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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat
Képviselő-testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet 46012012. (xII. 19.) számű, hatźtrozatźtban úgy döntött, hogy önként
vállalt feladatként, a 2012. évi kĺiltségvetés terhére |3.49|,| e forint ĺĺsszeget biztosít a
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat KeľĹileti Védelmi Bizottság ,,a
rendkívĹili téli időjaÍási viszonyok soľĺán jelentkező feladatok e||źLté!sálÍď, sző|ő Intézkedése
a|apjána rendkívĹi|LtéIiídőjźrźLsi viszonyok sorĺán jelentkezo feladatok ellátásáta.

Az Intézkedés feladatként rcgzítette a koztęrĹileten életvitelszenĺen tartőzkodó személyek,
valamint energia ellátás nélktil maĺadt helyi lakosság iđőszakos befogadó helyként
kialakítandó ,,ÉLETMENTO PONT'' mfüöđtetését a Budapest, VI[. keľület Dankó u. 18.
szélma|att.

A 34t2013. (II. 06.) szĺĺmú képviselő-testĹileti hatźrozat éľtelmében az ,,ELETMENTO
PONT'' működését 2013. februaľ Z8-ighosszabbította meg.

il. A beteľjesztés ĺndoka
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|3. december 4. . sz. napiľenđ

Táľry: Javaslat fedezet bizosításara a rendkíviili téli időjaľási viszonyok során jelentkező
feladatok e|IźÍásźra

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tárgyalni, a dĺintés elfogadásźůloz minősített szavazattöbbség
szĹikséges.
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ĺrcvzó
Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bĺzottság véIeményezí x

Humánszolgáltatási Bwottság véleményezi

Határ ozati jav aslat a bizottság szétmár a:

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testi'iletnek az e|őterjesztés
meŃźrslłallźsźtt.
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A 20|3/2014. évi té|en az e|(5ző évi idł5szak<hoz hasonló időjĺĺľási viszonyok vaľhatóak, így
szĹikséges az ',ÉLETMENTO PONT'' ismételt üzembe helvezése.

ilL Tényállási adatok

A 20|2/2013. évben üzemelt ,,ÉLETMENľo poNľ,, az ak<kor még Kisfalu Kft. kezelésében
lévő Dankó u. 18. szélm a|at1ri önkoľmĺĺnyzati tulajdonú ingatlanon lévő sportpáIyán kerĹilt
kialakí|'ásľa, oly módon, hogy 20|2. december l9-én l7.00-ig telepítésre keľült 8 db (2*4
összefrĺzĺjtt csopoľtban telepített) nappali melegedőhelyként funkcionáló 63 M rajsátor.

IV. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület döntésének éľtelmében a 201312014. évi té|en az ,,ÉLElMENlo
PONT'' hasonló kĺiľiilmények között szintén a Dankó u. 18. szźtm a|atti helyszínen keľĹilne
kialakításra úgy, hogy az ,,ÉLETMENTŐ PONT'' helyszíne a telek belső kerítéssel hatĺĺrolt
teľĹiletéig éme.

Az ,,ELETMENTO PONT'' feladata a Főváľosi onkormányzat szociźiis ellátórendszeľének
kiegészítése oly módon, hogy annak szo|gźitatźlsa a hét bármely napján (este 20.00 őrátő|
másnap reggel 06.00-ig) igénybe vehető legyen.
Az ,,ELETMENTO PONT'' mfüĺidése 20|3. decembeľ 18. és 2O|4. februlír 28. közĺjtti
idotartamra tervezett, de tekintette| az időjarási viszonyokra, működése szfüség szerint a
Képviselő-testiilethatározatźnalmeghosszabbítható.

A Dankó u. 18. szám alatti helyszín a Jőzsefvátosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.
vagyonkeze.lésében áll. A 2013. május 27-én megkötĺitt vagyoĺlkeze|ési szeruőđés19. pontja
alapján az Önkoľmźnyzat az ingat|ant a lakosság védelme éľdekében akatasztrőfavédelemről
és ahozzá kapcsolódó egyes tclrvények módosításĺĺľól szóló 2O|I. évi C)O(WII. tĺirvényben
szabá|yozott veszélyhelyzet esetén térítésmentesen hasznźůhatja. A veszélyheiyzet
fennállásáróI, az igénybevétel módjĺĺľól, idi5taÍtamáÍól az onkotmźnyzat és a Józsefuárosi
Közösségi HéLzak Nonprofit Kft . külĺjn megállapodásban állapodnak meg.

