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A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottsárylBmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őterjesztés megtáľgy a|ásźt,

Tisztelt Képviselő-testület!

I. TényáIIás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Előzetes kötelezettségválla|ások

A Képviselő-testiilet évenként dönt azokban az ügyekben, amelyekben afedezet biztosítása nem taľtós
kĺitelezettség vállalással töľtént, hanem a szerződésekz}l4. decęmbeľ 31. napjáig tartőak, ugyanakkoľ
a fe|adatok ellátásának további biztosíüísa érdekében szükséges a következő év költségvetésének ter-
hére a fedezet biztosítása. A költségvetési szervek, a Polgáľmesteri Hivata| és a gazdasági társaságok
részér ó| érkezetí i gények az a|źhbiak.

|.) Az onkormányzat apszichiátľiai betegek nappali ellátasa szociális a|apszo|gźůtatźtst, ellátási szeľ-
ződések megkötésével biztosítja, a kerületben működő Moravcsik Alapítvány és a Szigony Utitars a
Komplex Pszichoszociális Rehabi|itźpiőértKözhasznú Nonproťrt Kft . által.
Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. $ (5) bekez-
dés 11. pontja ételmében a keľületi onkoľmányzatfe|adata különösen a szociális szolgáltatások és
ellátrásokról való gondoskodás, valamint a szociális igazgatźsrő| és szociális szolgáltatásokľól szóló
1993. évi III. tv. (SZt.) 65lF. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali e|lźtźsa
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szociális a|apszo|gźitatźst |źttja el, mely az Szt. 86. $ (2) bekezdés e) pontja alapjźn az onkormźnyzat
kötelező feladata.
A jelenleg fennálló e|látási szerződések szerint a Moľavcsik A|apitvźny 50 fő keľületi pszichiátriai
beteg nappa|i e||źtását biĺosítja havi 300,0 e Ft összeg, a Szigony Utitĺárs a Komplex Pszichoszociális
Rehabilitációéľt Közhasznú Nonproťlt Kft. 50 fó kerĹileti pszichiátriai beteg nappali ellátást végzihavi
250,0 e Ft összeg ellenében.

Tekintettel aľra, hory a fenti fe|adate||átźls becsĺilt éľtéke, mely éves szinten aközbeszerzési értékha-
tárt nem haladja meg, aBudapest Józsefuárosi ÖnkoľmányzatKözbeszerzési ésBeszerzésiSzabźiyzat
(a továbbiakban: Szabályzat) IX, részę szęľinti bęszęrzęsi eljárás lefolyatás lenne szĺikséges, ugya-
nakkor az e|ózetes piackutatás eredményeként az alábbiak ál|apíthatóak meg:
A Nemzeti Rehabilitĺációs és Szociális Hivatal mÍĺködési engedélyeket tarta|maző adatbźzísa szerint
Budapest VI[.,kerületben kizárólagazonkormźnyzatunk'kal szerződésben á|ló Moravcsik Alapítvrány
és a Szigony Utiĺáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitĺációért Közhasznú Nonprofit Kft. rendel-
kezik érvényes mĺiködési engedéllyel a pszichiátriai betegek nappali e||źúására.
Mindezek alapján Szabá|yzatban foglaltak szerinti 5 aján|at bekérése nem lehetsé ges, ezért a 2015 . évi
cinkormányzati feladat ellátĺás biĺosítása érdekében javasolom mindkét szervezettel2015. december
31. napjáig megkötni az Sn.. szerinti e|látasi sz'erződést, a fentiekben ismeľtetett díjazźs ellenében,
melyek alapjan l00 fő kerületi pszichiátriai beteg nappali ellátása biztosítotĺí válik.

2.) A Szentkiľályi ll.26. szám a|atti 450 m2 alapteľületíi tornacsarnok felszereltsége a testnevelési fog-
lalkozások gazdag és változatos kínálatát teszi lehetővé, padlója ütésgátló, mely a gyermekek binon-
sága szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A keriileti iskolák tornateľmęit azok kihasználtsága miatt
nem tudják igénybe venni az óvodák. Mindezekľe tekintettel az onkormányzathe|yiség bérleti szer-
ződést kötött azBgyetemJog- és ÁllamtudomźnyiKarálval évi bruttó l.200,o e Ft összegben. A fela-
dat zavartz|an ellátĺásą valamint a helyszín elhelyezkedése, felszereltsége miatt javasolom, hogy az
onkormányzat abeszerzési eljárás lefolytatásától eltekintve ismételten kössön he|yiség bérleti szerzó-
dés az Egyetem Jog- és AllamtudomźnyiKarźnal2015. december 3l-ig évi bruttó 1.200'0 e Ft ösz-
szegben.

3.) A Képviselő-testiilet a Józsefráľosi Intézményn}íĺködtető Központ költségvetésében f0I4. decem-
ber 3 1. napjźig biztosított fedezetet a Losonci téri Altalános Iskolában liszásoktatást végző 3 fo ilsző-
oktató megbízási dijfua, melynek fedezete a tanfolyami díjakból beszedett bevétel. A tanuszoda zavaÍ-
talan míĺkö'désének binositása érdekében a20I5. évimegbízási szerződések fedezetének biztosítása
indokolt és sztikséges 2015. január és február hónapban. A 3 fő úszóoktató megbizási díjának (önként

vállalt feladat) fedezeteró| (2 fő úszóoktatőrészére havi bľuttó 7|.L23,-rt/fő+járu|ékai, 1 fő úszóokta-
tő részére havi bruttó 9.346,- Ft+jáľulékai, összesen 303,2 e Ft + 73,6 e Ft munkaadót terhelő járulé-

kok és szociális hozzźýźm|ási adó összegben.

4.) A menedékjogról szőlrő 2007. évi LXXX. töľvény 32ĺC.$-a valamint a menedékjogrő| szó|ő 2007.
évi LXXX. töľvény végrehajtasaľól szóló 301/2007. (xI.09.) Koľm. rendelet 6llA.-61AI. $-ai alapján
2014. janufu 0 1 . napjától a menekü|t vagy oltalm azott személy társadalmi beilleszkedésének elősegíté-
sét a menekült vagy az o|talmazott lakóhelye szerinti települési önkormányzat a családsegítést nýjtó
szolgáltató vagy intézmény közreműködésével biztositja. Tekintettel a jogszabźiyi előírásokľa a Kép-
viselő-testii|et |02/20|4. (V.l4.) szźtműhatátrozatétval a JSzSzGyK engedélyezett|étszámźú_köte|ezó
feladat - a40|02 címen hatźrozottidőtaltamra2014. június 01. napjától 20|4. december 31. napjźig2
fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedé|yezett |étszáma 2014. jűnius 01. napjátő| 2014.
decembeľ 31. napjáig |79 fő.
A budapesti keľületeket figyelembe véve továbbra is kiemelkedó az intézmény Ĺigyfelszźma (2015.
novembeľ 21-ig I31 je|zés éľkezett). Fentiek miatt javasolt, hogy a JSzSzGyK engedé|yezett|étszálma
a2015. évben is 179 főben kerüljön meghatároz,ásra.

5.) A Képviselő-testiilet 479/2013' (xII.18.) szźtműhatározatéxal önként vźů|a|t feladatként az alábbi-
akban rész|etezettek szerint trĺmogatta 2014. évben a KLIK Budapesti VIII. Tankerĺiletet és az önkor-
mźnvzat által működtetett köznevelési intézménveket:
- iskolai tanévnyitó rendezvényre
- tankerületi mobilszámlára (2 db)
- iskolai kiemelt rendezvényekľe, tanulmĺĺnyi versenyekre

(tamogatási szerzodés keľetében)

300,0 e Ft
94,7 eFt

1.000,0 e Ft



- ryógyszeľbeszerzésre
- mobilszolgźůtatźsra (18 db)

500,0 e Ft
877,8 e Ft

(Józsefuárosi PedagógiaiLntézet, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagintézménye 1-

1, a t<jbbi iskola intézményenként2 mobiltelefon előfizetési díja)
- iskolák internet szo|gáitatásźra
- irodaszeľ beszerzésr e

1.000,0 e Ft
360,0 e Ft

A f0I4. évi költségvetési rendeletben az iskolai dolgozók törzsgfudajutalmáľa bruttó l.l l2,0 e Ft
kertilt biztosításra, mely a kerületi tinnepélyes tanévnyitón keľült kiosztásľa. Az összes kiadás éves
szint 8.73f,5 e Ft. Javasolt előzetes kötelezettségvállalással a f0I5. év költségvetésének terhére az
önként vállalt feladat ťlnanszirozása.

6.) A Képviselő-testiilet a415/20|3. (XI.20.) szźtműhatározatátban döntött anól, hory aTavaszmezó
utca 7. szźtm a|atti épĺilet falára e|helyezi akorábban ott lévő źrviztźtblra másolatát, melyľe 50,0 e Ft.ot
biztosított. Tekintettel arra, hogy a tźtblra tervezetten 2015. március hónapban kerül átadásra és az ösz-
szeg nem került felhasználásra, ezérI. indokolt az 50,0 e Ft összegre az e|őzetes kĺjtelezettségvállalás a
20|5. évi költségvetés terhére.

