén a Képviselő-testiilet 20|3.junius havi második rendes iilése
5. pont esetén a Képviselő-testiilet 20ĺ'3. novembeľ havÍ másik rendes ůilése

8. pont esetén a költségvetésről szóló ĺinkormźnyzati rendelet következő
módosítása



A Józsefuárosi Kiizteriilet-felĺigYelet és Városiizemeltetési Szolgálat tájékoztatása
alapján: az ősteľmelői piac működésével kapcsolatos beszámolĺĺt, azért nem áLI.|t

módjukban határidőre elkészíteni, mert a Jőzsefváľosi Kiizterület-felügyelet, valamint a
Józsefvárosi Városĺizemeltetési Szolgálat átszervezésével (iisszevonásával) kapcsolatos
eljárás szĺikségessé tette a vizsgálati időszak meghosszabbítását. Az e|őterjesztést a
Szolgálat a Képviselő-testület decembeľ havi első ülésére készíti el.

Javaslat a Kábítószeriigyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) mííködésifeltételeinek
b izto s ítds dr a kiírt KA B - K E F- l 2 p úly ázato n tö rt é n ő r és zv é t e lé r e

290ĺ2012. (VIII.29.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺlnt, hogy

1. tésztvesz azBmberi Erőfonások MinisztéľiumamegbízásźtbőI aNemzeti Család- és

SzociálpolitikaíIntézet tita| hiľdetett, aKábítőszerügyi Egyeńeto Fóľumok (KEF-ek)
műkö dé s i feltétel einek bi zto s ítás ar a kíirt KAB -KEF - I f ĺy i|t p á|y ázaton. A p á|y źuat
megvalósítási költsége 555.556,-Ft, melybőLazigényelhető támogatás osszege
500.000,-Ft.

2. az I. poĺtbarlmeghatáĺozottpá|yázatbenyĄtásához szükséges 55,6 e Ft'- Ft önľészt és
pá|yazatí dij 2,2 e Ft tisszegétbiztosítja.

3. az onkoľmányzatkiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszkozá||amhźztartźson
kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális ľászorultság jellegű
ellátások e\oírányzatan belül a méltányossági közgyógyellátás eIőirányzatźi 57,8 eFt-
tal csokkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi elóirányzatát,ugyanezen
összeggel megemeli ahatźĺozat 1-2. pontjában foglaltak alapján.

4. fęlkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet k<jvetkező módosításźnźi
ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

5. felkéľi a polgármesteľt a páIyazat benyújtásához sztikséges dokumentumok a|áirásfua.

6. felkéľi a polgármesteľt. hogy a határozat l. pontiában meghatározott pályázat
eredménvéľől táiékoztassa a Képviselő.testĺĺletet.

Felelős: polgármester
Hataríďó: 1.-2. pont esetén: 2012. augusztus 29.

3.- 4. pont esetén legkésőbb 2012. đecember 3 1-ig
5. pont esetén: 2012. augusztus 31.
6. pont esetén: a Képviselő-testĺilet 2012. novemberi utolsĺó ľendes iilése

(2012. nov. 22.: A Vóľos.fe.ilesztési és Főépítészi lľoda tájékoztatása alapján: A pályázat
benyújtásra került az eredményről dantés mĺtg nem tortént' Az eljáró hatóság áItali
benyújtáshoz kapcsolódó hiánypótlásnak aZ onkormányzat eleget tett. Az eredmény
megérkezését követő, 20]3. áprilisi első rendes képviselő-testületi ülésre tájékoztatót
készítĺ;nk.)



(20]3. ápr. 03.:A Humánszolgáltatási Üglosztábl tájékoztatása alapján: A támogatási
szerződés a Budapest Józsefiárosi onkormányzat részéľől aĺáírásra kprült, az Embeľi
Erőforľás Minisztérium, mint támogató aĺáíľása még nem tortěnt meg. A Humánszolgáltatási
Ügłosztáĺy a határozat 1. pontjában meghatározott pályázat eredményérőI a 20I3. júniusi
el s ő r ende s képv i s e l ő -t e s tüle ti ül é sr e t áj é kozt ató t ke s zít.)