A feladatellátásban kcizreműkö dő szerv ezetek:

A Józsefulírosi Közteľtilet-felügyelet és Vĺĺľosiizemęltetési Szolgálat az ,,ELETMENTS
PoNT''-ot a Dankó u. 18. szán a|atti ingatlanon kialakítja és folyamatosan mfüödteti, a
tervezett73 naptateát biztosít, gondoskodik a folyamatos őrzéséro|,tiszténtntźsárőI,továbbá
segítséget nyujt a bajba jutott lakosság költöztetésében, a flĺtőberendezések, szá||ítźsábarl,
emellett a fentiekben je|zett időtaľtamban fokozott közterületi ellenőrzést, jźrőrözést taÍt,
folyamatosan, napi 24 őrában. A szállításhoz gépjármúveket bizosít 24 őrásiizémidőben.
Emellett kdzľemÍĺködik a fütetlen ingatlanokban étők számźra olajradiátorok és
flĺtőberendezések telephelyéről tĺiľténő ki- és visszaadásában.
Tekintettel arľa, hogy a frĺtőbeľendezéseket atava|yi évben a Kisfalu Kft. szállította|<l az erue
igényt bejelentő lakosságnak, szfüséges ezenťutőbeľendezések átađásaa JKFVSZ részére.

v. A diintés célja, pénzĺiryi hatása

Józsefuiĺľos Önkoľmźnyzata kiemelt feladatként kezeli a hátrányos helyzetu és az
iinhibájukon kívül a táľsadalom peremére szoruló emberek etlátását. Tekintettel aľľą hogy
20|3/20|4 telén is a tavaIyi évhez hasonlóan hideg időjáras vźrhatő, nagyon fontos az
,,ÉLETMENľo poNľ'' ismételt iŁemeltetése és a nä,jlenalanok frĺtött kĺirülmények között
történő elhelyezése.



A ľendkívüli téli időjaľási viszonyok során jelentkező feladatok teÍvezett költsége
15.000.000,- Ft. Ebből az,,ÉLETMENTO PONT'' tizemeltetés becsült költsége 4.100.000'-
Ft, a közteľületek fokozott ellenőľzésének többletköltsége 8.700.420,-Ft' tartalékľa, előre nem
tervezhető kiadásokĺa 2.|99.580'- Ft. A tavalyi évnél nagyobb költségigéný az esetleges
váratlarlhelyzetek kezelése és a Dankó u. l8. száma|attitelek üzemeltetés utáni rendezése _ a
telek spoľtudvarként üzemel, ezért tavasszal, az tizemeltetés befejeztével teljes könĺ
tęľĺilętręndęzés sziikséges _ indoko[ia'

A20|3120|4.évitewezettköltségeketahatźtrozatI.szźtműmellékletetarta|mazza.

AtervezeÍtbecsiilt kĺiltségek megoszlása 20|3. évre3.|79,6 e Ft, 2014. évre l1.820,4 e Ft.

2013. évre javasoljuk a 1ll07-0l cím mfüiidési és általános céltaľtalékon belül a
Polgarvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása céltaľtalék eLóirźnyzatát megjelcilni,20|4.
éwe előzetes kötelezettségvállalás sziikséges önként vállalt feladatként a Józsefulírosi
Közteľület-felügyelet és Vaľosüzemeltetési SzolgáIat költségvetésében biztosítani.

vI. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testiilet döntése Magyarország helyi ĺinkormĺĺnyzatairő| sző|ő 20I|. évi
CLXxxx. törvény 23. $ (5) bekezdésének 11. és |2. pontjan alapul.

Ké rem az alá.ůbi hatá.ľ ozati j avas lat elfo gad á s át.

Hĺ.ľÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. kijelöli a35315 he|ytajzi szźmű, természetben a Budapest VIII. kerület,,'Dankó u. 18.

szátm a|atti ingatlan kĺilső és belső keľítés kĺĺzötti terĹiletét ,,ELETMENTo PoNT''-ként
történő tizemeltętésre 2013. december 18. és 2014, február Z8.közötti időtaľtamľa.