7.) A Képviselő-testiilet2014. novembeľ 05-én tartott ülésén 4 db új személygépjtrmubeszerzésének
fedezetét biztosította. A közbeszeľzési eljárásban az aján|atkétő az Önkormĺányzat ezért' a korábbi
döntés elírást tarta|maz a Polgáľmesteri Hivatalra vonatkozóan azt korrigźini szükséges jelen előter-
jesztésben. A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2014. decembeľ l-jén tartandó ü|ésén dont az
eljárás megindít.ĺísáról. A gépkocsik iizemeltetéséhez iizemanyagkeret biztosíüása indokolt 80.000
Ft/hó/gépkocsi összegben.

8.) A Polgármesteri Hivatal az oPTEN InformatikaiKft. adatbánis szo1rgáitatźlsźú2DI5. évben is igény-
li _ 1.000,0 e Ft+Afa összegben -, tekintettel, arra,hogy az Adőugyi Iroda munkáját jelentősen segíti,
havonta értesülnek azon táľsas és egyénivállalkozásokról, melyek józsefuárosi székhellyel rendelkez-
nek, megszűntek, fe|számolási-, csőd-, végelszámolási eljárás alá kerületek vagy újonnan alapultak.

9.) A jegyző állatvédelmi hatósági feladatainak _ figyelemme| az źů|atvédelmi hatóság kijelöléséről
sző|ő 334/2006. (xII.23.) Korm. rendeletben foglaltakľa _ ellátása érdekében szükséges a hatósági
állatorvosi közľemiĺködés, mely feladatokat 20|4. december 3l-ig Dr. Konrád Jĺánosné Dr.KősaZita
|źttja e| bruttó 1.00,0 e Ft/ľró összegben. A feladatok folyamatosak, ezért indokolt a szerzódés 2015.
december 31.napjźigtöľténő meghosszabbitása,váůtozat|an összegíĺ dijazás ellenében.

10.) A Polgáľmesteri Hivatal Vráľosfejlesztési és FőépítésziÍJgyosztá'|yon apáůyźz;at figyelési / írási és

eryéb feladatok ellátása megbízási szerződés keretében töľténik havi bruttó 130,0 e Ft+járulékai ösz-
szegben. A Városfejlesztési hodán belül a széles kóru pá|yźnatÍigyelés, pźiyźľ;ati munkák előkészíté-
se,pźiyźľ:atírásľatekintette|fD71. január l-tól2015. február2$-igtaľtó időszakra indokolt aszerződés
meghosszabbitásavá|tozat|anhavidíjazással.

t|.) Az on5oľmĺnyzatnak évek óta megbízási szerződése áll fenn az iłfa tanácsadás tárgytbanhavi
200,0 e Ft+Afa dijazássa|. Javasolt a tanácsadásra vonatkozó szeruódést2Dl5. évre is megkötni a költ-
ségvetési szervek speciális adókapcsolatai miatt. A szerződés megkötése 2.400,0 e FtłAfa, összesen
3.048,0 e Ft fedezetet igényel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

12.) A Hivatalban munkajogi tanácsadásra' jogi konzultációs feladatok e|láńźsáramegbízási szerződés
áll fenn 250,0 e Ft+Áfa díjazźssa|. Javasolt afelladate|Iźúźtsľa vonatkoző szerzadés meghosszabbítása
2015. december 31-ig, havi 250,0 Ft+Afa dijazássa|, összesen bruttó 3.810,0 e Ft összegben, a |220|-
03 cím dologi előirźnyzatterhére.

13.) A Hivatalban a gazdasáryi taľsaságok és a költségvetési szervek honlapjĺának felülvizsgźiatára, az
elektronikus információszabadsźryrő| sző|ő 2005. évi XC. töľvény, valamint eryéb jogszabályokban
megllatźrozott elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósítására megbízási szerződéskötés szük-
séges 201 5 . évre 3f0,0 e Ft +Áfďhó összegen, összesen bruttó 4.87 6,8 e Ft összegb en, a I220I-03 cím
do logi e|őlr ány zat terhéľe.



14.) Az Önkoľmányzat megá'||apodást kötött 2013. februźr 20-tő| a Heti Yá|asz Lap- és Könyvkiadó
Szolgáltató Kft-vel, a Heti Yá|asz c. közéletĹgazdasźryi hetilap preambulumában meghatározott Pest-
budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a keľĹilettel kapcsolatos hírek, cikkek l olda-
lon történő megjelentetésére, bruttó 222.606 Ft összegben. A megállapodás meghosszabbítása 2015.
december 31. napjáig indokolt, vá|tozatlan díjazássa| a 20L5. évi költségvetés terhére, összesen
2.67 I.272 Ft összegben.

15.) Az onkormányzat2013. februar l-jétől hirdetési keretszerződést kötött a Théma Lapkiadó Kft-
vel, hirdetési felületek megvásárlásáĺa"havi bľuttó l33.058 Ft dijazźs ellenében. A hirdetési keretszer-
ződés meghosszabbításajavasolt 2015. december 31-ig, vźůtozat|an díjaással a2015. évi költségvetés
terhéľe, összesen bruttó I.596,696 Ft összegben.

16.) AzÖnkoľmányzat2013. április l-jétć'l szolgá|tatási szerződést kötött a Globomax Zrt-ve|, a kép-
viselő-testiileti ülések on-line közvetítése tárgyźlban, havi bruttó 279.400 Ft díjazás ellenében, me|ynek
meghosszabbítása indokolt 2015. december 3l-ig, váůtozat|an dijazással a20|5. évi költségvetés teľ-
hére, összesen 3.352.800 Ft összegben.

17.) Az elmlilt években a Polgármesteri Hivatal és az önkoľmányzatbeszerzési eljárásokat folyatott a
pénzügyi integľált rendszeľ biztosítása érdekében. A nyeľtes ajánlattevővel a CompuTREND Kft-vel a
szerződések a|áítźsra kerültek, ugyanakkor az źi|amhźztarhási és számvite|i, költségvetési előírások
foiyamatos vźůtozása miatt sziikséges - 2015. évtő| 4 évre - az i$ szerződések megkötése
jogszabá|ykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantaľtási szolgáitatásra vonatkozóan.
E;zen feladatok ellátására mind Polgáľmesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények vonatko-
zźsźtban csak a CompuTREND 2000 Kft jogosult és képes, mivel a CT-EooSTAT rendszer fonáskód-
jźnakszerzói valamint egyéb jogai kizátrôlraga CompuTREND 2000 Kft. fulajdonát képezik'

Díjazása: Polgármesteri Hivatal és plusz két adatbźais 157.000 Ft+Áfalhó, intézmények 213.000
Ft+Afa+hó' összesen éves szinten bruttó 5.638,8 e Ft.

18.) Az Mötv. 13. $ (1) bekezdés 12. pontjaa|apján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a helyi közfoglalkoztatás. A
foglalkoztatás elősegítéséľől és a munkanélküliek el|ätásźrő| sző|ó I99I. évi IV. töľvény 8. $ (a) be-
kezdés a|apján a közfoglalkoztatás megszervezése a települési ö'nkormányzatkötelező feladata.
A20|4. évró| źthtlződó téli közfoglalkoztatási program 2015. február 28. napjźtnvéget ét, a20|5. évi
közfoglalkoztatás tlj progľamja várhatóan márciusban kezdődik. A közfoglalkoztatői igények beadása
várhatóan megelőzi a 2015. évi költségvetés elfogadásźú, ezért a feladat megvalósítástłloz az önľész
előzetes biztosításáról a képviselő-testiiletnek d<inteni sziikséges.
Tekintettel arľa, hogy jelenleg nem áll ľendelkezésre infoľmáció a jövő évi közfoglalkoztatás |étszźtm-
és béľadatainak tervezésébeza2014. évi eľedeti költségvetésben tervezett összesen 20.000,0 e Ft biz-
tosítása javasolt előzetes kötelezettség vállalással a20|5. évi költségvetés terhéľe.

|9.) Az Ú; relel.i téri Piac épületére vonatkozó kiegészito munkálatainak elvégzésére vonatkozóan
közbeszerzési eljáľás keriilt lefolytatłásra, melynek eľedményére vonatkozó döntést a Vĺáľosgazdálko-
dási és Pénziigyi Bizottság 2014. november 24-én taľtott ülésén źů|apította meg. A szerződéskötési
moratóriumra és a kivitelezes idoÍntamáĺa(25 nap) tekintettel javasolt, hogy atéIiidojźltźtsi viszonyok
miatt a bérlők az onkormányzat źita| biztosított fiĺtőtestek hasznźt|ata miatti elektromos költségeit az
onkormány zatvźi|a|ja źLtm;x.2.800,0 e Ft keretöss zeg erejéigmax. 20t 5. februar 28. napjáig.

20.) A Polgáľmesteri Hivatal mĺĺködéséhez szükséges kötelező feladatokra az a|źtbbi esetekben e|óze-
tes kötelezettségvá|lalások sztikségesek:

- az iroda- és íľószer, nyomtatvány, fax és fénymásoló gép festékhengereinek beszeľzéséhez szükséges
20|5. évre az ęlozetes kötelezettségvállalás 25.000,0 e Ft +Afa összegben _ kötelező feladat _ a Hiva-
ta| I2f0| -01 cím dologi e|őirźnyzatáĺa.