(A Humánszolgáltatási Ügłosztóly tójékoztatósa alapján: A Nemzeti Család és

Szociálpolitikai Intézet Pólyázatkezelő Főosztály tájékoztatása szeľint a támogatási szerződés
aláírása megtortént, a támogatási összeg folyósításával egidejűleg kerüI postai úton

megküldésre a Budapest Józsefvárosi onkormónyzat részére 20I3. mójus hónap végéig. A
Humánszotgáĺtatási Ügłosztóly a határozat 1. pontjában meghatározott pályózat
eredményéről tegkésőbb a 2013. szeptemberi első rendes képviselő-testületi üĺésre

tájékoztatót keszít.)

(A Humónszolqóltatási Ugłosztál}) tájékoztatása alapján: a pályózati program 20]3. június
j0. napján lezárult, a szalĺĺnai beszámoló és pénzüg,li elszómolás a Nemzeti Csaĺád- és

Szociálpolitikai Intézet felé megtortént, jelenleg elbíráIás alatt áll.)
(A Humánszolgóltatási Ügyosztóly a szahnai beszómoló és pénzüg,,i elszámolás elbírálását
követően, legkésőbb a 20]3. novemberi első rendes képviselő-testületi ülésre tájékoztatót
készít.)

A Humánszoleáltatási tjgvosztálv tájékoztatása alapján: a Nemzeti Család. és

Szociálpolitikai Intézet részérő| a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elbírálása
jelenleg folyamatban van' elfogadását ktivetően, a Humánszolgáttatási Ügyosztály
legkésőbb 2014.januáľi első ľendes képviselő-testÍileti ülésre tájékoztatőtkészít.

Javaslatfapótlds és ktirnyezetvédelem céltartalék zöldfeliiletek növelése célú
felhaszndlúsúľa

29712013. (UI.17.)

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. a) cseľjék pőt|ására, telepítésére - az előterjesztés mellék]etét képező helyszíneken és

cserje fajtźl<ra vonatkozóan - 2.000,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezętéi| a 1 l 107-01 cím

mfüödési cél és általános taľtalékon belül a fapótlás és környezetvédelem e|őirtnyzatot
jelĺili meg. A cserjék pótlása és telepítése a Józsefuaľosi Viírostizemeltetési Szolgálat

feladata.

b) csepegtető öntözőrendszer és mészkőszik<Lźk telepítésére _ az e|őteqesztés mellékletét
képezo árajánlatok a\apjarl - 3.590,0 e Ft-ot biztosít, melynek feđezetéül a 11107-01 cím
működési cél és általiános tartalékon belül a fapótlás és köľnyezetvédelem előirźnyzatot
jelcjli meg. A csepegtető öntözőrendszer és mészkősziklák beszeľzése és telepítése a
J őzsefvźrosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat fe|adata.
Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2013.július 1 7.



2. az I. pontban foglaltak miatt:

a) az onkormźnyzat kiađás 11107-01 cím mÍĺkĺjdési cél és általános tartalékon belül a

fapótlás és környezetvédelem céltaľtalék _ kötelező feladat _ eIoirányzatľól 5.590,0 e

Ft-ot átcsoportosít, a 11108-02 cím _ kötelező feladat - finanszíľozási mrĺkĺjdési
kiadásokon beliil az irányitő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
el(5ir,źtnyzaL:áĺa 2.000,0 e Fĺ.-oĺ., ľĺtulszirozási fellralrnozási kiadásokon belül az

irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|ókányzatára 3.590,0 e

Ft-ot a Józsefuaľosi Vaĺosüzemeltetési SzolgáIat tźmlogatása címen.

b) a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szo|gźiat 80103 cím kcjtelező feladat

ťlnanszírozási műkcjdési bevételeken belül a mfüĺjdésí íráĺyítőszervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési szźtmlán történő jőváírás előirźnyzatźlt és a dologi
eIóirányzatát _ kotelęzó fe|adat _ 2.000,0 e Ft-tal megemeli a cseľjék pótlása,

telepítése címen.

c) a Józsefuaľosi Vaľosüzemęltetési Szolgálat 80103 cím kötelező fęladat

ťtĺarszítozźsi felhalmozási bevételeken beltil az iľányítószervi támogatásként

folyósított támogatás ťĺzetésí szźmitn történő jőváírás e\óirźtnyzatźú és a felhalmozási
e|őírányzatát kötelező feladat 3.590,0 e Ft-tal megemeli csepegtető

öntözőrendszeľ és mészkősziklak telepítésére címen.

