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Hatźr ozati jav as|at a bizottsźĘ számźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|oterjesztés megtáľgy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
A Képviselő-testiilet évenként dönt azokban ügyekben, ame|yekben a fedezet biztosítasa nem tartós
kötelezettség vállalással történt, hanem a szerződésekzD|3. december 3l. napjáig taľtóak, ugyanakkor
a feladatok ellátásának további biĺosítĺása éľdekében szükséges a következő év költségvetésének ter-
hére a fedezet biĺosítása.

tr. A beteľjesztés indoka
A Képviselő-testület döntése szükséges egyrészt azért, mert az előterjesztésben ismeľtetett megbizá-
sokra, önkoľmányzati közfeladat ellátásokat biztosító szo|gá|tatźsokra a hatźrozott idejiĺ szerződések
megszÍĺnnek. Másrészt az e|őerjesztésben szerep|ő szo|gá|tatások megľendeléséhez a közbeszerzési
eljáľások mielőbbi megindítása érdekében a fedezetek biztosítására vonatkozóan szükséges a Képvise-
lő-testület döntése. Mindkét esetben a20I4. évi (vagy az azt követő évek) költségvetésének terhére
töľténik a kötelezettség vállalások fedezetének biztosíĺása.
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ilI. Tényállási adatok
1.) A 2010. évben nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként keretszerződés (bruttó 75.000,0 e Ft ke-
retösszegben) keľtilt megkötésre iroda- és írőszer, nyomtatvány, fax és fénymásoló gép festékhengere-
inek biztosítĺása tźtrgyátban. Tekintette| arra, hogy a keretösszeg kimerĺil és a Polgármesteľi Hivatal
folyamatos működéséhez szükséges ezeknek a ľendelkezésre állása, ezért afedezet biztosítasa indokolt
az új közbeszerzési eljárás megindítása érdekében.

2.) A Polgármesteri Hivatalban a bérelt fénymásoló berendezések korszerűtlenek, a gépek jelentős
mértékben |eamortizźt|ődtak, fenntarĹásuk gazdasźgta|annä vźl|t. Éves szinten a karbantartźtsi költség
kb. 36.000,0 e Ft-ot eléri. Új, korszerii, a kor követelményeinek megfelelő, gazdaságosabb költség
kímélőbb mego|dást jelent a jelenlegi bérelt gépek beľendezések helyett új nyomtató- és fénymásoló
berendezések, valamint az ÖNrenó pľogrammal kompatibilis postrízó gép 4 évre töľténő bérlése,
javitása, karbantartása, sziikség esetén festékek, alkatrészek, kellékanyagokkal való ellátása. Aze|őze-
tesen lefolýatott piackutaüís eľedményeként mindezek beszerzéséhez bruttó 110.000,0 e Ft fedezet
biztosítása sztikséges, amely költségvetési évenként bruttó 27 .500,0 e Ft-ot jelent.

3.) A Polgáľmesteri Hivatalban víruskereső, valamint mentőegység licence 2013. évben |ejár. Ezen
szolgáltatások megrendelése érdekében a 20|4. évre előzetes kötelezettségvállalás szükséges bruttó
2.000,0 e Ft <isszegben, a közbeszerzési érték'hatért el nem éró beszerzési eljárás megindítása érdeké-
ben.

4.) A Polgármesteri Hivata|baĺ az alábbi feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében fede-
zetbinosítása szükséges a20I4. évi átmeneti gazdálkodás időszakára, illetve a20I4. évi költségvetés
terhére:
- a Polgáľmesteri Hivatal épületének és telephelyeinek kaľbantarLási fę|adataira, a 2014. évľe előzetes
kötelezettség vállalás a megbízási díj kifizetésére havi bľuttó 176,0 e Ft+járulékai összegre.

- tanácsadói feladatok e||źúásátra - a Teleki téri piac építési beruhazáshoz, a Váľosfejlesztési lroda fela-
datkörébe tartoző kivitelezési munkálatokhoz és egyéb önkoľmányzati kivitelezési munkák segítésé-
hez _ Auróra utcai rendelőintézet előkészítési munkáihoz - indokolt f01,4. januáĺ I. és20|4. február
28. közötti időszakban megbízási szerződés megkötése a korábbi dijazásnak megfelelő cisszegben,
havi 300,0 e Ft+Áfa.

- a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyoszĺályon apźůyźuat figyelési / írási és egyéb feladatok e||átása
megbízási szerződés keľetében töľténik havi bruttó 130,0 e Ft+jarulékai összegben. A Városfejlesztési
Irodán belül a széles köru páiyźuatfigyelés, páiyźnati munkák előkészÍtése, pźůyźuatírálsra tekintettel
2014. januźtr |-to| f0I4 . februĺáľ fB-ig tartő időszakra indokolt a szerzodés meghosszabbítása vźůtozat-
lan havi díjazással.

- a nemzetiségek jogairól szóló f0II. évi CLxxx. töľvény 80. $-a a helyi önkoľmányzatok számáľa
kötelezően ellátandó feladatként íľja elő _ többek között _ a helyi nemzetiségi önkormányzatok részé-
re a miĺködésükhöz szükséges személyi, technikai, adminisztratív feltételeinek biztosítását. A feladat
ellátása megbizási szerzódés keľetében történik, a kötelez önkoľmányzati feladatra indokolt 2014. évre
megbizási szerződés megk<itése a20I3. évi dijazás összegével azonos összegben - havi bruttó 200,0 e
Ft+járulékai -, mely összesen 20|4. évben2.400,0 e Ft + jĺáľulékai.

- a Polgármesteri Hivatalban adminisztľációs fe|adatok, illetve a képviselő-testiileti és bizottsági tilé-
sek megszervezésére vonatkozóan _ az e|őző évek gyakor|atának megfelelően _ javasolt, hogy a má-
solási, szkennelési feladatokat megbizás alapjáln kerüljenek e||źúźsra 2074. évben. A díjazás a 20|3.
évi dijazás összegével azonos' havi bruttó 140,0 e Ft+ jáľulékai' mely összesen 20|4. évben 1.680,0 e
Ft + járulékai.

- az onkormźnyzatnak évek óta megbízási szerzodése áll fenn az Afatanácsadás tźrgyáhanhavi 200,0
e Ft+Afa dijazással. Javasolt a tanácsadásra vonatkoző szerzőđést 2014. évre is megkötni a költségve-
tési szeľvek speciális adókapcsolatai miatt. A szerződés megkötése 2.400,0 e FtłAfa, összesen 3.048,0
e Ft fedezetet igényel a Polgáľmesteľi Hivatal költségvetésében.

- a munkajogitanácsađźtsra, jogi konzultációs feladatok e||ätźsźtta megbízási szeľződés áll fenn 250,0 e
Ft+Afa díjazźssa|. Javasolt afe|adate||źltźtsra vonatkoző szerzódés meghosszabbitása 2014. december



3l-ig' havi 250,0 Ft+Áfadíjazással, összesen bruttó 3.810,0 e Ft összegben, a |ff0|-03 cím dologi
e|őirányzat terhére.

