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testületi hatfuozatok végľehajtásárőI, az előző ülés
jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati
rendelkezésű részének p énzpiaci jel l egű lekötés érő 1.''

őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
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Polg áľm e steľi tájékoztatő

a 20Í4. mźlrcius 5.eĺ
képviselő.testĺileti

ülésľe

,,(1) Minden hónap első ľendes Ĺilésének állandó napirendi pontja a polgáľmęster írásos
tájékonatőja a lejfut határidejtĺ testületi határozatok végrehajtásźrő|, az előző ülés óta tett
fontosabb intézkeđésekĺől, a jelentősebb eseményekľő| és az önkormányzatí péĺueszkozok
átmenetileg szabadrenđelkezésri részénekpénzpiaci jellegű lekötéséről.''

(az SZMSZ 26. s (]) bek. alapján)



TtĄékoztatőalejárthatátidejiÍképviselő.testü|etihatźrozatok
végrehajtástlrő|

Tisztelt Képviselő.testii let!

A lejáľt hatáľidejű képviselő.testü|eti határozatok végľehajtásáről az alábbi
jelentést adom:

Javaslat a Corvin Sétóny Kft. tőkehelyzetének rendezésére

321t2013. (Wrr.29.)

A Képviselő-testĹilet, mint a Coľvin Sétany Kft. többségi tulajdonosa helyi teleptilésrendezés,
településfejlesztés önkormányzati fe|ađata elléĺása érdekében úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Kft. törzstőkéje felemelésre keľüljcĺn ĺisszesen 30.000 Ft pénzbeli
hozzźljáľulźls szolgáltatásźlva| (ebből onkormanyzattagotteľheli 20.000 Ft és Futuľeal
Delta Kft. tagot teľheli 10.000 Ft), és ezze| egyiđejűleg a Corvin Sétány Kft. tagjai
további, tisszesen 82.000.000 Ft összegú pénzbeli szolgá|tatást teljesítsenek a Taľsaság
tőketartaléka javáĺa (ebből onkormányzat tagot teľheli 4l.068.220 Ft és Futureal
Delta Kft. tagot terheli 40.931.780 Ft).

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. augusztus 29.

2. az 1. pont alapjtn az onkormanyzat tag 20.000 Ft pénzbeli törzstőke emelés
befizetését és 4I.068.220 Ft tőketaľtalék javáľa ttjrténő befizętését vállalja a
feLha|mozźtsi céltaľtalékon tervezett Corvin Sétany Kft. tőkeemelés előirányzat terhére
és a tagi kĺjlcsĺin visszafizetés terhére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. auguszfus 29.

3. a Corvin Sétány Kft. 71.501.780 Ft összegű tagi kölcsönt tagai tészére fizessen vissza
a következők szerint:

a) onkoľmanyzat tag részére visszafizet 5.570.000 Ft c}sszeget, mely beszámításra keľül
Önkormányzat tagot terhelő 4I.068.220 Ft összegtĺ tőketartalékhoz történő
hozzájárulźts cisszegébe (így annak fennmaradó összege: 35.498.220 Ft) és felkéri a
p o l gármest ert a b eszálrrlítási me g ál lapo dás a|áír ásár a;

b) Futureal Delta Kft. tag részére visszaťtzet 65.931.780 Ft összeget, mely 40.931.780 Ft
összegű részben beszámításľa kerül Futureal Delta Kft. tagot terhelő azonos ĺisszegú
tőketaľtalékh oz torténő hozzájáru|ás összegébe és a fennmarađó 25. 000. 000 Ft összeg
Futureal Delta Kft. tag részére kifizetésre kerül.

Felelős: polgármester
Határidő 2013 . szeptember 1 5.



4. hozzájáru| althoz, hogy az 1-3. pontokban foglaltak teljesülését és cégbírósági
bejegyzését követő 60 napon belül a Coľvin Sétány Kft. 18.030.000 Ft összegű
jegyzett tőkéjének 3.030.000 Ft összegre töľténő |eszźilításőhoz végleges
tőkekivonással, az onkormanyzat tag többségi fulajdonanak fenntartásával és ezzel
egyidejűleg a Corvin Sétany Kft.. az Önkormanyzattag és a Futureal Delta Kft. tag
részére 7.500.000 Ft - 7.500.000 Ft összeg visszafizet.

Felelős: polgármester
HaĹaľidő: ,aľz I-3. pon|'ban fĺ;glaltak |.cljesülése és ĺ;égbíľósági bcjegyzést ktjvctó 60 naporl

belül és avisszaťĺzetésnek leskésőbb 2014. február 28.

5. fe|hata|mazza az onkormányzat képviseletében eljaľó tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Sétany Kft. tagi határozatainak meghozatala soriín az I-4. pontokban
meghatfuozott döntését képviselje és a sztikséges dokumentumokat a|áirja,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. augusztus 29.

6. fęIhata|mazzaapoIgźrmesteľt a taggyűlés döntéseit kĺĺvető módosításainaka|źirásźna.
Felelős: polgármester
Hataridő : taggytĺlés dĺjntését k<jvetően

7. a hatttrozat 1-3. pontjában foglaltakľa 4I.088,2 e Ft-ot biĺosít a felhalmozási
céltaľtalék terhére és a tagi kölcsön visszatérülés teľhére:

a) az tnkormanyzat bevétel 11603 cím _ <jnként vźi|alt feladat _ felhalmozási,
felújítási bevételek - kölcsonok visszatérĹilése _ e|őirányzatát 5.570,0 e Ft-tal, és a
kiadás 11107-01 cím mfü<jdési cél és általanos taľtalékon belu| az általános tartalék
előirányzatát _ kötelezo felađat - 4.481,8 e Ft-tal, a I|502 cím az egyéb felhalmozási
kiadáson belül a fe|ha|mozási célú źńađott pénzeszkoz e|őfuányzatát _ ĺjnként vállalt
falađat . |.068,2 e Ft-tal, a ||502 cím egyéb fe|ha|mozási kiadásokon belül - ĺjnként
vźilalt feladat - részesedés vásĺárlás e|oirźnyzatát 20,0 e Ft-tal megemeli a Corvin
Sétĺíny Kft. saját tőke rendezóse címen.

b) az onkormtnyzat kiadás |1107-02 cím felhalmozásí céItartalékon beltil a Corvin
Sétány Kft tőkeemelés- ĺjnként vállalt feladat _ e|óirányzatźxől' 40.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a ||502 cim az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozasi célú
źÍadott pénzeszkoz e|őirźnyzatára _ ĺinként vállalt feladat - a Corvin Sétány Kft saját
tőke ľendezése címen.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a ktiltségvetési rendelet
kĺjvetkező módosításánál, valamiĺt a 2014. évi kĺjltségvetés készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a) és b) pontoknál 20|3. augusztus 29., c) pont esetében a ktĺltségvetési rendelet

kĺjvetkező módosítása és a2014. évi költsésvetés készítése

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály tájékoztatása a|apjáln: a Coľvin
Sétány Kft. tőkeemelését 2013. oktĺóbeľ 24. napján bejegyezte a Cégbíróság, ezá|ta| a
tőkehe|yzet rendezésľe keľůilt. A beszámítási megállapodás a|áírá'sra keriilt 2013.09. 18.
án.



Javaslat az ,,Európa a polgdrokért,, progrűm 2007-2013 alpľogramjaként
meghirdetett ,,Testvéľvdrosok polgúľainak taldlkozói,, címíí póIydzaton való
részvételľe

328120Í3. (VIII.29.)
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

l. a Budapest Fővaros VIII. kerületi Clnkoľmänyzat azEurőpai Bizottság źita| ,,Ewőpa a
polgárokéľt'' program 2007-201'3, ',Aktív polgárokat Európának'' Ąľogram keľetében
meghirdetett,,Testvérvárosi polgaľok találkozói'' címrĺ páIyazatí konstrukciórapá|ytuatot
nffit be önként vállalt feladatként, 11.000 ewő pźiyźzati tźtmogatásra, melyhez 3'922,2
eFt önĺészt biztosít.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. auguszťus 29.

2. a határozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľt a páLyazati dokumentércíő
ĺj s s zeál lítás ár a, a|áír ásár a és b enyúj tás ara.
Fele1ős: polgármester
Határidő 2013. szeptember 0 1.

3. a hatátozat 1. pontja a|apján benyújtandó páIyazat sikeressége esetén, a projekt
megvalósításźxal kapcsolatosan felmeľülő koltsége(<re 7.222,2 eFt összegben önként
vállalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal 2014. éwe a megítélt támogatás _ 3.300
eFt _ és a helyi adóbevétel ek _ 3 .922,2 eFt _ teľhéľe.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő: 2013. augusztus 29.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat az önkormźnyzat2014.
évi ktiltségvetésének készítésénél vegye f,rgyelembe.
Felelős: polgármester
Hatĺĺriđő : az önkorm tny zat 20 1 4. évi költségvetésének készítése

5. felkéri a polgiĺľmestert, hogy apáIyźzat eredményérőlkészítsen előterjesaést a Képviselő-
testtilet részére.
Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2014. ianuár 3 l.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz apá|yázat benyújtásra került.
Az Euľópai Bizottság20|3. decembeľ 12-én éľtesítette onkormányzatot arrőI', hogy a
benyújtott pá|yázat nem nyert uniĺós támogatást.

Javaslat űz AROP-3.A.2-2013 kódszómú póIyúzutra benyújtott program
megvűIósítdsdra

391t2013. (X.16.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogađja az Ánop-g.A..2-20l3 szźlmu ,,Szervezetfejlesztés a Közép-magyarorszźlgi
régiőban lévĺí onkormányzatokszámáľď, elnevezésű pźiyázatra benyújtott' aKözigazgatási
Reform Programok lrányítő Hatőságának vezetője áItaI jővtů:ragyott AROP-3.A.2-2013-



2OI3-OO23 projektazonosító, Szervezeti refoľmok a Józsefuárosi onkormanyzatná|
elnevezésű pľojektben meghatározott feladatokat és a megítélt 39.966.900 Ft összegtĺ
tĺímogatást.
Felelős: polgármester
Hatfuido: 2013. októbeľ 1 6.

b) a projekt teljes megvalósítási összege 39.966.900 Ft, mely a támogatási összeggel
megegyezik,
Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. október 1 6.

c) a támogatás utófinaĺszírozźlsa miatt a pá|yźnati pénzeszkĺjz lehívásáig a pá|yazat
fedezetét az źńmenetileg szabađ pénzeszkĺjzből biztosítja a tźnnogatási szerződésben
fo glaltak v é gr ehajtásźlĺ a,
Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2013. október 1 6.

2. eIfogađja az előterjesztés mellékletét képező Szewezeti refoľmok a Józsefuárosi
onkormĺínyzatná| - projektazonosító: Ánop-:.a'.2-20|3-20|2-0023 _ megvalósításéra
kötendő Támogatási Szerzodést' felhata|mazza a polgĺírmestert annak aláírásfua és
fe|hata|mazza a Támogatási Szerzőđés megkötéséhez sztikséges teljes dokumentáció
benyrijtásaľa aKozigazgatási Reform Programok Irźtnyítő Hatősága képviseletében eljáľó
MAG-Magyar Gazdastryfejlesztési Kozpont Zrt., mint kĺjzreműködő szervęzet fę|é.

Egyben fe|hatalmazza a po|gfumestert a Támogatási Szerződés esetleges módosításainak
aIźlírásźra,amennyibenazneméľint< jnkoľmtnyzatíforrásbevonást.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. októbeľ 16., az esetleges módosításokat ktjvetőenazomal.

3. ahatáĺozat I. pontjában foglaltak a|apjtn felkéľi a polgármesteľt a szakéĺtői, valamint a
rendezvényszewezési szo|gá|tatás megrenđeléséhez szfüséges kozbeszerzésí eljarás
dokumentációj ának előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határíđő : 20 I 4. január 3 1 .

4. a hatfuozat 3. pontja alapján felkéri a polgármestert az onkormanyzat 2013. évi
Kozbęszerzési Tervének módosításźra, aItirźlsáľa és a honlapon töľténő megjelentetésére.

Felelős: polgáľmester

Hatfuidő: 2013. október 3 1.

A HumánszoleáItatási ÜgvosztáIy táĄékoztatása alapján: a támogatási szerződés 2013.
novembeľ 29. napjával megkötésre keriilt. A szakéľtői, valamint a ľendezvényszeľvezési
szo|gáůtatás megľendeléséhez szükséges kłizbeszerzési eljárás kiírásra keriilt' a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I|0ĺ20l4. (II.10.) sz. határozatában dtinttitt a
közbeszerzési eljáľás eľedményének megállapításáľól. A Kiizbeszeľzési Terv módosítása
megttirtént.



Iav aslgt kö lts égvetési szeľv ek kel kap cs olato s döntés e k meghozataldr a

421ĺ2013. (xI.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. a.) 2014' jarnfu 01. napjátóI az ,,oszirőzsď, Gondozó Szolgálatot (székhely: 1089
Budapest, Orczy ift 4I.) az á||amháztartásról sző|ő 2011. évi CXCV tĺirvény 11. $-a
a|apjarl beolvadással egyesíti aJőzsefváĺosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központtal
(székhely: 1 08 1 Buđapest, Népszíl.haz v 22.)'

b.) a beolvadó költségvetési szerv 2013. december 3I. napján megszűnik és
általános jogutódja a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, melynek
nevét 2014. január 01. napjátó| Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ névre módosítj a,

c.) a je|zőrendszeres házi segítségnyújtás szolgá|tatást taľtós önként vállalt
feladatként a Iőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1087
Budapest, Kerepesi Íft29lA. sztm alatti telephelyén az ,,Ezustfenyő,' Gondozőhźzban
20I 4. évtől továbbra is műkĺidtęti,

d.) a hatźtrozat 1. c.) pontjában megjelölt szociális szolgáltatásra e|ózetes taľtós
kötelezettséget vállal az önkormźlnyzat, melynek kĺlltsége megközelítő|eg2llŁ. évben
13.110,0 e Ft, a tartós kötęlezettségváIla|źs költségvetési feďezetéként az
önkoľmányzat saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határiđó f0I3 . december 3 I ., 20I 4.j anuaľ 0 1 .