- a fénymásoló berendezesek javítátsą karbantaľt.ásą valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kel-
lékanyagok beszeľzése tfuwit szolgáltatási szerződésben foglalt bérelt eszközök korszeľiĺtlenek, a
gépek jelentős mértékben |eamortizźůődtak, fenntartásuk gazdasígta|aĺná vźlt, ezért indoko|ttá vált a
piaci árak közbeszerzési eljárás keretében töľténő újbóli megversenyeztetése, valamint egy új szerző-
dés megkötése, mely - a Hivatal előzetes felméľései szerint jelentős megÍakaľítást - eredményzene. Az



imént leírtakra tekintettel indokolt a2015. évre az előzetes kötelezettség vállalás a Hivatal nyomtató-
és fénymásoló berendezéseinek bérlése' javítasa, karbantartĺłsa, szÍikség esetén festékek, alkatrészek,
kellékanyagok beszerzése céljából nettó 80.000 eFt+^fal4 év éven bruttó összegben f5.4o0 e Ft -
kötelező feladat _ a Hivatal I2201-0I cím dologi e|óirányzatára.

- az eme|t szintíĺ mérnökinformatikai támogatásra vonatkozó szo|gźńtatźsi szerződés a 20|4. év végén
lejáľ, továbbra is igéný tart a Hivatal a szakmai tanácsadásra, ezért annak beszerzése sztikséges,
7.000,0 e Ft+Afa (bruttó 8.890,0 e Ft) összegben 2 évľe, évente bľuttó 4.445,0 e Ft összegben, - ktite-
|ező fe|ađat _ a Hivatal |220I-02 cím dologi e|óirźtnyzatźtra.

- o Polgórmestori Hivatal informatikoi rondszoróvol kaposolatos tíĺzfalának liconszo 2014. deoember
hónapban |ejfu, ezért annak beszerzése szükséges 2015. évre 1.000,0 e Ft+Áfa @ruttó |.270,0 eFt)
összegben _ kötelező feladat - a Hivatal 12201-02 cím dologi eloirźnyzatára.

- a Polgármesteri Hivatal elektľonikus adatainak tźtrotrźsźÉrt felelős mentő egység licensze f0I4. de-
cember hónapban |ejár, ezét annak beszerzése sziikséges 2015. évre l.000,0 e Ft+Afa (bruttó 7.f70,0
e Ft) összegben _ kötelezető feladat - a Hivatal I220I-02 cím dologi e|őirźnyzatźra.

- aJőzsefvárosi onkormźnyzat a gazdasági társaságok és intézményeket éľintő źúszervezései és ezze|
összefi'iggő |étszźmvźitozások, valamint a jogszabźúyokból eredő új adósámok, székhely és telephely
változások indokolják a mobil üávközlési és mobil internet szolgáltatasľa vonatkozóan egy új közbe-
szerzési eljarás megindítását, mely tarta|mazzaaz onkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatok-
nak, a Polgáľmesteri Hivatalnak a szo|gźůtatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszám|źnza az on-
kormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat. Bekerülési költ-
sége 60.000 e Ft+Áfa/4 év, mely évenként bruttó 19.050,0 e Ft összeget biztosít _ köte|ező feladat - a
Hivatal |f20|-0I cím dologi e|őirźnyzatára.

- a Po|gáľmesteľi Hivatal központi épületének és székhelyének takarításrĺľa sziikséges új közbeszerzési
eljárás megindítása, melynek költsége néry évre bruttó 76.200,0 e Ft, ami 19.050'0 e Ft - kötelező
feladat. Előzetes kötelezettségvállalás szükséges a Hivatal 12201-01cím dologi e|óirányzatára.

- a nemzetiségek jogáról szóló 2011. évi CLxxtV. töľvény 80. $ (1) bekezdés b) pontjába foglaltak,
valamint az onkormányzat és a Jőzsefvárosi Roma onkormányzat között fennálló egytittmĺíködési
megállapodás alapján 5 fő megbízźsi szerzódés keľetében el|átja a nemzetiségi önkoľmányzat mukö-
désével kapcsolatos feladatokat (adminisztľáció, iľatkeze|és, postázźls, kézbesítés, stb.). A megbízási
szeľződések 2014. december 31.én megsziĺnnek. A folyamatos feladatellátás érdekében szükséges
2015. januźr' február hónapra a szerzódések megkötése.

2014. évi költségvetést éľintő diintések

1.) A gépjrármíĺ beszerzés költségvetési fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében lett bizosít-
va, az onkormányzati költségvetés helyett, ezért amódosítás indokolt, mert a beszerzés érdekében.

- Az onkormányzat kiadás 1l108-02 cím _ kötelező feladat _ felhalmozási finanszírozitsi kiadáson
be|ij| az iľrányítoszervi támogatásként folyósított tźtmogatźls kiutalása e|őirźnyzatálľól 26.000'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1l101 cím - kötelező feladat _beruhźz:źsi e|oirźnyzatźra.
- a Polgármesteri Hivata| I220.l'-0| cím _ kötelező feladat _ felhalmozási finanszírozási bęvételen
belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtml'án töľténő jóváírása e|őirźlny-
zatźlt és a kiadás beruházám e|óirányzatőú 26.000,0 e Ft-tal csökkenti.
. ahatźlrozat szerinti gépjáľművek köZül 1 db gépjáľmiĺvet a Polgáľmesteľi Hivatal vagyonkezelésébe
adja.

2.) A Kisfalu Kft. helyiség bérbeszámítás miatt kéri az onkormányzat ||602 cím bevételi és kiadási
e|őir ány zatának módosítását.
-Az onkormźnyzat 11602 cím _ kötelez'o fe|adat_ bevételi miĺködési saját - helyiség bérbeszámítás -
és kiadás dologi - karbantartźts bérbeszámítással --elóirányzatźú 10.602,3 e Ft-tal megemeli.

3.) A202120|4. (X.22) szźtmű képviselő-testiileti hatźrozatmódosítása szükséges, mert a tisztelet diiak
szźtmitásźlban elírás történt. 2014. évre az általános tartalékról további 482,0 e Ft átcsoportosítása
szükséges, és az e|őzetes kötelezettség vállalás havi összegét 293,0 e Ft-tal meg kell emelni.

n. A beteľjesztés indoka



A Képviselő-testület dö'ntése szükséges egyrészt azért, mert az e|óterjesztésben ismertetett megbizá-
sokľa, önkormányzati köďeladat ellátásokat biaosító szolgáltatásokĺa a hatźtrozott idejű szerződések
megszűnnek. Másrészt az e|őerjesztésben szerep|o szo|gźitatźtsok megrendeléséhez abeszerzési eljárár
sok mielőbbi megindítása éľdekében a fedezetek biztosításĺáľa vonatkozóan sztikséges a Képviselő-
testiilet döntése. Minden esetben a 2015. évi költségvetésének terhére történik a kötelezettség vállalá-
sok fedezetének bixosításą valamint a Képviselő-testiilet hatásk<irébe tartozik a költségvetést érintő
döntések meghozatala.

m. A dłintés cé|ja' pénzügyi hatása

A Képviselő-testĹilet dönt a 2015. évi vagy az azt követő költségvetésĺ évek terhére az alábbíak ese-
tekben:

1.) 2015. évre pszichiátľiai betegek nappali ęl|áúására (kötelező feladat) vonatkozó _ kötelezó önkor-
mányzati feladatra _hatánozott időtaľtamú ellátási szerződések megkötéséről:
- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) 300,0 e Ft/hó szolgáltatási díj
ellenében,
- a Szigony úitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabilitrícióéľt Közhasznú Nonpľofit Kft.-vel (szék-
hely: 1083 Budapest, Práter u.44. fszt.5ľĺJ) 250,0 e Ft/hó szolgźitatási dij ellenében összesen évi
6.600,0 e Ft összegben, a 1l301 cím dologi e|őirźnyzatára.

2.) 2015. évre a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u.26. szźm alatti tornacsamok helyiségbéľ|etére
évi bruttó 1.200,0 e Ft fedezetének biztosításárő|, melynek alapján az onkormányzat helyiségbérleti
szerződéstköt aPźLz]nźIny Péter Katolikus Egyet Jogi- és AllamtudományiKarźxal a Váľunk rád'Nap-
közi otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos óvoda, a ľÁ-ľI-xł Napközi otthonos ovoda
óvodásainak testnevelési foglalkozásának (kötelező feladaQ biĺosítĺása érdekében, a II20| cím dologi
e|őirźnyzatfua.

3.) 2015. januĺáľ l-jétől 20l5. február 28-igaLosonci téri A|ta|ános Iskolában úszásoktatĺást végző 3 fő
úszóoktató megbízási díjának (önként vállalt feladat) fedezetéről (2 fő úszóoktatő részére havi bruttó
7I.I23 Ft/ťo+játru|ékai, 1 fő úszóoktatő részére havi bruttó 9.346 Ft+jźLÍ|Ilékai, <jsszesen 303,2 e
Ft+73,6 e Ft munkaadót teľhe|ő jĺárulékok és szociális hozzá!źtu|źtsi adó összegben, melyet a Józsefvá-
rosi Intézménymíĺködtető Központ költségvetésében biztosít, a szabad kapacitĺás hasznosítiási bevétele
terhére.