- 20|4.január l-jétől a költségvetési szervek számviteli rendszere tejesen megvá|tozik. A nyilvántar-
tások kialakításának egyik fontos feltétele a számviteli politika és annak részeként az onkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzatok számlarendjének, a számlatĺ'ikrö,k elké-
szítése f014. mźrcius 31. napjáig. Ezen szabźiyzatokat a lehető leggyorsabban kell elkészíteni, meľt
minden alkalmazott főkönyvi szttm|a neve, száma megváltozik. Bevezetésre keľtil a rovat-tételrend,
mint új fogalom. A szabźůyzat nélkül nem lehet konyvelni. A szabźÄyzatok elkészítéséľe külső szak-
emberekre van szĺikséges tekintettel a ľövid hatĺáľidőre és a PénzügyiLJgyoszttiy által ebben az idóben
jelentkező többletfeladatok miatt (költségvetés készítése, a 20|3. év zárźslzźtrszámadási feladatai,
rendezo mérleg készítése, új számviteli rendszer kialakítása). A számviteli szabźiyzatok elkészítéséľe
2.500,0 e Ft fedezetet javasolok biztosítani a Polgármesteri Hivatal f0I4. évi kö|tségvetésében.

5.) Az onkormányzat a pszichiátriai betegek nappali e||źúÄsa szociális a|apszo|gá|tatást, ellátási szer-
zddések megkĺitéšével biĺosítja, a kerüleiben működő Moravcsik Alapítvány és a Szigony Útitárs a
Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Magyarorszźtg helyi <inkormányzataiľól sző|ő f0I1. évi CLXXXIX. t<iľvény (Mötv.) 23. $ (5) bekez-
dés 11. pontja éľtelmében a keľĹileti onkormányzatfe|adata különösen a szociális szolgáltatások és
ellátásokról való gondoskodás, valamint az Szt.65lF. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai
betegek nappali ellátĺása szociális a\apszo\gá|tatźst|źtja el, mely azSzt.86. $ (2) bekezdés e) pontja
a|apján az Onkorm án y zat köte|ező fe lad ata.
A jetenleg fennálló ellátási szerződések szerint a Moravcsik AlapÍtvány 50 fő kerületi pszichiátriai
beteg nappa|i e||źltásźtt biztosítja havi 300,0 e Ft összeg, a Szigony Utitárs a Komplex Pszichoszociális
Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 80 fő keľületi pszichiátriai beteg nappali ellátást végzihavi
200,0 e Ft összeg ellenében.

Tekintettel arra, hogy a fenti fe|adate|lźtźts becsült éľtéke, mely éves szinten akozbeszerzési éľtékha.
tárt nem haladja meg, aBudapest Józsefuárosi ÖnkormányzatKözbeszerzési és Beszeľzési Szabźiyzat
(a továbbiakban: Szabźůyzat) IX. része szerinti beszerzési eljáľás lefolýatás lenne szükséges, ugya-
nakkor az e|ózetes piackutatás eredményeként az a|źtbbiak állapíthatóak meg:

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal működési engedélyekettarta|mazó adatbźaisa a Szociá-
lis Regiszter szerint Budapest VIII. keriiletbenkizárő|ag az onkormányzatunkkal szerződésben álló
Moravcsik A|apítvány és a Szigony Utitárs a Komp|ex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Közhasznú
Nonprofit Kft. rendelkezik éľvényes működési engedéllyel a pszichiáĺiai betegek nappali e||átására.

Mindezek a|apjźnSzabá|yzatban foglaltak szerinti 5 ajźn|at bekéľése nem lehetséges, ezéľt a20|4. évi
önkormányzati feladat elláúís biztosítĺísa érdekében javasolom mindkét szervezette| megk<itni azSzL
szerinti ellátrási szerzódést, melyek a|apjźn 130 fő kerületi pszichiátriai beteg nappali e||átźsa biztosĹ
tottá válik.
A működési engedéýiik alapján egyik szervezet sem képes ennyi klienst ellátni, mive| a Moravcsik
Alapítvány engedé|yezett ellátotti létszáma 116 fő, a Szigony Utitárs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációéľt Közhasznú Nonprofit Kft. ellátotti |étszźma&D fő.
A20I3. évre vonatkozó sza|<rnaibeszámoló a|apjźn pontosan 133 fő e||źúźsźúvégzik'

6.) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |7941201l. (XI. 30.) számú határozatźlban döntött a
Józsefuáros Kártya gyélrtźsa, megszemélyesítése, éľvényesítő és elfogadóhelyi matricźlk gyártásatźr.
gyában lefolýatott beszerzési eljáĺás nyertes ajźn|attevőjérő|, mely szerint a Multicard
Mĺĺanyagkártya-gyźrtő Kft. (székhe|y: 1222 Budapest, Hárs u. 7.)|átja el ezeket a feladatokat. A Jó-
zsefuáros Kártyák megszemé|yesítésenek költsége2013. december 3|-ig20Ft/kttýa+ Áfa. Indokolt
afedezetbiaosítása a következő év kciltségvetésének terhére vźitozat|an összegben.

7.) A Szentkiľályi u. 26. szźtm a|atti 450 m2 alapteľületÍĺ toľnacsaľnok felszereltsége a testnevelési fog-
lalkozások gazdag és vźútozatos kínálatát teszi lehetővé, pad|őja iitésgátló, mely a gyermekek binon-
sága szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A kerületi iskolák tornatermeit azok kihaszná|tséryamiatt
nem tudják igénybe venni az óvodák. Mindezekre tekintettel az onkormányzat helyiség bérleti szer-
ződést kö,tött azBgyetemJog- és Á[amtudományiKarźtval évi bruttó |.200,0 e Ft összegben. A fela-
dat zavarta|an e||źúása, valamint a helyszín e|helyezkedése, felszereltsége miatt javasolom, hogy az
onkoľmányzat abeszerzési eljárás lefolytatásától eltekinwe ismételten kössön helyiség béľleti szerzó-



dés az Egyetem Jog- és ÁllamtudományiKarźtval-2o|4. december 31-ig évi bruttó l.200,0 e Ft ösz-
szegben.

8.) A Képviselő-testiilet aJőzsęfuárosi lntézményműködtető Központ költségvetésében 2013. decem-
ber 31. napjźig biztosított fedezetet a Losonci téri Altalános lskolában úszásoktatást végző 3 fó tsző-
oktató, valamint af uszodamester megbízźtsi díjára, melynek fedezete a tanfolyami díjakból beszedett
bevétel. A tanuszoda zavartalan míiködésének biaosítrása éľdekében a2014. évi megbizási szerzódé-
sek fedęzetének biztosítĺása indokolt és szükséges.

