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fedezet biztosítására
címíĺ előteľjesztéshez

Hatáłrozatijavaslat

lĺl
feladatokhoz

A Képviselő-testület úgy dłint' hogy

I.20|4. augusztus 0l. napjáva| |200 darab, 15x7 cm méretíĺ, 1-l200-ig sorszámozott, 2500 Ft,-
címletű ,,első osztályosok uta|vänya,, elnevezésű utalváný bocsát ki. Az utalvány tarta|mazza a
kibocsátó önkormányzat nevét, az uÍa|vtnyľa vonatkozó utalást, a fe|használási időszakot, az
utaIvány értékét, az e|fogadő helyek megjelö|ését, sorszámot, aZ arra való utalást, hogy az utalvány
másra át nem ruházhatő és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármester
Határidő: fII 4. jűnius f5.

2. a VIII. kerületben 2014. július 15. napján lakóhellyel rendelkező első alkalommal iskolai
tanulmányait megkezdő (201412015. tanév) általános iskola első osztályos tanulói töľvényes
képviselője 5000,- Ft értékrĺ, 2X2500 Ft-os címletű első osztályosok utalványában részesül
(tanulónként 1 törvényes képviselő)' Az utalvány 2014. szeptember 05. napjáig vehető át a

Polgáľmesteri Hivatal pénrtárában (Bp. 1082 Baross utca 63-67. II. emelet f01lf). Az uta|vźtny
igénylójét egyben az uta|vánnyal töľténő vásárlás során a Józsefuáros Kźtrýáva| való rendelkezők
jogállása illeti meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

3. ahatźrozat2. pontja szerinti utalványok 2014. augusztus 0l.- 2014. december 31. napja kcizott
válthatóak be, kizárő|ag az iskolai feladatellátáshoz közvetlentil kapcsolódó papír és írőszer
termékekĺe a Jőzsefváros Kráĺtya elfogadó partnerként működő KeS Trade Kft (székhely: 1085
Budapest, József kÍt. 2]., képviselő: Dr. Kovács Endre) Bp., VIII. József krt. f7. sz. a|alti
tizletében, valamint Papelito f9 Kft. (székhely 1089 Budapest, oľcry tń 2I-23. 7. 43., képviselő:
Erdélyiné Balogh Mária) Bp., VIII. Orczy tft29. sz. a|attiuz|etében.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. jinius 25.

4. elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti fobb tartalmi elemekkel az ,,e|ső osztályosok
uta|ványa,, beváltóhelyeivel kötendő megállapodást és felkéri a polgármesteľt a KeS Trade Kft-vel,
valamint a Papelito 29 Kft-ve| kötendő megállapodźs a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus l 1.

5. a határozat |. pontjában foglalt utalványok költségvetéSi fedezete érdekében az Onkormányzat
kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás e|őirányzatán belĹil az önkormányzati segély -
kötelező feladat- e|őirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsopotosít a címen belül az önkoľmányzati
s e gé ly -onként vál l alt fe ladat --e|oir źny zatźr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 4. jinius 25.



6. a) a Józsefuáľosi Pedagógiai Intézet 1084 Budapest, Tolnai u. 7-9. szám a|atti III. emeleti
helyiségében 3 db klíma beszerzését biztosítja bruttó 700,0 e Ft cisszegben.

b) az a) pontban foglaltak miatt az tnkormányzatkiadts 11108-0l cím finanszírozźsi műkodési
bevételen beli.il az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatźtról 700,
0 e Ft-ot átcsoportosít a ťlnanszírozási felhalmozási bevételen belül az iráĺyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatára'

