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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képvĺse|ő.testůĺlet e számára

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. Előzmények

A) Vajdahunyad 5. sz, a|attite|ekľe vonatkozĺó peľek
Az onkormányżata MANLÍRA hgatlanhasznosító ÉpÍtőipaľi és Kereskedelmi Kft.-vel 2006. október
l8-án adásvételi szerződést kötött a Budapest VIII., Vajdahunyad utca 5. szźm alatti ingatlanľa (hľsz.

35602) vonatkozóan. A Képviselő-testtilet a9|l20I3. (III. 20.) szźtműhatźrozatában úry döntött, hogy
az 1479 m2 alapteriiletíi telek visszavásárl źsára 110.000.000 Ft összeget kiilönített e|. Ezen fe|adatra a
20|4. évi költségvetésben a l 1602 cimen 112.000,0 e Ft beruhazási kiadási e|őirányzat kerĺilt terve-
zésre.

B) A Iűptalanfii ľedi Gyeľmeküdůilő felúj ítása

A fenti felújíüásra 2013' évi pénzmarađványból 60.000,0 e Ft kerĹilt teľvezésre. A felújítás az üdülési
szezon |ejźrtát követően tudna megvalósulni (III. negyedév), ezértjavasolt a felújítás át[itemezése a
kö'vetkező évre. A 60.000,0 e Ft-ból a más feladatokľa fel nem hasná|t marudvźnya 14.680,6 e Ft,
me|y a20I4. évben más a költségvetésben nem teryezett kiadást tud majd ťlnaĺszlrozni.

C) Humánszolgá|tatási feladatok
- Budapest Józsefuárosi Önkormányzat évek óta nyujt az iskolakezdőknek Lámogatást. Ennek kere.

tében a kerületben lakóhellyel rendelkező első osztáIyba |épő tanulók töľvényes képviselőinek
2013. évben 5.000,- Ft éľtékű vásárlási utalváný biztosított, melyet a keľiilet két papíľ-írószer bolt-
jában lehetett beváltani (20|I.,2012. évbentolltartót kaptak a gyermekek).

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté po|gáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja:2014. jilnius 25. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat köItségvetésĺ átcsoportosításra és önkoľmányzati feladatokhoz fedezet biztosí-
tásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, ahatározat elfogadásához minősített szavazattöbbség szük-
séges.
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- A Képviselő-testtilet a 407lf013. (XI.06.) számű döntése alapjrán a pedagógiai szakmai szo|gá|tatá-
sokat ellátó Józsefuárosi Pedagógiai Intézetnek (a továbbiakban: JPI) biztosította az e|he|yezését a
Budapest, VIII. Tolnai L.u.7-9.szźtma|atti ingatlan III. emeletén összesen 176,48 m, teriileten.

- A Józsefuárosi Szociális Szolgá|tató és Gyeľmekjóléti Központ (a továbbiakban: JSzSzGyK) csa-
ládgondozói napi 8 óľában fogadják ahozzźluk foľduló keriileti lakosokat.

- A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) Nagýemplom, Baross u. I03lA., II7.
szźtm a|atti telephelyein évek óta nedves só terápia míĺködik.

- A JSzSzGyK Nappali Ellátas Víg otthon Idősek Klubja 35 éves fennállásának évfordulója alkal-
mából 50 fővel kirándulást szeÍ\lez.

- A Koszorú u. Napközi otthonos udvaľ fe|újítása indokolt, mivel a belső falak vakolata több helyen
sérült, a betonjárda több helyen töredezett.

- A JEB telephelyeként működő Százados u. bölcsőde bejárati kapujának megujítasa sztikséges kar-
bantarüás keretében, tekintettel arra, hogy a bejĺárati kapunak gyenge' vékony léctokja van.Igény az
új tok kialakítása és a két szźrny javítźlsa, mázolása.

- A JEB telephelyeként működő Tücsök-lak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.) udvarának
árnyékolása szükséges, me|yhez összesen 3 db 4,5mx3,5m-es kĺinyĺlkkaros napellenző szerkezetet
kell felszeľelni, annak érdekében, hogy nyári melegben, a ttlző nap ne veszélyeztesse a ryermekek
egészségét. Aszerkezetára700,0 e Ft, mivel ebben améretben eryedi gyźlrtás szükséges.

D) Józsefváľosi Kiizteľület.felügye|et és Városüzemeltetési Szolgá|at kiiltségigénye
A költségvetési szerv tárgyév első félévében elvégezte a Miĺvészte|ep kerítésének felújítását és festé-
sét.

E) Útfelújítások
- A Budapest, VIII. kerÍilet Delej utca jelenleg nagykockakő burkolattal ellátott utca, kétoldali kĹ

emelt szegéllyel, aszfaltjárdákkal, helyenként keskeny zöldsáwal. Azutca buľkolata eľősen lerom-
lott állapotban van. A burkolat sok helyen megsüllyedt, a kövek kifordultak, néhol már hiányos is.
A szegélyek megsüllyedtek, töredezettek, a fugák kipeľegtek.

- A Tisztes utca a Törtjkbecse utca _ osztźiy utca közötti szakaszon, jelenleg 2Xl sávos, kétiráný
forgalom bonyolítására alkalmas aszfaltburkolatíl utca. Az útburkolat és a szegélyek leromlott álla-
potban vannak.

F) Elektľonĺkus infoľmácĺós bĺztonságĺ feladatok

Az źil'ami és önkoľmányzati szeľvek elektronikus információbiĺonságáľól sző|ő 20|3. évi L. törvény
hatáůya a Polgármesteri Hivatalra kiterjed, és a törvényben meghatłározottfe|adatok ellátására a Hiva-
tal költségvetésében |f20|- dologi címen 5.|82,0 e Ft áll ľendelkezésre.

c) Tľefoľt u.3-5. sz. ingatlanľa éľtékbecslés

Az Önkoľmányzat je|enleg vizsgálja a Trefoľt 3-5. sz'émalatti ingatlan nyi|tpá|yźnat keľetében töľténő
értékesítésének lehetőségét, Apá|yźmti dokumentáció összeállításához szükséges azingat|amavonat-
koző igazsźąügyi szakéľtő általi éľtékbecslés készítése.

ffi xisľaludy utcán a Coľvin Kiizľe töľténő behajĹ.Ĺst szabá|yozó sĺillyedő bója telepítése és
ĺizemeltetése

A Corvin Sétány Kft. megbízásából eljáľó Pedrano.FR Építőipari Kft. 2008. március 17-én kelt építési
engedélynek megfelelően megépítette a VIII. kerĺilet Futó utca - Kisfaludy utca _ Práter utca meghatá-
rozott szakaszait, melyekľe vonatkozóan 2010. decembeľ 31-én hasznáiatbavételi és forgalomba he-
|yezési engedélý kapott. A beruhźľ;áts keretében a Kisfaludy utcán a Coľvin Közre történő behajtĺást
szabźůyoző siillyedő bója (ún. poller) is megvalósításra került, amit 20ll. május 1-jétől kezdődően a
mai napig a Táľsaság taľt karban és üzemeltet. Mivel a poller üzemeltetése alapvetően a közterületek
hasznáiatźnak kor|átozélsához kötődik, továbbá az Önkormányzat tu|ajdonźlt képezo közúton he|yez-
kedik el a Társaság már több alkalommal kezdeményezte a berendezés iizemeltetésének az onkor-
mźnyzat illetékes szeľve részére történő źúadását.

Fentiekre tekintettel a Tĺársaság térítés mentesen az onkoľmányzathasznźt|atźha és üzemeltetésbe adja
áú a fent említett berendezést, ?zza| hogy a berendezés tźtwezér|ésének kiépítésével, majd későbbi
ĺizemletetésével és karbantaľtásával kapcsolatos költségęk az Onkormányzatotterhelik.



f) Stľázsa u. járdaépítés és Tisztes u. kutyafuttató kĺalakítása
Lakossági bejelentés a|apján a Striízsa u. jźlrdźýa ľossz műszaki állapotu, a közterületen lévő fa gyökere
a jźrdźt megbontotta, közlekedésre alkalmatlan. A Józsefuáľosi Közterület-feliigyelet és Váľosüzemel-
tetési Szolgálat (JKFVSZ)he|yszíni felmérése során megál|apította, hogy a járdát teljesen fel ke|l tör-
ni, a jźtrdaépítés kertészeti e|őkészítő munkákat, valamint építési munkát, a járda űjraaszfa|tozźsát
igényli.
A Tisztes u. és köľnyékén é|ok igénylik kuýafuttató kia|akítását, mivel a közelben erre a cé|ra kijeliilt
terület nincs. A JKFVSZ felmérése szerint a Tisztes utcában az rij kuýafuttató létrehozźsźthozkerté-
szeti előkészítő munkák, építési munkák, és parkbútorok kihelyezése szĺ.ikséges

J) oľczy Fóľum teľĺiletén játszóteľek kia|akítása
Az onkormźnyzat2O04. december }I-éntelepülésrendezési szerződéstkötött a BAUHOTEL Kft.-vel,
mint beruházőva| arĺ:a vonatkozóan, hogy a Budapest VIII. kerĺilet Baross u. 135. sz. a|atti telek terve-
zett beépitése az e|őirt 4,5 m2lm2 szintterületi mutató helyett o,5 mf lmz _rel nagyobb lehet, mivel a
telek éptilettel nem fedett részét(|324 m,)közhasznźúat cé|járatttadja, időbeli korlátozás nélkül.