9.) A jegyző állatvédelmi hatósági feladatainak _ ťlryelemme,| az ál|afuéclelmi hatóság kijeltiléséről
sző|ő 33412006. (XII.23.) Koľm. rendeletben foglaltakľa _ ellátása éľdekében indokolt 2014. évre be-
szerzési e|jrárás lefolytatĺásą mivel a K und K Al|atgyógyźszai Bt. és a Polgáľmesteľi Hivatal kozött
fennálló megbízási szerződés 20 13 . decembeľ 3 1 . napján megsziĺnik. A kötelező feladat ellátása érde-
kében évi bruttó I.248,0 e Ft fedezet biĺosítrása szükséges.

10.) 2013. évben az onkormányzat megbizási szerzódést kötött tókepiaci elemzések készítésľe a BH-
35|512004. szerzódésszámú Hitelszerződés a|apján végrehajtott konverzió nyomon követésére havi
250.000'- Ft+Áfa dijazássa|. A szerződésre 20|4. február f8. napjźig, a végleges adóssá'gkonszo|idźr
cióig szĹikség van' a2013. évivel azonos tisszegben. A szerződés megkötése 500,0 e Ft+Afa, összesen
635,0 e Ft fedezetet igényel az onkormányzat költségvetésében.

t1.) 20|3. évben az Onkormányzat megbizttsi szerzodést kötött banki, pénzijgyi konstrukciók kidolgo-
zására vonatkozó szám|avezetés tźrgyźtban, az adósságkonszolidációra vonatkozó tanácsadásra' spe-
ciális hiteltermékek kidolgozásáľa társashźnak és bérházak felújítĺására, havi bruttó 300.000,-
Ft+járulékai dijaz,źssal.. A szerződést indokolt 2014. június 30. napjáig megkötni a2013. évi szerző-
désben foglalt feladatok befejezése érdekében, af0|3. évivel azonos összegben. A szerződés megkö-
tése összesen 1.800,0 e Ft+járulékai, összesen f.237,4 e Ft fedezetet igényel az Önkormányzat költ-
ségvetésében.

|2.) A Képviselő-testÍilet a25120|3. (I.23.) száműhatározatźlban döntött aľról, hogy 2013. decembeľ
3|-igaközbeszerzési eljárásokban 7 fős Bíráló Bizottságot hozott |étre, a tagokkal 2013. december
3l-ig megbizási szerződés került megkötésre, mely szerint díjazásuk: a ľendelkezésre állási díj
40. 000,- F tl ťo lhő+jáÍulék, bírálat esetén 1 20. 000,- Ft/főlhó.łj árulék.
A Képviselő-testi.ilet döntése szükséges a Bíľáló Bizottság 2014. januáĺ l-jétől 2014. oktć:ber 3l-ig
terj edő időszakľa vonatkozó dijazźsźlra.
Javasolom a 7 fó dijazásźra f0|4. januźlr l-jétő| 2014. október 3l-ig, havi 120.000,- Ft/fő+járuléka
f e dezetet b izto sítan i.

Tekintettel aľra, hogy 20|4. évben előreláthatóan minden hónapban vźrhatő közbeszerzési tigyekben
bírá|at,ezértapénzijgyifedezet7 ťo* 10 hónap * 120.000,- Ft/hő/fő:8.400,0 e Ft+ 2.04I,2eFt
járulékai, melynek fedezetére a2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás szükséges.

13.) A Yźtosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság 89/2013. (I.28.) szźtmíhatźnozata a|apjźn az Önkor-
mátnyzat 2013. december 31. napjáig megkezdett,közbeszerzési értékhatfut elérő közbeszerzési e|játrźr

sainak bonyolítrását, továbbá eseti közbeszerzési tanácsadói feladatok e|lźtását 2013. február |-jétől
2013. december 31-ig az ysz-Y.pR Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.) látja el, nettó
1.000,0 e- Ft+Áfa összegű dijazźs ellenében. A Kft. végzitovábbá a KMOP-5.1.IĺB-I2-k-2o12-000l
kódszámú, ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna-negyed pľogram III'' elnevezésű projekt lebonyolíilĺsá-
hoz kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatokat is.

A Kbt. 120. $ g) pontja szerint e töľvéný nem kell a|ka|mazni az uniós értéIrhatttrt el nem érő hivata-
los közbeszerzési tanácsadói tevékenység igénybevételére. Mindezek a|apján, valamint az áúhilződő
közbeszerzési eljárásokra és a fe|adate|Iáttáls folyamatos biztosítása érdekében, javasolom, hogy f0|4.
december 3l-ig a megbízźsi szerződés meghosszabbitásźtt a fe|adatellátásra vonatkozőan, a2013. évi
havi díjazźstisśzegévél tzonos összegben, mely összesen2014. évben 12.000,0 e Ft+Áfa. A megbízási
szerződés meghosszabbításának fedezetére e|ozetes kötelezettségvállalás szükséges a 2014. évi kĺjlt-
ségvetés terhére 12.000,0 eFt+ 3.240,0 e Ft Afa összegben.



M,) a) 2013. februźLr f}-tó| 2013. decembeľ 3l-ig tartó megállapodást kötött az onkormányzat aHeti
Válasz Lép- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft-vel, a Heti Ytůasz c. kĺizéleti-gazdasźryi hetilap preambu-
lumában meghatärozott Pest-budaiLźltkép c. mellékletében havonta ery alkalommal a kerülettel kap.
csolatos hírek, cikkek 1 oldalon történő megielentetésére, 180,0 e Ft+Afa összegben. A megállapodás
meghosszabbítása 20|4. december 3l. napjáig indokolt, váůtozat|an dijazźssa|.

b) 2013. február l-jétől 2013. december 3l-ig az onkormźnyzat hirdetési keretszerződést kötött a
Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek megvásárlására, havi 104, 8e Ft+Áfa dijazźs ellenében. A
hirdetési keretszerződés meghosszabbítása 20|4. december 31. napjáig, vźútozat|an díjazássa|.

c) 2013. április t-jétől 2013. december 3l-ig az onkormźnyzat szolgáltatási szerződést kötdtt a
Globomax 

_Zrt-ve|, 
a képviselő-testületi iilések onJine közvetítése tárg1ĺában, havi 220,0 e Ft+Áfa

díjazÁs ellenében. A szerződés meghosszabbítasa indokolt 2014. december 3l-ig, vźitozat|an díjazás-
sal.

d) foIz. március 1-jétől 20l3. decembeľ 31. napjáig az onkormányzat az observeľ Budapest Média-
figyelő Kft-vel megbízási szerződést kötött, íľott sajtó, RTV és az iĺtemetes média ťrgyelésre, havi
65,0 e Ft + Afa díjazás ellenében. A szerzodés meghosszabbítása indoko|t 2014. február 28-ig, vźńto.
zat|an díjazassal.