2. 20|4. január 0l. napjától a Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ

a. ) engedé |y ezett |étszźlmát |7 7 főb en határ o zza me g,
b.) a költségvetésbęn önálló címet alkotó szakmai egységeit, azok elnevezését,
feladatait, engedé|yezett |étszámát (szakmai vezetőkkel egyutt) az a|źhbiak szerint
hatánozzameg:

- Gyeľmekj ó léti Kĺĺ zpont' en gedél y ezett. |étszźlm 20 fő

feladatai:

- utcai, lakótelepi szociális munka,

- kapcsolatt artási tigyelet,

- kőrházi szociális munka.

- Családsegítő Kĺĺzpont, engedélyezeÍt|étszźlm: 30 fo

feladatai:

- családsegítés,

- ađósságke z|ési szo|gáltatás,

- szociális étkeńetés, melynek formája népkonyha,

- Gyermekek Átmeneti otthona, engeđé|yezeÍt|étszźlm: 10 fo

feladatai:
8



- gyeĺmekek átmeneti otthona,

- kľízislakások családok átmeneti otthona cé|iźlra.

- rÉrpr _ Progľam, engedélyezeÍtlétszám 12 fó

feladatai:

- LELEK-Pont,

- l-Élen HázI,

- Családos Közösségi Szálláshely,

- rÉrpr szźi\źs.

- Házi s e gítsé gnyúj tás é s S zo ciáli s étkezteté s, enge đé|y ezett |étszám: 3 3 fó

feladatai:

- hazi segítségnyúj tás,

- étkeztetés (népkonyha kivételével).

- Nappali Ellátás, engeđé|y ezett |étszźtm 3 1 fő

feladatai:

- időskoruak nappali e||ź"/,ása,

- értelmi fogyatékosok nappali el|átása,

- szenvedélybetegek nappali ellátása.

- Időskoruak Átmeneti otthona, engedélyezętt |étszám 21 fó

feladatai:

- időskoruak gonđozőhźna,

- je|zőrendszeres hazi segítségnyujtás.

- Gazdasági Szervezet, engedélyezętt|étszźtm 18 fő

feladatai;

- a JSzSzGyK gazdaságí-péĺungyi feladatok,
- a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék gazdaságí-péĺzugyi feladatok.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'4. i anuár 0 1 .

3. elfogadja az,,Oszirőzsď'Gondoző Szo\gáLatmegsziintető okiratát 2013. dęcember 31-

íhatá||ya|' az előterjesńés I. sz. mellékletében foglalt taľtalornmal.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 31.

4. elfogadja a Jőzsęfváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont módosító

okiratát,valamint a módosításokkal egységes szerkezętbe foglalt a|apítő okiľatat 2014.
január l-jei hatáI|ya|, az előteĄesztés 2-3. sz. mellékletében foglaltak szerinti

taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 4. j anuár 0 1 .



5.

6.

7.

8.

9.

az ,,oszírőzsa'' Gondozó Szolgźůat magasabb vezetójének Nagy Ildikónak vezetoi
megbizatásátkozalkalmazotÍijogviszonyameglartása mellett 2013. december 31. napi
hatá||yal visszavonja és felkéri a polgármestert a sztikséges munkajogi intézkedések
megtételére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 31.

a beolvadással egyesített intézmény a|kalmazottjainak további foglalkońatźsát
biztosítja, oly módon, hogy azalka|mazottakat bérezésben hátľány nem éľheti.
Felelős: polgármester
Határido: 20|4.j anuár 0 1 .

felkéri az ,,oszirőzsď' Gondozó Szo|gá|at és a Józsefuáľosi Családsegítő és
Gyeľmekj óléti Központ intézményv ezetőjét

a.) a beolvadással egyesített intézméĺy ingatlan és ingóságainak |e|tározására, az
ingyenes átađás _ ź.ŕvéte| lebonyolításáľa,

b.) a foglalkoztatottak ügyében a Kjt.-ben szabź.Jyozott személytigyi intézkedések
megtételére.
Felelős : költségvetési szervek v ezetői
Határidő: 2013. december 31.

felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési szervek egyesítéséből adódó esetleges
felmentések, végkielégítések összegéről - melyek fedezetéül a 2014. évi kĺiltségvetés
önkormanyzati sajźi bevételeit jelöli meg - adjon tájékońatást.
Felelős: polgármester
Határíđó a Képviselő-testtilet 2014. januźr havi első ľendes ülése

felkéri a Jőzsefvźnosi Családsegítő és Gyermekjóléti K<lzpont intézményvezetőjét,
hogy a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és
működési szabáIyzatát - költségvetési többlet forľásigényével egyutt -, a szakmaí
pľogľamját, a munkamegosztás és felelősségváI|aLás rendjét rogzítő megállapodását
terjessze be a Képviselő-testĹilet 2013. december havi első renđes ülésére.

Felelős : Józsefu aľo si C saládsegítő és Gyeľmekj óléti Központ v ezetój e

Hatźniđo: a Képviselő-testület 2013. december havi első rendes ülése

felkériapolgĺĺľmestertazalábbiokiratokaláirásáĺa:

a.) a je|zőrendszeľes házi segítségnýjtás feladatellátásra vonatkoző a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatősággal k<jtenđő szeruodés,ahatározat 1. pontja szerint,

b.) az,,Oszirôzsď' Gondoző Szo\gźiat'' megsztintető okirata ahatározat 3. pontja
szerint, valamint a Magyar Altamkincstar esetleges hiánypótlási felszólításanak
teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teljesítése jelen határozaÍ1al nem lehet ellentétes
és a megszisntęto okiratot lényegi _ helyreigazítási kéľdésnek nem minősülő -
kérdésekben nem módosíthatj a,

c.) a Józsefuarosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Kĺizpont módosító
okirata, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okirata a
határozat 4. pontja szerint, valamint a Magyar Allamkincstaĺ esetleges hianypótlási
felszólításĺának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozaÍtal nem
lęhet ellentétes és az alapítő okiratot lényegi _he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő
_ kéľdésekben nem módosíthatja.
Felelős: polgĺírmesteľ
Határiđő: 2013. december 3 1.

10.
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11.

12.

13.

14.

felkéri a polgármesteľt a Jőzsefvtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
vonatkozásétban a műkodési engedélyezési eljárással kapcsolatos intézkedések
megtételére, oly módon, hogy 2014. január l-jével a költségvetési mfüödési
eng e dél lyeI r ende|kezzen.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|3. november 20.

felkéri a polgármestert a péĺlzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabá|yafuő| 37/2004.
(VII.15.) önkormanyzati rendelet módosítását terjessze e|ó a Képviselő-testület 2013.
december havi második rendęs üléséľe.
Felelős : polgĺírmester
Hataridő: a Képviselő-testület 2013. decembeľ havi második rendes ülése

a Jőzsefvánosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetőjének
bérfejlesztése címén (z}|4.januar l-jétől havi bruttó 600,0 e Ft) az onkoľmányzat
kĺivetkező évek költségvetésének terhére taľtós kötelezettséget vźtllal', melynek
kciltségvetési fedezeténl a2014. évtőI az tinkormányzat sajźlt bevételét jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatfuíďő 20I 4. j anuár 0 1 .

felkéľi a polgármesteľt, hogy jelen hataľozatban foglaltakat a2014. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe
Felelős: polgármesteľ
Határiďő: 2014. évi költséevetés tervezése

A Humánszoleáltatásĺ Ügvosztálv tájékoztatása alapján: az o,oszirőzsa'' Gondozó
SzolgáIat'' megszüntető okiľata, valamint a JSZSZGYK alapító okiratot mĺódosítĺí
okiľata és az egységes szeľkezetbe foglalt alapító okirat a|áírásra kerůilt 20|3. ||'. 20.
napján.
A J$Z$ZGYK Szeľvezeti és Míĺktidési Szabźiyzatát, a Szakmai Pľogramjńt,va|amint a
munkamegosztás és felelősségvállalás ľendjét rögzítő megállapodás a Képviselő-testiilet
2013. 12. 0 4 -i ůilés éľe b eterj esztés ľe keľtilt.
A je|zőľendszeľes házi segítségnyr'ijtás feladatellátásra vonatkozĺó szeľződés aláírása
20|4. 02. 06-án megttiľtént.
Az egyesített intézmény ingatlan és ingóságainak|e|tározása 2013.12.04 és 2013.12.11.
kőzőtt, az in gyenes átadás-átvétel 20|3.12.31.én leb o nyo lításľa kerĺilt.
A műktidési engedélyezési eljáľással kapcsolatos intézkedések megttiľténtek a
J SZSZGYK 20 t 4. 0 1. 0 1. napj án műkii dési engedéllyel ren delkezett.

A foglalkoztatottak táĘékoztatást kaptak az átszervezésrő|, a tájékoztató levelet 20|3.
novembeľ 29-én vették áú. A foglalkoztatottak ůigyében a Kjt-ben szabá|yozott
személyügyi intézkedések megttirténtek, pénzügyi fedezetet nem igényeltek. A
JSZSZGYK magasabb ve,zetőjének bérfej|esztése a kiiltségvetésbe tervezésľe keľiilt.

A pénzbeli és teľmészetben nyújtott szocĺális ellátások, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályaiľól 3712004. (vII.15.)
tinkormányzati ľendelet módosítása beterjesztésľe keľült a Képviselő.testület 2013.
december havi második rendes üléséľe.
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Javaslat lakús o k felúj ítĺźsdra a LELE K-Pro gram keretéb en

423t2013. (Xr.20.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t. az a|ábbi 5 ĺjnkormźnyzati tulajdonú lakást a rÉtpr-Program keretében felújítja és a
lakhatóvá tételiik érdekében sztfüséges felújítás kc'ltségét 14.277.480 Ft-ban bińosítja,
melynek fedezetéül 8.000 e Ft összegben a 11602 címen tervezett kéménykaľbantartás dologi
e|őirányzat marađványát' 6.277,5 e Ft összegben a 11601 címen tervęzett otpacsirta utca
felújításieloirźnyzatmaruđvźnyát jelölimeg:

clm alapteľĹilet (m,) komfort
fokozat

1. VIII. ker. Baueľ Sandor u. 4. fszt.3 f7.58 félkomfoľtos

2. VIII. ker. Dusonics u. I 1. fszt. 1 29,9 felkomfoľtos
a1 VIII. ker. Dugonics u. 16. I. em.23. 26,66 komfortos

4. VIII. ker. Mátvás tét 2. fsú.. 4. 29,4 komfoľtos

5. VIII. ker. Nasytemplom u. 5. II. em. 16. 28.29 félkomfoľtos

Felelős : polgrĺrmester

Határidő : 20 1 3 . november 20.

2. a hatátozat 1. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiađás ||602 cím dologi,
kéménykaľbaľ'ťtartás e|őirźnyzatról _ k<jtelező feladat - 8.000,0 e Ft-ot' a 11601 cím otpacsita
utca felújítási - önként vá||a\t feladat - e|őirényzatań| 6.277,5 e Ft-ot átcsoportosit a I|602
cím lakóházfeltĄittls, LÉLEK lakások felújítása _ önként vćů|a|tfeladat - elóírányzatáta.
Felelős: polgármesteľ
IJatándő: 2013. november 20.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban fogla|takat az onkormányzat 2013. évi
kdltségvetésének módosítása során vegye figyelembe.
Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határido : a költségvetési rendelet kcjvetkező módo sítása.

4. felkéľi a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazđá|kođő Kft. tigyvezető ígazgatőját ahatáĺozat I.
pontjában meghatfuozott lakások felÍĺjítására vonatkozó vźilaIkozási szeľződések
megkötésére.

F e l elő s : Ki s falu Jó zs efu ĺíĺo s i Y agy ongazdálko dó Kft . ügyvez ető i gazgatőj a

Határidő: 2013 . november 30.

5. felkéľi a Kisfalu JózsefuaĺosiYagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatőját,hogy ahatározat
1. pontja szerinti felújítási munkálatok befejezését ktĺvetően gondoskodjon a lakások
bérbeadásáról a Józsefuarosi Családsegítő és -Gyermekjóléti Központ vezetőjének javaslata
alapján azon jogosultak részére, akik a LELEK-Progľamban meghatározott feltételeket
teljesítették.
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Fel elő s : Ki sfalu Jó z s e fu áro s i V agyo n g azdáIko dő Kft . ügyv e zetó ígazgatőj a

Hataridő: 2014. január 15.

6. felkéri a polgármestert, hogy azBmbęriErőforľások Minisztériumával a I-ÉLpr-programmal
kapcsolatosan folytatott támogatźsi egyeztetések soriáĺl kérelmezze a jelen hatźrozat alapjáĺ
történt felúj ítások elszámolhat őv á tételét.

[. elelos : polgáľmester

Határidő: 2013. november 20.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a lakások felújításának
munkálatai 2013. novembeľ hónapban megkezdődtek, várható befejezése 2014. máľcius
hónap. Az Embeľi Eľőforrások Minisztériuma fe|é a támogatási kéľelem megkůildésľe
keľÍilto a minĺsztéľium 10.915.000'. Ft támogatást állapított meg az Onkormányzat
részére. A támogatási szeľződés 2013. december 30. napján aláíľásra kerüIt.