A vállalás az épu|et fennmaradásáig szól oly módon, hogy az átadott területet a tźrsashź,z tartja fenn,
de bárki haszni|hatja. Az épület 20o5-2006.között megépült 4,88 m2lm2 szintteľületi mutatóval.

2006-ban az 1956-os forradalom 50 éves évfordulójára félig a ftjldbe süllyesztett, az L948-as és az
1956-os magyat forradalmak és szabadságharcok képeivel a falon egy emlékhely-kápolnát építettek _
a tźrsasház közhasznźiat cé|jźra ćttadott meg Kokáľda Katakomba Kápolna elnevezéssel. Itt minden
hónap utolsó vasáľnapján taľtanak misét. Ez a létesítmény a tfusasház kozhasznźiat cé|jfua átadott
teľületén helyezkedik el, a Csobánc utca mentén, tetején egy hatalmas piros-fehér-zi5|d színiĺ acél ke-
ľeszttel.

A társashráz részéről a közös képviselő és a lakók is többször je|ezték, hogy szeretnék |ekeľíteni az
egész területet az á||andó közbizonsági problémák miatt (hajléktalanok, drogosok költöztek a kápolna
lépcsőjére), valamint szeretnének játszőteret kialakítani, mert sok a kisryermekes család, akik a közel-
ben nem fudják hova vinni a gyeľekeket jźtszani.

II. A beteľjesztés indoka

A) Vajdahunyad 5. sz. alatti telekľe vonatkozó peľek
A Kisfalu I<ft. tźýékoztatźsa a|apjźtn a visszavásár|ásijogról szóló nyilatkozatkézbesítve lett a Manlíra
Kft. részére 20|3. mźrcius 22. napján. A nyilatkozat a Földhivata|ba benyrijtásra keriilt tulajdonjog
bejegyzése céljából. Az onkoľmányzat tulajdonjogát a Földhivatal bejegyezte az ingatlan-
nyilvántaľtásba 2013. május |6-án. A' bejegyzo határozatot a Manlíra Kft. megfel|ebbezte, melynek
eredménye, hogy a Budapest Főváros Koľmányhivata|ánakFöldhivata|a végzéssel új eljárásra kötelez.
te a Budapest 1. Számri Földhivatalt, kérte a Manlíra Kft. nyilatkozatźú. A Budapest 1. Számú Földhi-
vatal új 2013. július 25.napjénke|thatározatábanvisszajegyezte aManlíraKft. tulajdonjogát.

A Kisfalu Kft. jogi képviselője fellebbezést nyujtott be, melyben hivatkozott aPtk. azon rendelkezésé-
re, amely szerint visszavásárlásijog esetén a visszavásáľlás az eladónak a vevőhöz intézett egyoldalú
nyi|atkozatźnal jön létre, vagyis nem sziikséges a Manlíľa Kft. hoz-zá$źru|ó nyl|atkozata. A fellebbe-
zésben hivatkozás történt arra is, hogy a Manlíra Kft.. az adásvételi szerződésben visszavásárlásijogot
engedett beépítési késedelme esetéľe, és ez a visszavásáľlási jog az ingatlan-nyi|vántaľtásba bejegyzés-
re is keriilt, vagyis a Manlíra Kft.-nek is az volt a szerződéses akaratą hory amennyiben az ingatlan
beépítésével késedelembe esne, űgy azonkormányzat a szerződés rendelkezései szerint gyakorolhatja
egyoldalúan a visszavásárlási jogot.

A fellebbezést a Kormányhivata| f0|3. szeptember 9-én kelt hatáttozatátban elutasította, ezét a jogi
képviselő az onkormźnyzat nevében keresetet indított a Fővárosi Munkaüryi és Közigazgatási Bíró-
ság előtt a Földhivatal el|en. A kereseti kérelemben kérte a Közigazgatźlsi Bíróságtól, hogy a Budapest
Főváros Koľmányhivatal Földhivata|ánakhatálrozatátt változtassa meg oly módon, hogy a fenti ingat-
|anra az onkormányzat tulajdonjogźtt jegyezze be, egyidejiĺleg töľölje onnan a Manlíra Kft.-t. Kéľte
továbbá a Bíróságot, hogĺ azingatlanraperfe|jegyznst bejegyezni szíveskedjen.

A Bíróság a keresetet elutasította. A Bíľóság álláspontja szerint az Önkormányzatot nem illette meg az
elővásráĺlási jog, annak ellenére, hog az, az ingat|an-nyilvántartálsba bejegyzésre került, mivel a vevő,
a gyakorlásáthoz az adásvételi szeľződésben nem jáľulthozzá, csakaz ingatlan-nyilvántaľtásba töľténő
bej e gyzé séh ez. E|ozoek miatí az ingatlan v i s szavásárlás a n em l eh etséges.

Mindezekre tekintettel a költségvetésben elkiilĺinítet keret felszabadítható.



B) Káptalanfiiľedi Gyermeküdĺilő felújítása
Tekintettel az üdülési szezonÍa, illetve a közművelődési és kulturális feladatokľa vonatkozó fe|adatźt-
szeľvezésekre a felújítás megvalósulása20|4, évben nem célszerű.

c) Humánszolgáltatási feladatok
- A szeptemberi tanévkezdés miatt indokolt a képviselő-testiilet június 25-i ülésén a döntést meg-

honli az első osztĺílý megkezdő gyermekek támogatása érdekében.
- A JPI míĺködtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó Józsefuárosi Intézményműködtető Központ

(továhbiakhan; J[K) a nyári melegľe való tękintęttęl kérte az intézményben 3 db klíma felszerelé-
sét, mely kiiltségének biztosítasa képviselő-testületi döntést igényel.

- A JSzSzGyK vezetője je|ezte,hogy az ott dolgozók egészségének megőrzése érdekében szüksé-
ges kombinált (Twinrix A+B) védőoltas beadása, az o|tőanyagbeszerzéséhez a pénziigyi fedezet
biztosítása képviselő-testületi döntést igényel'

- A JEB vezetője az onkormáĺyzat fe|é je|ezte a Tolnai u. 19. szźłm alatt működő telephelyén szá-
raz ső tenápiás szoba kialakitźsáva| kapcsolatos szándékát.

- A JSzSzGyK Nappali Ellátlás Víg otthon ldősek Klubja 20 14. július 4-ére tewezi a kirándulást.
- A Koszorú u. Napközi Otthonos udvar felújíĺását trárgyévben sziikséges megoldani.
- A JEB telephelyeként működő Szĺízados u. bölcsőde bejźrati kapujának mielőbbi megújítĺása szük-

séges karbantaľtiás keretében.
- A JEB telephelyeként működő TücsökJak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. l9.) udvarának

áľnyékolását trírgyévben indokolt megvalósítani.

D) Józsefváľosi Ktizteľület.felĺigyelet és Váľosüzemeltetési SzolgáIat kiiltségigénye

A JKFVSZ költségvetésében az előzményekben hivatkozott feladatoka a Képviselő-testiilet döntése
szükséges a fedezet bíztosításár a vonatkozóan.

E) Útfelú;ĺtĺsoľ
A De|ej utca és a Tisztes utca állapoĺíra tekintettel javasolt mielőbbi felújíüások megkezdése, melyek-
re vonatkozőan a fedezet biztosítĺása szĹikséges.

F) Elektľonikus információs biztonsági fe|adatok

A ľendelkezésre álló feđezet személyi kiadások címre töľténő átcsoportosítása a Képviselő.testiilet
hatáskörébe tartozik.

G) Tľefort u. 3.5. sz. ingatlanľa éItékbecslés
Az ingatlanra vonatkozó igazságugyi szakértői értékbecslés költsége az e|őzetes piackutaŁĺs szeľint
1.270,0 e Ft, melyre vonatkozóan afedezetbizosítĺása szükséges.

ffifisfaludy utcán a Coľvin Ktizľe tiiľténő behajtást szabályozól sĺiltyedő bója te|epítése és ĺize-
meltetése

A JKFVSZ a telepített gépjármrĺbehajtĺást szabźiyoző miĺszaki berendezés (sĺillyedő oszlop) üzemelte-
tésének átvéte|ére vonatkozóan indikatív ajánlatokat kért, melyek a|apján a költségek az a|átbbiak: az
egyszeri telepítés és a meglévő rendszerbe állítĺási költség. A süllyedő oszlop havi üzemeltetési és
fenntaľtási díja.
A siillyedő oszlop napi üzemeltetése a rendőľkapitĺányságon kialakított térfigyelő központban történne,
vwanazon műszaki és személyi feltételek biztosítása mellett mint a Mátyás téri stillyedő oszlop iize-
meltetése.
Jelen|eg ezen feladatot és a 3 józsefuárosi téren koľábban elhelyezett 4 darab hangos kamera kezelését,
valamint a közteľületi térfigyelő rendszer kameráinak köZteľiilet-felügyeleti feladataival összefiiggő
végrehajtást 1 fő szolgálatos közterület-feliigyelő |átja e|'
A rendszerbe állítandó oszlop 0-f4 őrátban töľténő míĺködtetésének költsége 2014.08.0l-tő| IZ.3I-ig
további szemé|yi kiadási vonzata van.
osszesen 2014. évben |2.388,9 e Ft fedezet szükséges a bója működtetéshez.
A bója működtetése többéves kötelezettségvállalásnak minőstil önként váů|a|t feladatként.

