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Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezęti és Mfüödési SzabźiyzatárőI szőIő 25l20I3. (v .27 .)

szźrrlű önk. rende|et 26. $ (2) bekezdés a) pontja alapján ,,Allandó napirendi pontok kerülnek
tájékoztató formájóban a KépviselőĄestüIet elé: a Képviselő-testület óltal megszabott
hatóridőben el nem késztilt előterjeszt,ćsek jeg,,zéke, amely tartalmazza a halasztás rövid
indokldsát és az előterjesztő által vóllalt új hatóľidőt. ''

A fentiek éľtelmébęn tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet az a|ábbia|<rő|:

Javaslat fed'ezet biztosítására a ľendkívĺili téli időjárási viszonyok soľán jelentkező
feladatok e||átására

44912013.(Xrr.04.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l;ffi;;J*8,"&u

Előterjesztő: Riman Edina - jegyző

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2014. március 5. . sz. napiľend

Tárgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem készůilt e|őterjesztések jegyzékéľől

A napirendet nvílt ülésen kelltarsvalni" dcintés nem szfüséges.
ElorÉszÍro szyxvezľľl BcysÉc: SzpnvBzÉsl És KÉpvlsnlol lRoon. bLr ,

KÉszÍľBľrľ (ÜcvľlĺľÉzo NEvr): p,ą.zprasNÉ VARGA lÍvm.
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNyeI-iĄlpv'6Éxvľĺ., lce'zole.s: lu-j- ł:--_--ĺ

-ła'\JOGI KONTROLL: P

Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Hatźr ozati j av as|at a bízottság szánáĺa:
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestáľcv a|ását.



1. kijelöli a 35315 helyrajzí sztlmiĺ, természetben a Budapest VIII. keľtilet, Dą+ó u. 18.

szám a|atti ingatlan külső és belső kerítés közĺĺtti területét ,,ELETMENTO PONT''-
ként t<irténő tizemeltetésre 2013. decembeľ 18. és 2014. február 28.kozottiídotartaĺnra.

Felelős: polgármester
Határiđói 201'3. december 4.

2. felkéri a polgármestert, hogy kösscin megállapodást a Jőzsefvźľosi Közösségi Hźzak
Nonprofit Kft-vel a35315 he|yrajzi számí ingatlan ,,ELETMENTO PoNT''-ként tĺirténő
üzemeltetésére az 1. pontban meghatározott iđőszakĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 18.

3. önként váIla|t feladatként a renđkívĺili téli időjarási viszonyok során jelentkező feladatok
e||átástlra 15.000,0 ę Ft-ot biaosít a hatźtrozat |. szźmt mellékletében részletezet1ek
szeľint, melyből a 2013. évi kciltségvetés terhére 3.179,6 e Ft-ot a múkĺjdési cél és

általanos tartalékon belül Polgarvédelemmel és katasztrőfa felađatok ellátása céltaľtalék
e|őirányzata terhére, a 2014. évi költségvetés _ helyi adóbevételek - terhére előzetes
ktjtelezettség vźi|a|ásként 11.820,4 e Ft-ot a Jőzsefváĺosi Közteľület-felügyelet és

Vaľosüzemeltetési SzoIgáIat költségvetésében.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 4.

4. a) ahatfuozat 3. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím
mfüödési cél és általános tartalékon beliil a Polgárvédelemmel és katasztľófa feladatok
ę||átása céltaľtalék ĺjnként vźtl|alt fe|ađat előkźnyzatáĺőI 3.I]9,6 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás, a 11108-02 cím finanszírozásĺ műkĺjdési kiadáson belül az
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - tjnként vállalt feladat _
e|őfuányzatfua.

b) a Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat 80106 cím - önként
vállalt feladat _ ťlnanszítozási mfüöđési bevételeken be|i| az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szźtm|źn ttjrténő jőváfuása_ önként vállalt feladat - előirányzatát
3.179,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg _ ĺjnként vźt||a|t feladatként a kiadás személyi juttatás

előfutnyzatźú 1.584,0 e Ft, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozztĄźrulási adó

előirźnyzatát 427,7 e Ft, a dologi eLoirtnyzatát I.167,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013 . december 4.

5. felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló ľenđelet következő
módosításánál és a 2014. évi költségvetés készítésénéI ahatáĺozatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: a 2013, évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása, és a 2014. évi
költsésvetés készítése.



6. felkéri a Kisfalu Kft- ígazgatőját,hogy a téli időszakľa _ 2013. december 19. és 2014.
maľcius 01. kĺjzötti ídoszakłĺa_ az tnkormźnyzattulajdonában lévő, 2012120|3. évben
hasznáIt olajradiátorokat és frĺtőberendezéseket a Jőzsefvźrosi Kĺjzterület-feltigyelęt és
Városüzemeltetési Szolgálat részére bocsássa rendelkezésľe' hogy a Szolgá|at azokat a
lakosság részére rendkívüli hideg idójárás esetén adja átmenetihaszná|atźlba.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: 2013. december l 8.