J av as I at ö n k o r m ĺÍny zati j ut a Im azds i e Iv e k e lfo g ad ú s ar a

424/2013. (Xr.20.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy
|. a) az onkoľmányzat áItaI fenntartott valamennyi íntézménynéI a bet<jltött létszámĺa nettó

30.000 Ft/fő értéktí Erzsébet-utalvány kifizetését engedélyezi, me|yhez k<iltségvetési a
fedezętet biztosít a működési céltartalékon belül a jutalom és jarulékai - önként vállalt
feladat _ céltaľtalék előirányzata tethéte, melyet intézményenként részletezve az I.
sztnn,ű mel léklet tarta|maz.

b) javasolja a gazdasági társaságoknak u a) pontban foglalt juttatás kiťĺzetését a
foglalkoztatottak részére a kozszoIgáltatásilmegbizási szerződésben vállalt feladataik
teljes kclrű teljesítése esetén, a gazdtikodás során elért megtakarítások terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 2013 . november 20.

2. az onkormźnyzat által fenntaľtott valamennyi iĺtézmény és - tulajdonosi jogkörében
e\árva az önkormányzati gazdasági tarsaságok vonatkozźsźlban, a szewezeti
eľedményeken alapuló és a szervezeti eľedmények egyéni hozzájaru|ását elismeľő jutalom
megáI|apítása során javasolja aza|ábbi szempontoka|kaImazásźi20t3. évben:

a) Yezetői munkakĺiľt ellátók és helyetteseik nem ľészesülhetnek jutalomban (Kjt.
hattiya a|á tartoző intézmények esetében: magasabb vezető beosztású és annak
helyettese, gazdasági vezető, szakmai szervezet vezetője; Kttv. hatálya aIá tartoző
intézmények esetében.. jegyző, a\jegyzo, főosztályvezetói, főosztályvezető-helyettesi,
osńźiyvezető besorolású kcjztisztviselők, továbbá az }ĺ4t. szerinti vezető beosztású
munkavállalók illetve helyetteseik; gazdasági taľsaságok esetében: céglezető, cégek
szerv ezetí egység v ezetői).

b) Kizárő|ag az a foglalkoztatott részesíthető jutalomban, aki az Öĺlkormtnyzat
iĺtézményévellgazdasági táĺsaságáva| 20|3. július l-jét megeLozően létesített
kozszolgáIati, kĺjzalka|mazottí vagy munkajogviszoný és a jutalmazás kíťĺzetésének
időpontj ában j ogviszonyban áll.
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c) Nem részesülhet jutalomban, aki fegyelmi felelősségľe vonás hatá|ya a|atĹ, vagy
munkavé gzé s al ó 1 mente sült felmentett a|kalmazotĹak.

d) Jutalom más formában nem ellentételezett (túlóra, céljutalom, helyettesítési díj, stb.)
többlet teljesítményért adhatő, amely túlmutat az a|ka|mazottaktól elvfuhatő átlagos
munkakcjri kötelezettségen akaľ mennyi sé gben, akár minősé gben.

e) A jutalom mértéke a teljesítménytől és nem a béľtől fiigg.

Đ A jutalom szervezeti eredményeken alapul és a szeĺvezeti eredmények egyéni
hozzáj áruIását ismeri el.

g) Az intézméĺylgazdasági táľsaság vezetője olyan juta|mazási ľendszeľt dolgoz ki a
betöltött létszám 50 Yo-a tekintetében, melyben érvényesíti a fent meghatźlrozotí
elveket.

h) A gazdasági társaság sem fizethet ttibb jutalmat a Létsztlm S)oÁ-fua vetített 52.500,-
Ft/fó összegnél. A gazdaságí társaságok a kozszo|gá|tatásí/megbízási szerződésben
vállalt feladataik teljes köľii teljesítése esetén' a gazdá|kodźs során elért
megtakaľítások terhére f,lzethetnek jutalmat.

i) Az intézmény/gazdasági tĺírsaság vezetoje a juta|mazási elvek éľvényesítéséről, a g)
pontban meghatźrozolt juta|mazási rendszerről, valamint a jutalmazottak |étsztmźlrő|
beszámol a Képviselő-testĹĺletnek legkésőbb a 2014. februári első rendes képviselő-
testületi ülésen.

Felelős: a)-h) pont esetén polgĺĺrmester, i) pont esetén intézménylgazdasźĺgi tarsaság
vezetője

Határidő: a)-h) pont esetén 2013. november 20., i) pont esetén a Képviselo-testĹilet
2014. februáľ havi első rendes ülése

3. a hatźtrozat I. pontjában foglaltak a|apjźn az ĺinkormźnyzati k<iltségvetési szerveknél
kifizethetőjutalom keľetét az előteľjesztés I. szźtmu męllékletében szereplő adatok szerint
állapítja meg.

Felelős : polgĺĺrmester

Hatĺíľidő: 2013. novembęr 20.

4.a) a VIII. keľületi Rendőrkapitźlnyság ti|omtnyában lévő ľendőľöknek kaľácsonyi
rcndezvényre 3.000,0 e Ft-ot biztosít a mfüödési cél és általĺĺnos tartalékon belĹil a jutalom
és járulékai e|őirányzat terhére,

b) az a) pontban foglalt rendezvéný a JóHír Józsefuaľosi Méđia, Rendezvény és Galéria
Központ Kilzhaszníl Nonpľofit Kft. szeľvezi és bonyolítja egyĹittműködve a VIII. keriileti
Rendőrkap itány ságga|,

c) az a)-b) pontban foglaltak alapján az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél
és általános tartalékon beliil a jutalom és jarulékai _ önként vállalt feladat _ elóírźnyzatźlrő|
3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím mfüödési célú źúadott pénzeszköz -

önként vá||a|t feladat _ előkźnyzatára,

d) felkéri a polgármestert, hogy a JóHír Józsefuiáľosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Kĺjzhasznú Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosításaľa és annak
a|źitásźra.
Felelős : polgĺĺľmester
Hatźridő a)-c) pont esetén 2013. november 20., đ) pont 2013. november 22., rendezxény

2013. december 22. napjáíg
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5. a) a Fővárosi Katasńrőfavédelmi Igazgatőság Közép-Pesti Katasztrőfavédelmi
Kirendeltségének VIII. kerületi Hivatásos Trízoltópaľancsnoksága źi|omźnytlŕ,an lévők
,,Jőzsefvźnos Rendjéért'' kitüntető cím adományozásźůloz pénzjutalomként 2.000,0 e Ft
összeget biĺosít a jutalom és jĺárulékai céltaľtalék e|oírányzataterhéte,
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkíadás 11107-0l cím miiködési cél és

általános taľtalékon beltil a jutalom és járulékai - önként vźilalt feladat _ e|őirźnyzatárőI
2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a |1104 cím - önként vá||a|t feladat - személyi juttatás
előírányzatára |.574,8 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźiyźlru|ási
adó előirányzatźta 425,2 e Ft-ot.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: a) pont esetén 2013. december 15., b) pont esetén f0I3. november 20.
6. az oĺlkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általĺános tartalékon belül a

jutalom és jáľulékai - onként váIIa|t feladat _ céItartalék e|oirźnyzatźrőI 92.042'5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím ťlnarlszírozási mfüĺjdési kiadáson belül az
írtnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _
e|őkányzatára.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2013. november 20.
7. a költségvetési szervek bevételi, azon belül a ťĺnanszirozási mfüĺidési bevételen belül a z

irźtĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn t<jľténő jőváírása -

önként vállalt feladat - és a kiadás - önként vállalt feladat _ személyi juttatás e|őirźnyzatát
65.634,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáru|ási aďő

eloirźnyzatát 19.531,0 e Ft-tal, dologi SZJA elóirányzatát 6.877,I e Ft-tal céljelleggel
megemeli a kĺiltségvetési szervek általanos jutalmazźsa és utalvány kifizetés címén, melyet
költségvetési szervenként és azon belül címĺenđenként az előterjeszés 1. szĺímú melléklete
ľész|etez.

Felelős: polgáľmester

Hatáĺíđo: 20|3. november 20.
8. a) az oĺlkormtnyzat kiadás 11108-02 cím kiadási finanszírozási műktjdési kiadáson beliil

az futnyítőszeľvi támogatásként folyósított tiímogatás kiutalása _ önként vá||alt feladat _
eIóĺrtnyzatźtrő| 768,6 e Ft-ot átcsoportosít a Íinanszírozásí miíködési kiadáson belu| az
irányítószervi támogatásként folyósított tźmogatás kiutalása kote|ező fe|adat
e|őirźnyzatára,

b) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevételi finanszíľozási mfüödési bevételen beltil az
ittnyitőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési száĺriźn töľténő jőváírása _
<jnként vá||alt feladat _ előiranyzattrő| 768,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a ťtnartszitozási
működési bevételen belldi| az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szétmLántt jrténő jőváírása-kcitęlezőfeladat_elóirányzatára,

c) a Polgáľmesteri Hivatal 12202 cím kiadás - önként vállalt feladat _ személyi juttatás

e|óirźnyzatLán belül a céljellegű hűségjutalom előirányzatárőI605,2 e Ft-ot, a munkáltatót
teľhelőjárulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|óirányzatáÍőI|81,4 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás - kötelező feladat - személyi juttatás e|őirányzatan belül a céljellegű jubileumi
jutalom e|őirányzatáĺa 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jĺáľulékok és szociális
ho zzźj áĺulźtsi adó e|óir źny zatár a I 8 |,4 e Ft- ot.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. november 20.
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9. a) az 1.-2. pontban foglaltaknak, a Jőzsefvttosi Egészségügyi SzolgáIat dolgozóinak
jutalom és utalvány kiťrzetésének feđezeteként az intézmény bérmeg1akarítását je|oli meg.
b) felkéri aZ EgészségÍigyi Szolgálat vezetőjét, hogy saját hatásköľű e|őirányzat
átc s op orto s ítást a kifi zeté s ek eLott v é gezze eI.

Fel elő s : Józsefu áro si Egészségügyi S zol gá1 at főigazgatőj a

Hatarido: a)20|3. november 20. b) 2013. decembeľ 15. napjáig
10. felkéri a polgármestert a hatźlrozat 5. pontja szeľinti cím adományozás odaitéléséľe és

átađására.

Felelős: polgármester

Hatráľidő: 2013. december 15.

11. felkéri a polgármesteľt, hogy a kĺjvetkező költségvetési rendelet módosításanál a
határ o zatb arl fo glaltakat vegye fi gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: legkésőbb 2013. december 31.

A Jewzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Polgáľmesteľi Hivatal ktiztisztviselőĺ
tekintetében a jutalmak a teljesítményéľtékelés eredménye alapján megáIlapításľa
keľültek.2013. decembeľ 16. napjával a Hivata|átuta|ta a megállapított tisszeget.

Az intézmények, gazdasági társaságok vezetői a jutalmazási elvek éľvényesítéséről, a
meghatározott jutalmazási ľendszerrő|, valamint a juta|mazottak |étszámáről ktiziis
előteľjesztésben számolt be a Képviselő-testületnek a 2014. febľuáľi 5-ei ülésen. A
beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.

Javaslat a 2014. évi kiiltségvetés terhére előzetes kiitelezettségvdllalúsokľa

430t2013.(XU.04.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I. a) a Polgáľmesteri Hivatal 2014. évi ktiltségvetése terhére előzetes kötelezettségetvá|Ia| a
Hivatal irođa- és irőszer, nyomtatvány, fax- és fénymásoló gép festékhengerek
beszeruéséľe - kötelező feladat - 2014. januaľ I-tőI2014.- december 31-ig bruttő 29.210'0
e Ft összegben, a I220I-0I cím dologi előirźnyzatán, melynek fedezetéül a Polgármesteri
Hivatal és az onkormányzat saját bevételét, helyi adóbevételeit jelöti meg.

b) a Polgármesteľi Hivatal2014. évi költségvetése terhéľe előzetes k<jtelezettséget vźlla| a
Hivatalban víruskereső, valamint mentőegység licencénekbeszerzésére - kote|ezó fe|adat

-20|4. jarllár 1-jétől 20|4. december 31-ig bruttó 2.000,0 e Ft <isszegben, a1220|-02 cím
dologi e|őirźnyzata terhére, melynek fedezetéril a Polgármesteri Hivatal és az
onkormányzat sajźú bevételét, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Hatźríđő 2013 . december 04.
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2. a) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nyomtató- és fénymásoló berendezések,
valamint az oNreoó progľaÍIrmal kompatibilis postazó gép bérlése, javítása,
katbarltartása, szükség esetén festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése cé|jábőI -
kĺjtelező feladat - előzetes kötelezettséget vá||a| 20|4. januar |- 2017. december 31-ig
bľuttó 110.000,0 e Ft összegben, a 1220I-0| círrr dologi e|óirźnyzatźn'.

b) az a) pont szerinti feladatra évenként bľuttó 27 .500,0 e Ft előZetes kötelezettségvállalás
fedezetéiil atárgyévi költségvetés Polgármesteri Hivatal, onkoľményzat saját bevételeit és
helyi adóbevételeit jelcili meg.

Felelős: polgármester

Határidő : 2013 . december 04.
3. felkéri ajegyzotahatttrozat|. és2. pontja szerinti kozbeszerzési eljaľás előkészítésére.

Felelős: jegyző

Határidő: 20|4.januáľ 3 1.