I) Stľázsa u. jáľdaépítés és Tisztes u. kutyafuttatĺó kialakítása
A Strazsa u. jĺáĺda źú|apotźra tekintettel javasolt a felújítások mielőbbi megkezdése. Figyelemmel a
lakossági igényekre a Tisztes utcában az új kutyafuttatő kia|akítása 2014. évben indokolt. Mindezen
feladatokra a fedezet bizosítása szükséges.



J) oľcry Fóľum teľiiletén játszóteľek kialakítása
A tźtrsashán kérését javasolom teljesíteni, tekintettel arľa, hogy a közelben nincs játszótér, oly mó-
don, hory a VIII. kerület Baross u. 1 3 5. szám előtti zö|d sávban a játszőteret az onkormány zat fi-
nanszitozza. A kivitelezést és a bonyolítást a JKFVSZ látná el.

uI. Tényállásĺ adatok

A) Vajdahunyad u.5. telekľevonatkozó peľek \

Tekintettel a fentiekben ismertetett Kisfalu Kft. jogi képviselőjének tájékoztatźlsára a visszavásár|ásra
elkülönített 112.000,0 e Ft feloldása javasolt.

B) I(ĺptalanfiiľedi Gyeľmekĺĺdĺĺlő felúj ítása
A 60.000,0 e Ft felújítási e|óirźnyzat nem kerül felhasználásra.

c) Humánszolgáltatási feladatok
- A 20|3/20|4. tanitási évben megközelítőleg 600 ryermek kezdte meg kerületünkben első osztá-

lyos tanulmźtnyait. A Képviselő-testiilet döntése a|apján20|3. szeptember hónapban284 szülő ré-
szére keľült kiadásra 568 db utalvány, összesen I.4f0,0 e Ft összegben,2013. december 31. nap-
jáig 550 utalvány (I .37 5,0 e Ft) került felhasználásra a kijelölt üzletekben.
A tavalyi évhez hasonlóan javasolt az iskolai tanulmányaikat első alkalommal megkezdő tanulók
támogatása'

- A JIK, mint működtetői feladatokat ellátó ĺĺnkormányzati költségvetési szerv kérése, hogy az on-
kormányzat biztosítson foľľást 3 db klíma berendezés beszerzéséhez a IPI számźra bruttó 700,0 e
Ft értékben. A JPI a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 3. emeletén kapott helyett, az irodźtk
dél-délnyugati fekvésűek, közvetlenül atető a|atthe|yezkednek el, udvarra nézófa|a Ĺivegtéglából
készĺ'ilt. A nyári hónapokban sokszor a 39 fokot is meghaladja a belső hőméľséklet, mely megne-
hezíti a munkavégzést, ezért a kérés indokolt. A JIK vezetőjének tájékoztatása alapjźn a20|3. évi
jóváhagyott keret az alapvető berendezési tfugyak beszerzésére adott lehetőséget' a 201'4. évi
költségvetésben kizźről'ag üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások kerültek betervezésľe. A klímák
beszerzése a JIK költségvetésében átcsopoľtosítĺást igényel.

- A JSzSzGyK intézményvezetője az onkoľmányzatfe|é kéréssel fordult annak érdekében, hogy az
intézményben dolgozók (előzetes igényfelmérés alapján a 179 ťo engedélyezett létszámból) ösz-
szesen 47 fő kombinált (Twinrix A+B) védőolüásban részestilhessen. A vakcina felnőttek o|tásátra
alkalmas hepatitisz A és B fertőzések megelőzésére, źra 15.000 Ft/db. Mindezek a|apján indokolt
a betegség elleni védőoltźs beszerzese.. A védőoltĺás beadását a fog|a|kozźls egészségügyi oľvos
végzi, mely plusz költséggel nem jár.

- A JEB Tolnai utcai telephe|yén kialakításra kertilő szźraz só tenápiás szoba kialakítrásának feltét-
elei a következők:
Általános előírások: alapterülete legalább 8 m2 legyen. A gyeľmekszobák közelében kell elhe-
|yezni'Pad|őzata félmeleg, fala sima, mosható felülettĺ l m magasságig.
A bölcsődében kialakításra kerülő helyiség méľete eléri a 8 m2-t, amely egy időben 4 gyeľmek
befogadásáľa alkalmas, így folyamatos váltásban vehetik igénybe a terápiajótékony hatásait. A
sótenápia segít többek között a betegségek mege|őzésében, az immunľendszer eľősítésében, a
gyóg1rulás elősegÍtésében, légúti megbetegedéseknél a kezelésben, légúti allergia tüneteinek eny-
hítésében. A kerületben jelenleg miĺködő sószobák kedvező hatásait a gyermekek egészségi álla-
pota, a gondozónők és a sztilők pozitiv visszajelzései is megerősítik.

- A JSzSzGyK Nappali Ellátĺás Víg otthon Idősek Klubja 35 éves fennállásának évforđulója alkal-
mából 2014. júĺius 4-én 50 fővel a gtidöllői kastélyba kiľándulást szervez, az alátbbi kĺlltségekkel
(azutazási költséget - 50.800 Ft - a JSzSzGyK saját költségvetéséből biĺosítja):

beléoő 55.000 Ft (1.100 Fr/ffi)
tfu|aťvezetés 6.600 Ft
egyéb kiadás (idősza-
kos kiállíüásra belépő,
aki ieénvli

13.400 Fr

Osszesen: 75.000 Fr
A Koszoru u. Napközi otthonos udvar felújítĺásának költsége az e|őzetes indikatív fuajźntat a|apján
I.234.694 Ft, mely magźlban foglalja a homlokzaton a vakolatjavitást, kőporozást, lébazati vakolat



készítését, betonszegé|y cseréjét, térkő és gumitégla lerakását, fakiszedést, építési töľmelék elszál|í-
tását.

- A JEB telephelyeként míĺködő Szźaados u. bölcsőde bejáľati kapujának megújítasa sztikséges kar-
bantaľtás keretében, tekintettel arra' hory abejárati kapunak gyenge' vékony léctokja van.Igény az
új tok kialakítasa és a két számy javítása, mázolása, melynek költsége I27,0 eFt.

- A JEB telephelyeként mĺĺködő Tücs<ik-lak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.) udvarának
árnyékolásához könyĺikkaros napellenzo szerkezet és felszerelésének költsége 700,0 e Ft.

D) Józsefváľosi Ktizteľület-felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat ktiltségigénye

A Művésztelep kerítésének felújítási ktiltsége _ anyagköltség bruttó 400,0 e Ft -, valamint a festési
költsége _ anyagkĺlltség bruttó 400,0 e Ft.

E) Útľelĺ;ĺtĺsoľ
Az onkormányzat közbeszerzési eljrĺľás lefolýatásĺának eredményeként e|készíttette 2f db tlt/utca
felújítási terveit.

a.) A Delej utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közotti szakasz) hrsz. 38715 felújít.ísának kivitelezés
becsült költsége 34.f90,0 e Ft (27.000,0 e Ft+Afa).

b.) A Tisztes utca (osztá|y utca - Törökbecse utca közötti szakasz) hrsz. 38839/1 felújításának kivite-
lezés becsült költsége 6.223,0 e Ft (4.900,0 e Ft+Áfa).

A bonyolítís és miĺszaki ellenőľzési feladatokat a Kisfa|u Kft. látja el az onkormányzatta| kötött va-
gyongazdźikodási szerződés a|apjźtn. A Kisfalu Kft. díjazásaezen feladatok e||źúásáélt:

a.) Delej utca tekintetében a felújítas nettó becsült értékének 3%-a%+Afa, azaz |.350'0 e Ft+Áfa, brut-
tó 1.714.500 Ft.

b.) Tisztes utca tekintetében a fe|rijítás nettó becsült értékének S%o-a+Afa, azaz245,0 e Ft+Áfa, bľuttó
31 1.150.- Ft.

F) Elektľonikus infoľmációs biztonsági feladatok
Az elektronikus infoľmációs rendszernek a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő védelme
körében a szervezetnek külön jogszabályban e|oírt logikai, ťlzikai és adminisztratív védelmi intézke-
déseket ke|l meghatáro znia, ame|yek támogatj ák:

a) amege|ózést és a korai figyelmeztetést,
b) azész|elést,
c) areagźiást,
d) a binonsági események kezelését.

Mindezen feladatok e||átásźtt megbizźsi szerzodés keretében javasolt ellátni, tekintettel aľra, hogy a
megbízottnak a feladatok végrehajtásźlhoz a Hivatal IT eszközĺllományának a legapróbb részleteit a
rendelkezésére kell bocsátani, illetve folyamatos napi kapcsol'affartást igényel.