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ kiadás 12|03 cim
iskolai - kĺjtelező feladat _ dologi vásárolt élelmezés céljellegű e|őirányzatáról 700,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 72103 cím - önként vállalt feladat _ beruhazás e|óirányzatra, valamint a bevételi
72103 cím _ kotelező feladat - működési finanszírozási bevételen belĹil az irźtnyítőszervi
támogatásként folyósított támogattĺs fizetési szźtm|án történő jóváirása e|őirźtnyzatárő| 700,0 e Ft-ot
átcsoportosít a felhalmozási finanszirozási bevételen belĺil az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő j óváírása elóirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

a) jőváhagyja, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 47 fó
a|ka|mazottjának heptitisz elleni Twinrix A+B védőoltás költségének finanszírozásához.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás

e|óírányzatán belül az önkormányzati segély - kötelező feladat - e|őirźtnyzatáról 500,0 e Ft-ot, az
onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül SánthaPétemé
alpolgármesteľi saját keľet _ onként vállalt feladat - e|oirányzatárő| 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím _ önként vállalt feladat _ működési ťlnanszirozźtsi kiadásokon belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
40102 cím _ önként vállalt feladat - bevételi műkodési flnanszirozási bevételen belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|őirányzatát
és kiadás dologi e|óirányzattú 700,0 e Ft{al céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: f0I4. jinius 25.

a) egyetért, hogy a Bp., VIII. Tolnai u. 19. szám alatti Tticsök-lak Bölcsődében só szoba keľiiljön
kialakításľa.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiađźs 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belĺil dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - e|őirányzatárő|
összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l108-02 cím - onként vállalt feladat - felhalmozási
ťlnanszírozási kiadásokon beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|óirźnyzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Egyesítetett Bölcsődék 40100-02 cím - önként
váIlalt feladat - bevételi felhalmozásiflnanszirozási bevételen belül azirányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváirása előirányzatźú és a kiadás beruházás -

e|őirtnyzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határido: f014. jÍnius 25.

7.

8.



9. a) jóváhagyja, hogy a Víg otthon Idősek Klubja 35. éves fęnnállásának évfordulója alkalmából
rendezendő kirán du lás költségeihez az on kormá ny zat hozzájáľulj on.

b) az a) pontban foglaltak mialt az onkormányzatkiadás 1l107-0l cím műkodési cél és általános
tartalékon beltil Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - e|oirźnyzattről
clsszesen 75,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11i08-02 cím _ önként vállalt feladat - miiködési
ťlnanszírozási kiadásokon belül az irányitőszervi tátmogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirányzatára.

c) az a)pontban foglaltak miatt a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
40105 cím _ ĺjnként vállalt feladat - bevételi mtĺködési ťlnanszírozźĺsi bevételen belüI az
iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása e|óirányzatát
és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatźt75,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20 14. június 25.

10. a) a Vajdahunyad u. 5. teIek visszavásárlási eljárások eľedménye miat|az onkormányzatkiaďás
11,60f cím _ önként vá|lalt feladat _ bęruházźtsi 112.000,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a
kiadás 1t107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon be|ül az általános tartalék - kĺjtelező
fe ladat _ e| őir ány zatźtr a.

b) a Káptalanfüredi Gyermeküdn|ő 2014. évi felújítását a kcjvetkező évekre átlJtemezi, ezért az
onkormányzatkiadás 1l60t cím - onként vállalt feladat - felújítási e|őirányzatárő|Z7.069,5 ęFt-
ot átcsoportosít a kiadás l1107-0l cím működési cél és általános tartalékon be|u| az általanos
tartalék _ kötelező feladat _ e|oirtlnyzatára'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014június 25'

1 1. a) a Koszorú utcai Napközi otthonos ovoda udvarának felújítási kĺĺltségére a Józsefuárosi
Intézménymrĺködtető Kozpont költségvetés ében I .23 4,] e Ft-ot bizto sít.

b) az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon belül a műkodési
általános tarta|ék e|őirźnyzatźrő| I.f34,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező
feladat - felhalmozási finanszírozási kiadźlson belül az irányítőszervi tźmogatásként folyósított
támo gatás kiutalása e|óft źny zatźr a.

c) a Józsefuárosi Intézményműködtetési Központ 7fl0f cím - köte|ező feladat - bevételi
felhalmozási ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tamogatás
fizetési szám|án töľténő jőváhagytsa e|óirányzatá| valamint a kiadás felrijítás e|oirányzatát
I.234,7 e Ft-talmegemeli az a) pontban foglaltak címén.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: f0I4. jtlnius f5 ,

12. a) aSzźnados úti Bölcsőde bejĺáľati kapujának karbantaľtásźtra I27,0 e Ft-ot, a Tolnai Lajos u. 19.