Valamennyi szo|gźitatźls megrendelésére vonatkozőanközbeszerzési értékhatĺáľt el nem érő beszerzési
eljárások keriiltek lefolytatásra, a nyertes ajánlattevők a legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgźltatźst
tartalmazőajánlatottették.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése - v. A diintés célja' pénzügyi hatása
A Képviselő-testi'ilet dönt a 20|4. évi vagy az azt követő költségvetési évek terhére az a|átbbiak ese-
tekben:
1.) a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges (kötelező feladat) iroda- és írószer, nyomtat-

vány, fax és fénymásoló gép festékhengereinek bizosításáľa vonatkozó kőzbeszerzési eljáľás
megindításához szükséges a |220I-01 cím dologi e|őirányzatźn 23.000,0 e Ft+Afa (bruttó

29.210,0 e Ft) fedezetéről.

2.) a PolgármestPri Hivatalban 4 éves időtaltamra új nyomtató és fenymásoló beľendezések, valamint
az oNKADo pľogľammal kompatibilis postĺízó gép (kötelező feladaQ 4 évre töľténő béľlésére,
jaÝitására, karbantaľtására, festékek, alkatrészek, kellékanyagok ellátásĺíľa vonatkozó közbeszeľ-
zési eljárás megindításához szükséges 110.000,0 e Ft fedezetéről, ame|y költségvetési évenként a
|220I-u cím dologi e|őirźnyzata teľhére bruttó 27 .500,0 e Ft-ot jelent.

3.) a Polgáľmesteri Hivatalban víruskereső, valamint mentőegységf0I4. évi licencének beszeľzésé-
re, a kozbeszerzpsi érté|<határt el nem éró beszerzési eljárás megindításához szükséges bruttó
2. 0 00, 0 e F t a 1220 Í -02 cím do l o g i e|őir źtny zatźn.

4.) a Polgráľmesteri Hivatal működéséhez szükséges alábbi feladatok e||źtäsára vonatkozó megbízási
szerződések fedezetének biztosításáról:
- zÜI4.január l.-től - 2014. december 3l-ig a Polgármesteri Hivatal épületének és telephelyeĹ
nek karbantaľtási feladataiľa (köte|ezó fe|adat) havi bruttó 176.000,- Ft+járu|ékai, összesen
2.|If,0 e Ft + 5I3,f e Ft munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźjźm|ási adó összegben, a
12202 cím szeméĺyi juttaüás és járulékai e|őirányzatźn.
- Z0l4.január 1-jétől f0I4. február 28-ig tanácsadói feladatok ellátására - a Teleki téri piac épité-
si beruházásínakbefejezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok és egyéb önkormányzati kivĹ
telezési munkák segítése, az Aurőra utcai rende|ointézet előkészítési munkái tárgyźlban (önként
vállalt feladaQ - havi 300,0 e Ft*Afa, összesen 600,0 e Ft + Afa összegben, a 11706-02 cím do-
|ogi e|őirźnyzatźn,
-zol4.január l-jétől 2014.februźrf$-igaVárosfejlesĺési és Főépítészi Ügyosaźiy fe|adataihoz
kapcsolódó pźiyázat figyelési l írási és egyéb feladatok e|látására (önként vźů|a|t feladat) havi
bruttó 130,0 e Ft+ járulékai, összesen 260,0 eFt+ 63,2 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szo-
ciźl|is hozzźýráľulási adó járulékai összegben, a L220|-03 cím személyi juttatĺás és munkaadót ter-
he lő j árulékok é s szociá|is hozzźĄ árulási adó e|őir źny zatáĺ'



- 20|4.január l-jétől _ 20|4. december 3l-ig a helyi nemzetiségi önkoľmźtnyzatok részére a mű-
kddésükh<iz szükséges személyi, technikai, adminisztratív feltételeinek bizosíĺásáľa (kötelező fe-
ladat ) havi bruttó 200,0 e Ft+ járulékai, összesen f.400,0 e Ft + 583,2 e Ft munkaadót terhelő já-
ľulékok és szociális hozzźĄáru|ási adó összegben, a 1220|.04 cím személyi juttatas és munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzź!źtu|ási adó előirányzatán.
-20|4.január l-jétől _2014. december 3l-ig a Polgáľmesteri Hivatalban adminisztrációs felada-
tok ellátásárą valamint a képviselő-testtileti és bizottsági ülések megszer\ĺezésére vonatkoző má.
solási, szkennelési feladatokľa (kötelező feladat) havi bruttó 140,0 e Ft+ járulékai, összesen
1.680,0 e Ft + 408,2 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájátru\ási adó összegben, a
I2f02 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźtra|źtsi adó elői-
rźnyzatźtn.
- zl|4.január l-jétő| -20|4. december 31-ig Afa tanácsadással kapcsolatos feladatok e||źtásátra

havi 200,0 e Ft*Afa, összesen 2.400,0 e Ft t+Afa (648,0 e Ft) összegben, a |2f0I-03 cím dologi
e|őirźnyzatán.
- 2014. december 3l-ig munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok e||źtásźra vonatkozó
megbízási szerzódés meghosszabúíĺá'u - önként vállalt feladat - havi 250,0 Ft+Áfa, összesen
bruttó 3.810,0 e Ft összegben, a If20I-03 cím dologi e|oirányzatán.

5.) 20|4. januátr 1-jétől hatźiyba lépő költségvetési szeľvek számviteli rendszerének változása miatt
szabźiyzatok elkészítésére (k<itelező feladat) külső szakembeľek igénybevételének fedezetéről
bruttó 2.500'0 e Ft összegben, a |220|-03 cím dologi e|őirźlnyzatán.

6.) 2014. évre pszichiátriai betegek nappali e||áúásźra (kötelező feladaQ vonatkozó - kötelező ön-
kormány zati fe ladatra _ hatźtr ozott idótaľtamú e l látás i szerződ é sek me gköté sérő l :

- a Moravcsík Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) 300,0 e Ft/hó szolgáltatási
díj ellenében,,
- a Szigony Utitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitációért Közhasmú Nonprofit Kft.-vel
(székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5N) 250,0 e Ft/hó szo|gá|tatási díj ellenében össze-
sen 6.600,0 e Ft összegben, a l 1301 cím dologi e|őirźnyzatźn.

7.) 2014. évre a,,Józsefváros Káľtya'' plasztik káIýa arculatterve (önként vźů|a|t feladat), egyszeri
|egyźttźsa, megszemélyesítése _ éľvényesítő matricák gyártźsa _ tárgytl vállalkozási szerzódés
módosítása, mely alapjan a20|4. december 31-ig összesen 2.000,0 e Ft összegű dijazźsbiztositá.
sa a Multicard MÍĺnyagkártya-gyttĺtő Kft. (székhe|y: 1222 Budapest, Hárs u. 7 .) részére, a 1 1301

cím dologi e|őirźnyzatán.