4.) engedélyezi a JSzSzGyK engedélyezett|étszźtmźnak2 főve| töľténő megemelését, melynek pénz-

A JSzSzGyK engedélyezett źů|áshelyeinek 2 fove| töľténő emelése - kötelező feladat - 2015. évre
5.900.740 e Ft fedezetet igényel, melyből a költségvetés szerv a személyi juttatás és a munkaadatőt
terhelő jĺírulékok és a szociális hozzź$ź.ľu|źs összege _ 5.900,7 e Ft.

6

fedezete:l a bérielleprĺ kö|tséeek 2( 15. évre vonatkozó összese. illetve a dolosi kiadások.
Költséetípus Havi összeee (Ft) |2 hőnaora: cisszesen (Ft)

BériellesĺÍ
Garantált illetménv G/7) 298.290 3.579.480
Nvelvoótlék (közéofok ..C'') 20.000 240.000

CaÍetéria (nettó) f|.493 257.920
Járulékok 93.587 r.123.340
Személyi juttaüás és járulékai össze-

sen
433.370 5.200.740

Doloei
Munkaruha iuttatás 8.333 r00.000
Míĺködési kiadások 50.000 600.000
Doloei összesen 58.333 700.000
Kiadások mindösszesen 49r.703 s.900.740



5.) az onkormźnyzat önként vállalt feladatként az a|źbbiakban rész|etezettek szerint 20|5. évben tá-
mogatja a KLIK Budapesti Vľt. Tankeľĺiletet és az Önkormźnyzat által működtetett köznevelési in-
tézményeket:

- iskolai tanévnyito rendezvényre
- tankerĹiletimobilszźm|źra(2db)
- iskolaikiemeltrendezvényekľe,pľogramokra

(támogaüás i szer zódés keľetében)
- gyógyszerbeszerzésre
- mobilszo|gá|tatźsra(18 db)

300,0 e Ft
94,7 eFt

1.500,0 e Ft

500,0 e Ft
877,8 e Ft

(Józsefuáľosi Pedagógiai Intézet, Fóváľosi Pedagógiai Szakszo|gálat VIII. keriileĹi Tagintéz-
ménye 1-l, a többi iskola intézményenként2 mobiltelefon e|őťlzetési díja)

- iskolák internet szolgá|tatására
- irodaszerbeszerzésľe
- tankönyvlkĺinyvtrárfejlesztés

összesen

1.000,0 e Ft
360,0 e Ft

3.000,0 e Ft
7.632,5 eFt

A köznevelési intézmények fentiekb en rész|etezett támogatźtsa az a|ábbiak szerint kerül biztosításra:

a) a Józsefuárosi Intézménymíiködtető Központ - 72|03 címen költségvetésébe kerüljön az iro-
daszer- és gyógyszerbeszerzés, a mobilszolgá|tatźs (18 db) és az internet szo|gáltatás fedezete,
melynek éves összege összesen: 2.737,8 eFt;

b) az önkormányzati költségvetés 11201 címen belül iskolák kiemelkedő rendezvényeit, pľog-
ramjait, valamint a köznevelési intézmények könyvtárfejlesztését a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal kötött támogatási szerződések - 1 .500,0 Ft és 3.000'0 e Ft ö,sszegben;

c) a tanévnyitó megrendezésének, a tankerület (2 db) mobilszolgáltatásának fedezete az onkor-
mányzat 11201-es címeken 394,7 Ft.

Az önkormźnyzati költségvetés l1104 címen atörzsgźtrdajutalom és annak járulékait a jogosultsági
|étszámra(ls fő) a Józsefuáľosi KözalkalmazottiluttatásiSzabźt|yzatban foglalt szabályok és összegek
kiťrzetői járulékkal egytitt 1.397,0 e Ft.
A 2015. évben az önként vállalt feladatok összesen (törzsgárda jutalommal egyĺitt 7.63f,5 e
Ft+1.397,0 eFt) 9.029,5 e Ft fedezetet igényelnek, melynek fedezetéül az onkoľmányzatbevéte|eit
javasolom megjelölni.

6.) megerősíti a 41512013. (xI.20.) szźtmű képviselő-testĺileti hatfuozatÍtban foglaltakat és a Tavasz-
mező utca 7. szźtm alatti épület falára elhelyezendő áĺvinźb|a másolatának elkészítésére 50,0 e Ft-ot
biztosít a 20|5 . évi kĺiltségvetés terhére, - önként vźůlla|t feladat _ II703 cím dologi e|őirányzatára, az
Önkormány zat sajt bevételeinek terhéľe.

7 .) a tisztség e||átásával összefiiggésben bizosítj a a váiasztott tisztségviselők korlátlan gépjármuhasz-
nźiatźtt, és havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeľetet biztosít a mindenkoľi éves költségvetésben, a
1110l cím dologi e|őirényzatźra' az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.

8.) u OPTEN Informatikai Kft. adatbźľ:is szo|gál|tatásbeszerzésére 2015. évben 1.000,0 e Ft+Áfa
összeget biaosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe_ kötelező feladat _ a 1220|-02 cím dologi
e|őirányzatáĺa,azÖnkoľmźnyzatsajátbevételeinekterhére.

9.) a jegyzo állatvédelmi hatósági feladatainak e||áttásźra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe ha-
tósági állatoľvosi közremiĺködésľe, 2015. évre összesen a kifizetőt terhelő járulékkal egyiitt 1.491,6 e
Ft díjat biztosít _ áů|amigazgaĺísi feladat _ a L2103 cím személyi juttatás és járuléka e|oirányzatźra, az
onkormányzat saját bevételeinek terhéľe.

10.) a Polgármesteľi Hivatal Váľosfejlesztési és Fóépitészi Ügyoszľály fe|adata1hozkapcsolódó péiyźt-

zat figyelési / irási és egyéb feladatok e||áttására2015. janufu és februáľ hónapra havi bruttó 130,0 e
Ft+jaľulékai, cisszesen 260,0 eFt+63,2 e Ft összeget biztosít a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
a |220I-O3 cím személyi juttatás és járulékainak - önként váilra|t feladat - előirányzatźna, az onkoľ-
mány zat saj át bevételeinek terhére.



11.) a Polgáľmesteri Hivatalnak az Afatanácsadás tźrgyźban havi'200,0 e Ft+Áfa díjazással a2O|5.
évi költségvętés terhére fedezetet biztosít,2015. évre f.400,0 e Ft+Afa, összesen 3.048,0 e Ft fedezetet
igényel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében - önként vállalt feladat |2f0I-03 cím dologi előĹ
rányzatára,azonkormányzatsajátbevételeinekterhére.

12.) aHivatalban munkajogi tanácsadásra, jogi konzultációs feladatok e||áúźsára25O,O e Ft+Áfa díja-
zással a2015. évi költségvetés terhére fedezetet biztosít, 2015. évre összesen bruttó 3.810,0 e Ft ösz-
szegben, a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe - önként vá||a|t feladat - |220|-03 cím dologi elői-
rányzatára, az onkormá nyzat sajáú bevételeinek terhére.

13.) a Ilivatalban a gazdasági társaságok és a költségvetési szervek honlapjłának fe|u|vizsgá|at'ára, az
elektronikus információszabadságrő| sző|ó f005. évi XC. törvény, valamint egyéb jogszabályokban
meghatfuozott elektronikus közzétételi kötelezettség megvalósítására havi 320,0 e Ft +Afa dijazással
fedezetet biztosít, 2015. évľe összesen bruttó 4.876,8 e Ft összegben, a |2f0I.03 cím dologi előirány-
zatra, az Önkormány zat sajźń bevételeinek teľhére.

14.) 2015. decembeľ 3l-ig meghosszabbítja a Heti Yáńasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft-vel, a
Heti Válasz c. közéletĹgazdasźryi hetilap preambulumában meghattlrozott Pest-budai Látkép c. mellék-
letében havonta egy alkalommal a keriilettel kapcsolatos híľek, cikkek l oldalon történő megjelenteté-
sére vonatkoző megá|lapodást - önként vállalt feladat - havi bruttó 222.606 Ft összegben, melyre elő-
zetes kĺitelezettséget vźila| a 2015. évi költségvetés teľhére a 1 1 103 cím dologi e|óirźnyzatfua, össze-
senf .67|.272 Ft összegb en, aZ onkoľmányzat sajěĺt bevétele terhéľe.

15.) 2015. december 3l-ig meghosszabbítja a Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek megvásár-
lásara vonatkozó hirdetési keretszerzodést - önként vźńlra|t feladat -, havi bruttó 133.058 Ft összegben,
melyre a 20|5. évi kiiltségvetés teľhére a l1l03 cím dologi e|óirátnyzatźra előzetes kötelezettséget
vállal összesen bruttó L.596,7 Ft összegben, az onkormźnyzatsaját bevétele terhéľe.

