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Budapest Józsefu áľosi Onk ormányzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testüIet 460t20I2. (xII. 19.) számí határozatában úgy dĺjntott, hogy önként

vállalt feladatként, a f}If' évi köttségvétés teľhérę I3.49I,I e forint összeget biztosít a

Budapest Fővaros VIII. keľütet Jőzseń,árosi Önkormányzat Kerületi Védelmi Bizotĺság ,,

rendkívĹili téli időjáľási viszonyok során jelentkező feladatok e\Iźńásáta,, tĺáľgyu Intézkedési

tęľvében foglalt feladatok ę|Iźtásáľa'

Azlrĺtézkędés terv céIja,,ELETMENTo PONT'' elnevezés alatt aBudapest, Dankó utca 18.

sz. alal1olyan objektľn kiulukítá,u és múködtetése volt, mely a közteľületen.életvitelszeruen

tartózkodó szeméIyek, valamint energia ellátás nélkül' marudt helyi lakosság szźtmára

időszakos befogadó helyként menedéket nyújt a téli hidegben.

Az ,,ÉLETMENTo PoNT'' a 2012lf}13. évben, a Képviselő-testület 34120|3. (II. 06.)

,,ĺ,^t, hatáĺ o zata ér1elméb en z0 l 3 . februar 2 8 -i g mtĺkö dött.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi iilés iđőpontj a:2074. december 4.

T árgy : J avaslat,,ÉLETMENTO P oNT'' kialakításaľa

A napirendet nyílt ülésen kelltaľgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség

ElorÉszÍľo sznRvpzBľl ecysÉc: JBcyzol Kn'ľmel 
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság x

véleményezi

Embeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi x

Hatźff ozatí j av aslat a bizottság' száÍflár a:

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság/Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

te stületnek az e|őteri esztés



A Képviselő-testĺilet 449l2013.(KI.04.) számú hatźrozatáva| a 201312014. év téli
iđoszakéra vonatkozóan is indokoltnak tartotta a melegedőhely tizemeltetését 20|3.
december 18-tól 20|4. februrír 28-ig szintén a Budapest VIII. keriilet Dankó u. 18. szám
alatt. Ezen feladatellátásról elkészített beszámoló a|apjźn a melegedőhely biztosítása,
valamint afokozott kdzteriileti jáxőtozés nagyban hozzájáru|t atlhoz, hogy a téli időszakban,
Józsefuárosban fagyhalál nem történt.

Az elmúlt év téli időszakában az ,,ÉLETMENTO PONT'' a Jőzsefvźnosi KtizösségiHtzak
Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Dankó u. 18' szźlm a|atti önkoľmányzati tulajdonú
ingatlanon _ a telek belső kerítéssel hataľolt teľületéig _ keľült kialakításľa. Az ingatlanon 8

db (2x4 db összefiĺzĺjtt, csopoľtban telepített) 63 M rajsátor szolgált éjszakai
melegedőhelyként.

201412015. év telén az,,ÉLETMENTŐ PONT'' hasonló köľülmények kĺĺzött ismét a Dankó
u. 18. szám alatti helyszínen keľĹilne kialakításľa azza| a feladatta|, hogy a Fővĺĺľosi
onkormanyzat szocíéiis ellátórendszerének kiegészítésével a hét bármely napjan (este 20.00
őrátő| másnap reggel06.00-ig) arászoru|ők rendelkezésére álljon, számukľa igénybe vehető
legyen 20|4. december 16. és 2015. februlĺľ 28.ĺapja között. Amennyibenazaz időjtĺľási
viszonyok szükségessé teszik, múkĺjdése a Képviselő-testület hatźlrozatźpal
meghosszabbítható lenne.

A Dankó u. 18. szám alatti ingatlan a Józsefuárosi Kozösségi Hźnak Nonprofit Kft.
vagyonkezelésében áll. A 2013. május Z7-énmegkötött vagyonkezelési szeľződés 19. pontja
a|apjźn az onkormányzat az ingatlant a lakosság védelme érdekében a
katasztrófavédelemľől és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításaĺól szóló 20||. évi
C)offIII. törvényben szabźůyozott veszélyhe|yzet esetén téľítésmentesen használhatja. A
veszélyhelyzetfennźi|ásáról, azigénybevétel módjaľól, időtaľtamárőI az onkoľmanyzat és a
Józsefuáľosi KözösségiHazakNonprofit Kft. kül<in megállapodásban állapodnak meg.