4. a Polgáľmesteri Hivatal 2014. évi költségvetés teľhére előzetes kcjtelezettségetvá|Ia|:

a) 2014. januar l-jétől 20|4. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal épiiletének és
telephelyeinek kaľbantartási fe|adatai e||átásźra - kötelező feladat - vonatkoző megbízási
szerzodés megkĺitéséľe, havi bruttó 176,0 e Ft+járulékai, cisszesen 2.l|2,0 e Ft+513,2 e Ft-
ra a If202 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĄźlruIźsí
adó előirányzatźn. Az e|ózetes kötelezettségvállalás fedezetéül a Polgarmesteri Hivatal,
onkormanyzat sajátbevételeit és helyi adóbevételeit jelöli meg.

b) 20|4. januaľ l-jétől 2014. február 28-íg tanácsađói feladatok ellátásĺíra vonatkozó
megbízási szerződés megkötésére, melynektfugya a Teleki téri piac építési benlházásának
befejezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok és egyéb önkoľmányzati kivite|ezési
munkfü segítése, az Alxőra utcai rendelőíntézet előkészítési / kivitelezési munkáiľa
vonatkozó tanácsadás - önként vállalt feladat - havi 300'0 e Ft+Áfa, cisszesen bruttó 762,0
e Ft clsszegben, I|706-02 cím dologi e|oirźnyzatźn. Az előzetes kĺjtelezettségvállalás
fedezetéülaz onkormányzat saját bevételeit jeltlli meg.

c) 2014. januáĺ l-jétől 2OI4. februĺĺľ 28-íg a Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
feladataihoz kapcsolódő pá|yazat figyelési/írási és egyéb feladatok eLIátásźra vonatkoző
megbízási szerzőđés megkĺitésére _ ĺinként vállalt feladat - havi bruttó 130,0 e Ft+
jaľulékai, <isszesen 260,0 e Ft+63,2 e Ft-ra a I2f0I-03 cím személyi juttatás és munkaadót
terhelő jĺĺrulékok és szociális hozzźtjtlru|ási adó előirányzatźn. Az előzetes
kötelezettségvállatás fedezetéül a Polgáľmesteri Hivatal és az onkoľmányzat saját
bevételeit, helyi adóbevételeit jelĺili meg.

d) 2014. januĺĺľ l-jétől 20|4. december 31-ig a helyi nemzetiségí ĺinkoľmányzatok
mfüödéséhez szükséges személyi, technikai, adminisztrációs feltételeinek biztosításfua
vonatkozó megbízási szeruođés megkötésére - kötelező feladat - havi bruttó 200,0 e

Ft+járulékai, tisszesen 2.400,0 e Ft+583,2 e Ft-ra a 12f0I-04 cím szeméIyi juttatás és
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtrulási adó elókźnyzatźn. Az e|őzetes
k<jtelezettségvá|IaIás fedezetétil a Polgáľmesteri Hivatal és az onkotmtnyzat saját
bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Đ 2OI4. januáľ l-jétől 2OI4. december :t-ig ,tfa tanácsadással kapcsolatos feladatok
e|Iátástnavonatkozó megbízási szerzóđés megkötésére - önként vállalt feladat - havi 200,0
e Ft+Áfa, cisszesen uruttř 3.048,0 e Ft osszegĚ ęn, a |2201-03 cím dologi előirźnyzatán. Az

T7



5.

6.

7.

8.

előzetes kötelezettségvźi|alás fedezetéu| a Polgármesteri Hivatal és az onkormányzat saját
bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határiđó 2013 . december 04.
felkéri a jegyzot ahatćĺrozat a. a.)-d.) és f.) pontjában meghatfuozoIt feladatokľa vonatkozó
me gb ízźsi szer ző đések me gköté s ére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2013. decembeľ 31.
apszichiátriai betegek nappali e||źtása kĺjtelező önkormányzatifelađat ellátásáĺahatározolt
időtartarnĺaz}I4. január I. napjźiő|2014. december 3I. napjáig ellátási szerződést kĺjt:

a) a Moravcsik Alapítváruryal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje
alatt 300.000,- Ft/hó szoIgáitatási díjat biztosít,
b) a Szigony-Útitĺáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért KözhasznuNonprofit
Kft-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u.44. fsn..5N), melynek ideje alatt 250.000,-
Ft/hó szolg áItatási díj at bizto sít,
c) feIhła|mazza a po|gármestert a hatáĺozat a)-b) pontja szerinti ellátási szerződések
vé gl e ge s taľtalmának ö s szeál Iítás ár a és aláír ásár a.

Felelős: polgármester

Határidő: a)-b) pont esetében 2013. december 04., c) pont esetébeĺ2013. december 31.

a hatátozat 6. pontjában megjelölt kötelező cinkormányzati fe|adatra a 2014. évi
k<iltségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben, a 11301 cím
dologi e\óirányzatźn. Az előzetes köte1ezettségvá||alás feđezetéul az onkoľmtnyzat saját
bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáridő: 2013. đecember 04.
a) az onkoľmźnyzat a Multicard Műanyagkáĺtya-gyártó Kft. (székhely: 1222Buđapest,
Haľos u. 7.) között kötött - a ,,Jőzsefvaros Kártya,, plasztik kártyáinak aľculattervezése,
egyszeri |egyártása, megszemélyesítése, - érvényesítő matricák gyártása, az
elfogadóhe|yek számára elfogadóhely matricźk gyártźtsa tĺírgyú - vá|IaIkozási szętzodés
telj e s íté s i idotartamźt 20 I 4 . decemb er 3 I . napj áíg mó do sítj a,

b) az a) pont alapján Józsefuaľosi Káľtya költségét - önként vá||alt fe|adat - az
onkoľmányzat a2014. évre 2.000,0 e Ft összegben hatlĺrozzameg a 11301 cím dologi
e\őírźnyzattn. Az előzetes kĺjtelezettségvźilalás fedezetéül az onkormányzat saját
bevételeit, helyi adóbevéteIeit jelöli meg,
c) felkéri a polgźrmesteľt az a) pont szerinti vállalkozási szerzőďés módosításának

altńrásźra.

Felelős : polgiírmester

Hatźniđó: a)-b) pont esetében 2013. december 04., c) pont esetében}}I3. december 31.

a) 2014. évre vonatkozőan helyiségbér|eti szerződést köt a Pázmźny Péter Katolikus
Egyetem Jogi- és Allamtudományi Kart..vaI a Budapest, VIII. keriilet Szentkirályi u.26. sz.
alaÍ1i, ftjldszinti 45O mf alapterĺiletű tornacsamok bérletérę vonatkozóan, az onkormányzat
fenntartásában lévő Várunk Rád Napközi otthonos óvoda, a Mesepalota Napkĺizi
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otthonos óvoda, a ľ,q.-ľI-xĺ. Napközi otthonos óvoda óvodásainak testnevelési
foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben2014. december 31-ig.
b) az a) pont alapjáĺ a bérleti đíjra _ kötelező feladat - a 2014. évi k<iltségvetés terhére
bruttó 1.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vá||al a l120I cím dologi
eIőirźnyzataÍI. Az előzetes kötelezettséget vá||a|ás fedezetéu| az onkormányzat sajźi
bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.
c) felkéri a polgármestert a hatźrozat a) pontja szerinti helyiségbérleti szerzođés

nregkĺitéséľe.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: a)-b) pont esetében 2013. december 04., c) pont esetébenf)I3. december 31.
10. a) aJőzsefvźtosi Intézménymfüödtető Központ 2014. évi kdltségvetésében 363,2

e Ft+88,3 e Ft munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájáĺulási adó <isszeget biztosít
a Losonci téri Általános Iskolában 2014. jarnar 1. napjától _ 2014, februaľ 28. ĺapjáig
úszásoktatást végző 3 fő úszóoktató és 2 fó uszodamesteľ megbízási díjainak feďezet&e (2
fő úszóoktatő részére bruttó 71'.123,- Ft4hőlfő+jáÍulékai, 1 Íő úszóo|<tató részére bruttó
9.346,- Ft/hó+jaľulékai,2fóuszodamęsterbruttó 15.000,-Ftlhő/fő+jáÍulékai).

b) az a) pont a|apján a2014. évi költségvetés terhére az átmeĺeti gazdáIkodás időszakára
2014. januar, február hónapokĺa aZ úszásoktatás feladatainak e||átźstna vonatkozó
megbizási szerzodések fedezetéľe - önként vállalt feladat - 363,2 e Ft+88,3 e Ft
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájarúási adő összegben előzetes
k<jtelezettségetvá|LaI, melynek fedezetéül azintézmény tanfolyami és bérleti díj bevételét
jelöli meg.

c) felkéri a lőzsefváĺosi Intézményműködtető Kĺizpont igazgatőját az a) pont szerinti
me gbizási szęr ző dések me gktité sére.

Felelős:a)-b) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefrárosi
Intézméĺymfü cidtető Központ igazgatőj a

Határidő: a)-b) pont esetében 2013. december 04., c) pont esetében2013. december 31.

II. a) az állatvédelmi hatóság kijelöléséľől szóló 33412006. CXII.23.) szźlmí Korm.
rendeIetben meghatáĺozott fe1adato|<ra,20|4. január I.-2014. december 3|. ídotartamra
bruttó I.248,0 e Ft összeget biztosít.

b) az a) pont alapján előzetes k<jtelezettséget vá||al a Polgármesteľi Hivatal f0|4. évi
költségvetés terhéľe bruttó 1.248,0 e Ft összegben - I2I03 cím dologi - á|Ianigazgatási
feladat - e|őirányzatźn - szakźl|Iat-orvosi megbízási díj címen, melynek feđezetéul a
Polgáľmesteri Hivata| és az onkormányzat sajźú bevételeit, helyi adóbevételeit jelĺili meg.

c) az a) pont alapján felkéri a jegyzőt abeszerzési eljaľás lefolyatásaľa.

Felelős: a)-b) pont esetében polgármesteľ, c) pont esetében jegyző

Határidő: a)-b) pont esetében 2013. december 04,c) pont esetében}}|3. december 31.

12. 2014. januaľ l-jétől 2014. junius 30-ig banki, pénnigyí konstrukciók kidolgozásara
szźtm|avezetés tttgyában, és adósságkonszolidációra vonatkozó tanácsadásľa, speciális
hitelteľmékek kidolgozásźtĺa tźrsasházak és bérházak felújításĺĺra vonatkozó megbízási
szerzodés megkötésére _ ĺjnként vállalt feladat - 300,0 e Ft/hó+járuléka' összesen 1.800,0
e Ft +437 ,4 e Ft fedezetet biztosít a 11706-02 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájźlrulási adó e|oirtnyzatźn. Az előzetes kötelezettségvá||a|ás
feđezetéül az onkormányzat saját bevételeit, heIyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határíđő: 2013. december 04.
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13. a) 2014. januar l-jétől 2014. október 31-ig a kozbeszerzési eljarásokbarl 7 fős Bíľáló
Bizottság tagjainak ďíjazását If0,0 e FtlLlőlfő+járu|ékai źl|apíť1a meg' ezért 2014. évľe
előzetes k<jtelezettséget váI|aI a 8.400,0 e Ft+2.04Í,2 e Ft összegben, a 11101 cím
személyi juttatás és munkaadót terhelő jaĺulékok és szociális hozzájarulasí aäo
e|őirtĺnyzatźn. Az e|ozetes kötelezettségvállalás fedezetéül - k<itelező feladat - az
onkoľman y zat saj át bevétel eit, helyi adóbevételeit j elöli meg.

Felelős: polgármester

Hataľido 2013. december 04.

1a.)c) 2014. december 31-ig meghosszabbítja a képviselő-testĺileti iilések on-line kĺizvetítése
tźlrgyában kötött szolgáltatási szerzodést, mely fedezetének biztosítźsára előzetes
kcitelezettséget vá||a| ĺjnként vá||a|t feladatként összesen 2.640,0 e Ft+7I2,8 e Ft Áfa
összegben a l1103 cím dologi eLóírćnyzatźn. Az előzetes köte1ezettségvá||a|ás fedezetéiil
az onkormáĺyzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit jeloli meg.

ď) 2014. februáľ 28-ig meghosszabbítja az fuott sajtó, RTV és az inteľnetes média
ťlgyelésľe vonatkozó megbízási szetzodést _ onként vá|Ia|t feladat - , mely fedezetének
biztosításźra előzetes kĺltelezettséget vállal összesen 130,0 e Ft+35,1 e Ft Afa összegben
a 11103 cím dologi eIőirźnyzattn. Az e|ózetes kötelezettségvá||a|ás fedezetéu| az
onkoľmán y zat saját bevételeit, helyi adóbevételeit j eloli meg.

Felelős: polgármesteľ

Hataľidő: 2013. decembeľ 04.

15. felkéri a polgármestert a haÍátozat I2., 13.a.) és a 14. c.)-d.)pontjában foglalt megbizási
szer ző ďé sek aláít ásár a.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. december 31.

16. felkéri apo|gźtrmestert, hogy a2014. évi költségvetésteruezésénél, valamint a2.pontban
foglaltakat a 20|5-2017. éví költségvetés tervezésénéI a hatźrozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmester

Határiďő: az onkormtnyzat2014. évi k<iltségvetésľől szóló ĺinkorményzati rendelet és az
azt k<jvető költségvetésről szóló <lnkormányzati renđe|et elfogadása.

A Képviselő.testület kiiltin szavazással diint ahatározat 14. a.).b.) pontjáróI.

431t20r3.(Xrr.04.)

I4.)a) 2014. december 31-ig meghosszabbítja aHeti Yźiasz c. kozéleti-gazđasági hetilap
preambulumában meghatározott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy
alkalommal a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon tĺjrténő megjelentetésére
vonatkozó megállapodást _ ĺinként vállalt fe|ađat - , mely feđezeténęk bíztosításáĺa a
2OI4. évre elozetes kötelezettséget vállal összesen 2.160,0 ę Ft+583,2 e Ft Áfa összegben
a 11103 cím dologi e|őirźnyzatźn. Az e|ozętes kötelezettségvá|Ialás fedezetéil az
onkormán yzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit j eltili meg.
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b) 2014. decembeľ 3l-ig meghosszabbítja a hiľdetési felületek megvtsźľ|ásáľa vonatkozó
hirdetési keretszetzódést - önként vźĺIIaIt feladat - , mely fedezętének bińosításźlra
előzetes kĺjtelezettségetvá|IaI összesen I.f57,2 e Ft+339,5 e Ft Afa összegben a 11103
cím dologi e|oirźnyzatán. Az előzetes kötelezettségvźilalás fedezetéül az onkormźnyzat
saját bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Hatáľiđo: 2013' decembeľ 04.

