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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szeĺvęzęti és Műktiđési Szabá|yzatátő| sző|ő 25l20I3. N .27.)

szttmű önk. rendelet 26. $ (2) bekezdés a) pontja alapján ,,Allandó napirendi pontok kerüĺnek
tájékoztató formájában a Képviselő-testület elé: a Képviselő-testület által megszabott
határidőben el nem készült előteľjesztések jegłzéke, amely tartalmazzą a halasztás rovid
indoklását és az előterjesztő által vóllalt új határidőt.',

A fentiek értelmében tźtj éko ńatom a Ti s ztelt Képvi selő -te stiil etet az a|ábbiakr őI:

Javaslat őstermelői helyi piac teľiiletének kijeliilésére és mííkijdtetéséľe

22st2013. (vl.0s.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. kote|ezo önkormányzatífeladatként őstermelői piacot a|akítki a,,Jőzsefuarosi HpľI
PIAC'' elnevezéssel a Budapest, VIII. keľiilet Gyulai Pál utca Rakóczi út és Stĺáhly utca

kozcitti szakaszon, 20 13 .j úlius 6-tőI 2013 . decembeľ 2l -ig.

Előteľjesztő: Riman Eđina - jegyző

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f013. december 04. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|

A napiľendet nyílt ülésen kell tareyalni' döntés nem sziikséges. /1

ElorÉszÍró szľRvezeTl EGYSÉG: SzpnvľzÉsl És KÉpvlsELoI IRoDA ?ąt
KÉszÍľpľre (ÜcvnĺrÉzo NevE): VlpÁrNÉ CsÉgl TÍvpn.
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL" IGAZoLAS: ?-_ a---.--\

Jocl roNľR gLL: 
Q

Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Hatźtr ozati jav aslat a bizottság szźmáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoltsáý Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|oteriesztés mestársv a|źsát.
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2.

3.

apíac működtetési és üzemeltetési feladatait aJózsefuaľosi Városüzemeltetési Szo|gźiat
látja el.

a) apiac kialakítási költségeiľe 2.250,0 e Ft-ot biztosít,

b) a piac műkodtetési, üzemeltetési költségeire 2.306,5e Ft-ot biztosít
az áItalźnos mfüödési tarta\ék és a piac műkĺjđési bevételének teľhéľe.

ahattĺozat 2. pontja aIapján felkéľi a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szo|gáIat vezetőjét

a) készítsen előteľjesztést a költségvetési szerv a|apitő okiratának és a szervezeÍl és

múkö dési szabá|y zatáĺak módo sít tsźr a,

b) a jogszabá|yi előírásoknak megfelelő piac kialakítása és tizemeltetése éľdekében a

szfüséges eszkĺizök, berendezésekbeszerzésére, szolgáltatások megrendelésére,

c) a piac hźzirenđjének kidolgoz ására.

felkéri a Jĺízsefuárosi Váľosiizemeltetési Szoleálat igazgatóiát. hogY a Képviselő-
testiilet 2013. novembeľ havi második ľendes iiléséľe készítsen beszámolĺít a piac

műktidéséről.

ahatáľozat 3. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkormányzatkiadás 11 107-01 cím mfüödési cél és általĺínos tartalékon belül az

általános tarta|ék eloirźnyzatából - kötelezo feladat - azáto|ás a|őI2.036,5 e Ft-ot

felold és egyben 2.036,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1I108-02 cím _ kötelező

önkormányzati ťe|adat - finanszírozási múködési kiadásokon belül az írźlnyítőszervi

támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloirźnyzatźlra.

b) a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím _ kĺitelező onkormáĺyzati
feladat- múkö dé si intézményi mfü ö đé s i b evéte l e|ók źny zatát 3 .20 0,4 e Ft-tal

megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 30105 cím dologi e|őfuźnyzatan belül azáfa
beťĺzeté s e|óír źny zattLt 68 0,4 e Ft-tal me gemeli.

c) a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező fe|ađat - bevétel

műkcjdési ťlnanszítozási bevételeken belül az írźnyítő szervi tiímogatásként folyósított

támogatás ťĺzetési szám|ántöľténő jőváírás e|oitźnyzatát2.036,5 e Ft-tal, és a kiadás

személyi juttatás előiľányzatźŃ l.776,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzćtjáru|ási adó e|őirźnyzatát479,7 e Ft-tal, dologi kiadási e|őirányzatźú

300,0 e Ft-tal' fe|ha|mozási kiadási e|őfuányzatát2.000,0 e Ft-tal megemeli az

őstermelői piac kiadásai címen.

felkéri a Jőzsefvátosi Kĺjzteriilet-felügyeletet és a polgármesteren keľesztül Józsefuaľosi

Kozbińonsági Polgarőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Túzoltő Egyesület Elnokét,

hogy a piac nyitvatartási ideje alattbinosítsiík a folyamatos járőrszolgźiaÍot apiac.
körnvékén.

4.

J.

6.

7.



felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetés következő
mó dosításán ti v e gy e fi gyelembe.

Felelős:

Ilatal.idő:

|.,2.,3.,6., 8. pont esetén polgármester
4., 5. pont esetén a Jĺízsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat vezetőie
7 . pont esetén a J őzsefv trosi KözteľĹilet-felügyelet vezetój e
I.,2.,4.c),7. porrt esetélr 20|3.július 06.
3.,4.b),6. pont esetén 2013.június 05.
4.a) pont esetén a Képviselő-testiilet 2013.június havi második rendes ülése
5. pont esetén a Képviselő-testĺilet 2013. novembeľ havi másik rendes ülése
8. pont esetén a kĺiltségvetésľől szóló önkormźnyzati rendelet k<jvetkező
módosítása

( A Józse.fvárosi Kozterület-.feltjgvelet és Vórosüzemeltetési Szolgálat 20]3. november 20-ai
tájékoztatása alapión: az őstermelői piac mijkadésével knpcsolatos beszámolót, azért nem áĺlt
módjukban határidőre elk.észíteni, mert a Józsefvárosi Koztertłlet-felügłelet, valamint a
Józsefiárosi Városüzemeltetési SzoIgálat átszervezésével (osszevonásóval) kapcsolatos
eljárás szülrségessé tette a vizsgálati időszak meghosszabbítósát. Az előterjesztést a Szolgálat
a Képviselő-testület december havi első üléséľe keszíti el')

A Józsefvdrosi Kijzteriilet-feliigvelet és Vdrosiłzemeltetési Szolgólat tdiékoztatúsa alapiún: A
december haví első iilésre azért nem keriil előterjesztésre a beszdmoló, mert az
előterjesztésben szerepeltetni kell a Palotanegyedi Termelői Piac 2014. évi, 39 alkalommal
tijrténő iizemeltetésével kapcsolatos tervezett kiiltségeket és ennekforrds biztosítdsdt.

Igl az előterjesztés a képviselő-testĺilet 2013. december 18-i iilésére keriil elkészítésre.

Kérem a tájékoztatĺí tudomásul vételét.

Budapest, 2013. november 26.

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevébgn és megbízásából:

Cfu?vr 
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