8.) 2014. évrę a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u,26. szátm alatti tornacsarnok helyiségbérletére
bruttó 1.200,0 e Ft fedezetének biztosítĺásĺáról, melynek alapján az Önkoľmányzat helyiségbérleti
szerződéstköt aPźlzÍnźLny Péter Katolikus Egyet JogĹ és AllamtudomátnyiKarźxal a Varunk ľád
Napközi otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos Övoda, a tÁ-ľl-re Napközi ottho-
nos ovoda óvodásainak testnevelési foglalkozásának (kötelező feladat) biztosíŁása éľdekében, a
I|20I cím dologi e|őirźnyzatáĺ.

9') 2OI4. január l-jétől 20ĺ4. február 28-ig a Losonci téri A|ta|ános Iskolában úszásoktat.ást végzó 3
fő úszóoktatő és 2 ťo uszodamester megbízási dijźnak (ĺinként vá|la|t feladat) fedezetéró| (2 ťo

úszóoktató részéte havi bruttó 71.I23,- Ft/fő+jĺárulékai, l fő úszóoktató részére havi bľuttó 9.346,-
Ft+járulékai,2fő uszodamesteľ havi bruttó 15.000,- Ft/fő+járu|ékai) összesen363,2 e Ft + 88,3 e

Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulrźtsi adó összegben, melyet a Józsefurárosi

Intézményműködtető Központ költségvetésében biĺosít, a szabad kapacitás hasznosítási bevétele
terhére.

|0.) zll4.január l-jétőI 2014. december 3l-ig az ái|atvédęlmi hatóság kijelöléséľől szóló 33412006.
(XÍ|.f3.) Koľm. rendelet szerinti feladatok e||źltására(źů|amigazgatási fe|adat) bruttó |.248,0 eFt
fedezet biztosításáľó| a szolgá|tatás megrende|ésére vonatkozőbeszerzési eljárás megindítása cél-
jából' a 12103 cím dologi e|őirányzatán.

11.) 20|4.januáľ 1-jétől 20|4. február 28-ig tőkepiaci elemzések készítésére, konverzió nyomon kö-
vetésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésérő|, és az ahhoz kapcsolódó dijazźs 250.000'-
Ft/hó+Áfa, összesen 500,0 e Ft+Áfa fedezetének biztosítĺásaról (önként vállalt fe|adat), a 11706-
02 cim dologi e|őlĺényzatán.
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|2.) 20|4. jitnius 30-ig banki, pénzugyi konstľukciók kidolgozására számlavezetéstárgyźtban' azadős-
ságkonszolidációra vonatkozó tanácsadásra, speciális hiteltermékek kidolgozásáľa társashźaak és
bérházak felújítására vonatkozó (önként vállalt feladat) megbízási szerződés megk<itésérő|, és az
atlhozkapcsolódó díjazás 300.000,- Ft/hó+járuléka, összesen 1.800,0 eFt+437,4 e Ft munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzźĄźm|ási adó fedezetének biztosítźsźró|, a 11706-02 cím szemé-
lyi juttatás és munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzźýźru|ttsi adó előiľányzatttn,

|3.)2014.január l-jétől 20|4. oktőber 3l-ig akózbeszerzési ügyekben eljráľó Birźúőbizottság tagjai-
nak megbízásáról. Tekintettel arĺla, hogy 2014. évben előreláthatóan minden hónapban várbatő
közbeszerzési Ĺigyekben bírálat, ezéĺt 7 fő * 10 hónap * 120.000,- Ftlhć,lfő : 8.400,0 e Ft +

2.04I,feFtjáľulékaifedezeténekbizosításátől,a 1ll01 címszemélyijuttatĺásésmunkaadótter-
he lő j ráru lékok és szoc i á|is hozzźĄ árulás i adó e|óir ány zatán.

|4.) 2o|4. december 3l. napjáig a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok e||źúź.sźú végzo ÉSZ-
KER Kft. _ vel kĺit<ĺtt megbízási szerződés meghosszabbításźra, mely összesen 2014. évben
12.000,0 eFt+ 3.240,0 e Ft Afa. Fedezetének biztosítása a 11706-02 cím dologi e|őirányzatán.

15.) a) f0|4. december 3l-ig meghosszabbitja a Heti Válasz c. közéletĹgazdasági hetilap pľeambulu-
mában meghattrozott Pest-budai Lźúkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a keľi'ilettel
kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon töľténő megjelentetéséľe vonatkozó megá||apodást, mely fe-
dezetének biztosítására a20|4. évre e|őzetes kötelezettségvállalás szükséges összesen f.I60,0 e
Ft+583'2 e Ft Áfa a l1103 cím dologi e|őirányzatán.

b) 2014. december 31-ig meghosszabbítja a hirdetési feliiletek megvásárlására vonatkoző hirdeté-
si keretszerződést, me|y fedezetének biĺositźsźtta előzetes kötelezettségvźi|a|ás sztikséges, össze-
sen I.257,2 e Ft+339,5 e Ft Afa a 1 1 l 03 cím dologi e|őirźnyzatátn.

c) 2014. december 3l-ig meghosszabbítja a képviselő-testĺileti ülések on-line közvetítése ttrgyá-
ban kötött szolgáltatási szerződést, mely fedezetének biztosítrására előzetes kötelezettségvźilra|ás
szükséges, összesen 2.640,0 eFt+7|f,8 e Ft Afa a 11103 cím dologi e|óirźnyzatźn.

d)20|4. február 28-ig meghosszabbítja azírotísajtó, RTv és az internetes média figyelésre vo-
natkozó megbízási szerzodést, mely fedezetének biztosítźsźtra előzetes kĺitelezettségvállalás szük-
séges, összesen 130'0 e Ft+35,1 e Ft Afa a 11103 cím dologi e|őirányzatźtĺ.

A fentiek a|apjźn2014. évre az összes előre vállalt kötelezettség |f4.760,7 e Ft, melynek fedezetéüI
önkormányzati szinten a költségvetési szeľvek és az önkormźnyzat saját bevételeit javaslom megjelöl-
ni. A 2. pontban foglalt 2015-20|7 . évekre évenként 2l .500,0 e Ft e|ózetes kötelezettségvállalás fede-
zetéij| az onkoľmá nyzat sajátt bevételét javasolom megj elölni.

VI. Jogszabá|yi köľnyezet
Azźi|amháztaľtásról sző|ő200|. évi CXCV. töľvény (Aht.) 36. $ (4) bekezdése szerint több év, vagy a
költségvetési éven tuli év kiadási e|oirźnyzat teľhéľe kötelezettségvállalásra a Képviselő-testtilet jogo-
sult.