16.) 2015. december 3l-ig meghosszabbítja a Globomax Zrt-ve|, a képviselő-testiileti ülések on-line
közvetítése táľgyźtban kötött szeľződést - önként vá||a|t feladat -, havi bruttó 279.400 Ft összegben,
melyre a20I5. évi költségvetés terhére a 11103 cím dologi e|oirźnyzatźtra előzetes kötelezettséget
vállal összesen 3.352,88 e Ft összegben, az onkormźnyzat saját bevétele terhéľe.

17.) 2015. évtől négy év időtaľtamra az á||amhźztartási és számviteli, költségvetési előírások folyama-
tos változásźra jogszabáýkövetési, szoftveľfrissítési, tanácsadási és adatkarbantaľüísi szolgáitatásra,
mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkormĺĺnyzati inténnények vonatkozásában összesen 5.638,8 e
Ft összegben fedezetet biztosít, éshozzájárul a CompuTREND 2000 Kft-ve|va|ő szprzódéskötéshez,
előzetes kötelezettséget vállal a I|706-02 cím dologi e|őirányzatźtra - kötelező feladat _ 3.246,0 e Ft-
ra, a 12201-02 cim - kötelező feladat - dologi e|őirányzatźra2.392,6 e Ft-rą az Önkormányzat sajźft
bevétele terhére.

18.) a 2015. évi közfoglalkoztatás megszer\ĺezéséľe és lebonyolítĺásáľa _ kötelezó fe|adat - a20|5. évi
költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalással 20.000,0 e Ft keretösszeget biztosít. a míĺködési
céltartaléko n, fedezete az onkormány zat sajźńbevétele.

19.) Az Ú3 relet<i téri Piac épületére vonatkozó kiegészítő munkálataira vonatkozó építési beruhiázás
idotartamána max. 2015. február 28-ig a bérlők esetlegesen megemelkedett fiĺtési költségeit áwái|a|ja
max. 2.800,0 e Ft keľetösszegben, melynek 2015. évben bevételi kiesés jelent' Fedezetéül az Önkor-
mátny zat saj át bevételét j elöl i meg.

20.) A Polgármesteri Hivatal mÍĺködéséhez szĺikséges az iroda- és írószeľ, nyomtatvány, fax és feny-
másoló gép festékhengeľeinek beszeľzéséhez sziikséges 2015. évre az előzetes kötelezettségvállalás
25.000,0 e Ft +Afa összegben _ kötelező feladat - a Hivatal |220|-0| cím dologi e|őirźnyzatéra.Fe-
dezetéíi| az Önkoľmányzat sajźúbevételét jel<ili meg.

2t.) A fénymásoló berendezések javítasára,karbaŃartźtsára, valamint a sziikséges festékek, a|katľé-
szek, kellékanyagok beszeľzéséľe előzetes kötelezettségvállalás 20|5. évre 2019. évig a Hivatal nyom-
tató- és fenymásoló berendezéseinek bérlése,javitása, karbantartása, sziikség esetén festékek, alkatré-
szek, kellékanyagok beszerzése céljábó| nettó 80.000 eFt+Afa/4 év éves bľuttó összegben 25.400 eFt



- kötelező feladat - a Hivatal |2f0I-01cím dologi e|őirźnyzatára. Fedezetéül az onkormtnyzat sajáú
bevételétjelöli meg.

22.) Az emelt szintÍĺ méľn<jkinformatikai támogatásra vonatkozó szolgáltatási szerzódés a f0|4. év
végén lejáľ, továbbra is igéný tart a Hivatal a szakmai tanácsadásra, ezért annak beszerzése szĺikséges,
7.000,0 e Ft+Afa (bruttó 8.890,0 e Ft) összegben2 évre, évente bľuttó 4.445,0 e Ft összegben, - köte-
|ezs feladat_ a Hivatal I22o1-O2 cím dologi e|őirányzatára. Fedezetéi.il az Önkormźnyzat saját bevé-
telétjelöli meg.

23.) A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatos tuzfa|źnak licensze 2014. decem.
berhónapban |ejźr,ezértannak beszęrzése szükséges 20|5.évre l.o0o,0 e Ft+Áfa(bruttó 1.270,0 e Ft)
összegben - kötelező feladat - a Hivatal I22oI-o2 cím dologi e|őiĺźnyzatfua. Fedezetéil az Önkor-
málnyzat saját bevételét jelöli meg.

24.) A Polgármesteri Hivatal elektronikus adatainak tźtro|źsźrcrt felelős mentő egység licensze 2014.
decembeľ hónapban |ejźr, ezért annak beszerzésę szükséges 2015. évľe 1.000,0 e Ft+Áfa (bruttó
1,270,0 e Ft) összegben _ kötelezetó fe|adat - a Hivatal |2201'-02 cím dologi e|őirányzatára. Fedezeté-
ül az Önkormźnyzatsaját bevételétjelöli meg.

25.) A Polgáľmesteri Hivatalban mobil távközlési és mobil intemet szolgáltatásľa vonatkozóan egy új
közbeszerzési eljárás megindítĺásĺára előzetes kötelezettségvá||a|ás szükséges 2015. évre 2019. évig
mely taľtalmazza az Önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Po|gármesteri Hivatal-
nak a szolgáltatast, oly módon, hogy a Hivatal továbbszám|ázza azÖnkormányzatnak és a nemzetiségi
önkoľmányzatoknak a tényleges szo|gá'|tatási dijat - 60.000,0 e Ft+Afa/4 év, mely évenként bruttó
19.050,0 e Ft összeget biĺosít _ kötelező feladat - a Hivatal |2201-01. cím dologi e|őirźnyzatára. Fe-
dezetéül az onkormányzat saját bevételét jelöli meg.

26.) A Polgáľmesteri Hivatal központi épületének és székhelýnek takarítására szükséges új közbe-
szerzési eljárás megindítása, melynek költsége négy évre bruttó 76.f00,0 e Ft, ami 19.050'0 e Ft -
kötelező feladat. Előzetes kötelezettségvállalás szükséges a Hivatal |220|-0I cím dologi e|őirźnyzat-
ára, melynek fedezete az Önkormányz-at saját bevétele.

27.) A nemzetiségek jogáról szó|ő 2011. évi CLXXIV. törvény 80. $ (1) bekezdés b) pontjába foglal-
tak' valamint az Önkormányzat és a Józsefuárosi Roma onkormányzatközłĺtt fennálló eryüttmiĺködé-
si megállapodás alapján 5 fó megbizási szerződés keretében e||źtja a nemzetiségi önkoľmányzat miĺ-
ködésével kapcsolatos feladatokat (adminisztráció, iľatkezelés, postazás, kézbesítés, stb.). A folyama-
tos feladatellátĺás érdekében szükséges 2015. január, februáľ hónapľa aszerzodések megkötése, össze-
sen l.028,0 e Ft személyi jutatźs+250,0 e Ft munkaadót terhelő jĺárulékok és szociális hozzÍ$źrut'ási
adő e|őkányzatéra, a Hivatal 1220I-04 cim e|őirányzatźna, me|ynek fedezete az onkormányzat sajźú
bevétele.

A fentiekbentész|etezette|őzetes kötelezettsés vállalások 2015. évre összesen

- önkéntvźi|a|tfeladatok

- kötelező feladatok

Osszesen:

4I.782,2 eFt
139.713,2 eFt

181.495,4 e Ft

20|4. évi költségvetést éľintő diintések:

1.) A gépjármű beszeľzés költségvetésifedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében lett biĺosít-
va' azonkormányzati költségvetés helyett, ezért amódosítás indokolt abeszerzés érdekében.
- Az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson
belĹil az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatáról 26.000'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - kötelező feladat _beruhéaási e|óirźnyzatára.
- a Polgármesteri Hivata| |220L-0I cím _ kötelező feladat _ felhalmozási ťlnanszírozasi bevételen
belül az irrányítószervi támogatrásként folyósított tĺámogatás fizetési szźtm1rźntorténő jőváírása előiľány-
zatátt és a kiadás beľuhrázás e|őiránvzatáú 26.000.0 e Ft-tal csökkenti.
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- ahatározat szerinti gépjáľművek köZĺil 1 db gépjármÍĺvet a Polgáľmesteri Hivatal vagyonkezelésébe
adja.

2.) A Kisfalu Kft. helyiség bérbeszámítás miatt kéri az onkormányzat I|60f cím bevételi és kiadási
e|óir źny zatětnak mó dos ítását.
- Az onkoľmźnyzat I|602 cím _ kötelező fe|adat_ bevételi mĺĺködési saját - helyiség bérbeszámítĺás _
és kiadás dologi - karbantartĺás bérbeszámítással -.e|óirźnyzatźú I0.60f,3 e Ft-tal megemeli.

3.) A202l20L4. (X.22) szátmű képviselő-testiileti hatfuozatmódosítása szükséges, mert a tisztelet díjak
számításálban elírás töľtént. 2014. évre az általános tartalékról további 482,0 e Ft átcsopoľtosítása
szükséges, és az e|őzetes kötelezettség vá|lalás havi összegét 293 eFt-ta| meg kell emelni.