Amennyiben Tisztelt Képviselő-testiilet a jelen előterjesztésben foglaltakat elfogadja, az

,,ELETMENTO PONT'' műktidtetésében, a rászorulók ellátásábaÍL az a|ábbi szewezetek
vesznek majd részt.

A Józsefuaĺosi Közterület-feltigyelet és Viĺľostizemeltetési Szolgálat (a továbbiakban:
JKFVSZ) 2014. december 16-tól az ,,ELETMENTO PoNT''-ot a Dankó u. 18. szźlm a|atti
ingatlanon kialakítja és folyamatosan működteti, a tervezett idoszak'ra teát biztosít,
gondoskodik a folyamatos őrzéséró|,tisztántartásárő|, továbbá segítséget nyújt a bajba jutott
lakosság költ<iztetésében. 2015. januar l-jétől ezen feladatokat a JKFVSZ jogutódja, a
Józsefuaľosi VarosĹizemeltetési Szolgálat |átja eI.

A váľatlan he|yzet miatt flĺtés nélkiilmaradt lakosság tészére a fiĺtőberendezések szźi|ítását
a Szolgálat végzí, valamint ktizremiĺködik az olajľadiátorok és fiítőberendezések ki- és

visszaadásában.

II. A beterjesztés indoka

A20|412015. év téli időszakban, avźrható hideg miatt szfüséges a szociálisan ľászorulók, a
k,sízishelyzetbe került személyek védelme érđekében az ,,ELETMENTO PONT'' ismételt
tizembe helyezése, melyre vonatkozó a Képviselő-testület hatáskörébetartozik.

ilI. A dtintés célja' pénziĺryi hatása

Józsefuaľos onkoľmźnyzata kiemelt feladatként keze|i a hátrányos he|yzeťu és az
önhibájukon kívül a taľsadalom peľemére szoruló embeľek eL|źtását. Tekintettel arra, hogy



20|4/20|5 telén is a tava|yi évhez hasonlóan hideg időjáľás váĺhatő, nagyon fontos az
,,ÉLETMENTO PONT'' ismételt üzemeltetése és a hajléktalanok fritött körĹilmények kĺizött
töľténő elhelyezése.

A rendkívüli téli időjáľási viszonyok során jelentkező feladatok tervezett költsége
8.000.000,- Ft, egyszeľi míĺködési, önként váIla|t feladat. Ebből az,,ÉLETMENTO PONT''
tizemeltetés becsült kĺiltsége 4.942.908- Ft, előre nem teľvezhető kiadásokľa 3.057.092,-Ft.

A20t4l2015. évi tewezeÍtköltségeketahatźtrozat l. számúmelléklete tafia|mazza.

A 8.000,0 e Ft fedezetéül javaslom megjelölni a mfüödési céltaľtalékon lévő rendkívĹili
események 5.000,0 e Ft, valamint a rendkívüli hideg időjárás miatti intézkeđések
feladatainak költségeiľe 3.|37,9 e Ft előirĺányzatot. Továbbá javasolom, hogy a 3.057,1 e Ft
előľe nem tervezhető kĺiltségek fedezetét a míĺk<jdési céltaľtalékon meghagyni, és a JKFVSZ
feladataihoz sorolt költségekre a költségvetési fedezetet az iĺtézsnény költségvetésébe
célj ellegti (elszámolási kötelezettséggel) e|óirtnyzatként biztosítani.

Az e|őre nem tervezhető költségek fedezetét javaslom a 2015. évi költségvetésben
biztosítani, a20|4. évi a rendkívüli hideg időjaľás miatti intézkedések feladatainak költségei
célrtarta|ékszabadmaradváĺyaterhére.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet

A Képviselő-testiilet dĺintése Magyarország he|yi önkoľmányzatafuő| sző|ő 20I|. évi
CL)ooilX. töľvény 23. $ (5) bekezdésének 11. és 12. pontjan és a4|. $ (3) bekezdésén
alapul.