7. felkéri a Jőzsęfvźrosi Közteľiilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőját,
hogy készítsen átadás-átvételijegyzőkĺinyvet az olajľadiátorok és a fiítőberendezések
lakosság részére történő átadás-źffiétele kapcsán, mely tartaImazza a visszavétel
időpontját valamint, hogy az átrevő teljes arryagi felelősséggeltartozík a berendezések
nem rendeltetésszerű haszná|atźhól adódó kĺĺrokért, valamint, hogy azonkotmźnyzat a
berendezések ľendeltetésszenĺ haszná|ata során keletkezett kaľokért felelősséset nem
váIIal'.

Felelős: Józsefuaľosi KöZteľĹilet-feliigyelet és Vaľosiĺzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határiđo : 20 I 4. februaľ 2 8.

8. felkéľi a polgármesteľt. hogv a 2014. máľcius havi másodĺk rendes képviselő.
testületi üIésén számolion be a rendkívüIi téli időiáľásĺ vĺszonyok soľán elvéezett
védekezési feladatokrĺól. megtett intézkedésekrőI. és a rendelkezésre bocsátott
forľások felhasználásáról.

F'elelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. máľcĺus havi másodĺk ľendes képviselő.testületi ülés

A Vaevoneazdá|kodási és tjzemeltetési Ügvosztály tájékoztatása alapjánŻ 
^z 

ÉIetmentő
Pont 2014. febľuáľ 28. napjáig ĺizemel a diintés értelmében. Tekintette| arra, hogy a
máľciusi ĺilés ĺdőpontja máľcĺus 5., így az idő ľtividsége miatt az e|őterjesztés a 2014.
ápľĺlis havĺ ĺilésre készĺĺI el.

Javaslat a Jóaefvúrosi Nemzetiségi onkormdnyzatokkal kapcsolatos dijntések
meghozataldra

28t2014.(rr.12.)

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy



1. a) elfogadja az e|őterjesńés ], számú melĺékletét képezó, a Jőzsefvárosi Roma
onkormány zat1al ktjtendő új, felülvizsgált Együttműködési Megállapodást.

b) elfogadj a az e|oterjesztés 2' számú mellékĺetét képezo, aBoIgár, a Gcirög' a Lengyel,
a Német, az Örmény, a Romáľr, a Ruszin, a Szerb, a Szlovák, azlJh'ľén Nemzetiségi
onkormanyzaÍtalkĺjtendő új, feIülvizsgált EgyĹittműködési Megállapodást.

c) felkéľi a polgármestert az új, feliilvizsgált egytittműkĺjdési megállapodások aláirźsára
és azok Budap est Főváro s Kormányhiv ata|a r észér e tcjrténő me gküldésére.

2.

Felelős:

Határidő:

Felelős:

Hatáľidő:

a helyi nemzetiségi onkormanyzatoknak évi működési hozzź$árulásként nyújtandó
támogatás meghattlľozásakor külĺinĺjsen az alábbi értékelési szempontokat veszi
figyelembe:

- Józsefvaľos közigazgatási tert.iletén az ęgyes helyi nemzetiségek teľĹileti
reprezentatívitását,kulturálissokszínűségét,

- a helyi nemzetiségi önkormźtnyzatok nemzetiségekhez tartozők aktív
érdekképviseletét'

- érdekeinek kifejezésľejuttatását-így külonösen azarlyanyelv ápolását,őtzésétés
gyarapításźft, továbbá a nemzetiségek kultuľális autonómiźĄźnak a nemzetiségi
önkormĺínyzatok áItaI töľténő megvalósítását és megőrzését ) a helyi
nemzetiségekhez tartoző egyének és egyben, mint közĺlsség jogainak
érvényesítését,

- kulturális programszervezését _ így kül<jnösen aZ egyes helyi nemzetiségi
önkormányzatok éves beszámo|őjźra, munkatervére tekintettel megvalósított és
megvalósítanďőnęmzetiségihagyományőrzést,

- a helyi nemzetiségeknek Józsefüaľosban betöltött szociális, tarsadalmi és

deprivác ió s he|y zetét.

polgármestet,nemzetiségiĺinkormtnyzatokelnökei

a)-b) pont esetén 2014. februar I2., c) pont esetén 2014.februfu 12.

polgáľmester

2014. február |2.

ĄJ. a Jőzsefvárosi Roma onkormanyzat részére céljelleggel, támogatásként a mfüödési
helyeként haszná'|t Budapest, VIII. keľĹilet Vajdahunyad u. 14. szźnrl alatti (Iltsz.
3559010lNI,Ilrsz.35590l0lN2) iľodahelyiség és díszterem fe|tĄításáľa, gźzberendezésí
tźrgyak cseréjére, 5Yo tarta|ékkerettel bruttó 4.384,0 e Ft keretösszeget biztosít.

Felelős: polgármester,nemzetiségiönkormtnyzatelnöke
Határidő: 2014.februfu 12.