d) felkéri a polgármestert, hogy a hatźxozat 2.a)-c) pontjában foglaltakat az

Onkormźnyzat költségvetéséľől szőIő rendelet következő módosításanál vegye

figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiđő a)-c) pontok esetén 2013.július 17., đ) pont esetén a költségvetésről szóló rendelet

kĺjvetkező módosítása

3. felkéľi a Jĺizsefvárosi Váľosĺizemeltetési Szoleálat vezetőiét, hogv a Képviselő.
testület 2013. novembeľ havi második rendes ülésére készítsen táiékoztatĺót a
cserieüItetések és pĺótlások elvégzéséľől, a csepegtető iinttizőrendszeľ és

mészkősziklák telepítés éről.

Felelős: Jĺózsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat ĺgazeatóia
Hatáľidő: a Képviselő-testůilet 20l.3. novembeľ havi második ľendes ĺĺlése

A diintést végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi VáľosĺŁemeltetési
Szolgálat

A Józsefváľosi Közteľület.felügyelet és Városĺĺzemeltetésĺ Szolgálat tájékoztatása
alapján: a cserjeültetések és pótlások elvégzésével, a csepegtető öntiizőrendszeľ és

mészkősziklák telepítésével kapcsolatos munkák ľészben még kivĺtelezés alatt áIlnak. A



fentiek alapján a beszámolási, illetve tájékoztatási ktitelezettségének a Szolgálat
Képviselő-testület 20|3. december havi első rendes ĺilésén tesz eleget.

Javaslat a KEK Pont Drogkonzultdciós és Drogambulancia Közhasznú Alapítvdnnyal
k ij t ii tt e gy iitt m űí k ö d é s í me g óllap o d ús fe lmo n dds úr a

3s8/2013. (rX.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. .a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat és a KÉK Pont Dľogkonzultációs Központ és

Drogambulancia Kozhasznű Alapítvany kozott megkötött, 2010. maľcius 18. napján kelt
hatátozatlan időľe szőLő egyĹittmiiködési megállapodást rendes felmondással 20|3.
december 31. napjával felmondja.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. december 31.

fę|hatalmazza apolgźrmestert ahatározat 1. pontja szeľinti felmondás aláirásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

felkéri a polgáľmesteľt. hogY a köziisségi ellátásokhoz való hozzáféľés iövőbeni
biztosítására vonatkozó iavaslatot teľiessze be a Képviselő-testület 2013. novembeľ
havi első ľendes üIésére.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: Képviselő-testiilet 2013. november havi első ľendes ůĺlése.

felkéľi a Kisfalu Kft.t. hogY vizsgália meg a KlíK Pont Drogkonzultációs Ktizpont és

Dľogambulancia Ktizhasznú Alapítvánnval a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám
alattĺ helviségekľe megktitiitt helyiséebérleti szeľződés megszüntetésének lehetőségét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: Képviselő.testület 2013. novembeľ havi első ľendes iilése

A Humánszolgáltatási Ügyosztásĺ tigyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testület
dtintését, amelyben felmondta 

^z 
egyĺittműkiidési megállapodásto az tiryosztály

megküldte a KEK Pont Alapítványnak. A kiiztisségi ellátásokhoz va|ő hozzáféľés
jtivőbeni biztosítására vonatkozőan egyeztetés jelenleg folyamatban Yan. Az ezze|
kapcsolatos javaslat a Képvĺselő-testület 2013. decemberi ľendes ülésére kerüI
beteľjesztésľe.

2.

3.

4.



Javas lat média és hírközlés i feladatok j övőb eni elldtlźs ára

208t2013. (V.29. )

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy
1. a32l20I3. (II.06.) sztlmuképviselő-testületi hatźnozat 3. és 5. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. mtjus 29.