Felkéri a polgármestęrt az a.) pontban amegźtllapođás meghosszabbítására, a b.) pontban
a keretszer zőďés meshosszabbításźtra.

A Képviselő-testület kiiltin szavazással diint ahatározat 13. b.) pontjáľĺó'l.

432ĺ2013.(KI.04.)

13. b) 2014. đecember 31-ig meghosszabbítja a hivatalos kozbeszerzési tanácsadói feladatok
el|źúására vonatkozó megbízási szerzodést _ kötelező feladat _ havi 1.000,0 e Ft+Áfa
összegben, tisszesen 2014. évben 12.000,0 e Ft+3.240,0 e Ft Áfa ĺlsszegben, melyre
előzetes kotelezettséget váI|aI a II706-0f cím dologi e|óirźnyzatźn. Az ęlőzetes
kĺjtelezettség:łáI|alás fedezetéĹil _ kötelező feladat - az onkormźnyzat saját bevételeit,
helyi adóbevételeit jelöli meg.

Fele1ős: polgármesteľ

Hatáĺidó: 2013. december 04.

Felkéri a polgármesteľt a megbízási szerződés meghosszabbíttsára.

A Képviselő.testület küliin szavazással dtint zhatározat 4. e.) pontjáról.

43312013.(2I.04.)

4.e) Z\I4.januaľ 1-jétől 20|4. december 31-ig a Polgármesteri Hivatalban adminisztľációs
feladatok ę|Iátására, valamint a képviselő-testületi és bizottsági ülések megszervezéséhez
szfüséges másolási, szkennelési fęladatok e|Iźúźsára vonatkozó megbízási szerzodés
megkötésére - k<jtelező fęIađat - havi bruttó 140,0 e Ft+jrárulékai, <isszesen 1.680,0 e

Ft+408,2 e Ft ĺisszegben a 12202 cím személyi juttatás és munkaadót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájáĺu|ási adó e|őirányzatán. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetéül a
Polgáľmesteri Hivatal és az onkormányzat saját bevételeit, helyi adóbevételeit jelcili meg.

Felelős: polgármester

Hattniđő: 2013 . decembeľ 04.

Felkéri a jegyzőt a megbizási szerződés megkĺitésére.

A Képviselő-testiilet küliin szavazással dłint abatározat 4. e.) pontjáľól.

43412013.(KI.04.)

4.e) 2014. januaľ l-jétől hatáIyba Iépő új számviteli ľendszer miatti szabá|yzatok
elkészítésére vonatkoző megbízási szerződés megk<itésére _ kötelező feladat - összesen
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bruttó 2.500,0 e Ft ĺjsszegben, a 12201-03 cím dologi e|őirtnyzatán. Az e|ozęÍes
kcjtelezettségváI|aĘás fedezetéül a Polgármesteri Hivatal és az Onkormáĺyzat saját
bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. đecember 04.

Felkéľi a polgármestert a megbizźsi szerzodés megkötéséľe.

A Képviselő-testĺilet kĺiltin szavazással dtint ahatározat 4. h.) pontjáľól.

435120Í3.(KI.04.)

4.h) 2014. decembęr 3l-ig muĺkajogí tanácsadás, jogi konzultációs feladatok e|Iźĺásfua
vonatkozó megbízási szerzőđés meghosszabbítása _ ĺjnként váIIaIt feladat - havi 250,0ę
Ft+Afa, összesen bruttó 3.810,0 e Ft összegbęn a 12f0I-03 cím dologi e|őitlnyzattn. Az
előzetes kötelezettségvállalás fedezetéül a Polgáľmesteri Hivatal és az onkormźnyzat sĄát
bevételeit, helyi adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidó: 2013. december 04.

Fe lkéri a j e gy zot a me gbízźsi szer zó dés me gho s szabbítźsźn a.

A Pénzüeyĺ Ugyosztálv tájékoztztása alapján: a Képviselő-testület 430-435ĺ20|3.
(xII.04.) számű határozatában foglaltakat az iigyosztály a 2014. évi kiiltségvetés
tervezés énél figyelembe vette.

Javaslat Rév| Zrt. 2014 évi míÍködésének biztosítúsara

46st20r3.(xrr.18.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. a REV8 ZÍt. 2014. évi miiködéséhez 27 .II4,2 e Ft támogatást biztosít, melyre előzetes
kĺjtelezettséget vállal 2014 évre önként vállalt feladatként a helyi adóbevételek terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 1 8.

az 1. pont alapjźn elfogadja az előterjesztés mellékletétképezó az Oĺlkotmtnyzat és a

Rév8 Zrt. klzĺttkötendő, ,,A Rév8 Zrt.20|4. évi mfüödésének bińosítźsź.ľő|,, tźtgyil,
2014. január l-jétől 2014. december 3I-ig tartő, hattrozott időtaľtamú megállapodást
és felhatalmazza a polgármestert annak a|éirására.

Felelős: polgármester, Rév8 Zľt.

Határidő: 2013. december 3 1.

felkéri a polgármestert' hogy a I., 2. pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

2.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: a201'4. évi kĺjltsésvetés tervezése

A Rév8 Zľt. tájékoztatása alapján: a megá|lapodás a|áírásra került z0t4.január 6.án.

Javaslat a Kisfulu JózsefvĺÍrosi VagyongazdóIkodó Kft. feladat ellútdsdra
irĺźny uIó szerződés ének elfo gadds úra

468t2013.(Xil.18.)

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. elfogadja aZ előterjesztés mellékletét képező, az onkormtnyzat és a Kisfalu
Józsefuiíľosi Yagyoĺgazdálkodó Kft. kozotti, ,,Szerződés vagyongazdálkodási
feladatok e||źńźsáta,, tárgýszerzóđést20|4. január 01. és 2014. december 31. k<jz<jtti

íđőtartamĺa' és felkéri a polgármestert annak a|áításźlra.

Felelős: polgáľmester

Hatźridő : 20|4. j anuár 0 1 .

a hatáĺozat 1. pontja a|apjźn előzetes k<jtelezettséget vállal 2014. évre <jsszesen

63.400,0 e Ft ĺisszegre - melybő| a vízőra szerelési feladatellátásra 22.000,0 e Ft, az
energetikai tanúsítványok elkészítésére 6.000,0 e Ft, a rovar _ és rágcsálóiľtási
fęladatok elvégzésére 10.000, e Ft, a lakóépületek takarítása, hazfelügyelete,
liftügyelet, valamint az uzemi épületek és a telkek előtti jaľdatakaľítási feladatokľa
25.000,0 e Ft _ a díjtétel váItozásoka.

Felelős: polgármester

Határiđő: 2013. december 1 8.

felkéľi a polgármestert és a Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőját,hogy gondoskodj on az
onkoľmanyzat és a Kisfalu Kft. közöttiz}Is. januáĺ l-jétőt hatá|ybalépő új szeruődés
feltételrenđszeľének kidolgozásźraés aztteqessze a Képviselő-testiilet elé elfogadásra.

Felelős: poIgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

Határidő: a Képviselő-testület 20|4. novembeľ havi első rendes ülése

felkéri a polgáľmestert, hogy a 2014. évi költségvetés teľvezésné| a hatáľozatbarl
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Határldő: 2014. évi kciltségvetés tervezése

A Vaeyoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a szerződés
a|áírásra keľült 2013. decembeľ 18. napján.

2.
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Javaslat a Nemzeti Keľékpúros Charta aldírdsĺÍra

469120Í3.(KI.18.)

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. csatlakozik aNemzeti Kerékpáros Charté.ŕloz

Felelős : polgiírmesteľ

Határidő: 2013. december 1 8.

2. felhatalmazza a po|gármestert a mellékletben található Nemzeti Kerékpaľos Charta
aláirására, és felkéľi, hogy juttassa el a kezdeményező civil szervezete|<hez.

Felelős: polgármester

Határidő 20| 4.j anuár 1 5.

A Vaeyoneazdálkodásĺ és Üzemeltetési ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a Charta
a|áírásra került zUl4.január 09. napján.

Javaslat a Józsefvdrosi Közteriilet-feliigyelet és Vúrosiizemeltetési SzolgúIat
fe I a d ut aiv aI k ap c s o l at o s dii nt é s e k m e g h o zűt aI ĺtľ a

473t2013.(Xrr.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az onkormźnyzat és a Budapesti Rendőr-fokapitĺínyság között 2013. évre vonatkozó
tulszolgálat ťlnanszitozása tfugyű megállapodást kiegészíti, melyhez 13.635,0 e Ft-ot
biztosít a Józsefuĺĺľosi Köztertilet-feliigyelet és Varosüzemeltetési Szo|gźl|at
köItségvetésében tervezett térfigyelő kamerarendszer mfüödtetése előirányzatterhére.

Felelős: polgármester

Hatĺíľidő: 2013. december 18.

2. ahatározat 1. pontja a|apjźn elfogadja az eIóterjesńés 2. sztnrru mellékletét képezo,
me g állap o d ás kie gészité s ét é s felkéri a p o 1 gáľm e stert annak aláir ás áĺ a.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataridő: 2013. december 1 8'

3. kezdeményezi a Budapesti Renđőr-főkapitanyság és az Önkormĺányzat kozott a
kĺlztenileti térťĺgye|ő rendszer tizemeltetésére t:íľgý, 2011. november 07-én kelt,
hatáĺozatlan időre kötött megállapodásnak k<jzös megegyezéssel tcĺľténő
megsztintetését 2013. decembeľ 31. napjávaI és felkéri a polgármestert annak
aláíttĺsára.

Felelős: polgármester

Hatáľiđő: 2013. december 31.



5.

4. a) elfogadja az előterjesztés 3. sztlmű mellékletét képező, a Buđapesti Rendőr-
fokapitanyság és az onkormányzatkozott,2014. január 01-tőt 2014. decembeľ 31-ig
tartő końeľĹileti téľflgyelő ľendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, me|yhez
35 065,8 e Ft-ot biztosít előzetes ktjtelezettségvállalás keretében _kote|ező felaďat _ az
onkorman y zat sajtń bevételeinek terhére.

b) az a) pont a|apjźn felkéri a polgármesteľt a megállapodás aláitására.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2}I4.január 0 1 .

a) elfogadja az e|oterjesztés 4. szźlmí mellékletét képező, a Budapesti Rendőľ-
főkapitanyság és az onkormtnyzat kĺjzött 20L4. januźlĺ 01-től 2014. december 3l-ig
tarto, tiiszo|gá|at ťtnaĺszitozásáta vonatkoző megźlllapodást, me|yhez 60.000'0 e Ft-ot
biĺosít előzetes kötelezettségvtilalás keretében - kötelező feladat _ az ĺÖnkormtnyzat
saj át bevételeinek terhére.

b) az a) pont a|apjźn felkéri a polgĺĺrmestert a megállapodás a|áirásźra.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 20ĺ4.január 0 1.

aJőzsefvárosi KtjzteľĹilet-felĹigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgá1at20I4.januaľ 01-től
szeptember 30-ig terjedő idősza]aa, a térťĺgyelő ľenđszet 2014. évi fejlesztéséhez
szükséges biztonságtechnikai, mríszaki szakértői tevékenység e||átásfua 1 fo biaonság-
technikai műszaki szakértő megbízźĺsi szerzőďés keretébęn foglalkoztathat, me|yhez
2.286,0 e Ft-ot biztosít előzetes kĺitelezettségvállalás keretében _ önként vállalt feladat

- az onkormźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: Józsefuarosi Kĺiaerulet-feliigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

Határídő: 20I 4. j anuár 0 l .

a Jőzsefvźlrosi Közteľület-feltigyelet és Varosiizemęltetési Szolgá1at2014. januźtr 01-től
december 31-ig terjedő időszakľa, 12 tő kerület gondnokot megbízási szeruődés
kęretében fog|a|końathat, melyhez 12.529,4 ę Ft-ot biaosít ęlőzetes
kĺjtelezettségvá||a|ás keľetében _ ĺjnként vá||alt feladat _ az oĺlkormtnyzat saját
bevételeinek terhére.

Felelős: Józsefuaľosi Kĺiztertilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

Hattnido: 2014.j anuaľ 0 1 .

a Józsefuaľosi kĺizeruleti térfigyelő ľendszer jelenlegi meghibásodásainak
megsztintetésére irányuló soron kívĹili műszaki, technikai intézkedések végrehajtźsźlhoz
3 ,238,5 e Ft-ot biĺosít az źůta|źnos tartalék terhére _ kĺjtelező feladat -.
Felelős: polgármester

Határidő: 20|3. december 18.

ahatźtrozat 8. pontjában foglaltak miatt

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általĺános tartalékon belül
az általanos llarta|ék e|őirányzatábőI - kötelező feladat 3.238,5 e Ft-ot
átcsoportosít a 11108-02 cím _ kötelező önkormányzatí fe|adat - ťĺnanszítozási
műkĺjdési kiadásokon belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ás a ęIóir źlĺy zatár a.

6.

7.

9.

25



b) a Jőzsefvárosi KozteľÍilet-felĺigyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat 80109 cím -
kotelező feladat - bevétel mfüödési ťlnarlszírozási bevételeken beltil az irétnyitő
szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szćtĺrltn történő jőváirźs
előirányzatát és a dologi kiadási eloirźnyzatát 3.238,5 e Ft-tal megemeli a
térfigyelő-kameÍarendszerkarbantartásacímén.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 18.

l0. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet kijvetkező
módosításánál és a 2014. évi költségvetésről szőIő rendelet megalkotásánál a
hattttozatbarĺfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: a 2013. évi költsésvetés kovetkęzo mőđosítása. a 2014. évi kĺjltséwetés
készítése

A Vagyoneazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztálv tájékoztatása alapjánz a szerződések
a|áírásra kerůiltek f0Í3. december 31. nappal.