Fęlelős: polgĺĺľmester

Hatlíridő: 20|3. december 4.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy kĺissĺin megállapodást a Jőzsefvttrosi Köz<isségi Hazak
NonproÍit Kft-vel a35315 helyrajzi szźlmí ingatlan ,,ELETMENTO PoNT''-ként tiirténő
üzemelteté sére az 1 . pontban meghataro zott ídószal<ra.

Felęlős: polgáľmesteľ

Hatĺíľidő: 20|3. december 18.

3. ĺinként vállalt feladatként a rendkívĹili téli időjaľási viszonyok során jelentkező feladatok
ellátasaľa 15.000,0 e Ft-ot bizosít a hatźlrozat l. szĺímú mellékletében ľészletezettek
szeint, melyből a 2013. évi költségvetés teľhéľe 3.|79,6e Ft-ot a működési cél és
általános taľta]ékon belül Polgaľvédelemmel és katasztrőfa feladatok e||źúźsa céltaľtalék
elófuźnyzata teľhére, a 20|4. évi költségvetés - helyi adóbevételek - terhére előzetes
kö'telezettség vállalásként ||.820,4 e Ft-ot a Jőzsefvźtosi Ktiztertilet-felügyelet és
Viĺrosüzemeltetési Szolgálat ktĺltségvetésében.

Felelős : polgĺĺľmester

Hatáľidő: 20|3. december 4.



4. a) a határozat 3, pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-0l cím
múkĺĺdési cél és általĺĺnos tartalékon betül a Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok
ellátasa céltaľtalék ĺjnként vállalt fe|adat e|íĺfuányzatźrő| 3.179,6 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás, a IIl08-02 cím finanszírozásí mfüĺjdési kiadáson belül az
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - ĺjnként válla|t fe|adat _
eloirźnyzatétra,

b) a Józsefuáľosi KözteľĹilet-feliigyelet és Viírosiizemeltetési Szolgá|at 80106 cím _
<inként vállalt feladat _ finanszíľozási műkĺiđési bevételeken be|u| az iľiínyítószervi
tĺímogatásként folyósított támogatás fizetési száľĺiőn tĺiľténő jőváitźsa_ önként vá||a|t
feladat - e|őfuźnyzatát 3.179,6 e Ft-tal' a és ezze| egyidejűleg _ önként vźů|alt
feladatként a kiadás személyi juttatás előirźnyzatát l.584,0 e Ft, a munkaadőtteľhelő
járulék és szociális hozzájárulźtsi adó e|őirźnyzatát 427,7 e Ft, a dologi e|őirányzatát
t.|67,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester

Hatĺíľidő: 2013. december 4.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló ľendelet következő
módosításrĺnál és a 2014. évi költségvetés készítésénél ahatźrozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáľidő: a2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításanáI és a20|4. évi
k<iltségvetés készítése.

6. fęlkéri a Kisfalu Kft. igazgatóját, hogy até|i időszakľa _ 2013. december 19. és 20|4.
miíľcius 01. ktizötti időszak'ra_ az onkoľmźnyzattulajđonában |évő,20|2l2013. évben
használt olajradiátoľokat és fütőberendezéseket a Józsefulírosi Közterület-felügyelet és
VarosĹizemeltetési Szolgálat részére bocsássa ľendelkezésľe, hogy a Szolgálat azokat a
lakosság részére ľendkívüli hideg időjáĺás esetén adja átmenetihasznáiatźha.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határidő: 20|3. december 1 8.

7. felkéri a Józsefulírosi Közteľület-felügyelet és Viĺrosĺizemeltetési Szolgálat igazgatőjźń,
hogy készítsen átadás-átvételijegyzőktinyvet az olajradiátorok és a frĺtőberendizések
lakosság részéte töľténő átadás-átvétele kapcsán, mely tarta|mazza a visszavétel
időpontját valamint, hogy az átvevő teljes anyagi felelősséggďrtartozika beľendezések
nem rendeltetésszeľÍĺ hasznáiatából adódó károkért, valamint, hogy az Onkormźnyzat a
beľenđezések ľendeltetésszeriĺ haszná|ata soľán keletkezett kaĺoŕert felelősségei ''.-vá||a|.