Az Möw. 23. $ (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint a keľületi önkormányzatfe|adata különö-
sen a szociális, gyeľmekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról való gondoskodás.
Az 1993. évi III. töľvény (szt.) 9l. $ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a helyi <inkormányzat
ęllátási kötelezettségének a szociális szo|gá'|tatźst nyujtó szo|gá|tatőt" intézményt miĺködtető fenntar-
tóval |étrejött ellátási szerződés megkötésével is eleget tehet.
A közbeszeľzésekről szőIő 20|1. évi CVil. törvény 120. $ b) pontja a|apjtn e törvéný nem kell al-
kalmami az uniós érté|łhatźlrt el nem érő az 1993. évi III. törvény 59-85/A. $-aiban szabźůyozott szocĹ
ális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátrásźra szo|gáió źrubeszerzés és szolgáltatás megľende-
lése esetén. Tekintettel an4hogy apszichiátriai betegek nappali ellátĺásáĺól azSzt 65/F. $ (1) bekez.
dés b) pontja rendelkezik' ezért a Kbt. renđelkezései nem vonatkoznak ezen szo|gźitatás megrendelé-
sére.
A szociális igazgatásrő| és szociális ellátĺásokról szo|ő 1993. évi III. törvény 122. s a|apjźn a helyi
önkormányzat képviselő-testiilete az e||źúźtsi szerzódés megkötését, a szerződés módosítását, illetve
megszüntetését nem ruhäzhatja áÍ.



A Józsefuáros Kár|yáľól szóló 64/20II.(XI.07.) önkormányzati rendelet tarta|maz előírásokat a ,,Jó-
zsefuáros KźLIÍ;ď, programra vonatkozóan.

A Képviselő-testÍilet haŁĺsköre az Mötv.4. $-ában, 10. $-ában, l3.$ (1) bekezdés 15. pontjában,4l. $
(3) bekezdésében, 42. s 4.pontjában, az ĺht.36. $ (4) bekezdésében foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kéľem az a|źbbihatározati javaslat e|fogadását.

Határozati javas|at

A Képvtselő-testüIet úgy dönt' hogy

1. a) a Polgármesteri Hivatal f0I4. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal
iroda- és íľószer, nyomtatvány, fax- és fénymásoló gép festékhengerek beszerzésére - kötelező fe-
ladat - f0I4. januźr I-tő|20|4.- december 31-ig bruttó f9.210,0 e Ft összegben, a |f201'-0| cim
dologi e|őirźnyzatán, melynek fedezetéül a Polgármesteri Hivatal és az onkormányzat saját bevé-
telét, helyi adóbevételeit jelöli meg.

b) a Polgáľmesteri Hivata| 20|4. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal a Hivatal-
ban víruskereső, valamint mentőegység licencének beszerzésére _ kötelező feladat _2014.január
l-jétől 2014. december 3l-ig bruttó 2.000,0 e Ft ĺlsszegben, a |2201.0f cim dologi e|óirźtnyzata
teľhére, melynek fedezetéĹil a Polgáľmesteri Hivatal és az onkorményzat saját bevételét, helyi adó-
bevételeitjelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 04.

2. a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nyomtató- és fénymásoló berendezések, va|amínt az
oNKADo programmal kompatibilis postazó gép béľlése, javittsa, kaľbantartása, szükség esetén
festékek, a|katrészek, kellékanyagok beszerzése céljából _ kötelező feladat - előzetes kötelezettsé-
get vźú|a| 20|4. jarľ'lár |- f0|7 . december 3l-ig bruttó 110.000,0 e Ft összegben, a |2201-0l cím
dologi e|őlrźnyzatán.

b) aza) pont szerinti feladatra évenként bruttó 27.500,a e Ft előzetes kötelezettségvállalás fedeze-
tét| atárgyévi költségvetés Polgármesteri Hivatal, onkoľmányzat sajźlt bevételeit és helyi adóbevé-
teleitjelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 04.

3. felkéri a jegyzőtahatározat1. és2. pontja szerinti közbeszerzési eljarás előkészítésére.

Felelős: jegyző
Határidő: 20|4. jaĺuźtr 3|.

4. a Polgármesteri Hivata|2014. évi költségvetés terhéľe előzetes kötelezettséget vállal:

- 20|4. januźlr l-jétől 20|4. december 3l-ig a Polgáľmesteľi Hivatal épületének és telephelyeinek
kaľbantaľtasi feladatai e|láttására _ kötelező feladat - vonatkozó megbízási szerződés megk<itésére,

havi bruttó |76,0 e Ftĺjĺáľulékai, összesen 2.II2,0 eFt+513,2 e Ft-ra a Iff02 cím személyi juttatĺás

és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzÁjźru|źtsi adó előiľányzatán. Az e|őzetes kötelezett-
ségvállalás fedezetéiil a Polgármesteri Hivatal, onkoľmányzat saját bevételeit és helyi adóbevétele-
itjelöli meg.

- zDl4.január l-jétől 2014. februĺáľ 28-ig tanácsadói feladatok ellátrásáľa vonatkozó megbízási szer-
ződés megkötésére, melynek tźtrgya a Teleki téri piac építési beruhrázásának befejezéséhez kapcso-
lódó kivitelezési munkálatok és eg7ĺéb önkormányzatikivite|ezési munkák segítése, az Auróra utcai
rendelőintézet előkészítési / kivitelezési munkáira vonatkozó tanácsadás _ ĺinként vái|a|t feladat -
havi 300,0 e Ft+Áfa, összesen bruttó 762,0 e Ft összegben,11706-02 cím dologi e|óirényzatán. Az
előzetes kötelezettségvállalás fedezetéiil az onkormányzat sajźúbevételeit jelöli meg.

- zo|4.január l-jétől 2OI4. febrafu 28-ig a Városfejlesztési és Főépitészi[Jgyosztźiy feladataihoz
kapcsolódó páiyánat ťlgye|ésllirálsi és egyéb feladatok e||źttásźra vonatkozó megbízási szerződés



5.

6.

megkötéséľe - önként vállalt feladat - havi bruttó l30,0 e Ft+ járulékai, összesen 260,0 eFt+63,2 e
Ft-ľa a |220I-03 cím személyi juttatĺás és munkaadót terhelő járulékok és szociális |lozzájźrut'ási
adő etőirányzatán. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetéiil a Polgáľmesteri Hivatal és az Ön-
kormányzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit jelö|i meg.

- 20|4.január l-jétől 2014. december 3l-ig a helyi nemzetiségi önkormányzatok miĺködéséhez
szükséges személyi, technikai, ađminisztrációs feltételeinek biztosítására vonatkoző megbizá,si
szerződés megkötésére _ kötelező feladat - havi bruttó 200,0 e Ft+járulékai, összesen 2.400,0 e

Ft+583,2 e Ft-ra a |220|-04 cím szemé|yi juttatás és munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hoz-
zźýáru|ási ađő e|oirźnyzatán. Äz előzetes ktitelezettségvállalás fedezetéül a Polgármesteri Hivatal
és az onkormányzatsaját bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

- 20|4.januĺáľ l-jétól 20|4. đecember 31-ig a Polgármesteri Hivatalban adminisztrációs feladatok
e||áttźtsźtra, valamint a képviselő-testÍileti és bizottsági ülések megszervezéséhez szükséges másolá-
si, szkennelési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére - kötelezó feladat
- havi bruttó 140,0 e Ft+járulékai, összesen 1.680,0 eFt+408,2 e Ft összegben a |2202 cím szemé-
lyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtu|ási adő e|óirányzatźn. Az előzetes
kötelezettségvállalás fedezetéül a Polgármesteri Hivatal és az onkormányzat saját bevételeit, helyi
adóbevételeit jelöli meg.