Iavaslat a Józsefvúrosi IntézménymíÍködtető Ktizpont engedéIyezett
ĺÍllúshelyeinek bőví.tésére, valamint a Szervezeti és MíÍkijdési Szabdlyzatdnak
és alapító okiratúnak módosítdsĺÍra

47st20r3.(Kr.18.)

A Képviselő-testĺilet úgy dtint, hogy

1. a) a Józsefuárosi Intézményműködtető Ktizpont engedé|yezett álláshelyeinęk számát
2014. januaľ l-jétől 2 konyhai đolgozói álláshellyel megemeli, így a Józsefuaĺosi
Intézményműködtető Központ engeđé|yezett álláshelyeinek szźlma 2014. januĺáľ l.
napjátőI 153 főről 155 fore módosul, címękęn belül: 7f|0I címen 4I fő, 72102 címen
12 fő, 72103 címen l02 fő.

Felelős: polgáľmester, Józsefuĺáľosi Intézménymrĺködtető Központ intézmény vezetője

Hataľidő: 2013. december 1 8.

b) az alka|mazottak át|agbérét a mindenkoľi szakmai minimum <isszegében hatźlrozza
meg.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuaľosi Intézménymúkĺidtető Központ intézmény vezetője

Határidő: 2013. december 1 8.

2. a) a Jőzsefvaľosi Intézményműkodtető Központ 2014. évi költségvetésében bíztosítja a
Raoul Wallenberg Szakkclzépiskola és Szakiskolában aZ étkezési térítési díjak
beszedését végző 1 fő megbízási díjainak fedęzetét bruttó 20 e Ftlhő/fo+jĺĺrulékai
összegében, valamint binosítja az intézméĺyi étkeztetési fe|adattal kapcsolatos
mfüĺjdési-üzemeltetési költségek fedezetét.

Felelős: polgáľmester, Józsefvaľosi Intézményműkĺidtető Központ intézmény vezetője

Hatźtriđo: 2013. december 31.



b) felkéľi a Jőzsefvárosi Intézményműkĺidtető Központ igazgatőját a határozat 2. a)

pontj a szerinti szeruőđés megkötésére.

Felelős: polgrírmester, Józsefuáľosi Intézményműkĺidtető Kĺizpont intézmény vezetoje

Határiđő: 2013. decembeľ 31.

3. a lőzscfvźrosi Intézménymtil<ödtető Központban a csoportvezetők szźlmźt 2-rőI 3-ra
emeli 2014.januar 1 -jétől.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuarosi Intézménymtĺkođtető Központ intézmény vezetóje

Hataridő: 2013. decembeľ 31.

4. felkéri a Jőzsefvárosi Intézménymiĺkĺidtető Központ vezetőjét a Raoul Wallenberg
Szakkcizépiskola és Szakiskolai f0I4. évi kĺizétkeztetés beszęrzési eljaĺásanak
|efolýatásráľa maximum bruttó 8.619,0 e Ft éves összeg erejéig, valamint a szerzódés
megkĺitésére.

Felelős : Józsefuaľosi Intézményműködtető Kĺizpont intézmény vezetője

Hataľidő: szerzódés kötésľe 2013. decembeľ 31.

5. a) a határozat 1- 3 pontban foglaltak a|apjźn az onkormźnyzat taľtós mfüöđési
kötelezettségetvźila|2OI4. évre vonatkozőarl bruttó 13.809,4 e Ft cĺsszegben az alźlbbi

részletezésben:

- 72|01 cím - kĺĺtelező - egy csopoľtvezetői pótlék 11 hónapľa bérpótlék és
jaľulékai 558.8 e Ft:

. 7fIO3 cím - ktjtel ezó feladat - Létszźlmáĺak 2 fove| konyhai dolgozó 1 1 hónapra

bér ésjaľulékai 3.185.6 e Ft;

- 72103 cím - önként vá||aIt fęladat _ 2 fő tlj létszám cafetena juttatása bruttó

175,0 eFtlfolév 350.0 e Ft:

- megbízási szęrződés az étkezési térítési díjak beszędésével kapcsolatos
felađatokľa, 1 1 hónapľa béľ és jaľulékai: 2]9.4 e Ft

- dologi kiadások étkeztetési feladattal kapcsolatos műktidési-tizemeltetési
költségek éves összege bruttó: 9.419.8 e Ft,

. tę|efonhasznáIat után fizetendó ađő és egészségngyihozzź$ĺáľulás éves összege

15.8 e Ft:

Felelős: polgármesteľ, Józsefuaľosi Intézméĺymfütĺdtető Kozpont iĺtézmény
vezetője

HaÍándő az ĺjnkormányzat 2014. évi és azt kovető évek kcjltségvetésének
elfogadása

b) 2015. évtőI azelőzetes kötelęzettségvállalás összege éves szinten bruttó I4.I49,8 eFt.

Felelős: polgáľmester, Józsefrarosi Intézménymúködtető Központ intézĺnény vezetője

Hataľidő: az önkormźnyzatz}I4. évi és azt kĺjvető évek költségvetésének elfogadása

c) az e|ozetes kötelezettségvállalás feđezetén| az allarrli tźmogatźlst, az önkormányzat

saját bevételét, valamint az étkezéstétitési đíjbevételt jelöli meg.

Felelős: polgármester' Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ intézmény vezetője

Hatáľidő: az önkoľmźnyzatf}I4. évi és aztkovetó évek költségvetésének elfogadása
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d) felkéri a polgármestert, hogy ahattlrozatban foglaltakat a2014. évi és az azt követő
évek kcjltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelő s : polgármester, Józsefu áro si Intézményműködtető Központ íntézmény v ezetój e

IJattlridő: az onkormáĺyzat}}I4. évi és ań.kovetó évek költségvetésének elfogadása

6. a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Központ móđosítő a|apítő okiratźú., valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okíratát az eIőtetjesńés I-2. sz'
mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal elfogadja z}I4.január 1-jei hatállyal.

Felelős: polgármester

Hatźĺridő: 2013 . december 3 1 .

7. jővźthagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Józsefuĺíľosi
Intézménymúködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatćú, meLy 2014'
januaľ l-jén lép hatá|yba.

Felelős: polgáľmester, Józsefuáľosi Intézménymfüödtető Központ iĺxézmény vezetője

Határidő: 20|3. december 31.

8. felkéľi a Jőzsefvźtrosi Intézménymfüödtető Központ igazgatőját, hogy a kĺiznevelési
iĺtézményekkel kĺitĺitt műk<jdtetői megállapodásban, valamint az ővodźi<kal kĺitĺitt
munkamegosztási megállapodásban módosítsa saját hatáskĺjrben az intézmények
elnevezését és az intézményvezetok személyében bekövetkezettváItozásokat.

Felelős : Józsefuárosi lntézményműködtető Kcizpont intézmény vezetője

Hattriđő : 20I 4. j anuár 3 1 .

9. fe|hata|mazza a polgaĺmestert a határozat 6. és 7. pontjában meghatźrozoÍt
dokumentum ok aláít ásár a.

Felelos: polgármester

Hatáľidő: 2013. december 31.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Jĺózsefváľosi
Intézményműködtető Kłizpont a|apítő okĺľatának módosítĺó okirata, valamint a
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt új alapító okirata 20t3. december 20-án, a
Szervezeti és Működési Szabályzata,pedig 2014.januáľ 8.án keriilt a|áírásra.

A Raoul Wallenbeľg Szakkiizépiskola és Szakiskolai kiĺzétkeztetés beszerzési
eljárásának lefolytatása megttiľtént, a szerződés a|áírásra került 2014. januáľ 10-én.

Az étkezési térítési díjak beszedésére kiitiitt megbÍzási szerződés 2014. január 13.tóI
hatályos.

A míÍszaki igazgatő-helyettes kinevezése várbztőan márcĺus 1. napjával ttiľténĺk meg' a
további szervezeti váItozások ezt kővetően teljesülnek. A harmadik csopoľtvezető
kinevezĺésére is - váľhatĺian - máľcius 1. napjával keľĺil soľ.

A munkamegosztási megállapodást a JLKvezetősége fenntaľtói jĺóváhagyásra beküldte,
m elyet előzetes en vélem énye ztek az óvo davezető k.

Javuslat közfeladat-ellútdsi szerződés megkötésére ű Jĺízus Tdrsasdga
Magy ar o rs zdg i Ren dt arto mdny úv aI
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476t2013.(Kr.18.)

A Képviselőtesttilet úgy dönt, hogy

1. közfeladat-ellátási szerzőđést kot a Jézus Társasága Magyarországi
Rendtaľtományával (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.; képviseli: Forľai
Tamás Gergely taľtományfőĺok), az előterjesztés melléklete szeľinti főbb taľtalmi
elemekkel.

2. felkéri a polgármestert a kcjzfeladat-ellátási szerzőđés a|áírásfua'

Felelős: polgármester

Hataľidő: 1. pont esetében: 2013. december 18.

2.pont esetében: 2014.január 15.

A Humánszolgáltatási tjgyosztálv tájékoztatása alapjánŻ az iiryfél részérő| (ktitÍi'ldi
tartőzkodźls miatt) a kiizfeladat-ellátási szeľződés a|áírása2014.02. Í2-én megtiiľtént.

Jav as lat fe dezet bizto s ít ós dr a a B izto s Kezdet Gy er ekh úz míÍkij dtetěs éh ez

478t20t3.(XrI.18.)

. A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

. 1. a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődékben mfüĺidő Biztos Kezdet Gyerel<htaat _ onként

. vállalt feladatként - z\I4.januĺír, február hónapban továbbľa is működteti.
: f'elelős: polgáľmester
' Hatáĺiđő 2013. decęmber 18.

2. az I. pontban megjelölt feladatra előzetes kötelezettséget vál|a| az önkoľmźnyzat 2014. évi

' költségvetés - az önkormányzat saját bevételei - terhére f0|4. janutlt és február hónapra

i 1 .034,,0 e Ft ĺisszegben.

: Felelős: polgármester

l Határidő z}1r3. december 18.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a20|4. évi költségvetés készítésekoľ a2. pontban foglaltakat
: vegYe figYelembe.

Felelős: polgĺíľmester

l Hattriđo: az ĺinkormányzat2014. évi kciltségvetésének elfogadása
i

i

: 4. eredménytelen pályázat esetén felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a
.! Képviselő-testiilet a 20|4. fębruaľ havi első rendes ülésére a Biztos Kęzdet Gyermekhaz
. múkĺjdtetésére vonatkozóan.

Felelős: polgármester

. Hatźrido Képviselő-testiilet 2014. február havi első rendes ülése
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A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv tá,jékoztatása alapján: a Nemzeti Rehabititációs és

SzociáIis Hivatal 2014. január |7. napján kelt diintése alapján 20Í4. évre az
Onkormányzat 6.245.|'Í2,- Ft tisszegíĺ műkłidési támogatásban részesül. A Íinanszírozási
szerződés megkłitéséhez sziikséges dokumentumok 2014. januáľ 2.l'. napján megküldésľe
keľültek.

Javaslat a kłiznevelési intézmények feladatelldtĺÍsdval kapcsolatos döntések
meghozataldra

479t20r3.(Xrr.18.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. együttműkĺidési megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapesti VIII. Tankerületével a sajátos nevelési igéný gyermekek e||tĺásźlra az
eIőte1esńés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2013. december 1 8.

2. fe|hatalmazza a po|gźltmestert ahatźtrozat 1. pontjában meghatźrozott megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľido: 201 4.január 1 5.

3. a) önként vá||alt feladatként támogatja a Tankeľiiletet és az onkoľmanyzat
múködtetésében lévő iskolákat 2014. évben ęlőzetes k<itelezettségvállalásként
cjsszesen 4.132,5 e Ft osszegben az Önkormányzat sajźĺtbevételeinek terhére,

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. decembeľ 18.

b) az önkormźnyzat 1I20I címén beliil elszĺímolási ktĺtelezettség mellett 1.000, e Ft-
ta| tźrnogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Kĺizpontot az elótetjesńés 2. számu
mellékletében foglaltak szeľinti taľtalommal a Budapest Jőzsefváĺosi onkormźnyzat
mfüödtetésében áIIő kĺjznevelési intézmények kiemelkedő rendezvényeinęk és

tanulmányi versenyek lebonyolításaľa,

Felelős: polgármester

Hatźlrídó: 2013. december 1 8.

c) a Józsefuaľosi Intézménymfüddtető Kcizpont 2014. évi k<iltségvetésében a 70|03
cím önként feladatokon beliil irodaszer és gyógyszerbeszetzés, a mobilszolgáltatás és
az internet szolgá|tatásra ö s sze s e n 2.7 3 7,8 e Ft-ot bizto sít,

Felelős: polgármester

Hataridő: 2013. december 1 8.

d) a tanévnyitó megrendezéséte és a tankeľiiIet 2 db mobilszolgá,Itatására 394,7 e Ft-ot
biztosít az onkormányzat Il20I cím önként vźilat feladatok dologi e|oirźnyzatźn.

Felelős: polgármester

}latáľiđő: 2013. december 1 8.



felhatalmazza a po|gármestert a hattrozat 3. b) pontjában meghatározoĺt támogatási
szerzóďés alźńrástra.

Felelős: polgáľmester

Határiđő : 20I 4.j anuár 1 5.

4. előzetes kĺjtelezettségvállalásként 20t4. évben is binositja az önkormányzati
költségvetés 11104 címén aJőzsefvźlrosi Alkalmazotti Juttatási SzabáIyzatban foglalt
szabályok alapjan a működtetett iskolák torzsgźrďajutalomľa jogosultaknak a jutalom

és járulékainak összegét az ĺjnkormányzat saját bevételeinek terhéľe.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2014. évi ktiltségvetési ręndelet elfogađása
5. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2014. évi kĺiltségvetés tervezésénéI a hatźtrozatbart

foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgiírmester

Határidő: 2014. évi k<lltségvetési rendelet elfogadása

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a sajátos nevelési igényiĺ
gyeľmekek e||átására.vonatkozĺó együttműktidési megállapodás a|áłírása 201'4. 01.21'-
én megtiiľténÍ. Az Onkormányzat 2014. évi költségvetésében a határozat szerinti
tinként vállatt feladatokra 4.132,5 e Ft került biztosítálsľa. Az Onkoľmányzat á.Jrta|

műktidtetett iskolákban felméľésľe került a ttirzsgárda jutalomra jogosultak
|étszáma, melynek kiiltségvetési fedezete fiutalom és jáľuték) teľvezésľe kerüIt a20|'4.
évi költségvetési ľendeletben.