Ké rem az a|ábbi hatáłr ozati j ava slat elfo ga dá s át.

HłľÁnozl.TI JAvAsLAT

A Képviselő.tesŕůilet úgy diint' hory

1. kijelcili a 353|5 helyrajzi számu, természetben a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 18.

szźtm a|atti ingatlan kiilső és belső kerítés k<lzötti teľĹiletét ,,ELETMENTO PONT''
ĺizemeltetésére, 20|4. december 16. és 20|5. február 28. közotti időtartamĺa, mely
feladat el|átásźra a lőzsefválrosi Ktizteľi.ilet-felügyelet és VaľosĹizemeltetési Szolgálatot
(20|5.januaľ l-jéto|jogutódja Józsefuaĺosi Vaľosiizemeltetési Szo|gźiat, továbbiakban:
Szolgálat) jelöli ki.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|4. december 16.

2. felkéri a polgĺíľmestert, hogy kössön megállapodást a Jőzsefváttosi Kcizösségi Hazak
Nonprofit Kft-vel a 35315 helyrajzi szźlmű ingatlan hasznáIatára, annak éľdekében,
hogy a területet a Szo|gá|at,,ELETMENTo PoNT''-ként tizemeltesse az |. pontban
me gllatźr ozott idő szakban.

Felelős: polgiíľmester

Hatźndő: 20| 4. december 1 6.

3. önként vá||a|t feladatként a rendkívüli téli időjaĺási viszonyok sorĺĺn je|entkezo
feladatok e||átására 8.000,0 e Ft-ot biztosít egyszeri kiadásként.



Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 20|4. decembeľ 4.

4. a) a hataľozat 3. pontjában foglaltak miatl- az Önkormányzat |ĺadás 11107-01 cím
működési cél és általanos taľtalékon belül a rendkívüli események miatti kÓltségek
mfüödési céltartalék _ ĺinként váIIaIt feladat _ előiranyzatźrőI 4.942,9 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - önként vźt||alt feladat _ mfüödési finanszírozási
kiadĺíson belül az iľányítószervi támogatásként folyósított tźtmogatás kiutalása
elóhźnyzatźra ,a Józsefuĺĺrosi Közteľtilet-feliigyelet és Vaľosiizemeltetési Szolgálat
,,ELETMENTO PONT'' iizemeltetési és közteľĹilet ellenőrzés kĺiltségeinek támogatása
címén.

b) a Józsefuárosi Közteľiilet-feliigyelet és Váľostizemeltetési 80101 cím Szolgálat -

önként vá||a|t feladat _ miĺktiđési finanszírozási bevételen beliil az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szátĺiźn történő jőváirása e|őkźnyzatát és a
kiadás dologi előirźnyzatát céljelleggel megemeli a hatáľozat 7. szímú mellékletében
felsorolt feladatok és költségek címén.

c) előzetes kĺitelezettséget vállalt a 20|4. évi a rendkívtili hideg időjáras miatti
intézkedések feladatainak költségei céltaľtalék szabad maľadványa terhéľe 3.051,1 e Ft
cisszegben az előre nem tervezhető költségek taľtaléka címén.

Felelős: polgármester

Hatfuidó a)-b) pont esetében 2014. december 04., c) pont esetében a 2015. éví
kĺlltségvetés tervezése

5. felkéri a Polgármesteľt, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításanál és a 2015. évi költségvetés tervezésénél a hatáĺozat 4. pontjában
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester

Határido : 20 | 5 . februĺĺľ hó

felkéri a Kisfalu Kft. ügyve zetőjét, hogy a téli időszakr a _ 20|4. december 1 6. és 20|5 .

március 01. közötti idősza|<ľa az onkoľmĺĺnyzat tulajdonában lévő hasznźit
olajľadiátorokat és frĺtőberendezéseket a Józsęfuaľosi KözteľĹilet-felügyelet és