Felelős: Józsefuarosi KözterĹiletfelügyelet és Viĺľosiizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatátidłĺ : 20 I 4. februĺĺľ 28.



8. felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a2014. mĺírcius havi második rendes képviselő-testĹileti
tilésén szĺmoljon be a rendkí\'iili téli időjaľási viszonyok során e|végzett védekezési
feladatokĺól, megtett intézkedésekľől, és a ľendelkezésľe bocsátott források
felhasználásáró1.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 20|4. maľcius havi második rendes képviselő-testiileti ülés

A döntést végľehajtását végző szervezeti erység: Péĺlzngyi Ügyosztály, Józsefuarosi
KözteľĹilet-felügyelet és Varosiizemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft., Törvényességi és
Perképviseleti Iroda

Budapest, 2013. november I 8.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegĺző

nevében és megbízásából

ł tĺĺľ^ l r rJ, ,ĺU,Ł_ą,n +*,,Mfri' v- /
dr. Mészar Erika

aljegyző
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ľ.eladatot
ellátia Feladat megnevezése

Eletmentó Pont
kialakítása

JKFVSZ

Feladat tartalmi elemei

Kitelepiilés

IĺIetmentó Pont
ĺizemeltetése

árarfl, viz, PB palack
mobil wc bérleti díj

ellátmány, cukor, tea, stb.

szemét syĺĺités. szállítás

gépi áľmiĺ iizemanyag kĺiltsés

tervezett ktiltség

építés, kialakítás: 155.000,- Ft

1 fö 24 őrás folyamatos * 1

f(i |2 ôrás (éjszaka) óľzés

PB palack 27 csere 23 kg 1 1.500,-
Ft/csere/daľab 3 1 0.500,- Ft

áram, víz: 45.000,- Ft

mobil wc 100.000.- Ft

egyéni védóeszkÖz ellátmĺány
(zumikesztvĺím száimaszk.

tea 60 |lnap,300 x 2 d|lađag/ĺap

200.000.- Ft

az iisszes ktiltségból 2013. 12. 31.ig
teriedó kiiltsés

2 fo vagyonór 8 1 0,- Ft+AFA/Óra

bruttÓ 2.703.500.- Ft

bruttÓ 43.000.- Ft

védó ruha 93.000,- Ft, kesztyiĺ
40.000,- Ft, maszk 30.000,- Ft

PB palack 59.548'- Ft, árarrl, viz
8.630,- Ft

mobil wc 19.178.- Ft

200.000.- Ft

155.000.- Ft

véđóruha |7.836,- Ft, kesztyiĺ 7,568,-
Ft. maszk 5.753.- Ft védóoltás

46.667,-Ft

8.247.-Ft

bruttÓ 408.240,. Ft

38.356"- Ft



Feladatot
ellátia

Feladat megnevezése

Kiizteriilet ellenózése

egyszer használatos
védóľuha, védóoltás)

JKľ.vsZ

Feladat taľtalmĺ elemei

I fó 24 Órás diszpécseľ -r

2 fö 24 Óľás iaľórÖzés

I fo24 Óľás diszpécser +

2 fö 24 Órás jaľórÖzés

ünnepnapokon

(dec. 24.,25.,26.,31., jan. 0 1.)

védöoltás 20 fó 180.000.- Ft

tisszesen: 4.100.000.- Ft

iizemanyag' sk. futás kÖltsés

egyszeri dologi kiadások

higgiéniai eszktiz k, védóital
stb.

l fii 1000,- Ftlóra+ munk járulék

Összesen: 6.67 5.I20.- Ft

tervezett kiiltség

1 fłi 2000,- Ftlóra+ munk jaľulék

cisszesen: 914.400.- Ft

telefonkÖltség

ässzesen: 955.023.- Ft

180.000.- Ft

bruttÓ 508.900.- Ft

bruttÓ 342.000.- Ft

megiegyzés

bruttő 260.000,- Ft

łisszesen: |2.800.420.. Ft

1.280.000,- Ft

fissz: 8.700.420.- Ft

73r.520,-Ft

97 .597.- Ft

65.589.- Ft

łĺsszesen: 3.179.592,- Ft

ősszz 2.224.569.. Ft

49.863,-Ft