G) Tľefoľt u.3.5. sz. ĺngatlanľa éľtékbecslés

A beszeľzésre I.270,0 e Ft költségvetési fedęzet biaosítása sziikséges.

ffi'ffixĺsľaludy utcán a Coľvin Kiizľe töľténő behajtást szabáůyoző süllyedő bója telepítése és

üzemeltetése

Egyszeri telepítési és meglévő (Mátyás téren már mĺĺködtetett) ľendszeľbe źi|ítźsi költség 3.455.000 Ft
+_Áľ,ą.. e. stilryeao oszlóp havi tizemeltetési és fenntarŁási diia: 310.000 Ft + ÁFA, 2014. 08.0l-tő|
2014. december 3 l-ig 1 .550.000 Ft + AFA, összesen 6.356,4 e Ft.
A süllyedő oszlop napi üzemeltetése a rendőrkapitányságon kialakított térťrgyelő központban történne,

vgyanazon műszaki és személyi feltételek biaosítása mellett mint a Mátyás téri süllyedő oszlop íize-
meltetése.
Jelenleg ezenfe|adatot és a 3 józsefuárosi téren korábban elhelyezett 4 darab hangos kamera kezelését
valamint a közteriileti térfigyelő rendszer kameľáinak közteľület-fęlügyeleti feladataiva| összefiiggő
végľehajtást 1 fő szolgálatos kĺizterület-fe|ügye|ő |ŕúja e|.

A rendszerbe állítandó oszlop 0-f4 őrźban történő miĺködtetésének költsége 2014.08.01-tő| I2.3|-ig
4.750.000 Ft + jĺáĺulék, összesen 6.032,5 e Ft fedezetet igényel. A működtetést célfeladat elrendelésé-
vel lehet megoldani.
osszesen 2014. évben 12.388,9 e Ft fedezet sziikséges abója működtętéshez, me|yet javasolok a kia-
dási maradványok terhére finanszírozli.



A bója működtetése többéves kötelezettségvállalásnak minősiil önként vállalt feladatként, éves szinten
ennek költsége 4.724,4 e Ft dologi és |4.478,0 e Ft személyi és munkaadót terhelő járulék. Az előzetes
köte|ezettségvállalás fedezeteként az adőbev ételt javasolom megielölni.

f) Strázsa u. járdaépítés és Tisztes u. kutyafuttató kialakítása

A Strazsa u. játrdaépitésének költsége a JKFVSZ adatszolgáltatása szerint 3.116.351 Ft költségvetési
fedezetet igényel. A Tisztes utcában a kutyafuttató kialakítĺásának költsége a JKFVSZ felmérése sze-
rint 4.3|6.677 Ft fedezetet igényel.

J) oľczy Fĺíľum területén játszóteľek kialakítása

A két korosztźúy részére kialakítandó kis alapterületú játszőterek költsége bruttó 10.000,0 e Ft, mely-
nek fedezet biztosítrása javasolt.

Iv. A diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A) Vajdahunyad u. 5. telekľe vonatkozó perek

Javasolt a költségvetésben a kiadási e|őirźnyzat maradvány átcsopoľtosítiása.

B) IGĹptalanfiiľedĺ Gyeľmekĺĺdülő felűj ítása
Javasolt a költségvetésben a kiadási e|őirányzatmaradvány átcsoportosítiísa.

c) Humánszolgáltatásifeladatok

- Javasolom, hogy a Képviselő-testĺilet döntsön arról, hogy a VIII. kerületben 2014. július 15. nap-
jánérvényes lakóhe|lyel rendelkező (kb.: 600 fő) - kerületi vagy kerületen kívüli köznevelési in-
tézményben tanulmányait első alka|ommal megkezdő leendő első osztályos általános iskolai tanu-
lók iskolakezdéséttámogatja oly módon, hogy a kertiletben lévő két Józsefuáros Kárýa e|fogadó
paľtnerként is működő KeS Trade Kft Bp., VIII. József |,Ít.27 . sz. a|atti liz|ete, valamint Papelito
29 Kft. Bp., VIII. orczy űt 29. sz. alatti papír- írószer boltokban levásarolható 5000,- Ft éľtékű

,,e|ső osztályosok utalványźltbinositja a diákok törvényes képviselője részére, mely utalványt pa-
píľ-, írószerek, füzetek vagy tolltaľtó vásĺárlásáľa használhatnak fel. Az utalvány 2x2500,- Ft-os
címletben, sorszámozva keriil kiadásľa 1-1200 sorszámig, azuta|ványokzDL4. augusztus 0l - de-
cember 3l. napjáig használhatóak fel. Az elfogadóhe|y az utalványból készpénzt nem adhat visz-
sza' a Sorszźtmozott utalványokkal elsámolni köteles az onkormányzat fe|é tárgyhónapot kĺjvető
hónap 5. napjáig' az e|szátmo|ást követően kerülne kifizetésre az e|fogadőhelyek ľészére a bevál-
tott utalványok ellenértéke. Az első osztályosok utalvĺĺnyokat a Hivatal źi|itja elő, mely ezźita|
többletköltséget nem jelent. Az uta|ványok sáma 600 főre szÁmolva kerülne meghatźtrozásra a
lakcímnyilvántartásban töľténő esetleges be- és kijelentkezések miaff. Az uta|vźnyokat előzetes
kiértesítés mellett a Hivatal pénztárálban vehetik át a diákok töľvényes képviselői legkésőbb 2014.
szeptember 05-ig.

- Javasolt, hory a lőzsefvárosi Pedagógiaitĺtézet a Budapest, VIII. To|nai u.7-9. szźtm alatti ingat-
lan _ telephelyként _ III. emeletén található helyiségeibe 3 db klíma beszerzésére bruttó 700,0 e
Ft összeg az ĺIJś. költségvetésében rendelkezésre źú|, de átcsoportosítĺást igényel.

- Javasolt, hogy a JSzSzGyK dolgozói részére egészségiik megőrzése éľdekében a Hepatitis A és B
fertőzés megelőzéséľe a Twinľix A+B védőo|täs beszerzésére 700,0 e Ft összegben a képviselő-
testiilet biztosítson pénnigyi fedezetet.

- Javasolt, hogy a kertilet gyeľmek lakosságának minél szélesebb köríĺ, hatékony egészségmerőzése
érdekében a JEB To|nai u. |9. szźlm alatti Tticsök-lak Bölcsődében sztraz sóterapiás helyiség ke-
riiljön kialakítísra, mely egyszeri 300,0 e Ft cĺsszegÍĺ beruhrázást igényel.

- Javasolt, hogy a JSzSzGyK Nappali Ellát.ás Víg otthon Idősek Klubja 35 éves fennállásának év-
foľdulója alkalmából szprvezett kirándulás támogatźsa71,O e Ft összegbenhatározza meg a Kép-
viselő-testi'ilet.

- A Koszoru u. Napközi otthonos udvar felújításának költségéľe a Képviselő-testii|et |.234,7 e Ft
fedezetet b iztosítson.

- A JEB telephelyeként míĺködő Szjnados u. bölcsőde bejráľati kapujának megujítása érdekében ja-
vaslat I27,0 e Ft fedezet biĺosítása.

- Javasolt a JEB telephelyeként működő Tücsök-lak Bcilcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. l9.) ud-
varánakárnyékolásához könyökkaros napel|enző szerkezetľe 700,0 e Ft fedezet biĺosítása.



D) Józsefvárosi Kłizterület.felügye|et és Váľosüzemeltetési Szolgálat kiiltségigénye

A Művésztelep kerítésének felújítási költsége _ anyagköltség bruttó 400,0 e Ft -, valamint a festési
költsége - anyagköltség bruttó 400,0 e Ft. Javasolt a költségek biztosítĺása a költségvetési szervnek.

E) Útľelĺjĺtĺsolĺ
- A Delej utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közĺjtti szakasz) hľsz. 38715 felújíĺásának becsi.ilt

kö|tsége 34.290,0 eFt.
- A Tisztes utca (osztátly utca _ Törökbecse utca közötti szakasz) hľsz. 38839/1 fe|tĄítźsának be-

csiilt költsége 6.223,0 eFt.
A bonyolíĺás és mĹĺszaki el|enőrzési feladatokat a Kisfalu Kft. látja e|, díjazása

- Delej utca tekintetében a felújítrás nettó becsiilt éľtékének 3%,-a%o+Afa, azazbruttő 1.7I4,5 eFt.
- Tisztes utca tekintetében a felújítás nettó becsiilt értékének S%o-a+Afa, azazbruttő 3 1 1.150 Ft.

Javasolt az tife|ŕĄítasokra a költségvetési fedezet biztosítlása.

F) Elektľonikusĺnfoľmációs biztonságife|adatok
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a dologi kiadási e|őirányzatta a 20|3. évi szabad pénzma-
radványból 5.182,0 e Ft került biztosítĺísra, azonban a megvalósulás bérjellegu megbizási szerződés
keretében t<irténne.