2013. június 1-jétől a lőzsęfvátosi Kultuľális és Sport Kiemelten Közhasznu
Nonprofit Kft.

a) elnevezését JóHíľ Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznu
Nonpľofit Kft. (rövidített elnevezése: JóHír Kft.) elnevezésľe módosítja, és ezze|
onkormanyzat 11804 cím elnevezését is módosítja, a Kft.2013. évi költségeit,
bevételeit, támogatás tervét az előterjesztés 6. szlÍmú melléklet tarta|mazza;

b) hozzájárul' hogy székhelyeként a Budapest, VIII., Jőzsef kĺt. 59-6t. (hĺsz
3678010lNIZ) szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre;

c) hozzájátul' hogy telephelyeiként az alábbi ingatlanok kerüljenek bejegyzésre:

- Budapest, VIII. József korut 70. félemelet 3. sz. a|atti (hrsz35645lN1'9)
- Budapest, VIII. József korut 70. fsz. 4. sz. a|atti (Iusz35645lNI7)
- Budapest, VIII. József kcirut 70. fsz. 5. sz. a|atĺi (hĺsz35645lN18)
- Budapest, VIII. József körut 68. sz. a|atti (hrsz35643lN1 és a35643lNf)
- Budapest, VIII. Harminckettesek terc 2. fsz 2. (fu sz 3 5 63 5 I N 3 5)
- Budapest, VIII. orczy út 1. (hĺsz 36030)

đ) hozzájźlrul, hogy a 2.b) pont szerinti székhely felújításának befejezéséig a központi
ügyintézés helyeként a Budapest, VIII. Harminckettesek tere 2. fsz 2. (hľsz
35635lN35) szárrl alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre.

e) a JóHír Kft. a b) c) pontokban megjelölt ingatlanokat ingyenes használatba kapja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2ll3.június 01.

3. a JőHir Kft. 2013. junius 1-jétől e||źúja az aLtlbbífeladatokat:

a) a Jőzsefvaľosi Kozösségi Hazak Nonprofit Kft. által ellátott Józsefuarosi Galéria és a
ZászIő gy|útemény, az önkormány zati rcndezvények szerv ezése, az tryazati iinnepségek
szęrvezése, lebonyolítása, az Európa Belvárosa Program II. projekt keretében
lebonyolítandó programok, ľendezvények szervezése, lebonyolítása feladatokat,

b) a Polgáľmesteľi Hivatal áItaI e|Iátott' de <jnkoľmźnyzati feladatok közül a Józsefuaĺos
című hivatalos kiadvánrlya| kapcsolatos feladatokat és az önkoľmanyzatí hon|ap
működtetésével kapcsolatos feladatokat,

c) az orczy út 1. száĺrl alatti park parkgondozási és karbantartási feladatai kĺjziil a
koordinálási feladatokat (beleérwe a parkigazgatőság, szo|gá|taÍási szerződések,
funkcionális feladatokat ellátók, a felađate||átáshoz kapcsolódó eszközök,
beľendezések).



d) önként váIIaIt feladatként elIátja a televíziómtĺsor tjsszeállítása, szolgá|tatása
feladatokat.
Felelős: polgármester, JóHír Kft. ügyvezetője
Hataridő: 2013. iunius 01.

4. a határozat 2.b) pontjában foglaltakĺa tekintettel' a 25l20I3. (v.27.) önkormanyzati
rendelet 44. $ (1) bekezdése a|apjáĺ a Yźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi BizoÍtság
źúruhźzott hatáskörben hozott 591.120|3. (v.27.) szám,ű határozatáĺak 2-4. pontját

visszavonja.

Felelős: polgĺĺľmester
Határidő : 2013. május 29.

5. ahatátozat 3.c) pontjában foglaltak aLapján az orczy ilt I' szám alatti parkgondozási és

karbaĺtartási feladatokat a lőzsefvárosi VárosĹizemeltetési Szolgá1at |átja el a JóHíľ Kft.
p arkígazgatőj ának ko ordi nálás a mel l ett.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 2013 .június 0 1 .

6. felkéri a polgármestert, hogy a hatźlrozat 3.b) pontja alapján a Képviselő-testület és

Szervei Szewezeti és Működési SzabáIyzatźrő| sző|ő ĺinkormányzati rendelet

módosításaľa, és ahatátozat 2.c) pontja a|apjźn a Po1gáľmesteľi Hivata| a|apitő okiratának

módo sításár a v onatkozóan te gyen j avaslatot a Képviselő-testiilet r észér e.