bolcsőde udvarának árnyékolására 700,0 e Ft-ot biztosít a Jőzsefvárosi Eryesített Bölcsődék
költségvetésében.

b) az onkormányzat kiadás 1|101-0f cím működési cél és általános tartalékon belül a műk<jdési

általános tarta|ék - kötelező feladat _ e|őirányzatárő| 8f1,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 108-02

cím - kote|ező fe|adat - működési ťlnanszirozttsi kiadáson be|u| az irányítőszervi támogatásként



folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára |f7,0 e Ft-ot a felhalmozási finanszírozási kiadáson
belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára700,0 e Ft-ot.

c) a Józsefuárosi Egyesített BöIcsődék 40l00-0f cim - kötelező feladat _ bęvételi működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatźs ťĺzetési
szám|án történő jőváírźsae|őirányzatát, valamint a kiadás dologi e|őirányzatát céljelleggel If1,0 e
Ft-tal megemeli aSzázados úti bölcsőde kapujának karbantartása címén.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bolcsődék 40I00-0f cím - kotelező feladat - felhalmozási
ťlnanszírozźtsi bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źn történő jőváírása e|oirányzatát és a kiadás beruházási előirányzatát 700,0 e Ft-tal
megemeli a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolása címén.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20 1 4. j linius 25.

13. a) a Jőzsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálatnak a Művésztelep
kerítésének anyagkoltségét és festékek kĺiltségét összesen 800,0 e Ft összegben biztosítja.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11107-0l cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tarta\ék- kötelező feladat - e|őirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás i1108-02 cím - cjnként vźi|a|t feladat - műkodési ťlnanszirozźlsi kiadásokon belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított t.ámogatás kiutalása e|őirányzatára.

c) a Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kotelező
feladat _ műkĺĺdési ťlnanszírozási bevételen beltil az irétnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|áĺn történő jőváirása elóirttnyzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi
e|őirányzatźú 800,0 e Ft-tal megemeli.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20| 4 jűnius f5.

14. a) jóvtthagyja,hogy 2014. évben a Delej u. utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közötti szakasz,
hrsz. 38715) felújítása 34.290,0 e Ft összegben és a Tisztes utca (osztály utca - Törökbecse utca
közotti szakasz, hrsz. 38839/1) felrijítása 6.ff3,0 e Ft összegben megvalósuljon.

b) a bonyolítás és műszaki ellenőrzési feladatokat a Kisfalu Kft. Iátja e|, dijazása:

- Delej utca tekintetében a felújítás nettó becstilt éľtékének 3%o-aYo+Afa, azaz |.714.5 e Ft.

- Tisztes utca tekintetében a felújítás nettó becsült értékének S%o-a+Afa, azaz 31 1.150 Ft.

c) a)-b)pontbanfoglaltakmiattazÖnkormányzatkiadásll107-01 címműködésicélésáltalános
taľtalékon bďri| az általános tarta|ék _ kötelező feladat _ e|óirányzatárő| 42'538,7 e Ft.ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási e|őirźtnyzatára'

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20 l 4 június.25.

15. a) a Polgármesteri Hivatal kiadás I2f0I-01cím - kötelező fe|adat_ dologi kiadás e|őirźtnyzatárő|
5.182,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás |220|-0| cím személyijuttatás e|őirźnyzatátra 4.168,0 e Ft-
ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozztýárúási adó e|őirányzatźlra 1.014,0 e Ft-ot
információ biztonsági kötelezettségek teljesítése érdekében megbízási címén.

b) a Polgármesteri Hivatal kiadás 12103 cím - á||amigazgatási feladat _ dologi eIoirányzatárő|,

ęzen belül á||ategészségügyi feladatokról 1.248,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatás külső
megbízási díj e|őirányzatźra |.004,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelok terhelő járulékok és szociális



hozzájáru|ási adó e|őirźtnyzatźtra f44,0 ę Ft-ot á||ategészségügyi feladatok bérjellegu dijazása
címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014június 25'

16. a) jőváhagyja, hogy a Trefort 3-5.épĹilet étékesítéséhez szükséges igazságügyi szakértő źita|i
értékbecslés elkészítését , a szakértoi díjként 1 .f7 0,0 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miaĹt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék- kötelező feladat - e|őirányzatrő| I.f70,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás II502 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l4. június 25.