4. a) e|ťogađja az előterjesĺés 3. számú mellékletét képező' a Jőzsefváľosi Roma
Önkormányzatta| kĺjtendő, és az e|oterjesztés 4. számú mellékletét képező, aBo|gár, a



G<irög, a Lengyel, a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a Szerb, a Sz\ovźk, az
UkÍan Nemzetiségi onkormźnyzatta|kĺjtendő támogatási szerződés módosítását.

b) felkéri a Polgármestert a helyi nemzetiségi önkormányzatoLd<a| k<jtendő támogatási
szerződések módosításának a|áírźsźra.

5. a) a Bo1gáľ, a Görclg, a Lengyel, a Német, az Otmény, a Román, a Ruszin, a. Szerb, a
Szlovák, az IJkĺźn Nemzetiségi onkoľmźnyzatok VIII. keriilet Kis Stáció u. 5.

(Vajdahunyad u. 18, |.lrsz. 356041113) szám a|attí miĺkcldési helykéĺt haszná|t,

önkoľmĺĺnyzati tulajdonban ál1ó helyiség fe|ujításźra l.840,5 e Ft + Afa összeget
biztosít, melynek feđezete az onkoľmźnyzat költségvetésében a 11601 címen kerül
biĺosításra.

b) felkéri a Kisfalu Kft.-t a hatźĺozat 5.a) po,ntja szeľinti miĺködési hely felújítás
bonyolítására, melynek díja 184.050,- Ft + Afa. A felújítás műszaki ellenőľzési
fe|adatait a Kisfalu Kft. |źÍja e| az onkormźnyzattal kötött Yagyongazdálkodási
szetzođésben foglaltak szeľinti módon és díjazással.

c) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a felújítás bonyolításaľa vonatkoző szeruőđés
elkészítésére és felhata|mazza a polgáľmestert annak aIáítására'

Felelős:

Határidő:

Felelős:

Hatarídő.

polgármester,ĺemzetiségiönkormtnyzatokelnĺ jkei

a) pont esetén 2014. februar IŻ.,b) pont esetén 2014. február 20.

a) pont esetén polgiíľmester, b)-c) pont esetén Kisfalu Kft.

a).b) pont esetén 20|4. februaľ 12, c) pont esetén a szerződés
a|áítźsźĺnak idej e 20 I 4. februaľ 20.

6. a) a helyi nemzetiségi önkoľmányzatokrészéte a nemzetiségek jogairól szóló 20II. éví
CDoilx. törvényben meghatfuozott feladatok ellátásaľa 2014. évre 3.757,0 e Ft
p áIy źzati keret<i s sze get b iĺo sít.

b) felkéri a polgármesteľt az pálvázati támogatásľól szóló iĺnkoľmánvzati
felülvizsgáIatáľa és készítsen előteriesztést a Képviselő.testület 2014. március havi
ľendes ülésére.

Felelős: polgármester
lJatźridő a) pont esetén 2014. februar l2., b) pont esetén a Képviselő-testĹilet

20|4. március havi rendes ülése

a) a VIII. keriilet Vajdahunyaď u. |4. szám a|atti Társashźzat (köz<is képviselő Kisfalu
Kft. Realteam Társashtukezelő Iroda) lapostető felújítás céIjábő| a folyamatos beazások
problémájának megoldása végett egyszeri, 7.600,0 e Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.

7.



b) felkéri a polgármestert a támogatási szerzőđés elkészítésére és annak a|áírásźra.

Felelős:

Hataľidő:

polgármester

a) pont esetén 2014. február If .,b) pont esetén 2014. február 20.

A Tiirvényességi és Perképviseleti Iroda tájékoztatása alapján: a pá|yázati támogatásról
szĺíló iinkormányzati ľendelet felülvĺzsgálata soľán előkérdésként merůilt fel, hogy a
megalkotandó rendeletben zárt, egyfoľdulós vagy nyĺlt, folyamatos pá|yázzti ľendszer
keľüljtin kialakításľa. Erľe tekintettel kéľt az Iľoda nyilatkozatot valamennyi
nemzetiségi iinkormányzat elntikétől arľa vonatkozőan, hogy melyik páIlyńzatÍ rendszer
állna jobban összhangban a Nek. tiĺľvényben meghatározott fe|adataik megvalĺísításáľa.
Tekintettel aľra, hogy L páůyázati támogatásľól szólĺí önkormányzati rendelet
felülvizsgálat során fenti előkéľdés tisztázása szůikséges, ezért az előteľjesztés és az
önkoľmányzati rendelet módosítására vonatkozĺí javaslat a Képviselő-testület 2014.
ápľilis havi üléséľe kerĺĺl beterjesztésľe.

Budapest, 2014. február 2|.

Al
ĺ}*-)_-

Riman Edina \

jegyzo

Tĺirvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

ď, #,)--*,
Dr. Mészĺáľ Erika

aljegyző
7tllł. FIBR 7 i',