Felęlős: polgĺírmester
Hataľidő: a Képviselő-testtilet 20|3.június havi második rendes iilése

7. a) felkéri a polgármesteľt, hogy ź./rrvhźuott hatáskĺirben2013. június l-jétől a JóHír Kft.
ugyv ezetőj ét bízza me g.

b) felkéľi a JóHír Kft. ügyvezetójét az alapítő okirat módosításának elkészítésérę a
hatátozatban foglaltak figyelembe vételével és a felkéľi a polgármęstert annak
a|áírásfua.

c) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a JóHíľ Kft. kozszo|gźitatási szeľződésének és

támo gatas i szeruő dés énęk mó do s ításźr a és annak a|áír ásár a.

d) felkéri a JóHír Kft. ügyvezetójét, hogy a Kft. 2013. évi tizleti tervének módosítását a
Képviselő-tesettilet 20|3.július havi utolsó rendes ülésére terjessze be.

Felelős: a), b) c) pont esetén polgármester, b), d pont esetén aJőHít Kft.. ügyvezetője
Határidó a) pont esetén z}I3.június 01., b), c) pont esetén zll3.június 10., d) pont

esetén a Képvise1ő-testtilet 2013.július havi utolsó rendes ülése

8. a határozat 7. pontja a|apjánfelkéri a JóHír Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a

cégbíľósági bejegyzéshez szfüséges cég|ogi íntézkęđések, valamínt az egyéb munkajogi-
munkaügyi és adminisztľatív j ell egu intézkedések megtételére.

Felelős: JóHíľ Kft. ügyvezetője
Határíđo: 20|3.junius 1 5.



9.

10.

11.

r2.

13.

14.

15.

16.

felkérĺ a JĺiHíľ Kft. ĺieyvezetőiét, hogY vizseália mee a rádiószoleáltatás itivőbeni
lehetőségét (személyi és táľgyi feltételek). annak bekeľülési ktiltségét és tegven

iavaslatot a Képviselő-testĺilet részére.

Felelős: JĺóHír Kft. ůigwezetőie
Határidő: a Képviselő.testůilet 20l.3. októbeľ havi első rendes ülése

a hatérozat 2, és 3. pontja a\apján ąz onkormányzat feladatellátásaľa és a gazdasági

taľsaság működési támogatására vonatkozóan taľtós, önként vállalt feladatként 2013.
június 1. ĺapjátőI, valamint atelevíziőmtĺsor szolgá|tatása esetén 2013.július 1. napjától

a hatźrozat 2. pontja szerinti Kft. múködtetésének támogatásélta - mely 2014. évtől a
tobbletköltségek összege megközelítőIeg I83.248,0 e Ft, teljes költsége 43I.614,0 e Ft -

kĺjtelezettségetvźúla|. Az elozetes kötelezettségvállalás fędezete a következő években az

önkormány zat saj át bevétele.

ahattrozatban foglaltak a|apjmaz onkormányzat 11804 cím Józsefuaľosi Kulturális és

Spoľt Kiemelten Közhasznl3' Nonpľofit Kft. _ önként vá||alt feladat _ kiadás műktjdési

célú átadott pénzeszkoz e|óirźtĺyzatát32.667,0 e Ft-tal csökkenti.

a határozat 5. pontja a|apján az onkoľmtnyzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási
műktĺdési kiadások e|őirźnyzatán beliil az irányitőszervi támogatásként folyósított
tttmogatás kiutalása előirźtnyzatát 2.986,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuárosi
VárosüzemeltetésiSzoIgéiattámogattsacímén.

a Jőzsefvtttosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi finanszírozási műkcjdési

bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szátiźn
tcjrténő jőváirása e|oirźnyzatát 2.986,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás ezen beltil a

rendszeres személyi juttatás e|oirźnyzatát 2'35I,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó e|oirźnyzatát 635,0 ę Ft-tal megemeli a Józsefuarosi
Kulturális és Sport Kiemelten Kozhaszn,ű Nonprofit Kft.-től 7 fó munkavállaló
bérkül ĺinb ö zete címén.

ahatátozat 2. pontja alapján az onkormźnyzat 11804 cím JóHír Kft. - önként vállalt
feladat - kiadás mfüodési céIű átađoĹt pénzeszkoz előirźnyzatát 29.68I,0 e Ft-tal
megemeli.

az onkormźnyzat 1 1805 cím kiadás műkĺjdési átadott péĺueszkoz eloirźnyzatáĺbelnl az

önként vźtlla|t feladat e|oirtnyzatrő| 42.186,0 e Ft-ot, k<itelező feladat e|óirźnyzatárő|
34.934,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a kiađás 11804 cím miiköđési ź./iadott pénzeszkoz

e|őfuányzatĺín belül az önként vállalt feladat e|őirtnyzatfua.42.I86,0 e Ft-ot, kötelező
felađat e|őfu áĺyzatźlra 3 4.93 4,0 e Ft-ot.

az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül az

általanos tarta|ék e|őiráĺyzatárőI 14.584 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1103 cím - önként

váI|alt fęladat dologi e|oirźnyzatźlra, va|amint 1 1 103 cím személyi juttatás megbizäsí đíj
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19.