- zoI4.január l-jétől 2014. december 3l-ig Áfa tanácsadással kapcsolatos feladatok e||źńásźnavo.
natkozó megbízási szetződés megkötésére - ĺjnként vállalt feladat - havi f00,0 e Ft+Afa, összesen
bruttó 3.048,0 e Ft ĺlsszegben, a L220|-03 cím dologi e|őirźnyzatán. Az e|ózetes kötelezettségvźi|a-
lás fedezetéül a Polgáľmesteri Hivata| és az onkoľmányzat sajźľ- bevételeít, helyi adóbevételeit je-
löli meg.

- 2014. janufu l-jétől hatźůyba lépő új számviteli rendszer miatti szabźt|yzatok elkészítésére vonat-
kozó megbízźsi szerzódés megkötésére _ kötelező fe|adat - összesen bruttó 2.500,0 e Ft összegben,
a I220I-03 cím dologi e|oirányzatźln. Az e|őzetes kötelezettségválla|ás fedezetéül a Polgáľmesteľi
Hivatal és az onkoľmźnyzat saját bevételeit, helyi adóbevéte|eit jelöli meg.

- 20|4. december 31-ig munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok e||átásźra vonatkozó
megbízási szerződés meghosszabbítása - önként vállalt feladat - havi 25O,0e Ft+Áfą összesen
bruttó 3.810,0 e Ft összegben a I220I-03 cím dologi e|oirányzatźn. Az e|ózetes kötelezettségvá|Ia-
|ás fedezetéül a Polgármesteri Hivata| és az onkoľmányzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit je-
löli meg.

Fe|e|ős: polgármester
Határidő: 2013. december 04.

felkéri a jegyzőt ahatźtrozat 4. pontjában meghatáľozott feladatokra vonatkozó megbizźsi szerződé-
sek megkötésére.

Felelős: jegyző
Hatĺáridő: 2013. decembeľ 3l.

a pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat e||źttásárahatáľozott időtaľ-
tamra 20|4. januźlr l. napjától 2014. december 31. napjźůg ellátĺási szerződést köt:

a) a Moľavcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt
3 0 0. 0 0 0, - F tlbő szo|gźtltatás i díj at b iztos ít,
b) a Szigony-Utiüárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Közhasznú Nonproťrt Kft-vel
(székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt.5Ą)), melynek ideje alatt 250.000,- Ft/hó szolgáltatási
dijat biztosít,

c) fe|hata|mazza a polgármestert a határozat a).b) pontja szerinti ellátĺási szerződések végleges
tartalmának összeállítrására és a|áírásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatéridó: a)-b) pont esetében 2013. decembeľ 04., c) pont esetében 20 13 . december 3 1 .



7. ahatározat 6. pontjában megjelöltkłite|ező ĺinkormányzati feladatra a20I4. évi költségvetés terhé-
re előzetes kötelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben, a l 1301 cím dologi e|őirźnyzatźtn. Az e|ő-
zetes kötelezettségvá||a|ás fedezptéül az Önkorményzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli
meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 04.

8. a) az Önkormányzat a Mu|ticard Műanyagkártya-gyźrtő Kft. (székhe|y: 1222 Budapest, Háľos u.

7.) kĺlzött kötdtt - a,,Józsefuáros Káíya'' plasztik káltyáinak arculattervezése, egyszeľi legyártása,
megszemélyesítése, - éľvényesítő matricák gyĺźrtźsa, az elfogadóhelyek számára elfogadóhely mat-
ricźtk gyártása tárgý - vźů|a|kozźtsi szerződés teljesítési időtaľtamát 2014. december 31. napjáig
módosítja,

b) az a) pont alapján Józsefuárosi Krfutya költségét - önként vá|lalt feladat _ az onkormányzat a
f0|4. évre 2.000,0 e Ft ĺisszegbenhatźrozza meg a 11301 cím dologi elóirányzatźn. Az e|ózetes
kötelezettségvállalás fedezetéül az onkormányzat sajźtbevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg,

c) felkéri a polgármestert az a) pont szeľinti vźń|a|kozźtsi szerződés módosítrásának a|źúráłsára.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetében 2013. december 04., c) pont esetében 2013. december 31.

9. a) 2014.. évre vonatkozóan helyiségbérleti szerződést köt a Pźzmány Péteľ Katolikus Egyetem
Jogi- és A|lamtudomźłnyiKarátval a Budapest, V[I. kertilet Szentkirályi u.26. sz. alatti, fřjldszinti
450 m2 alapterületű toľnacsaľnok bérletéľe vonatkozóan, az Önkormányzat fenntaľtásában lévő Vá-
ľunk Rád |apközi Otthonos ovoda, a Mesepalota Napközi otthonos ovoda, a ľÁ-ľl-xA Napközi
otthonos ovoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó l.200,0 e Ft bérleti díj osz-
szegben 2014. decembeľ 3 l-ig.

b) az a) pont a\apjźn a bérleti dijra _ kötelező feladat _ a 20|4. évi költségvetés teľhére bľuttó
1.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a IIfD| cím dologi e|őirźtnyzatźtn. Az e|oze-
tes kötelezettséget vállalás fedezetéül az onkormányzat sajźú bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli
meg.

c) felkéľi a polgáľmestert ahatźrozat a) pontja szerinti helyiségbéľleti szerződés megkötéséľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a)-b) pont esetében 20 13 . december 04., c) pont esetében 20 l 3 . decembeľ 3 1 .

10.a) a Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központ 2014. évi kiiltségvetésében363,2 e Ft+88.,3 e Ft
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzáĄáru|álsi adó összeget biĺosít a Losonci teri A|ta|á-
nos Iskolában 2014. januźn 1. napjától _2014. februĺár 28.napjźtigúszásoktatĺástvégző 3 fő úszóok-
tató és 2 fő uszodamester megbízási díjainak fedezetére (2 fó tszőoktató részére bruttó 7|.123'-
F111,ő6ij+jźrulékai, 1 fő úszóoktatő tészérę bruttó 9.346,- Fťhó+járulékai,2 fó uszodamester bruttó
1 5. 000,- F tlhő / fo+járulékai).

b) az a) pont a|apjźn a 20|4. évi költségvetés terhéľe az źúmeneti gazdálkodás időszakźra 2014.
január, február hónapokĺa aztszásolr<tatás feladatainakel|átására vonatkozó megbizźsi szerződések
fedezetére _ önként vállalt feladat - 363,2 e Ft+88,3 e Ft munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozz'ź|źtru|álsi adó összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az intézmény tan-
folyami és béľleti dij bevételétjelö,li meg.

c) felkéri a Józsefvétosi Intézménymĺĺködtető Központ igazgatőjźtt az a) pont szerinti megbízási
szerződések megkötésére.