G) Tľefort u.3-5. sz. ingat|anľa éľtékbecslés

A feladatra |.270 e Ft bizosíuása szükséges, javasolt afedezet biztosítása.
.ffiWśsfa|ady 

utcán a Coľvin Közľe ttiľténő behajtást szabá|yoző sültyedő bója telepítése és
ĺizemeltetése

Az e|őzóekben rész|etezettek szerint f014. évben összesen 12.388,9 e Ft fedezet sztikséges a bója
működtetéshez, melyet javaslok a kiadási maradványok terhére ťlnanszírozni.

A bója mĺĺködtetése többéves kötelezettségvállalásnak minősül önként vállalt feladatként' éves szin-
ten ennek költsége 4.724,4 e Ft dologi és |4.478,0 e Ft személyi és munkaadót teľhelő járulék. Az
előzetes kötelezettségvá||a|źs fedezeteként azadőbevételtjavaslom megielölni.

D Stľázsa u. jáľdaépítés és Tisztes u. kutyafuttató kialakítása
Javasolt a Strłízsa u. járdaépítésére 3.116,4 e Ft, valamint a Tisztes utcában kutyafuttató kialakításráľa
4.316,7 e Ft fedezet biĺosítrása.

Đ orczy Fórum teľĺi|etén játszóterek kialakítása

A Jáúszőtér kialakíŁása bruttó 1 0.000,0 e Ft-ba keriil, melynek fedezet biztosítĺása javasolt.

V. A döntés cé|ja' pénzĺigyi hatása

A) Vajdahunyad u.5. telekrevonatkozó peľek

Tekintettel a fentiekben ismeľtetett eljáľásoka és azok eredményre a20|.4. évi kö|tségvetésben |1602
soľon szeľeplő Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. telek visszavásárlásráľa elkül<jnített 112.000,0 e Ft
maradvány átcsopoľtosíüása indokolt.

B) KáptalanÍiiľedi Gyermekiidĺĺlő felújítása
Felújításra tervezett kiadási maradvány e|őirányzat átcsoportosít.ása indokolt, melynek összege
27.069,5 eFt.

c) HumánszolgĺĹltatási feladatok

- Az első osztályos tanulmányait 20|4 szeptemberében kezdő kerületi lakóhellyel rendelkező
gyeľmekek tátmogatása indokolt, a családok iskolakezdésse| jĺĺró anyagi terheinek csökkentése ér-
dekében. A vásárlási utalványok (maximum 600 főre) 3.000,0 e Ft pénziigyi fedezetet igényel,
melynek fedezetétjavasolom a l1303 cím ellátottak pénzbelijuttatrás e|őirányzatźn belü| önkor-
mányzati segély e|őirányzatát megielölni. Költségvetési e|őirźnyzat átcsopoľtosíüíst igényel a kö-
te|ezó feladat etőirányzatáról az önként vállalt feladat elóirźnyzatźra. A feladat egyszeri, így tar-
tós kötelezettségvállalást nem igényel.

- A Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Intézet helyiségeibe az ott dolgozók megfelelő munkaköľtil-
ményeik bizosítása érdekében 3 db klíma beszerzése és felszerelése indokolt, melynek pénzĺjgyi



fedezete bľuttó 700,0 e Ft, me|ynek fedezeteként javaslom a Jőzsefvárosi IntézménymÍĺködtető
Központ költségvetésében a 72103 címén iskolai étkeztetés e|őirźtnyzat időarányos maradvźnyár
bô| az átcsopoľtosítást szĹikséges. Egyszeri kötelező feladat.

- A Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére egészségük
megórzése érdekében indokolt a kombinált Twinľix A+B védőolŁás beadása, költsége 705,0 e Ft,
mely fedezete az onkormányzat 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatĺás e|őirányzatén belül az ön-
kormányzati segély e|őirányzatźlból 500'0 eFt,azonkormányzatkiadás 1ll07-0l címműködési
cél és általános tartalékon beltil Sántha Péterné alpolgáľmesteľi saját keret _ önként vállalt fe|adat
- e|őirźtnyzatából 200'0 e Ft, az intézmény saját k<ĺltségvetésén beliil a dologi e|óirányzatátból 5,0
e Ft. Egyszeri működési önként vállalt feladatnak minősĹil. Költségvetés módosítĺást igényel.

- A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék TücsökJak Bölcsődéjében (Tolnai u. 19.) az intézménybe
járó gyermekek egészségének megőrzése érdekében indokolt szźraz sóterápiás szoba kialakítlísą
melynek költsége 300,0 e Ft, mely pénzijgyi fedezete az onkormányzatkiadás l 1107-01 cím mű-
ködési cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vźú1.a|t

feladat - e|őirźnyzatából kerülne biztositásźra. Egyszeri beruházás, önként vállalt feladat.
- A JSzSzGyK Nappali Ellátás Víg otthon Idősek Klubja 35 éves fennállĺásának évfordulója alkal-

mából szeĺvezett kirándulás tźlmogatźsénak fedezete az Önkormányzatkiadźts l l107-01 cím mÍĺ-
ködési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként váů|a|t

feladat - eloirányzatából kerülne bizosítasĺára 75,0 e Ft összegben. Egyszeľi működési önként vál-
lalt feladat.

- A Koszorú u. Napközi otthonos udvar felújításának kĺjltségére 1.234,7 e Ft fedezetet biztosíĹása
javasolt a kiadási maradvány teľhére. A bonyolítója JIK, egyszeri költség, kötelező feladat.

- A JEB telephelyeként működő Szźzados u. bölcsőde bejárati kapujának megrijítására 127,0 e Ft
karbantaľtiási fedezet biztosítása, a kiadási maradványok terhére, mely egyszeri költség, köte|ező
feladat. Bonyolító a JEB.

- A JEB telephelyeként műkĺidő TücsökJak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.) udvarának
árnyékolásához könyökkaros napellenzo szetkezetre 700,0 e Ft fedezet biĺosítĺása a kiadási ma-
radványok terhére, kötelező feladat, egyszeri költség. A beszerzés bonyolítója a JEB.

D) Józsefváľosi Kiizteľiilet-felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat ktiltségĺgénye

A Miĺvésztelep kerítésének felújítási költsége _ anyagkcĺltség bruttó 400,0 e Ft -, valamint a festési
költsége _ anyagköltség bruttó 400,0 e Ft. A Költségvetési szerv támogatźsának emelése javasolt a
kiadási e|oirálnyzatok maradványából biĺosítani. Egyszeri jellegű kiadás.

E) Útfelújítĺsoľ
A Delej utca (Golgota utca - Vajda Péter utca köztitti szakasz) hrsz. 38715 és a Tisztes utca (osztáIy
utca - Törökbecse utca közötti szakasz)hrsz.38839/1 fetújításrára, valamint a mĺĺszaki ellenőri dijazá.s-
ra összesen 42.538,7 e Ft biaosítása, átcsoportosítással a kiadási maradványok terhéľe. onként vái|a|t
feladat.

F) Elektronikus ĺnfoľmációs biztonsági feladatok
A fe|adatellźúásra a Polgármesteľi Hivatal kiađás |220| cím dologi e|őirányzatáről a személyi juttatás
és járulékainak átcsoportosításáľa béľjellegű megbízás címén. Egyszeri működési költség, kötelező
feladat.

G) Tľefort u.3.5. sz. ingatlanľa értékbecslés

A szolgáltatás megrendeléséľe a kiadási maradványok terhére l.27o,o e Ft átcsoportosítĺís. onként
vá|lalt feladat, eg1ĺszeri költség.

ffi'ffiKisĺaludy utcán a Coľvin Közre tiiľténő behajtást szabá|yoző sĺillyedő bója telepítése és
üzemeltetése

Összesen 2014. évben |2.388,9 e Ft fedezet sziikséges abőja működtetéshez,me|yet javaslok a kiadá-
si maradványok terhére finanszírozni.

A bója míĺködtetése többéves kötelezettségválla|ásnak minősiil önként vállalt feladatként, éves szinten
ennekköltsége 4.724,4 eFtdologi és14.478,0 eFtszemélyiésmunkaadótterhelőjáľulék. Aze|őzetes
kötelezettségvállalás fedezeteként az adőbevételt javaslom megjelö|ni.

D Strázsa u. jáľdaépítés és Tisztes u. kutyafuttató kialakítása



Stľiázsa u. jáľdaépítés, felújítás költsége 3.116,4 e Ft, mely egyszeľi költség és önként vállalt feladat.

Tisztes utcában kuýafuttató kialakítĺásának költsége 4.316 e Ft, mely egyszeri költség, és önként vál-
lalt fe|adat. A kivitelezést és a bonyolítást a Józsefuárosi Kö'zterĹilet-fenntaľtó és Váľostizemeltetési
Szolgálat végzi. Javasolt a kiadási maradványok terhére a költségvetési szerv költségvetésében a fede-
zetbiztosítźsa.