Juvas lat alpolgdrmesteľi keret terhéľ e történő túmo gütús elbír dlús dľa

482t2013.(Kr.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

I.laz a|po\gármesteľi keret terhére támogatja a JESZ a\kalmazásában foglalkoztatott 25 fo
védőnő 2014. évi éves BKV bérlet megvásaľlását clsszesen bruttó 2.865.000.- foľint
összegben.

Fe1elős: polgármesteľ

Határidő: 20 1 3.december 1 8.

2.l a) az |.pontban foglaltak miaÍt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általános taľtalékon belül Egľy Attila alpolgáľmesteľi saját keret - önként vallalt feladat -
e|őírányzataról ĺjsszesen2.865,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kote|ező
feladat - működési finanszírozási kia-dásokon belül az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása eLőfu źnyzatára.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2013. december 18'
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5.

a
J.

4.

7.

8.

b) a Józsefuĺĺrosi Egészségügyi Szo|gáIat 50100 cím - kĺjtelező fę|aďat - bevételi működési
ťĺnanszítozási bevételen belül azitáĺyítőszervitámogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|tn történő jővttírása e|óirányzatźú és a kiadás dologi kötelező feladat
e\oirányzatát 2.865,0 e Ft-tal cél-jelleggel megemeli éves BKV bérlet juttatása f5 fő
védőnő részére címén,

Felelős: polgármesteľ

Hataridő: 2013. december 18.

elszámolási kotelezettség mellett ttmogatja azBgészséges Iskoláért Alapítvanyt a Németh
LászIő Altalános Iskolába jźrő hátrányos helyzetrĺ gyermekek színvonalas szabadidős
elfo glaltságainak biĺo sítása érdekében bruttó 2 00. 000. - forinttal,

Felelős: polgármester

Határiđő: 2013. december 1 8.

ahatźrozat 3. pontjában foglaltak mĺatĺ. az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüĺjdési
cél és általános taľtalékon belül Sĺántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feLaďat - eLoirtnyzatárő| ĺisszesen 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként
vállalt felađat - miĺködési célú átađoÍt pétueszkoz e|óiráĺyzatźra az Egészséges Iskoláért
Alapítvany támogatása címen,

Felelős: polgármester

Hataridő: 2013. december 1 8.

elszámolási kötelezettség mellett tfunogatja a Tungsľam Kodály Zo|tán Férfikaréľt
Alapítráný a Tungsľam Kodály Zo|tźnFéľfikar fellépéseinekszervezése érdekében bruttó
200.000.- forinttal,

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2013. december 18.

ahatározat 5. pontjában foglaltak miatt az Önkormanyzatkíadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péteľné alpolgármesteri saját keľet - cjnként váIla|t
feladat - előitźnyzatárő| cisszesen 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 105 cím - önként
vá|Ia|t felađat - műköđési célú átadott pélueszkoz elóirźnyzatźna a Tungsram Kodály
Zoltán Férfikaľéľt Alapítvány támogatása címen,

Felelős: polgármesteľ

Határidő : 2013. december 1 8.

elszámolási kötelezettség mellett tźmogatja az Erke| Feľenc Vegyeskaľ Alapítváĺý az
Erkel Ferenc Vegyeskaľ zll4.januaľ I7.20. közott tartaĺđő kórustáboránakszervezése és

egyenruha beszetzése érdekében bruttó 25 0. 000. - forinttal.

Felelős: polgármesteľ

Hatando : 2013 . december 1 8.

ahatfuozat 7. pontjában foglaltak miatt az Önkormanyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vá||a|t

feladat - eIoirtnyzatźlĺőI összesen 250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadáS 11105 cím _ önként
vá||alt feladat - mííködési célťr átadott pénzeszkoz előirźnyzatára az Erkel Ferenc
Vegyeskaľ Alapítvany támogatása címen,

Felelős: polgármesteľ

Határido: 2013. december 1 8.

6.



9. elszámolási kötelezettség mellett tźmogatja a Hópihe Gyeľmek Alapífuĺíný a Semmelweis
Egyetem I. sz. Gyermekklinika sztlmára egy mérleg funkcióval is ľendelkezőbetegeme|ő
és egy kapnográf késziilék beszerzésének céljából 100.000.- forinttal,

Felelős: polgármester

Határidő: 20t3. đecember 18.

10. a hatátozat 9. pontjában foglaltak míalÍ az onkormanyzatk<ladás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belül Santha Péterné alpolgármesteri saját keret - onként vállalt
feladat - e|oirźnyzattró| összesen 100,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként
váIIaIt feladat - felhalmozási céIű átađott pénzeszkoz e|őirźnyzatfua a Hőpihe Gyeľmek
Alapítvány támogatása címen,

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2013. december 18.

||. eLszámolási kĺjtelezettség mellett támogatja a Szent József az Idősekért Alapitvźnyt
gondozottj aik me gfe l elo el|źttása c élj ábó 1 2 0 0. 0 0 0. - foľinttal.

Felelős: polgáľmester

Határidó: z0I3 . december 1 8.

|2. a határozat 11. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kíadás 11107-01 cím
mfüĺidési cél és általános taľtalékon belül Sántha Péteľné alpolgĺáľmesteri saját keľet -
<jnként vállďt feladat - e|őirźnyzatźtrőI cisszesen f00,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiađás 11105
cím _ önként vá||a|t feladat - múk<jdési célú ź./tadotĺ pénzeszkoz e|oirźlnyzatáta a SzerÍ
Iőzsef az Idősekért Alapítvany támogatása címen,

Felelős: polgármester

Hatáľidő: f013. december 18.

13. elszámolási kĺjtelezettség mellett tźlmogatja A Magyar Kézművességéĺt Alapítvźnyĺa20.
országos Betlehemi j ászo|kiá||itás megľendezése céljából 50.000.- forinttal,

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 2013. december 1 8.

14. a hatźrozat 13. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kjađás 11107-01 cím
mfütjdési cél és általános tartalékon beliil Sĺíntha Péterné alpolgármesteri saját keľet -
ĺjnként vá|Ialt feladat - e|őfuányzatátőI ĺisszesen 50,0 ę Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás l1105
cím _ cjnként vźt|Ia|t feladat - miíködési célú átadott pénzeszkoz eloírźnyzatára A Magyar
Kézmúvességért Alapítvány támo gatása címen,

Felelős: polgármester

Határido: 2013. december 1 8.

15. felkéri a polgármesteľt a hatźrozatban foglaltak szerinti táłnogatási szerzodéseka|áfuására,

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő; 2013. đecember 31.

16. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az <jnkoľmźnyzat 2073. évi
költségvetéséről szóló rendelet következĺí módosításiánál vegye figyelembe.

Felęlős: polgármester

JJ



Határidő: az önkormźnyzat 2013. évi költségvetésének következő módosítása, legkésőbb
2014. janutr 3I.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: a támogatási szerződések 2013.
december 20-án aláírásra keľültek. A határozatban foglaltaknak megfelelően az
átcsopoľtosítások az iinkonrrányzat 2013. évi kiiltségvetéséľől szĺóló l.endelet
mĺódosításánál figyelembe vételre keľült.

Beszdmoló a Polgdrmesteri Hivatal
ótcsoportosítdsokróI, és javaslat ű
emelésére

484ĺ2013.(xII.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

tevékenységérőI, a 2013. évi létszúm
Hivatal engedéIyezett létsatmdnak

aJ

T3

4t

2

9

11

29

)t

25

170

|étszámát 2014. januaľ
fő tisztségviselő, a 2

1.

2.

elfogadja a jegyző beszámolóját a Polgármesteri Hivata|ZlI3. évi tevékenységéľől.

Felelős: jegyzó

Hataľidő: 20|3. december 1 8.

elfogadja a jegyző beszámolóját a Po|gaĺmesteri Hivatal szervezďi egységei kĺizött
2013. évben történt álláshely átcsoportosításokľól, és a szervezeti egységęk |étszámát
az alábbiak szerint á||apítj a me g.

1.

fő

5+

a
J.

Hivatalvezetők

Pol grírmesteri Kabinet

Jegyzoi Kabinet

Belső Ellenőrzési Iroda

Varosfejlesztési és Főépítészi IJ gy osná|y

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáty

PéĺlzngyiÜgyosztály

Hatóósági Ugyosntiy

Humĺánszolgáltatási Ügyosztály

Mindösszesen:

Felelős: jegyző

Határiđő: 2013 . december 1 8.

az onkormányzat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett
napjátőI 8 fővel megemeli, a Polgáľmesteri Hivata| _ 3



prériumévek programban foglalkoztatott' valamint a társadalmi megbízatásil
alpolgáľmester nélküli _ engedélyezettlétszáma170 főrő| I78 füre módosul.

Felelős: polgáľmester

Határiďő : 20I 4.j anuár 1 .

4. a 3. pontban foglaltakľa taľtós előzetes kötelezęttséget vállal 2014. éví 25.572'5 e Ft,
20l5-to| évente 27 .75I,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.

5. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a20|4, évi és az azt követő évek
költségvetési rendelet beterjesztésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2014. évi és azt követő évek kciltségvetési rendelet tervezet beterjesztése
6. felkéri a jegyzőt, hogy a Polgáľmesteri Hivatal Szervezési és Mfüödési

Szabá|yzatźnak a határozat 2-3. pontja szeľinti módosítását a Szabźiyzat soron
következő módosítása soľiĺĺl vezesse át.

Felelős: jegyző

Hataľiđő: Hivatal Szeľvezési és Mrĺködési SzabáIyzatźnak soľon k<jvetkező

módosítása
7. a43012013. (XII.04.) szám,űhatátozatának4. a) és 4. d) pontját, valamint a43312013.

(XII. 04. ) számtĺ hatfu ozatźú vi sszavonj a

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2013. decembeľ 18.

A Jeevzői Kabinet tájékoztatása alapján: L megállapított engedélyezett |étszám a
létszámnyĺlvántaľtáson átvezetésre került mind személyügyi mind kiiltségvetési
szempontból.

Javaslat a Közbeszerzési és Beszeľzési SzabĺÍIyzat módosítdsúľa

48st2013.(Kr.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja az e|oterjesztés I. sz. mellékletét képező Józsefuárosi onkormźnyzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzatát'me|y 2014.januáľ l-jén lép hatályba,

b) az a) pont alapján felkéri a polgáľmestert a SzabáLyzat a|áirásáta és a honlapon
torténő megjelentetésére.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2014. ianuaľ 01.

2. a) 2014. januźr l-jétől 2014. októbeľ 31-ig akozbeszerzési eljĺárásokban e|járő 7

fo s B írá1ó B izotts ágb a az a|ábbí szemé lyek et v á|asńj a me g:

dr. Cifra Gabriella
Horvai Ákos

J)



Dr. Kerényi Géza
Dr. Molnár György
Dr. Nagy Áaam
Végh József János
Perlik Tamás

Díjazásuk 1 20.000,- Ft/főĺhó+jaľulék.

b) az a) pont alapjan felkéri a polgármestert a Bírálóbizottság tagjaival kötendő
megbízási szerződések (előterjesaés 2. szźlmű melléklete szeľinti feltételeket
lartalmaző) a|áítására.

Felelős: polgármester

Hataĺidő: 2014. ianuaľ 01.

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a Szabá|yzat a|áírásra keľült' a honlapon
megielent. Abíráióblzottsági tagok részérő| a megbízási szerződés aláírásra keľült.

A beszámo|ő |ezfuva 201 4. februáľ 13 -źn.
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Beszámoló a két ülés közötti fontosabb ęseményekľől

Tisztelt Képviselő-testůĺlet !

A két ĺilés köziitti fontosabb iinkormá,nyzati eseményekrő| az alábbi jelentést
adom:

f014. janutu24. lCsaládi nap a Kesztyíĺgyáľban
:

,,,o,n. 
január 22. i #fl:ĺ.t}ľľÄ?'il:'Jilľŕäľj'.,"""'t .Hánában.Kiisziintőt

i

20t4. január 27.

20L4. januáľ 28.

2014. január 28.

2014. január 29.

201'4. február 1.

20t4. febľuáľ 4.

20|'4. február 9.

l----*"-'-----------

i

:f0I4.februtu 12.

Megemlékezés holokau szt nemzetkiizi emléknapj a
alkalmáb ĺi l a Népszínhź,z utcai emléktáblá náil. Az
Onkormán yzat koszorrĺj át Zentai Oszkár a
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke helyezte el.

A Reviczlqy és az otpacsĺľta utca felújított jáľdáÍnak átadĺí
ünnepség, amelyen Rogán Antal frakcióvezető úľ is ľészt
vett.

Klub a Hl3.ban, az évnyitĺí eseményen előadó
vendég volt Kiss Sándor a Rubik Exhibition ůigyvezetője és

Egry Attĺta alpolgáľmesteľ.

fórum a Magdolna Negyed

uĺ oľotségünk pľogľamsorozzta Kossuth Klubban. A
Matyó világ címmel megrendezett eseményen Szilágyi
Demeteľ képviselő mondott kiisztintő beszédet.

Előadás a rákellenes kiĺzdelem világnapja alkalmából a

Józsefuárosi Galériában. Kösztintőt mondott Dľ. Dénes
Maľgit képviselő.