20.

e|őiráĺyzatárőI2.041,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási
ađó előirányzatźnőI258,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi e|őkányzatra.

|7. az onkormanyzatkiadts 11103 cím - Józsefuarosi Ú;sag ĺjnként vállalt feladat - személyi
juttatás elóirányzatfuő| 3.545,0 e Ft-ot' munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájáruIási adó cIőírányzatárő| I.35] c Ft-ot, dologi clőkźlnyzatárőI 17 .364,0 c Ft-ot ćs

ezzel egyidejűleg a bevételi intézményi műkodési bevételek e|oirányzatábő| 2.223,0 e Ft-
ot és a kiadás đologi előirányzatábő|2.223,0 e Ft-ot tciröl.

18. az onkormányzat kiadás 11103 cím - honlap önként vállalt feladat dologi
e|őirányzata:ÍőI 1.734,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1804 cím - önként vállalt feladat -

múkö dési átadott pénzeszkoz előir źny zatár a,

az onkormányzat kiadás 11107-01 címen belül az <jnként vá||a\t feladat varosmarketing

e|őirźnyzatźtrőI 50.000,0 e Ft-ot, a k<itelező feladat műkĺjdési általános taľtalék
e|őírćnyzatábő| a zźro|źs aIő| 2.591,4,0 e Ft-ot felold és egyben az e|őirźnyzatárő|
4I.624,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím <jnként vállalt feladat műkodési átadot1

pénzeszkoze|oirźnyzatáraf e|adatbővtilésésk<iltségtöbbletekcímén.

az onkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszirozási műkĺjdési kiadásokon be|i| az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat

e|óirányzatźlrő| |28,0 ę Ft-ot, a kote|ęzó feladatok e|őirányzatárőI 8.220,0 e Ft-ot

átcsoportosít a kiađás 11804 cím önként vá||a|t feladat mfücjdési źńađoÍt pénzeszkoz
előfuányzatára.

a.) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevételi finanszírozási műk<jdési bevételeken belĺil
az fuźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési sztnriź.n tĺjľténő jőváirása

e|őírźnyzatan beltil az oĺtkéĺĺt vállalt felađat e|óirányzatát |28,0 e Ft-tal' a kotę|ezo

feladat eIőirtnyzatát7.620,0 e Ft-tal csökkenti, a I220I.0I cím finanszírozásí működési
bevételeken belül az irényitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési számláén
töľténő jőváírása elóirányzatán belül a kote|ezó feladat e|ofuźnyzatát 600,0 e Ft-tal
csökkenti.

b.) a Polgármęsteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirźnyzatan belül a -
kote|ező feladat e|óirźnyzatźń rendszeres személyi juttatások e|oirźnyzatát 6.000,0 e Ft-
tal, a munká|tatőt terhelő jáľulékok és szociális hozzź$źtru|ási adó előírányzatát |.620,0 e
Ft-tal, az önként vá|Ialt feladat szeméIyi juttatás kafeteria előirźnyzatát 95,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźljźlru|ási adó eloirényzatát |6'0 e Ft-tal, a
đologi sZJ A e|oirtnyzatát 17,0 e Ft-tal csökkenti.

c.) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-0I cím kötelező fe|adat dologi e(őfutnyzatát
600,0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: 12-23. pont esetén polgáľmester
IJatfuido: 12-23. pont esetén zlI3.június 01.

2r.
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z).

22. a) az onkormtnyzat a Polgármesteri Hivatal engeđéIyezett létsztlmtú 2013. június 1.

napjátőI 2 főve| (Mt. alá tafioző) csĺikkenti, az engedé|yezett |étsztlm tisztségviselők
nélkül ĺ72 főĺőI I70 fore módosul.

b) felkéľi a jegyzőt a szükséges munkajogi _ munkaügyi intézkedések megtételére.

c) felkéri a polgármestert, hogy a hatźlrozatban átađott ĺinkormányzati fe|ađatokhoz

kapc solato s szerződések felülvizs géiatfu a.