Q oľczy Fóľum teľĺiletén játszóteľek kialakítása
VIII. kertilet Baross u. 135. szĺmri hźzelrótti zöld sávban jźúszőteret alakít ki a kisgyeľmekes családok
részére, mely elkeríthető, illetve a kápolna környékére nö'vényeket telepít be a szebb kĺ!ľnyezet érde-
kében annak fejében, hogy a tĺársashráz a teľületet továbbra is fenntartja. Az onkormányzat a kialakĹ
tiással a JKFVSZ-t bizza meg, vźrhatő bekerülési költsége 10.000,0 e Ft, mely egyszeri költség, önként
vźů|a|t feladat. Javasolt a 10.000.0 e Ft-ot a kiadási maradvánvok terhére biztosítani a JKFVSZ költ
ségvetésében.

vI. Jogszabályiköľnyezet

Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. $ (5) bekez-
dése alapján a kerületi önkormányzat fe|adata kiilönösen: l. helyi közutak, közterek és paľkok keze|é-
se, fejlesztése és üzemeltetése; 5. helyi teleptilésrendezés, településfejlesztés; 9. egészségĹigyi a|ape||źr
tás, az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gźtltatások; 10. óvodai ellátĺás; 11. szociális, gyeľmekjó-
léti szolgáltat.ások és ellátások; 14. sajźńtulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás.

Fenti feladatokľa tekintette|hozza meg döntését a Képviselő-testiilet figyelemmez azMötv.41. $ (3)
bekezdésében foglaltakra.

Kéremaza|źtbbíhatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A KépvÍselő.testüIet rńgy diint' hogy

|. 2014. augusztus 0l. napjával 1200 darab, 15x7 cm méretű, l-l200-ig sorszámozott,2500 Ft,- cím-
lehĺ ,,első osztĺályosok utalványa,, elnevezésű utalváný bocsát ki. Az utalvány tarta|mazza a kibo-
csátó önkoľmźnyzat nevét, azuta|ványra vonatkozó utalást, afelhasmáiási időszakot, azuta|vźny
értékét, az e|fogadó helyek megjelölését, sorszámot, az affa való utalást, hogy az utalvány másľa át
nem ľuházhatő és a pecsétlenyomatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l4. június 25.

2. aYII. kertiletben 2014. jrilius 15. napján lakóhellyel rendelkező első alkalommal iskolai tanulmá-
nyait megkezdő (2014/2015. tanév) általános iskola első osztalyos tanulói töľvényes képvise|ője
5000,- Ft értékű, 2X2500 Ft-os címletű első oszŁílyosok uta|vźnyźtban részesül (tanulónként 1 töľvé-
nyes képvise|ő). Az utalvány 20|4. szeptember 05. napjźig vehető źú aPo|gármesteri Hivata| pénztá-
rában (Bp. l082 Baross tltca 63-67 . II. emelet 20Il2). Az uta|vźny igénylőjét egyben az uta|vźtnnyal
történő vásárlás során a Józsefuaľos Kźrýźwal- való rendelkezők jogźú|źtsa illeti meg.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2014. június 25.

3. ahatźrozat2. pontja szerinti utalványok 20|4. augasztus 0l.- f014. december 31. napja között
válthatóak be,kizźlrőlag az iskolai feladatellátáshozközyet|enül kapcsolódó papír és íroszer termé-
kekre a Józsefuáros Kźtrtya elfogadó paľtnerként működő KeS Trade Kft (székhely: 1085 Budapest'
József krt. 27.,képviselő: Dľ. Kovács Endre) Bp., VilI. József krt. 27. sz. alatti tizletében' valamint
Papelito 29 Kft, (székhely 1089 Budapest, oľczy tlt 2|-23 . 7 . 43 ., képviselő: Erdélyiné Balogh Má-
ria) Bp., VI[. oľczy tlt29. sz, alatti üzletében'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 4. jtlnius 25.

t0



4. elfogadja az e|őterjesztés melléklete szeľinti főbb tartalmi elemekkel az ,,e|ső osztályosok utalvá-
nyď' beváltóhelyeivel kötendő megállapodást és felkéri a polgármesteľt a KeS Trade Kft-vel, va-
lamint a Papelito f9 Kft-ve| kötendő megállapodás a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 1 l.

a hatźrozat l. pontjában foglalt utalványok költségvetési fedezete érdekében az Önkormányzat
kiadás 1 1303 cím ellátottak pénzbelijuttatĺĺs e|óirányzatán beltil az önkormányzati segé|y - kötele-
ző fe|adat- e|őirźnyzatźlról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a címen beltil az önkormányzati segély _
önként vállalt feladat --e|óiľány zatźr a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. jlinius 25.

a) a Józsefuáľosi Pedagőgíailntézet 1084 Budapest, Tolnai u.7-9. szźtm aLatĺi ilI. emeleti helyisé-
gében 3 db klíma beszerzésétbiztosítja bruttó 700,0 e Ft összegben.

b\ az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzat kiadás ll108-01 cím finanszírozäsi működési
bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatĺás kiutalása e|őirźnyzatfuő| 700,
0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételen belül azirźnyitőszervi Lámogatásként
folyósított támogatás kiutalása elóirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi|ntézménymĺĺködtető Központ kiadás 72103 cím is-
kolai _ kötelező feladat _ dologi vásárolt élelmezés céljellegű e|oirányzatźról 700,0 e Ft-ot átcso-
poľtosít a 72103 cím - önként vállalt feladat - beľuhrázás e|óirányzatra, valamint a bevételi 72103
cím _ kötelező feladat _ működési ťlnansziroztlsi bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jóváírása előirányzatfuő| 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a
felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányitőszervi tźtmogatźlsként folyósított tĺámogatás
fizetési szźlmlián töľténő jóváírása előirányzat.ára.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. jűnius 25.

a) jőváhagyja,hogy aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ47 fo alka|ma-
zottjźnakheptitisz el|eni Twinrix A+B védőoltás költségének ťlnanszírozźlsához.

b) az a) pontban foglaltak miatt azonkormányzatkiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatĺĺs elő-
iränyzatźnbelül az önkormányzati segély - kcjtelező feladat - e|őtrźnyzatáról 500,0 e Ft-ot, azon-
kormányzat kiadás 1 1107-01 cím működési cél és álta|ános taľtalékon belĺil Sántha Péteľné alpol-
gármesteri saját keret _ önként váilra|t feladat - e|óirźnyzatfuől 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
l1 108-02 cím _ önként vállalt feladat _ mĹĺködési ťlnanszirozási kiadásokon belül az irányitőszervi
támogatásként folyósított ĺámogaüás kiutalása e|ólrányzatźtra.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
40102 cím _ önként váů|a|t fe|adat - bevételi működési ťlnanszirozási bevételen belül az irźnyítő-
szervi támogatásként folyósított tĺámogatás fizetési szźm|án töľténő jőváirźĺsa e|őirźnyzatźú és kia-
dás dologi e|őirányzatźú 700,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. jinius 25.

a) egyetért, hogy a Bp., VIII. Tolnai u.19. szátm alatti Tücstik-lak Bölcsődében só szoba keľüljön
kialakításľa.

6.

7.

8.
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános
taľtalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - e|őirányzatárő|
összesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási
ťlnanszírozási kiadásokon belül azirényítőszervitámogatásként folyósított támogatás kiutalása elő-
irźnyzatfua.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Egyesítetett Bölcsődék 40100-02 cím _ önként
vállalt feladat - bevételi felhalmozási flnanszírozźlsi bevételen beltil az irányitőszervi támogatásként
folyósított üámogatás fizetési szźlmlźtn történő jőváírása e|óirányzatźtt és a kiadás beruhĺízás - előĹ
rźtnyzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. jtnius 25.

9. a) jóváha5Yja, hogy a Víg otthon ldősek Klubja 35. éves fennállásának évfordulója alkalmából
rendezendő kirándulás költségeihez az Önkormán yzat hozátjźnu|jon.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11 107-0l cím működési cél és általános
tartalékon belül Sántha Péteľné a|polgármesteri saját keľet - önként vál|a|t feladat - e|őirányzatárő|
összesen 75,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l108-02 cím _ önként vállalt feladat - működési finan-
szírozási kiadásokon belül az irányítószervi tamogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|őirány-
zatára.

c) az a)pontban foglaltak miaÍt a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
40105 cím _ önként vźil.a|t feladat - bevételi működési ťlnanszírozźlsi bevételen belül az irányitő-
szervi támogatásként folyósított támogatźts ťlzetési szátm|źtn töľténő jóváírása előirányzatát és ezze|
eryidejiĺleg a kiadás dologi e|oirźnyzatátt75,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 25.

10. a) a Vajdahunyad u. 5. telek visszavásárlási eljĺárások eredménye miatt az Önkormányzat kiadás
11602 cím _ önként vállalt fe|adat _ beruhĺĺzási 112.000,0 e Ft előirányzatttt átcsopoľtosítja akia-
dás l1107-01 cím mĹĺködési cél és általános tartalékon be|ii| az általános tarta|ék_ kötelező feladat
_ e|őirányzatára.

b) a Káptalanfiiredi Gyermeküdii|ő 20|4' évi felújíkását a következő évek're áť:drtemezi, ezérĺ az Ön-
kormányzat kiadás 1160l cím - önként vźú|a|t feladat _ felújítási e|őirényzatárő| 27.069,5 e Ft.ot
átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános tarta|ék

- kötelező feladat _ e|őkányzatára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20I 4 jűnias 25 .