Felelős: a)-b) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefuárosi lntézményműködtető
Központ igazgatőja

Határidő: a)-b) pont esetében 2013. december 04., c) pont esetében 2013. december 31.
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ll. a) az źi|amédelmi hatóság kijelöléséről sző|ő 334/2006. (xII.23.) szátmű Korm. rendeletben
meg]latźrozott feladatok.ła, f0|4. január 1.-2014. december 3l. időtaľtamľa bruttó 1.248,0 e Ft
összeget biztosít.

b) az a) pont alapján előzetes k<jtelezettséget vźń|a| a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségve-
tés terhére bruttó I.248,0 e Ft összegben - |2|03 cím do|ogi - źů|amigazgatási feladat - előirány-
zatźtn _ szakźi|at-orvosi megbízási díj címen, melynek fedezetéül a Po|gármesteri Hivata| és az
Onkormány zat sajźú bevételeit, helyi adóbevételeit j elöli meg.

c) az a) pont alapján felkéri a jegyzőt a beszerzési eljáľás lefolytatására.

Felelős: a)-b) pont esetében polgáľmester, c) pont esetében jegyző
Határidő: a)-b) pont esetében 2013. december 04., c) pont esetében 2013. december 3l.

12. 20|4.január l-jétől 2014. februfu 28-ig tőkepiaci elemzések készítésere, konverzió nyomon kö-
vetésére vonatkozó megbizási szerződés megkĺltésére 250,0 e Ft/hó+Afa, összesen bruttĺ5 635,0 e
Ft fedezetet biĺosít - önként vállalt feladatként -, melyre előzetes kötelezettséget vállal a |1'706-
Of cím dologi e|őirányzatźn, Az e|őzętes kötelezettségvállalás fedezetéül az Önkormányzat sajáÍ
bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. december 04.

13. 20|4. január l-jétől2014. június 30-ig bankí, pénziigyi konstrukciók kidolgozására számlavezetés
tárgĺźtban, és adósságkonszolidációra vonatkozó tanácsadásra, speciális hiteltermékek kidolgozá-
sáľa tĺáľsashźnak és bérházak felújítrásáľa vonatkozó megbízási szerzódés megkötésére _ önként
vállalt feladat - 300,0 e Ft/hó+járuléka, összesen 1.800,0 eFt+437,4 e Ft fedezetet biztosít a
|1706-02 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýáru|ási adó elő-
irźnyzatźn. Az e|őzetes kötelezettségvállalás fedezetéül az onkormányzat saját bevételeit, helyi
adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 04.

14. a) 2014. januálr l-jétől 2014. október 3l-ig a közbeszerzési eljrárásokban7 fős Bíráló Bizottság
tagjainak dijazásźtt 120,0 ę Ft/hć,lfő+járulékai źi|apitja meg, ezért 2014. évre előzetes kötelezett-
séget vállal a 8.400,0 eFt+f.04|,2 e Ft összegben, a ll101 cím személyi juttatrás és munkaadót
terhelő járulékok és szociális honź$źtu|álsi adó előirrányzatátn. Az előzetes kötelezeĺségvźů|a|źs
fedezetéül _ kötelező feladat - az Önkormányzatsaját bevételeit, he|yi adóbevételeit jelöli meg.

b) 2014. december 3l-ig meghosszabbítja a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok e||źltá-

sára vonatkoző megbizźlsi szerződést - kötelező feladat - havi 1.000,0 e Ft+Áfa összegben, ösz-
szesen 2014. évben l2.0oo,0 eFt+3.240,0 e Ft Áfa tisszegben, melyre előzetes kötelezettséget
váilia| a 11706-02 cím dologi e|oirźtnyzatźn. Az e|ozetes kötelezettségvállalás fedezetéül _ kötele-
ző fe|adat - az onkoľmányzat saját bevételeit' helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. december 04.

15.) a) 2014. december 31-ig meghosszabbítja a Heti Válasz c. közéletĹgazdasźryi hetilap pľeambulu-
mában meýattrozott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a keriilettel
kapcsolatos hírek, cikkek l oldalon történő megielentetéséľe vonatkozó megźi|apodást _ önként
vállalt feladat - , mely fedezetének biztosításáľa a20I4. évre előzetes kötelezettséget vállal össze-
sen 2.160,0 e Ft+583,2 e Ft Afa <ĺsszegben a 11103 cím dologi e|oirźlnyzatźn. Az e|őzetes kötele-
zettségvźů|a|ás fedezetéül az onkormźnyzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

b) 20|4. december 3l-ig meghosszabbítja a hirdetési feltiletek megvásáľlására vonatkozó hirdeté-
si keretszerződést- önként vállalt fe|adat - , Pely fedezetének biztosításátra előzetes kötelezettsé-
get vállal összesen I.257,f e Ft+339,5 e Ft Afa összegben a l1103 cím dologi e|okźnyzatźln. Az
előzetes kötelezettsé gvźilra|źs fedezetéül az onkormányzat saját bevéte|eit, helyi adóbevételeit je-
löli meg.
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c) f0I4. december 3l-ig meghosszabbítja a képviselő-testületi Ĺilések on-line közvetítése tźtrgyá-
ban kötött szolgźůtatási szerződést' mely fedezetének biztosítlĺsáľa előzetes kĺitelezettséget vállal
önként vállalt feladatként összesen 2.640,0 eFt+772,8 e Ft Áfa összegben a 11103 cím dologi
e|őirányzatźln. Az e|őzetes kötelezettségvállalás fedezetéiil az onkoľmányzat sajźú bevételeit, he-
lyi adóbevételeit jelöli meg.

d)20|4. február 28-ig meghosszabbítja azírott sajtó, RTV és az internetes média figyelésre vo-
natkoző megbízási szerzodést _ önként váila|t fe|adat - , mely fedezętének biztosítiásáľa előzetes
kötelezettséget vállal cisszesen 130,0 e Ft+35,l e Ft Áfa összegben a 1 1l03 cím dologi előirány-
zatźn. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetéül az onkormányzat saját bevételeit, helyi adó-
bevételeitjelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 04.

16. felkéri a polgármesteft a határozat I2.,l3. ,14.b) és a 15. pontjában foglalt megbizźsi szerződések
a|źirásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 3l.

l7. felkéri a Polgármesteľt, hogy a 20|4. évi költségvetés tervezésénél, valamint a 2. pontban foglal-
takat af0|5-20I7 . évi költségvetés teľvezésénél a hatźlrozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az onkormányzat 20|4. évi költségvetésľől szóló önkormĺĺnyzati ľendelet és az azt

követő költségvetésró| sző|ő ĺĺnkormányzati rendelet elfogadása.

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: a Polgármesteri Hivatal valamennyi belső szeľveze-
ti egysége, valamennyi önkormányzati fenntaľtású költségvetési szerv.

Budapest, 2013. november 25.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:

,J, MW
řlr. Mészáľ Erika

aljegyző
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