Álomépítők Extľa c. műsoľ a Viasat3 tv.csatornán,
amelyben egy jĺízsefváľosi család volt az adáłs főszereplője.

Iv. Szomszédsági

Egyházugyi Tanács iilése.



i2014. februáľ 13.

Magdolna Negyed Pľogram III. sajtótájékoztató, egyik.
fontos szakaszának záľóeseményéľől. dr. Sáľa Botond i

: alpolgármesteľ tájékoztatta a sajtĺi munkatáľsait.

i TelepüIéscÍmer kiállítás megnyĺtó ĺinnepség a WestEndben, :

i az onkormányzat képviseletében az eseményen részt vett:
idľ. Sára Botond alpolgármester i:i

:

!A kommunizmus áidozztainak emléknapja. A Rezső térĺ l
i emléktáblánál dľ. Sáľa Botond és dr. Feľencz Oľsolya !

képviselő helyezték el a Józsefuárosi onkormányzat
koszorúÍát.

20|4. febľuár 20.

2014. febľuár 25.



20,|1.2014. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata Osszeg

MKB 1 hét 2011.01.04 2011.01.11 500 000 000

MKB 2 hét 2011.01.04 2011.01.18 500 000 000

MKB 3 hét 2011.0í.06 2011.01.27 500 000 000

MKB 1 hét 2011.01.11 2011.01.18 500 000 000

MKB 2 hét 201 1 .01 .18 2Ü11.02.01 500 000 000

MKB 2hét 2011.01.27 2011.02.10 500 000 000

MKB 2hét 2011.02.01 2011.02.15 300 000 000

MKB 2hét 2011.02.10 2011.02.24 500 000 000

MKB 2hét 2011.02.15 201 1.03.01 300 000 000

MKB 1 hét 20í 1.03.01 201 1.03.08 300 000 000

MKB 1 hét 2011.03.08 2011.03.16 300 000 000

MKB 6 nap 2011.03.24 20't1.03.30 300 000 000

MKB 2 hét 2011.03.24 2011.04,07 300 000 000

MKB 3 hét 2011.03.2Ą 2011.04.14 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.07 2011.04.21 300 000 000

Volksbank 2 hét 2011.04.13 2011.04.27 500 000 000

Volksbank 1 hónap 2011.04.13 2011.05.13 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.13 2011.05.04 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.04.14 2011.04.28 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.04.27 201 1.05.í 8 500 000 000

MKB 3 hét 2011.05.04 2011.05.25 500 000 000

MKB 3 hét 20'ĺ1.05.06 2011.05.27 200 000 000

Volksbank 3 hét 2011.05.13 20,ĺ1.06.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 201 1 .05.18 2011.06.08 500 000 000

MKB .ĺ hét 2011.05.25 2011.06.01 150 000 000

MKB 3 hét 2011.05.25 2011.06.15 500 000 000

MKB 2hét 2011.05.27 2011.06.10 200 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.09 2011.06.16 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.06.15 2011.06.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.06.16 2011.06.23 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.06.21 2011.07.12 150 000 000

Volksbank 2hét 2011.06.23 2011.07.07 500 000 000

Volksbank .ĺ hét 2011.06.2s 2011.07.06 200 000 000

Volksbank 2 hét 2011.07.05 2011.07.19 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.06 2011.07.27 500 000 000

Volksbank 26 nap 2011.07.06 2011.08.0,ĺ 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.07.12 2011.08.02 500 000 000

MKB 1 hét 2011.07 .19 2011.07.26 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.26 2011.08.23 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.07.27 2011.08.24 300 000 000

Volksbank 4 hét 2011.08.02 20,ĺ í '08.30 500 000 000

ctB 3 hét 2011.08.23 201 1 .09.13 300 000 000

Volksbank 2hét 2011.08.24 2011.09.07 300 000 000

Volksbank 3 hét 201.ĺ.08'30 2011.09.20 300 000 000

Volksbank I hinap 2011.09.01 2011.10.02 200 000 00c

Volksbank 2 hét 2011.09.16 2011.09.30 350 000 00c





Volksbank 2 hét 2011.09.23 2011.10.07 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.09.28 2011.10.12 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.05 2011.10.26 350 000 000

MKB 2héÍ 2011.10.04 2011.10.18 300 000 000

Volksbank 22nap 2011.10.11 2011.11.02 500 000 000

Volksbank 4 hét 2011.10.11 2011.11.08 500 000 000

Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011.11.15 500 000 000

Volksbank 5 hét 2011.10.11 2011-11.22 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.10.18 2011.11.25 300 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.21 2011.11.11 400 000 000

Volksbank 3 hét 2011.10.26 2011.11.16 350 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.08 2011.11.29 500 000 000

Volksbank 1 hét 2011.11.03 2011.11.10 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.03 2011.11.24 500 000 000

ctB 3 hét 2011-11.15 2011.12.06 500 000 000

Volksbank 2 héÍ 2011.11,18 2011.12.02 250 000 000

Volksbank 3 hét 2011.11.22 2011.12.13 500 000 000

Volksbank 2hét 2011.11.24 2011.12.08 500 000 000

ctB 17 nap 2011.12.02 2011.12.19 500 000 000

ctB 2hét 2011.12.02 2011.12.16 250 000 000

Volksbank 16 nao 2011.12.06 2011.12.22 500 000 000

ctB 2hét 2011.12.08 2011.12.22 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.13 2012.01.03 500 000 000

Volksbank 3 hét 2011.12.16 2012.01.06 250 000 000

ctB 3 hét 2011.12.21 2012.01.11 250 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 350 000 000

Volksbank 19 nap 2011.12.22 2012.01.10 500 000 000

Volksbank 2hét 2012.01.03 2012.01.17 500 000 000

Volksbank ,ĺ8 nap 2012.01.06 2012.01.24 250 000 000

Volksbank 25 nap 2012.01.06 2012.01.31 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 350 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.10 2012.02.07 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.01.17 2012.02.14 500 000 000

ýoIksbank 3 hét 2012.01.31 2012.02.21 250 000 000

Volksbank 3 hét 2012.02.07 2012.02.28 500 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.07 2012.03.06 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.02.14 2012.03.13 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.14 2012.03.20 350 000 000

Volksbank 8 hét 2012.02.10 2012.04.06 150 000 000

Volksbank 5 hét 2012.02.21 2012.03.27 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.06 2012.04.11 250 000 000

Volksbank 5 hét 2012.03.13 2012.04.17 150 000 000

Volksbank 36 nap 2012.03.20 2012.04.25 500 000 000

Volksbank 37 nap 2012.03.27 2012.05.03 300 000 000

Volksbank 43 nap 2012.03.27 2012.05.09 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.04.11 2012.05.16 400 000 000

Volksbank 6 hét 2012.04.11 2012.05.23 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.11 2012.05.30 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.04.17 2012.06.06 400 000 000





Volksbank 7 hét 2012.04.25 2012.06.13 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.09 2012.06.20 300 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.16 2012.06.27 500 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.23 2012.07.04 500 000 000

Volksbank 3 hét 2012.05.30 2012.07.11 500 000 000

Volksbank ô hét 2012.06.06 2012.07.18 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012.06.13 2012.07.25 300 000 000

Volksbank 5 hét 2012-06.20 2012.08.01 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.04 2012.08.22 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.11 2012.08.29 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.07.18 2012.09.05 300 000 000

Volksbank 6 hét 2012.08.01 2012.09.12 250 000 000

MKB 27 nap 2012.O8.22 2012.09.18 400 000 000

MKB 4 hét 2012.08.22 2012.09.19 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.08.29 2012.09.26 200 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.05 2012.10.03 300 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.12 2012.10.10 250 000 000

Volksbank 4 hét 2012.09.19 2012.10.17 500 000 000

Volksbank 5 hét 2012.09.20 2012.10.25 400 000 000

Voĺksbank 5 hét 2012.09.26 2012.10.31 400 000 000

Volksbank 3 hét 2012.10.10 2012.10.31 300 000 000

Volksbank 27 nap 2012.10.11 201211.07 300 000 000

Volksbank 34 nap 2012.10.11 2012.11.14 500 000 000

Volksbank 41 nao 2012.10.11 2012.11.21 500 000 000

Volksbank 6 hét 2012.10.17 2012.11.28 400 000 000

Volksbank 41 nap 2012.10.25 2012.12.05 400 000 000

Volksbank 42nap 2012.10.31 2012.12.12 400 000 000

Volksbank 6 hét 2012j1.07 2012.12.19 200 000 000

Volksbank 50 nap 2012.11.14 20,ĺ3.01'03 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.11.21 2013.01.09 500 000 000

Volksbank 7 hét 2012.11.28 2013.01.16 400 000 000

Volksbank 7 hét 2012.12.05 2013.01.23 200 000 000

Volksbank 26 nap 2013.01.04 2013.01.30 500 000 000

Volksbank 33 nap 2013.01.04 2013.02.06 500 000 000

Volksbank 5 hét 2013.0í.09 2013.02.13 200 000 000

Volksbank 6 hét 2013.01.09 2013.02.20 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.0.ĺ.09 2013.02.27 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01.16 2013.03.06 400 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01.23 2013.03.13 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.01.30 2013.03.20 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.06 2013.03.27 500 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.13 2013.04.03 200 000 000

Volksbank 7 hét 2013.02.20 2013.04.10 400 000 000

Volksbank ô hét 2013.03.06 2013.04.17 400 000 000

Volksbank ô hét 2013.03.13 2013.04.24 300 000 000

Volksbank 40 nap 2013.03.21 2013.04.30 500 000 000

Volksbank 48 nao 2013.03.21 20,ĺ3.05.08 500 000 000

Volksbank 3 hét 2013.04.03 2013.05.'15 300 000 000

ýoIksbank 3 hét 2013.04.10 2013.05.22 200 000 000

Volksbank 48 nap 2013.04.11 2013.05.29 400 000 000





Volksbank 55 nap 2013.04.11 2013.06.05 400 000 000

Volksbank 62 nap 2013.04.11 2013.06.12 400 000 000

Volksbank 63 nap 2013.04.17 2013.06. í 9 400 000 000

Volksbank 9 hét 2013.04.24 2013.06.26 300 000 000

Volksbank 64 nao 2013.04.30 2013.07.03 300 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.08 2013.07.10 400 000 000

Volksbank 9 hét 2013.05.15 2013.07.17 200 000 000

Voĺksbank 9 hét 2:013.05??
2013.05.29

2013.07.24 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013.07.31 400 000 000

Volksbank 8 hét 2013.06.05 2013.07.31 400 000 000

Volksbank 71 nap 2013.06.12 2013.08.22 500 000 000

Volksbank .ĺ0 hét 2013.06.19 2013.08.28 200 000 000

Volksbank 10 hét 2013.06.26 2013.09.04 200 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.03 2013.09.11 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.10 20í 3.09.18 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.17 2013.09.25 200 000 000

Volksbank 9 hét 2013.07.31 2013.10.02 300 000 000

Volksbank 10 hét 2013.07.31 2013.10.09 300 000 000

Volksbank 47 nap 2013.08.30 2013.10.16 400 000 000

Volksbank 34 nap 2013.09.18 2013.10.22 400 000 000

Volksbank 42nap 2013.09.18 2013.10.30 400 000 000

Volksbank 48 nap 2013.09.,ĺ9 2013.1 1 .06 400 000 000

Volksbank 6 hét 2013.10.02 2013.11.13 300 000 000

Volksbank 6 hét 20í3.í0.09 2013.11.20 300 000 000

Volksbank 47 nao 2013.10.11 2013.11.27 300 000 000

Volksbank 54 nap 2013.10.11 2013.12.04 300 000 000

Volksbank 61 nap 2013.10.11 2013.12.11 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 68 nap 2013.10.11 2013.12.18 300 000 000

Volksbank 57 nap 2013.10.22 2013.12.18 400 000 000

Volksbank 70 nap 2013.10.30 2014.01.08 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.06 2014.01.15 400 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.13 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.20 2014.01.29 300 000 000

Sberbank 70 nap 2013.11.27 2014.02.05 300 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.04 2014.01.08 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.11 2014.01.15 300 000 000

Sberbank 21 nap 2013.12.18 2014.01.08 150 000 000

Sberbank 35 nap 2013.12.18 2014.01.22 300 000 000

Sberbank 22nao 2013.01.07 2014.01.29 400 000 000

Sberbank 28 nap 2013.01.08 2014.02.05 300 000 00c

Sberbank 35 nap 2013.01.08 2014.02.12 150 000 00c

Sberbank 35 nap 2013.01.08 2014.02.12 150 000 00c

Sberbank 35 nap 2014.01.15 2014.02.19 400 000 00c

Sberbank 28 nap 2014.01.15 2014.02.12 300 000 000

Sberbank 35 nap 2014.01.22 2014.02.26 400 000 000

Sberbank 42 nap 2014.01.22 2014.03.05 200 000 000

Sberbank 42nap 2014.01.29 2014-03.12 400 000 000

Sberbank 28 nap 2014.02.05 2014.03.05 200 000 000

Sberbank 42nap 2014.02.05 2014.03.19 300 000 000





Sberbank 49 nap 2014.02.05 2014.03.26 300 000 000

Sberbank 49 nap 2014,02.12 2014.04.02 300 000 000

|ekotve összesen 2014 02.18 Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 2 500 000 000

á | |am i hozzĄár u|ások folyiszám |a Sberban k (vo|t Volksba n k) '17 234 519

hivata| folyószám|a egyen|eg Sberbank (vo|t Vo|ksbank) 12 408 756
költséqvetési számla eqven|eoe 2014.02'18 Sberbank (vo|t Vo|ksba 629 765 189

Bankonként összesen

Bank futamidő
Lekötés

értéknapia
Lekötés lejárata Osszeg

KH Bank n

Raiffeisen 0

S0erDanK
(volt
Volksbank) 61 300 000 000

MKB B 350 000 000

ctB 2 300 000 000