đ) a, Önkormányzat a JóHír Kft. részére az e|őterjesztés 1./c mellékletben felsoľolt
e s zközöket téríté smente s, taľtó s haszná|atb a adj a.

Felelős: a), c), d) pont esętén polgármester, b) pont esetén jegyző
Hatfuidő: 2013. j únius 0 1 .

felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésľől szóló rendelet kĺjvetkező
módosításánál, és a 2014. évtő| az éves ktjltségvetések tervezésénél a határozatban

fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźniđő a 2013. évi költségvetés következő módosítása és az ań. követő évek

költségvetési tervezése

a) a JóHíľ Kft-nek aJőzsefvárosi KĺizĺisségiHazakNonprofit Kft. az előterjesĺés 1./a és

az 1.lb szttmt mellékletében felsorolt eszközöket térítésmentesen, taľtós haszná|atba ađja'

b) felkéri aJőzsefvźltosi KtizĺisségiHázakNonpľofit Kft. iigyvezetőjét, hogy készítse el a

Kft. alapító okiratának móđosítását és felkéľi a polgármestert annak aláírźsára.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a Kft. kozszolgá|tatási szetződésének és támogatási

szęrzóđésének a hatźľozatbaĺ foglaltak szerinti módosításara és annak a|áításéra.

đ) felkéri a Jőzsefvźrosi K<jzĺisségi Hazak Nonpľofit Kft. iigyvezető igazgatóját, hogy a
Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|3. július havi utolsó ľendes ĺilésére a
Kft. módosított2}I3. évi ĺizleti tervét terjessze be.

Felelős: b), c) pont esetén polgármester, a) d) pont esetén Józsefuarosi KözösségíHazak
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határíđő: a) pont esetén pont esetén 20|3.június 01., b), c) pont esetén 2013.június 10.,

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

felkéľi a Józsefuaľosi Kcizösségi Hazak Noľpľofit Kft. igyvezető igazgatőjźń a
hatźrozatban foglaltak a|apján a sztikséges cégjogi, munkajogi. munkaiigyi intézkedések

megtételére.

Felelő s : Józsefu áro si Közĺj ssé gi Hazak Nonprofit Kft . iigyve zetď1 e

anLa.

25.

T2



26.

27.

Hataríďő: cégjog esetén Z)I3.június 15., munkajogi _ munkaügyi esetén z)l3.június 01.

felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest, VIII. József krt. 59-6I. sz. alatti ingatlan áIlagźnak
felmérésére és a felújítási munkákĺa azok bekeľülési költségére készítsen előterjesztést a

Képviselő-testĹilet 2013 . június havi második rendes ĺilésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határiclő: a Képviselő-testĺilet 2QI3 'jťlnius havi másocĺik ręnĺJes ĺilésę

felkéri a JóHír Kft. ugyvezetőjét a televíziómrísor szo|gá|tatás megrendeléséhez

szfüséges intézkedések megtételére.

Felelős: JóHír Kft. ügyvezetoje
Hataľidő: Z}I3.június 01 .

(A Jóhír Nonproftt Kft tájékoztatása alapján: 2013. szeptember 6-tól az ügnezető személye
megváltozott, a cég ügłeinek átądása és ánércle folyamatban van. A Jóhír Nonprfit Kft
ügyvezetője az előterjesztést a Képviselő-testület 20] 3. november mósodik ĺiléséľe készíti elő.)

A Jóhír NonproÍit Kft tájékoztatása alapjánz 2013. szeptember 6-tól az iigyvezető
személye megvá|tozott, a cég iigyeinek átadása és átvétele folyamatban van. A Jóhír
Nonpľofit Kft ügyvezetője az előteľjesztést a Képviselő-testület 2013. decembeľ első
ĺiléséľe készíti elő.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2013. november 11.

Törvényességi ellenőľzés:
- Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:

l l ^ńA ł/ĺ, tĺ l,Í u /7 ÜłV,,v| .,/W/
Dr.MéYzáľ Erika

a|jegyző

a,.ľ^q'
Riman Edina

jegyző
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