Varosiiemeltetési Szolgálat részéte bocsássa rendelkezésre, hogy a Szo|gá|at azokat a
lakosság tészére rendkívĹili hideg időjaľás esetén átmeneti haszná|atbaadja.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataľidő: 20|4. decembeľ 1 6.

felkéľi a Jőzsefváĺosi Közteľtilet-feltigyelet és VĺĺrosĹizemeltetési Szolgálat igazgatőját,
hogy készítsen átadás-átvételi jegyzőkönyvet az olajradiátorok és a fiĺtőberendezések
lakosság részére töľténő átadás-źttvétele kapcsán, mely tarta|mazza a visszavétel
időpontját valamint azt, hogy az átvevő teljes anyagi felelősséggel tuľtozik a
beľendezések nem rendeltetésszeľű hasmźt|atźbőI adódó kĺáľokén, valamint, hogy az
onkormányzat a berendezések rendeltetésszeru hasznźiata soľán keletkezett kaľokéľt
felelőssé get nem v áIla|.

Felelős: Józsefuáľosi KözterĹilet.feltigyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja

Hataľidő: 20|5. februĺáľ 28.

6.

7.



8. fęlkéri a Polgármesteľt, hogy a fot5. marcius havi rendes képviselő-testiileti iilésre

készítsen tźĺjékoztatőľ. a ľęndĹívuli téli időjaľási viszonyok során e|végzett védekezési

feladatokĺóI, megtett intézkedéselaől, és a ľendelkezésľe bocsátott források

feIhasznáIźĺsaľól.

Felelős: polgáľmester

Határiđő: 2OI5. máľcius havi rendes képviselő-testtileti iĺlés

A diintést végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi tigyosztály, Józsefváľosi

Közteriilet-feliigyelôt és Városüzemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft., Jegyzői Kabinet'

Közterület-felü gyeleti Ügyo sztály \^ / /
Budapest, 2OI4. november 24. 

Í-,b ń-ą'/

dľ. Kocsis M:őLté

polgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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dľ. Kovács Eabriella

aljegyzo
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Feladatot
ellátia

Feladat megnevezése

Életmentó Pont
kialakítása

JKFVSZ

Feladat taľtalmi elemei

Kiteleptilés

tłam, víz, PB palack cserę'
mobil wc bérleti díj

Életmentó Pont
ĺizemeltetése

ellátmány, cukor, tea, stb.

tervezett ktiltség

e épi ármtĺ iizemaĺy ag k lts é g

Át orrííiféc ązÁl1ítÄs

PB palack 27 cserc23kg 11.500,-

Ft/csere/darab 3 1 0.500,- Ft

áĺalrl, víz: 1 80.000,- Ft

mnhil wc 100.000.- Ft

I f(5 24 Órás folyamatos ł 1

fo t2 órás (éjszaka) órzés

180.000,- Ft

egyéni védóeszkoz ellátmany
(gumikesztyrĺ szájmaszk,
egyszeľ hasmálatos
védoruha' védóoltás)

tea 60 |lĺap,300 x f dVadag/ĺap

200.000,- Ft

Tartalmazza az építés, kialakítás és

b ei)z emel é s v al amennyi kolt s é get

bruttÓ 43.000,- Ft

85 nap X2 f9 vagyonóľ 840,-

Ft+AFA/Óra

bruttÓ 2.880.360,- Ft

megf egyzes

100.000.- Ft

védó ľuha 93.000,- Ft, kesztyu
40.000,- Ft, maszk 30.000,- Ft

védóoltás 20 fó 180.000,- Ft

ässzesen: 4.336.000'- Ft



Feladatot
Feladat megnevezése

Kiizteľiilet ellenóľzése

Feladat taľtalmi elemei

dontés aIapjan hajléktalanok
kozterĹileti ellenórzése nem

egyszeri dologi kiadások,
fertótlenítés' élóskĺ'dó
bogaľak irtása, higgiéniai

telefonkĺiltség

tervezett ktiltség

bruttÓ 342.000,- Ft

bruttÓ 60.000,- Ft

ässzesen: 4.738.000'- Ft