- az onkoľmányzat kiadás 1l107.01 cím mĺĺködési cél és áItalános tartalékon belül az általános taľta-
lék _kötelezőfe|adat_e|őirányzatárő|482,0 eFt-otátcsopoľtosítakiadás 11l01 cím -önkéntvállalt
feladat _ személyi juttaŁás e|óiĺźtnyzatára 379,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociá|is
hozzäjáru|źtsi adó e|őirátnyzatźlra |02,5 e Ft-ot képviselői és külső bizottsági tagok díjazása címén.

- a202/20|4. (X,22) számű képviselő.testii|eti hattrozat 3' pontját azalábbiak szerint módosítja:

,,taľtós előzetes miĺködési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, a
kĹilső bizottsági tagok vonatkozásában havonta I.029,5 e Ft-ra, éves szinten összesen 70.014,0 e Ft,
melynekf edezeteazonkormányzatadóbevétele.''

fV. Jogszabályi köľnyezet
Az źt||alllháztaľtásról sző|ő 20O|. évi CXCV. törvény 1Ánt.; 36. $ (4) bekezdése szerint több év, vagy a
költségvetési éven tuli év kiadási e|őirányzat terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testi'ilet jogo-
sult.

Az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzatfe|adata kiilönö-
sen a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokró| és e||áüásokról való gondoskodás.
Az |993. évi III. törvény (szt.) 91. $ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat
ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyujtó szolgáltatót, intézméný működtető fenntar-
tóval létľejött ellátási szerződés megkötésével is eleget tehet.
Aközbeszerzésekről szőlő 20Il. évi CVIII. töľvény 120. $ b) pontja alapjźn e törvéný nem kell al-
kalmazni az uniós érté|úatźrt el nem érő az 1993. évi III. törvény 59-85/A. $-aiban szabá'|yozott szoci-
ális szolgáltatások körében ellátottak teljes elláüásĺára szolgálő átrubeszerzés és szolgáltatás megrende-
lése esetén. Tekintettel arľą hogy a pszichiáltriai betegek nappali e||áúásźrő| az Szt 65lľ. $ (l) bekez-
dés b) pontja rendelkezik, ezért a Kbt. rendelkezései nem vonatkoznak ezen szo|gźlltatás megrendelé-
séľe. A szociális igaz$atásről és szociális ellátĺásokról sző|ő |993. évi III. törvény |22. s alapjan a he-
lyi önkoľmányzat képviselő-testülete az e||źúási szerződés megkötését, a szerzodés módosíĹísát, illetve
me gszüntetés ét nem ruhávhatja źt.

Az źú|amháztartásró| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 43. $ (1) bekezdése alapjźn a helyi önkoľmány-
zati költségvetési szeľv engedélyezett |étszámát az irányító szeľv (képviselő-testĺilet) állapítja meg.

A Képviselő-testiilet hatĺásköre az Mötv. 4. $-ában, 10. $-ában, 13.$ (1) bekezdés 15. pontjában' 41. $
(3) bekezdésében, 42. s 4. pontjában, az A'ht.36. $ (4) bekezdésében foglaltakon alapul.

Fentiek alapján kérem az a|ábbihatározati javaslat e|fogadását.

IJatá'rozati javaslat

A Képviselő.testĺilet úgy dłint' hogy

1. a pszichiátriai betegek nappali ellátĺĺsa kötelező önkormányzati feladat e|látásätrahatźttozott időtar-
tamľa 2015 . januźr 1 . napjától 20 15. december 3 1 . napjźig elláüási szerződést köt:

a) Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 300.000,-
Ft/hó szolgáltatási díjat bizosít,
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b) a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kĺizhasznú Nonpľofit Kft-vel
(székhely: 1083 Budapest, Práter u.44. fszt.5/tj), melynek ideje a|att250.000'- Ft/hó szolgáltatási
díjat biĺosít,

c) felhatalma77'a a polgármestert ahatározat a)-b) pontja szerinti ellátási szerződések végleges tarta|-
mának összeállítására és a|äíräsára.

d) ahatározat 1. pontjában megjelölt kötelező önkormányzatife|adatraa20I5. évi költségvetés terhé-
ľe előzetes kötelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben - a l 1301 cím dologi e|óirányzat -. Az e|ó-
zetes kötelezettségváilalás fedezetéül az onkormźnyzat saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04.' c) pont esetében 2014. december 3l.

2. a) 2015. évre vonatkozóan helyiségbéľleti szerződést köt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
JogĹ és Államtudom ányi Karźlval a Budapest, VilI. keriilet Szentkiľályi u. f6. sz. alatti, fiild-
szinti 450 m2 alapterületű tornacsarnok bérletére vonatkozőan, azonkormányzatfenntartásttban
lévő Várunk Rád Napközi otthonos óvoda, a Mesepalota Napközi otthonos ovoda, a lÁ-ľI-
KA Napközi otthonos ovoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljábó| bruttó 1.200,0 e Ft
bérleti díj ĺisszegben 2015. december 3l-ig.

b) abatátrozat a) pontja a|apján a bérleti dijra _ kötelező fe|adat _ a20|5. évi költségvetés terhére
bruttó I.200,0 e Ft osszegben előzetes kö'telezettséget vállal - 1120I cím dologi e|őirźtnyzata -.

Az e|őzetes kötelezettséget válla|ás fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit jelöli meg.

c) felkéľi a polgármesteľt a határozat a) pontja szerinti helyiségbérleti szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében 2014. decembeľ 31.

3. a) a Józsefuárosi Intézményműködtető Kcizpont 2015. évi költségvetésében 303,2 e Ft+73,6 e Ft
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzá4áru|álsi adó összeget biĺosít a Losonci reri ĺltab-
nos Iskolában20lĺ.január 1. napjától _2015. február 28.napjźigúszásoktatástvégző 3 fő úszóok-
tatő megbízási díjainak fedezetére (2 fő úszóoktatő részére bruttó 7I.I23,- Ftlhć:lfő+jźtulékai, l fő
úszóoktató részére bľuttó 9.3 46,- Ft/hó+járulékai).

b) az a) pont a|apjttn a 20|5. évi költségvetés teľhéľe az źtmeneti gazdálkodás időszakátra 2015.
januiáľ, február hónapokľa azűszásoktatás feladatainak elláüásĺíra vonatkozó megbízási szerződések
fedezetére _ önként váú|alt feladat _ 303 ,2 e Ft + 73 ,6 e Ft munkáltatót terhelő j ĺírulékok és szociá-
|is hozzájźrulási adó összegben előzetes kötelezettséget vá||a|, melynek fedezetétil az intézmény
tanfolyami és bérleti díj bevételétjelöli meg.

c) felkéri a Józsefrárosi Intézménymiĺködtető Központ igazgatőjźú a határozat a) pontja szerinti
megbízási szerződések megkötésére.

Felelős: a)-b) pont esetében polgáľmester, c) pont esetében Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Köz-
pontigazgatőja

Határidő: a)-b) pont esetében 20|4. december 04., c) pont esetében 2014. december 31.

4. a) a JSzSzGyK engedélyezeff |étszátmátt_ kötelező feladat - a 40102 címen hatáĺozott időtaľtamra
2015. januálr 01. napjátó|20|5. december 3|. napjźig2 fove| megemeli, így a költségvetési szerv
engedélyezett |étszźlma2015. január 01. napjától2015. decembeľ 3l. napjźigI79 fó.

b) a JSzSzGyK engedélyezett álláshelyeinek 2015. januáľ 0l. napjátő|Z füve| történő eme|éséhez
előzetes kötelezettséget vállal a2015. évi kiiltségvetés terhére 6.202,| e Ft összegben, meýből a
költségvetés szeľv a szemé|yi jattztźts és a munkaadatőtterhelő járulékok és a szociális hozzáýźlru|ás
összege 5.200,7 e Ft' a dologi kiadások összege 700,0 e Ft, meýnek fedezetétil az intézmény tanfo-
lyami és bérleti díj bevételétjelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: f014. december 04.
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5.a) a Józsefuáľosi Intézménymíĺködtető Kĺizpont f0I4. évi költségvetésében a 70103 cím önként
feladatokon beliil előzetes k<jtelezettséget vállal irodaszeľ és gyógyszerbeszerzés, a mobilszolgá|ta-
tás és az internet szolgáltatĺásra összesen 2.737,8 e Ft összegben, melynek fedezete az onkormány-
zat sajźú bevétele.

b) az önkormányzat |I20| cimén belül elszímolási kötelezetÍség mellett 20|5. évre előzetes kö-
telezettséget vállalással 1.500,0 e Ft összegben támogatja a KlebelsbergIntézményfenntartó Köz-
pontot a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat áůta| működtetett köznevelési
intézmények kiemelkedő rendezvényeinek, programjainak lebonyolitásźra, valamint előzetes köte-
|ezettségvállalással 3.000,0 e Ft összegben támogatja a KlebelsberyIntézményfenntartó Kĺizpont
Budapest VIII. Tankerület fenntartźsában mĹĺködő köznevelési intézmények könyvtáľi ál|ományźr
nak fejlesztését, illetve tartós tankönyvek beszerzését _ önként vállalt feladat -, melynek fedezete
az onkormán y zat saj áú bevétele.

c) a tanévnyitó megrendezésére és a tankertilet 2 db mobilszo|gźitatźsźra 2015. évre előzetes kö-
telezettséget véúlal 394,7 e Ft összegben - önként vźila|t fe|adat - az onkoľmźtnyzat l 1201 cím do-
logi előirányzatźra, melynek fedezete az onkoľmányzat sajáú bevétele.

d) előzetes kötelezettséget vállal 20|5, évre az ö'nkormányzati költségvetés 11104 címén a Jó-
zsefuárosi Alkalmazotti Juttatasi Szabát|yzatban foglalt szabályok a|apjźn az önkoľmányzat éúta|

műkĺidtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak _ önként vźů|a|t feladat - a jutalom és jĺáru-

lékainak összegéľe kifizetói jźtrulékkal együtt |.397,0 e Ft összegben az önkoľmźnyzat saját bevéte-
leinek terhére.

e) fe|hata|mazza a polgármestert a hatfuozat b) pontjában megllatátrozotttźtmogatźtsi szerződések
összeál l ításá r a és a|áir źsźtr a.