I7 . a) Strźnsa u. jáľdafelújításra 3.116,4 e Ft-ot, a Tisztes utcában kutyafuttató kialakítására 4.316,7 e

Ft-ot biztosít aJőzsefvárosi Közterü|et-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) az onkormányzat kiadás 1l107-01 cím míĺkodési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék - kötelező feladat _ előirányzatźtrő| 7,433,I e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1108-02 cím -
onként vállalt feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson belĺil az irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatźra.

c) a Józsefuáľosi Kozterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt
feladat - felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőváirása e|őirányzatát 7.433,I e Ft-tal, a kiadás felújítási
e|őirányzatát 3.7|6,4 e Ft-tal, a beruhźnäsi e|őirźtnyzatźLt 4.316,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban
foglaltak miatt.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 2014. jinius f5.

t8. a) a VIII. kerület Baross u. 135. szám előtt jźltszőtér kia|akítására 10.000'0 e Ft-ot biĺosít a
Józsefuárosi Közterĺilet-felügyelet és Vĺárosüzemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) az onkormźnyzat kiadás ll107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék _ kĺjtelező feladat - e|őirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 l08-02 cím _
ĺjnként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként
fo lyó s ított támo gatás kiutalása e|óir ány zatár a.

c) a Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt
feladat - felhalmozási finanszírozási bevételen belül az ftányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án t<jrténő jóvźńrása e|őirtnyzattfi és ezze| egyidejíĺleg a kiadás
felhalmozás e|óirźtnyzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak miatt.

Felelős: Polgármester
Határidő: f0| 4. jűnils f5.

|9. a) aKisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetését a Józsefuárosi Közteľület-feli'ĺgyelet és

Varosüzemeltetési Szolgálat |átja e|, melynek telepítési rendszerbe állítási költségére 4.387,9 Ft-
ot, af0I4. évi üzemeltetési és fenntaľtási díjára I.968,5 e Ft-ot, a működtetés személyi feltételeire
6.03f,5 e Ft-ot biztosít.



b) az a) pont foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános
taľtalékon belül az általános tartalék - kötelező fęladat - e|őirányzatáról - 12.388,9 e Ft-ot
átcsoportosít a 11108-02 cím ťlnanszirozási műkodési kiadáson beltil az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - onként vállalt feladat - e|oirányzatára.

c) a Józsefuárosi Közteľĺilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím _ önként váIla|t

feladat - bevétel működési ťlnanszirozási bevételeken belĺil az irányitő szervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlán torténő jóváírás e|őirányzatźú,12.388,9 e Ft-tal' és a kiadás
_ onként vállalt feladat - dologi e|őirányzattú 6.356,4 e Ft-tal, a szemé|yi juttatás e|őirányzatát
4.750,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó előirányzatźi
|.28f,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetési költségei
címen.

d) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetésére előzetes kötelezettséget vállal
önként vállalt feladatként f0|5-tő| határozat|an időre évente |9.202.4 e Ft összeąben az
adóbevételek terhéľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a)-c) pont esetén 2014. június 25. d) pont esetén a mindenkori költségvetés tervezése

20. felkéri a polgármestert, hogy koltségvetésről szóló rendelet következő módosításánál vegye
figyelembe, valamint a határozat 19.d) pontjában foglaltakat f015. évtől a költségvetés
terv ezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: legkésőbb 2014. december 31., 2015. évtől a költségvetés teľvezése

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iľoda, Kisfalu Kft., Józsefuáľosi Közteľiilet-feliigyelet és Váľosüzemeltetési
Szo|gáł|ato Józsefváľosi Intézményműkiidtető Központo Egyesített Bölcsődéko Kisfalu Kft.o
Pénzügyi ÜgyosztáIy.

Budapest, 20 I 4. jűnius 24.

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevéb en és me gb izástlb ő|

dr. Mészár Erika
a|jegyző