1 1. a) a Koszorú utcai Napközi otthonos ovoda udvarának felújíüási költségéľe a Józsefuáľosi Intéz-
ményműködtető Központ költségvetésében 1.234,7 e Ft-ot bizosít.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a működési
általános tartalék e|őlrźnyzatźrő| l.234'7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108.02 cím - kötelező fe-
|adat _ felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson belül az lrányítőszerłi tiímogaüásként folyósított támo.
gatĺís kiutalása előiľány zatéra.

c) a Józsefuárosi Intézménymiĺködtetési Központ 72ĺ02 cím - kötelező fe|adat_ bevételi felhalmo-
zási ťlnanszirozźlsi bevételen belül az lrźtnyítószsrłi támogatásként folyósított tźtmogatáĺs fizetési
szźtmlán töľténő jőváthagyása előirányzatźú' valamint a kiadás felújítás e|őlrźnyzatált |.234,7 e Ft-
tal megeme|i az a) pontban foglaltak címén.

Felelős: Polgármester
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Határidő: f0I4. jűnius f5.

|2. a) aSzźaados úti Bölcsődebejárati kapujának karbantartásźraI27,0 e Ft-ot, a To|nai Lajos u. 19.
bölcsőde udvarának árnyékolására 700,0 e Ft-ot biztosít a Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék kĺilt-
ségvetésében.

b) az onkormźnyzat kiadas IIIo7-o2 cím működési cél és általános tartalékon belül a miĺködési
álta|ános taľtalék - kĺjtelező feladat _ e|őirányzatźtrő|' 827 

'0 
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02

cím - kötelező feladat - mÍĺködési ťlnanszírozźtsi kiadráson be|ii| az irłányítószervi üámogatásként fo-
lyósított támogatás kiutalĺása e|őirányzatára127,0 e Ft-ot afelha|mozźlsi finanszíroási kiadáson be-
|u| az irtnyitószervi támogatásként folyósított támogatĺás kiuta|ása e|őirányzatźtra 700,0 e Ft-ot.

c) a Józsefuárosi Egyesített Bolcsődék 40100-02 cím - kötelező fe|adat _ bevételi működési finan-
szírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tör-
ténő jóvźftźlsa e|oirźnyzatźt|va|amint a kiadás dologi e|óirźnyzatźú céljelleggel I27,0 e Ft-tal meg-
emeli a Szźuados úti bölcsőde kapujának karbantaľtása címén.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező fe|adat _ felhalmozási finanszíro-
zási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatiás fizetési szźlm|án történő
jőváirźsa e|őirányzatźú és a kiadás beruházási e|óirányzatźú 700,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos
u. l9. bölcsőde udvarának árnyékolása címén.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. jinius 25.

13. a) a Józsefuáľosi Kiizterület-felügyelet és VárosĹizemeltetési Szolgálatnak a Míĺvésztelep kerítésé-
nek anyagköltségét és festékek költségét összesen 800,0 e Ft összegben bixosítja.

b) az a) pontban foglaltak miat1az onkoľmányzatkiadźs l l107-0l cím működési cél és általános
tartalékon beliil az általános tartalék _ kötelező feladat _ e|óirźnyzatáról 800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11108.02 cím _ önként vźi|a|t feladat - míĺködési ťlnanszirozttsi kiadásokon beltil azirá-
nyítószervi ĺámogatásként folyósított támogaĹás kiutalása e|óirányzatára.

c) a Józsefuárosi Közteriilet-feliigyelet és Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kötelező fe|a-
dat _ működési ťtnanszíľozási bevételen belül az irźtnyítőszervi tźtmogatásként folyósított támogatĺás
fizetési sztm|án történő jóváúrása e|őirźnyzatźú és ezzel egyidejÍĺleg a kiadás dologi e|őirźtnyzatát
800,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határido: 20 I 4 jűnius 25 .

14. a) jóvźtha5ia,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 (osztĺály utca _ Törökbecse utca
közötti szakasz, hrsz. 38839/1) felújítĺísa 6.223,0 e Ft ö'sszegben megvalósuljon.

b) a bonyolítás és miĺszaki ellenőrzési feladatokat a Kisfalu Kft. |źńja e|, díjazása:
- Delej utca tekintetében a felújítís nettó becsült éľtékének 3%o-aYo+Afa, azaz |.7|4,5 e Ft.
- Tisztes utca tekintetében a felújítás nettó becsüIt éľtékének S%,-a+Afa, azaz3|1.l50 Ft.

c) a)-b) pontban foglaltak miattazonkormányzatkiadás l1107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belĺil az általános tarta|ék _ kötelező feladat _ e|őiränyzatfuő| 42.538,7 e Ft-ot átcso-
poľtosít a kiadás l1601 cím - önként vállalt feladat - felújítási e|őirányzatźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20| 4 jűnius.25 .

15. a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 1220I-M cím - kötelezó fe|adat _ dologi kiadás előirányzatáró|
5.182,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás I220I-0| cím személyi juttatás e|olrźnyzatára 4. 168,0 e Ft-
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ot, munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzź$áru|ási adó e|oírányzatátra l.014,0 e Ft-ot in-
formáció biztonsági kötelezettségek teljesítése éľdekében megbízási címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l4június 25.

l6. a) jóváhagyja, hogy a Trefort 3-5.épiilet étékesítéséhez sziikséges igazságtigyi szakértő általi ér-
tékbecslés elkészítését, a szakértői díjként |.270,0 e Ft-ot biĺosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon beliil az általános taľtalék- kĺltelező feladat - e|óirźnyzatről I.f70,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 1,1502 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. júníus 25.

17. a) Strázsa u. járdafelújítĺásľa 3.|16,4 e Ft-ot, a Tisztes utcában kutyafuttató kialakítására 4.316,7 e
Ft-ot biztosít a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében.

b) az onkormźnyzat kiadás l1107-0t cím működési cél és általános taľüalékon belül az általános
taľtalék _ köte|ezó feladat _ e|őlrźnyzatźrő| 7 .433,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11 108-02 cím -
önként vállalt feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irźnyítőszervi tźtmogatásként
folyósított támogatás kiutalása előirźnyzatźra.

c) a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vállalt
feladat _ felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irátnyitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlm|źn töľténő jóváírásae|óirányzatźtt7.433,L e Ft-tal, a kiadás felújítási előĹ
rźnyzatát 3.116,4 e Ft-ta|, aberuhźu:ási e|őirźnyzatźú 4.3|6,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban fog-
laltak miatt.

Felelős: Polgáľmester
Haüáridő: 2014. június 25.

18. a) a VIII. keriilet Baross u. 135. szám előtt jźúszőter kialakítására 10.000,0 e Ft-ot biaosít a Jó-
zsefuárosi Közteľiilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgá|at költségvetésében.

b) az onkormáĺnyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általĺános taľtalékon belül az általános
tartalék - kötelező feladat _ e|óiĺźnyzatáról 10.000'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1108-02 cím -
önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson beliil az kźnyítószervi támogatĺísként
folyó s ított támogatás kiutalása előir ány zatér a.

c) a Józsefoárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vál|alt
feladat - felhalmozási Íinanszírozási bevételen beltil az irányítőszewi támogatásként fo|yósított tá-
mogatás fizetési szám|źn ttjrténő jóváirása e|óirényzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás felhalmozás
e|őirtnyzatát 10.000,0 e Ft-tal megeme|i az a) pontban foglaltak miatt.

Felelős: Polgráľmester
Határidő: 2014. jűnius 25.

19. a) aKisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetését a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és
V:áľosüzemeltetési Szolgálat |źtja e|, melynek telepítési rendszerbe źů|itási kö|tségére 4.387,9 Ft-
ot, a20|4. évi ůizemeltetési és fenntaľtĺási diiára 1.968,5 e Ft-ot, a miĺködtetés személyi feltételeire
6.032,5 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pont fog|altak miatt az onkoľmányzat kiadás l l 107-01 cím működési cél és általános
taľta|ékon beliil az általános tartalék _ kötelező feladat - e|oirźnyzatáról _ L2.388,9 e Ft-ot átcso-
poľtosít a 11108-02 cím finanszirozźsi működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ e|oirányzatára.
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c) a Józsefuárosi Közteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím - önkéntvźil|a|t
feladat - bevétel miĺködési ťlnanszirozátsi bevételeken belül az irányitő szervi támogatásként fo-
lyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváírás előirrínyzatźú |2.388'9 e Ft-tal, és a kiadás _
önként vállalt feladat - dologi e|óirányzatźtt 6.356,4 e Ft-tal, a szemé|yi juttatás e|óirźlnyzatźfi
4.750,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźtru|ási adó e|őirányzatát
I.28f,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója tizemeltetési k<ĺltségei cĹ
men.

d) a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetésére előzetes k<jtelezettséget vállal ön-
ként vállalt feladatként 20l5-től hatfuozatlan időre évente 19.202,4 e Ft összegben az adóbevéte-
lek terhére.