Felelős: polgármester
Határidő: a).d) pont esetében 2014. december 04., e) pont esetében 20|5. janufu 15.

6. a20L5. évre e|őzetes kötelezettséget vállal _ önként vá|la|t feladat - aTavaszmező utca7. szátm
alatti éptilet faláľa elhelyęzendő átrvíztźb|a másolaüának elkészítéséľe 50,0 e Ft összegben ||703 a
cím dologi e|őirányzatára, az onkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: 2014. december 04.

7 . a tisztség ellátásával összefiiggésben biĺosítj a a véůasztott tisztségviselők korlátlan gépjĺáľműhasz-
ná|atátt; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagkeretet biztosít tartós működési előzetes kö'telezett-
ségvállalásként a mindenkori éves költségvetésben - önként vállalt feladat _ a 11101 cím dologi
előirányzatfu a'azonkormányzatsajátbevételeinekteľhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáridő: 2014. december 04.

8. a20I5. évre előzetes kö'telezettséget vállal az OPTEN InfoľmatikaiKft. adatbázis szolgáltatás be-
szerzésére 1.000,0 e Ft+Afa összegben _ kötelező fęladata_ a 12201-02 cím dologi e|őirányzatára,
meýnekfedezeteazOnkormányzatsajáúbevétele.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 20L4. december 04.

9. a) a 2015. december 3l-ig meghosszabbítja Dľ. Konľád Jánosné Dr. Kósa Zitźxa| a jegyzőihatő-
sáryi ái|at,,lédelmi hatóságife|adatainak ellát-ĺásában való közreműködéstźtgyźhan kötött megbízási
szerződést bruttó 1.00,0 e Ft/hó összegben, mely fedezetének biztosításra a20I5. évre előzetes kö-
telezettséget vállal a kiťlzetot terhelő járulékkal együtt |.49I,6,0 e Ft összegben _ államigazgatźsi
feladat _ a 12103 cím személyi juttatás és járulékai e|őirźnyzatźna, az onkoľm ányzat saját bevétele-
inek terhére.

b) ahatfuozata) pontja alapjánfelkéri a jegyzőtamegbízási szerződés módosításanaka|áírására.
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Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetében jegyző
Határidő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében f014. december 3l.

l0. a) 2015. január 1-jétő| 2015. februátr 28-ig előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal
Váľosfejlesztési és Főépítészi |Jgsĺosztźiy fe|adataihoz kapcsolódó pźúyázat figyelési / írási és
egyéb feladatok e||źúásźra megbízási szerződés megkötéséľe_ önként váI|a|t feladat _ havi bruttó
130,0 e Ft+jáľulékai, összesen 260,0 eFt+63,2 e Ft-ra a L2201-03 cím személyijuttatás és munka-
adót terhelő járulékok és szociális hozzÁjáru|ási adó előirányzatára, az onkormányzat sajáÍ bevéte-
|einek terhére.

b) ahatározata) pontja alapjźn felkéri ajegyzőtamegbizásiszerződésal.źńrésźtra.

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b) pont esetében jegyző
Határidő: a) pont esetében 20|4. decembeľ 04., b) pont esetében 2014. december 3l.

|I.a) 2,015.január l-jétől 2015' december 3l-ig előzetes kö'telezettséget vállal a Polgáľmesteri Hiva-
ta| Afa tanácsadásaival kapcsolatos feladatainak ellátiására vonatkozó megbízási szerződés megkö-
tésére _ önként vállalt feladat _ havi 200,0 e Ft+Áfa, összesen bruttó 3.048,0 e Ft összegben, a
I220I-03 cím dologi e|óirányzatźlra. Fedezete az Önkormányzat sajźlt bevétele.

b) ahatáľozata) pontja a|apján felkéľi a jegyzőtamegbizási szerződés a|áńrására.

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b) pont esetében jegyző
Határidő: a) pont esetében 201'4. december 04., b) pont esetében 20L4. decembeľ 31.

|2.a) 2015. december 31-ig előzetes köte|ezettséget vállal a Polgármesteľi Hivatal munkajogi ta-
nácsadás, jogi konzultációs feladatinak ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítá-
sára_önként vát||a|tfeladat-havi 250,0 eFt+Áfa, összesen bruttó 3.810,0 e Ft összegbena1220|-
03 cím do lo gi e|őir źny zatár a. Fedezete az o nkormány zat saj áń bevétel e.

b) ahatźrozat a) pontja a|apjźn felkéri ajegyzőtamegbizźsiszerződés módosításánaka|áírásźtra,

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b) pont esetében jegyző
Határidő: a) pont esetében f0|4. december 04., b) pont esetében jegyző

13 .a) 2015 .januĺíľ l-jétől 20 15. december 3 l -ig előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteľi Hivatal
gazdasźryi ĺírsaságok és a költségvetési szervek honlapjának felülvizsgáiatźra, az elektľonikus in-
formációszabadságról szó|ó2005. évi XC. töľvény, valamint egyéb jogszabályokban meghatźrozott
elektronikus köz;zététe|i kötelezettség megvalósitásfua vonatkozó megbizési szerződés kö'tésére _
önként vźilra|t feladat - havi 320,0 e Ft *Afa, cisszesen bruttó 4.876,8 e Ft összegbenaIff0I-03
cím dolo gi elóir źny zatár a. F edezete az onkormá ny zat saj át bevétele.

b) ahatfuozat a) pontja a|apjźn felkéri a jegyzotamegbizźsi szerződés a|źúrásfua.

Felelős: a) pont esetében polgáľmester, b) pont esetében jegyző
Határidő: a) pont esetében 20|4. december 04., b) pont esetében 2014. december 3l.

I4.a) 2015. decembeľ 3l-ig meghosszabbítja a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szo|gźůtatő Kft-vel,
a Heti Yźiasz c. közéletĹgazdasági hetilap preambulumában meghattrozott Pest-budai Lźńkép c.
mellékletében havonta egy alkalomma| a kerĺilettel kapcsolatos hírek, cikkek l oldalon történő
megielentetésére vonatkozó megźi|apodást - önként vállalt feladat -, mely fedezetének biztosításá-
raa2015. évre e|őzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 2.677,3 e Ft összegben a 11103 cím
dologi e|ólĺényzatára. Fedezete az onkoľmány zat sajáúbevétele.

b) 2015. december 3l-ig meghosszabbítja a Théma Lapkiadó Kft-vel, hirdetési felületek megvásár-
|ásźra vonatkozó hirdetési keretszerződést _ önként vállalt feladat -, mely fedezetének biztositására
2015. évľe előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó I.596,7 Ft összegben a 11l03 cím dologi
e|őirányzatára.FedezeteazOnkormányzatsajźttbevétele.

c) 2015 . december 3 l -ig meghosszabbítja a képviselő-testĺileti ülések on-line közvetítése tárgyátban
kötött szo|gźůtatási szerződést _ önként vállalt feladat -, mely fedezetének biztosíüásrára 20|5. évre
előzetes kötelezettséget vállal összesen bruttó 3352,9 e Ft összegben a l1103 cím dologi előirány-
zatára. Fedezete az Oĺlkormányzat saját bevétele.
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d) ahatźrozat a)-c) pontja a|apjźn felkéľi a polgáľmesteľt a megbízási szerződésmódosítások aláírá-
sáľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a)-c) pont esetében 2014. december 04., d) pont esetében 2014. december 3l.

15. a) 20|5. évtől négy év időtaľtamľa az źú|amhtztaľĺási és számviteli, költségvetési előírĺások folya-
matos vźitozására jogszabálykövetési, szoftverfrissítési, tanácsadási és adatkarbantartási szolgál-
tatásra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az önkormányzati intézmények vonatkozásában össze-
sen 5.638,8 e Ft összegben e|őzetes kötelezettséget vállal, és hozzájźtul a CompuTREND 2000
Kft-vel va|ő szerzodéskotéshez - a 11706-02 cim dologi e|óktnyzatźra - kötelező feladat _
3.246,0 e Ft-ra, a L220|-02 cím - kö'telezó feladat_ dologi e|őirányzatźra2.392,6 e Ft-ra, azon-
kormźnyzat saj át bevételeinek terhére.

b) ahatźrozat a) pontja alapjan felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szerződések megkötéséľe.

Felelős: polgármeste1 jegyzó
HaLáridő: a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében 2014. december 3l.