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

20. felkéri a polgármestert, hogy költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál vegye figye-
|embe, valamint ahatározat 19.d) pontjában foglaltakat 2015. évtól a költségvetés tervezésénél ve-
gye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Haüáľidő: legkésőbb 2014. december 31., 2015. évtő| a költségvetés teľvezése

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Ilumánszolgáttatási iigyosztály Humánkapcso.
|ati lľoda, Kisfa|u Kft., Józsefuáľosi Közteľĺilet-felůigyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat' Jó-
zsefuáľosi Intézménymíĺktidtető Ktizpont, Egyesített Btilcsődélĺ, Kisfalu Kft., Pénziĺgyi tigyosz.
tálv.

Budapest, 2014. jtnius 24.

#K,
poIgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

r
/,,ptaĺ cł-Ł
dr. Mészár Eľika /

aljegyzo
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Név: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat(továbbiakban: Gyermekjóléti
Támogató)
Képviseli: dľ. Kocsis Mĺńté polgríľmesteľ
Székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tiiľzsszám: 735715
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Statisztikai szám : 15735715-8 411-321-0|
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melléklet
MEGÁLLAPoDÁs

Jelen Megállapođás a .... 120|4. (VI.25.) számú képviselő-testtileti hatĺározaÍrak megfeleloen Gyeľmekjóléti
Trámogató és Gyermekjó|éti Bonyolító között hatfuomttidőre,20|4. augusztus 01. napjától2014. decembeľ
3 | . napjáig az alulÍľott he\ren, napon, az a|źtbbi feltételekkel jött léhe:

1. Általános ľendelkezések
1.1. Gyermekjóléti Támogató minden 2014. július 15-én Józsefuárosban lakóhellyel rendelkező, a

20l4/20|5-es tanév első felévében általános iskola első osztályát első alkalommal megkezdő ta-
nuló diák törvényes képviselője (diákonként 1 töľvényes képviselő) részére 2 db 2500 forintos
utalváný biztosít, mely a támogatott diák törvényes képviselője źLlta| levásáľolható a

.. . . gazdasági úírsaságoknál' mint Gyeľmekj óléti Bonyolítónál.
|.2. Gyeľmekjóléti Támogatć,2500 Ft-os címletekben összesen 1200 db utalváný állít ki. Az uta|-

ványok egyedi soľszámot kapnak, melyről nyi|vántartást vezet. Gyermekjóléti Támogatőbizto-
sitja az utalványok źnéte|ét az arra jogosult személyeknek.

l.3. Az uta|vźnyok kizárő|ag az iskolai fe|adate||źúźlshoz közvetlenĹil kapcsolódó papír és írószer
termékekre válthatóak be.

1.4. Gyermekjóléti BonyolÍtó jelen megá||apodás keretei között váilla|ja az |.1. pontban foglalt utal-
ványok elfogadását és beváltását.

1.5. Azuta|ványmintajelen megállapodás l. sz. mellékletét képezi. A jelen megál|apodás mellékle-
tétképező mintapéldánytól eltérő iľat nem minősül vásárlási utalványnak.

|.6. Az utafuányok az a|ábbi adatokat ártallmazzátk:.
a) kibocsátó önkormányzat neve
b) utalványravonatkozóutalás
c) felhasználásiidőszak
d) utalvány éľtékę
e) azelfogadő helyek megielölése
Đ sorsám
g) annak rögzitése,hogy azutalvány másra nem ruházható
h) szźrazbé|yegző.

2. Gyeľmekjóléti Bonyolító jogaÍ és kłitelezettségei
2.I. Gyermekjóléti Bonyolító köteles a jelen megállapodásban rögzített szabályszeriien kiállított

utalváný elfogadni és a kibocsátási értéknek megfelelő értékű terméket a beváltó részére átadni.
f.2. Amennyiben az uta|vźny értékénél kisebb összegÍĺ vásĺíľlás történik, tlgy pénzt visszaadni az

utalvány beváltójĺának nem lehet.
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2.3. Gyermekjóléti Bonyolító köteles azuta|ványok eredetiségét ellenőľizni. A sérült vagy hiányos
utalvány vásárlásra nem használható fel. Sérült vagy hiányos utalvány értékének megtérítésére a
Gyermekjó|éti Támogató csak akkor kö'teles, ha a sérülés vagy a hiány nem akadźiyozza meg a
vásárlási utalvány felismerését és azonosÍtasát.

2.4. Gyeľmekjóléti Bonyolító a beváltott utalványokat az utalványok átvéte|ekor haladéktalanul
érvénýeleníti, sorszámukról nyilvántartást vezet. Az érvénytelenítés úgy tĺiľténik, hogy a
Gyermekjóléti Bonyolítő a|ka|mazottja a beváltott, elfogadott utalváný to||al źúhűzza és ráiĄa a
felhasználás helyét idejét, majd azt szigníjáva| e||ttja.

2.5. Gyeľmekjóléti Bonyolítő váů|a|ja,hogy az utalványok beváltĺásában érintett termékek źrźtbaĺ a
Józsefuáros Kátrtya elfogadóhelyként vállalt kedvezméný éľvényesíti, figyelemmel anahogy az
utalványok beváltóit kizárő|ag az uta|vány felhasználása során megilleti Józsefuáros Káltya bir-
tokosainak jogállása.

2.6. A szerződés a|źúrásź.ľa| Gyermekjóléti Bonyolító nyilatkozik arľól, hogy ľendelkezik az utalvá-
nyok beváltĺásához szükséges megfelelő mennyiségÍĺ termékkel.

2.7. Gyeľmekjóléti Bonyolító amennyiben az uta|vźlny beváltásával kapcsolatban szabźiýalanságot
ész|e|, abban az esetben azt köteles haladéktalanul jelezni Gyermekjóléti Támogató felé.

2.8. Gyermekjóléti Bonyo|ító beváltott utalványonként maximum 2500 Ft,- lutallvźny összegre jogo-
sult, melynek kiegyenlítése a 3. pont szerinti szźm|aa|apjtntörténik.

2.9. Gyermekjóléti Bonyolító a beváltott utalványok kibocsátasi elĺenértékén feliil egyéb díjazásra,
valamint felmerülő költségei megtérítéséľe nem jogosult.

2.10. Felek rogzitik, hogy a beváltás kezdo napja: 2014. augusztus 0l., a beváltás utolsó napja:20|4.
december 31.

3. Fizetési feltételek
3.1. Gyermekjóléti Bonyolító minden hónap 5. napjáig a megküIdött sorsám nyilvántaľÍás alapján

szźm|źú állít ki Gyermekjóléti Támogatő részére a sztlm|a kiáĺlítását megelőző hónapban bevál-
tott utalványok száma a|apján, amit Gyermekjóléti Támogató teljesítésigazolást követően 15

napon belül, banki átutalással eryenlíti ki.
3.2. A számlán fel kell tiintetni a beváltott utalványok darabszźtmźú és egyenkénti soľszámát is
3.3. Azuta|vźlnyok ellenétéként csak 1 alkalommal téríti meg Gyeľmekjóléti Bonyolító, a korábban

már megtérített sorszámú utalvány vagy hamis utalvány ellenértékét nem téríti meg.
3.4. Gyeľmekjóléti Bonyolító a Szátm|áxal eryidejÍĺleg köteles megktildeni a szátm|źn szereplő ér-

vénýelenített utalványokat is'

3.5. Gyeľmekjóléti Támogatő részérő| a megálĺapodás 3.l. pontja szerinti szźtm|a teljesítésigazolásá-
ra dr. Bojsza Krisztina Humánszolg á,|tatási Ügyosztályvezető jogosult.

4. A megállapodás megszűnésének eseteĺ
Báľmelyik fél részérő| felmondást csak íľásban lehet kezdeményezni. Jelen megállapodást kizá-
rólag súlyos szerződésszegés esetén lehet felmondani azonnali hatállyal.

5. Kapcsolattaľtásľakĺjeltiltszemélyek:
Gyeľmekj óléti Támogató részérő|..
név: Dr Bojsza Krisztina
beosztás:humánszolgá|tatásiugyosztá|yvezető
telefonszám : 06| - 4 59 -2|93

Gyermekj óléti Bonyolító részérő|:
név:
beosztás:
telefonszám:

6. Egyéb rendelkezések
6.I. Felek kijelentik, hogy az egyuttmuködésük soľán esetlegesen felmerülő viüás ügyeiket elsősor-

bantźtrgya|átsos úton, egymás tizleti érdekeire tekintettel oľvosoljiĺk. Amennyiben ez nem lehet.
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séges, úry jogvitájukban alávetik magukat a Gyermekjóléti Bonyolíto székhelye szerint illeté-
kes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

6.f. A jelen szerződésben nem szabźiyozott kérdésekĺe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, va|amint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései azirźnyadők.

6.3. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást elolvastak, megértették és azt, mint akaratukkal
mindenben megeg1ĺezőt, né{Y mawar nyelvĺĺ eredeti példányban j őváthagyő|ag a|źúrték.

MellékIet:
1. Utalvány mintája

Budapest, 2014. július ....

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormányzat képviseletében

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

Gyermekjóléti Támogató Gyermekjóléti Bonyolító

Jogi szempontból ellenj e gy zem:
Danada-Rimĺán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészár Eľika

a|jegyző

Fedezete: a..'... ei. Dátum: Budapest,2014.

PénzĹigyileg el lenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzngy i iigy osztáiyv ezető
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