16. a 2015. évi közfogla|koztatás megszeĺlezésére és lebonyolítására - kötelező fe|adat - a 201'5. évi
költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállal 20.000,0 e Ft keretösszegben a miĺködési cé|tnta-
lékra, melynek fedezete az Orlkormźnyzat sajźúbevétele'

Felelős: polgármester
Határidő: 20104. december 04.

17. a) azÚ3 relet<i téri Piac épü|etére vonatkozó kiegészítő munkálataira vonatkozó építési beruhĺízás
idótartamźra20|4. december 5-től max. 20l5. február 28-ig a bérlők esetlegesen megemelkedett
fűtési költségeit áwállalja _ önként vállalt fe|adat - max. 2.800,0 e Ft keľetösszegben. A 2015. évi
bevételi kiesés fedezete azOnkotmányzat saját bevéte|e.

b) felkéri a polgáľmesteľt a béľlőkkel kötött szerződések módosíĺására.

c) a hatźnozat a) pontja a|apján felkéri a Jőzsefvźrosi Közterület-feliigyelet és Városiizemeltetési
Szolgálat (ogutódja Józsefi'árosi VárosĹizemeltetési Szolgálat igaz9atőjźú, hogy gondoskodjon a
bér|ők tźĘékoztatásĺáról és a szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: a)-b) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefuáľosi Közterület-felügyelet
igazgatőja
Határidő: 2014. december 04.

18. a Polgáľmesteri Hivatal mĺĺködéséhez szĹikséges az iroda- és írószer, nyomtatvány, fax és fénymá-
soló gép festékhengereinek beszerzésére f0|5. évre az előzetęs kötelezettségváI|a| 25.000,0 e Ft
+Afa összegben _ kötelező fe|adat _ a Hivatal 1220|-0| cím dologi e|őirányzatfua. Fedezete az
onkormány zat sajźú bevétele.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. december 04.

19. a Polgáľmesteľi Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítźsfua,karbantartźlsaľa, valamint a szĹik-
séges festékek, alkatrészek, kellékanyagokbeszerzésére a 2015.-2019. évekre előzetes kötelezett-
ség vállal 80.000 eFt+Afa/4 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -, mely kötelező feladat a HĹ
vata| |220|-0l cím do|ogi e|őirányzatfua. Fedezete az onkoľmĺányzat sajźńbevétele.

Felelős: polgármesteľ
Hatráľidő: 2014. decembeľ 04.

20. aPo|gźnmesteri Hivatal emelt szintíĺ mérnökinfoľmatikaitámogatźlsra vonatkoző szo|gźitatási be-
szerzésére a20|5.-20|6. évľe e|őzptes kötelezettségetvźńIa| 7.000,0 e Ft+Afa (bruttó 8.890,0 e
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Ft) összegben - évente bruttó 4'445,0 e Ft <lsszegben -, mely kĺltelező feladat a Hivatal |2f0l-0f
cím dologi e|őirányzatára. Fedezete az onkormányzat saját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

2I. a Po|gármesteri Hivatal informatikai rendszerével kapcsolatos tbzfa|ának licensz beszerzéséľe
20l5. évľe előzetes kötelezeffséget vállal l.000,0 e Ft+Afa (bruttó |.270,0 e Ft) összegben _ köte-
|ező fe|adat - a Hivatal 1220|-02 cím dologi e|óirányzatára.Fedezste az Önkormányzat sajáúbe-
vétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

2f. aPo|gármesteri Hivatal elektronikus adatainak tźtro|źsáélt felelős mentő egység licensz beszerz'ésé-
re f015. évre e|ózetes kötelezettséget vállal 1.000,0 e Ft+Afa (bruttó I.270,0 e Ft) összegben _
kötelezetó feladat - a Hivatal |2f0I-02 cím dologi e|(5irźnyzatźra. Fedezete az Önkoľmányzat sa-
ját bevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 04.

23. aPo|gźtrmesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szo|gźitatźsbeszerzésére. mely tarta|-
mazza az onkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Polgáľmesteri Hivatalnak a
szo|gáůtatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámlĄz'z,a az onkormányzatnak és a nemzetiségi
önkoľmányzatoknak a tényleges szolgáltatási dijat _ a2015.-2019. évre e|ózetes kötelezettséget
vállal 60.000 e Ft+Afď4 év - mely évenként bruttó 19.050,0 e Ft összeg, mely kötelező feladat a
Hivatal I220I-u cím dologi e|őirányzatźtra. Fedezete az onkormányzat sajźúbevétele.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. december 04.

24. aPo|gźtmesteri Hivatal központi épiiletének és székheýének takaríĺásához szükséges beszeľzésľe
20L5.-20|9, évre e|őzetes kötelezettséget vállal bruttó 76.f00,0 e Ft _ éveként bruttó 19.050,0 e
Ft _ összegben, mely kötelező feladat a Hivatal |220|-01cím dologi e|őirźtnyzatfua-Fedez'ete az
onkoľmány zat sajźú bevéte le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. december 04.

25. a) a nemzetiségek jogáról sző|ő 2011. évi CLXXIV. törvény 80. $ (1) bekezdés b) pontjába foglal-
tak, valamint az onkormźnyzat és a Józsefuárosi Roma onkoľmanyzatközött fennálló egyiittmű-
ködési megállapodás a|apjźtn a nemzetiségi önkormányzat mĺĺködésével kapcsolatos feladatok
(adminisztráció, tatkeze|és, postázÁs' kézbesítés' stb.) e||éltźtsára vonatkozóan megbízási szerzó-
dés megkötésére a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal _ kötelező feladat
_2015.januáľ, februar hónapra összesen 1.028,0 e Ft személyi jutatás +250,0 e Ft munkaadót
teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó elóirźnyzatźlra, aHivata| 12201-04 címľe. Fedeze-
te az Önkoľm áłnyzat saját bevéte|e.

b) ahatźtrozat a) pontja a|apján felkéri a jegyzőt amegbízási szerződések megkötésére.

Felelős: a) pont esetében polgáľmesteľ, b) pont esetén jegyző
Hatĺĺridő: a) pont esetében 2014. december 04., b) pont esetében 20|4. december 31.

26. fe|kéri a polgármesteľt, hogy ahatátrozatban foglaltakat a20|5. évi költségvetés tervezésénél és az
azt követő év ek terv ezésénél vegye figyelembe.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: az onkormányzat2O|5. évi költségvetéséről szóló ĺinkormźnyzati rendelet és az azt

k<ivető évek költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

27 . a) az Önkormányzat kiadás 11 108-02 cím _ kötelező feladat _ felhalmozási ťlnanszíľoz,źłsi kiadźr
son belül azirźnyitôszervitámogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatáról26.000,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 l l01 cím - köte(ezó feladat _ beľuhazási előirźnyzatfua gépjfumu
beszerzése címén.

b) a Polgármesteri Hivata| If20|-0| cím _ kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási bevéte-
len belül az irányítőszervi tźtmogatásként foýósított támogaüás fizetési szźtm|źn töľténő jóváírása
e|őirźnyzatáú és a kiadás beruhĺízás e|óirányzatźú 26.000,0 e Ft-tal csökkenti.

c) ahatározat szerinti gépjárművek közül 1 db gépjĺárművet a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze-
Iésébe adja.

d) bérbeszámítás miatt a 11602 cím bevételi és kiadási e|őiränyzatźnak módosítása indokolt
- az Önkormźnyzat I|602 cím - kötelęzó fe|adat_ bevételi működési saját _ helyiség bérbeszá-
mítás - és kiadás dologi - karbantartás bérbeszámítással _e|oiränyzatźLt 10.60f,3 e Ft-tal meg-
emeli.

e) az onkoľmźnyzatkiadás t1107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általrános
taľtalék _ kötelező feladat _ e|ĺcirźnyzatźrő| 482,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1101 cím - ön-
ként vállalt feladat _ személyi juttatás e|őirźnyzatára 379,5 e Ft-ot' a munkaadót terhelő járulékok
és szociális hozzźĘáru|ási adó előirányzatára 102,5 e Ft-ot képviselői és kiilső bizottsági tagok dĹ
jazźsa címén.

Đ202/20|4. (X.22) számű képviselő-testiileti határozat 3. pontját aza|ábbiakszerint módosítja:
,,tartós előzetes mĺĺködési kötelezettséget vállal a képviselők vonatkozásában havonta 4.805,0 e
Ft, a kü|ső bizottsági tagok vonatkozásában havonta I.029,5 e Ft-ra, éves szinten összesen
70.0|4,0 e Ft, melynek fedezete az onkoľmányzatadőbevéte|e.,,

g) fe|kéri a Polgáľmestert, hogy a2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet követ-
kező módositásźnźi a hatáĺozat 26. pontjźlban, a 2015. évi költségvetés készítésénél a határozat-
ban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: legkésőbb 2015. februĺár 15.

A diintés végľehajtását végző szer.vezeti egység: a Polgáľmesteľi llĺvatal valamennyĺ szeruezeti
egysége, valamennyi kiiltségvetési szerve, gazdasáryi tárcasága

Budapest, 20 14. november 24.

Tö'rvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és

aĄil"^,a-\
Dr. Kovács

a|jegyzó
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