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VáľosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőforľás Bĺzottság véleményezi

Hatźnozati javas|atabizottságszámára: A Varosgazdálkodási és Pénzügvi Bizottsáď Embeľi
Eľőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés megfźľgya|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiizteľület.felüryeleti feladatok átszerv ezése

I. TényáIlás és diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĹilet a 2|8120|4. CxI.05.) számű hatźnozatźlban úgy döntött, hogy 2015.
januźr 01. napjátő| önkoľmiínyzati kiiteLező feladatként a köztertilet-felügyeleti, a
kerékbilincselési, a térfigyelő kameraľendszer mfüĺĺdtetési feladatokat a Budapest Főváros
V III. keľül et J őzsefv źno si P o l gĺĺrmesteri Hivatal tftj an |atj a e|.

Jelen előterjesztés és hatźlrozati javaslat, valamint önkoľmanyzatí reĺdeletek elfogadáséna| a
Tisztelt Képviselő-testĹilet dĺint:
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l. a Jőzsefvźtrosi Váľosüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) alapítő okiratának módosításiíról,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratĺínak elfogadásáról. A
módosítás indoka a közteľiilet-felügyeleti feladat źúszervezése. (1. melléklet)

2. a JYSZ Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatźnak módosításaról. A módosítás indoka a
közterĹilet-felügyeleti feladat átszervezése. A JVSZ 20|5. januaľ Ol-től hatályos
szervezeti ábrája az SZMSZ mellékletét képezi. (2. melléklet)

3" a Polgármesteľi Hivatal a|apitő okiratanak módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratának módosítasaról' melyben bővítésre kerül a telephelyek köľe
(Német u. 17-19. szźtm a|atti ingatlan), és a szakmai alaptevékenységek kormźnyzatí
funkció szerinti megjelĺilése (3. melléklet), tekintettel az eLozóekben hivatkozott
képviselő-testületihattrozatbarlfoglaltakĺa.

4. a Polgármesteri Hivata| Szervezeti és Működési Szabályzattnak módosításaľól, mely
kiegészítésre kerül a Kozteľület-felügyeleti Ügyosztá|y á|ta| ellátott feladatokkal (4.

melléklet). Ezzel egłidejűleg el Hivatal Szervezeti és MűMdési Szabályzata
ki e gé s z ít é s r e ke r iłl ó nkor m ány z at i J ő t anác s adó i munkakĺĺr r e l.

A Ktn. 239' $-a alapjón a képviselő-testület önkormányzati Jőtaruźcsadói
munkakÔrt;ket hozhat létre a képviselő-testület hivatalában a képviselő-testijlet és
bizottságai d1ntés,ének előkészítéséhez, illetve a polgármester tevélrenységéhez
kometlentil lrapcsolódó feladatok ellátására' Az onkormónyzati Jőtanácsadói kinevezés
a polgármester, a képviselő-testiłlet és bizottsága megbízatásának, illetve feladata
ellátásának idejére szól. Az önlarmányzati főtanácsadó felett a munkńItatói jogokat a
p o l gárme ster glakor olj a.

5. ,,A Budapest Fővlĺľos VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat által fenntaľtott
intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási
szabá|yzatď'-nak módosításáľól (5. melléklet), melynek indoka a korábbiakban je|zett
fe|adatátszervezés.

6. a feladat e||átáshoz szĺikséges eszközök źúadásźnőI a Polglĺľmesteľi Hivatal részére (6.
melléklet).

7. a következő önkoľmĺínyzati ľendeletek módosításairól:

- a Jőzsefuarosi Közterület.felügyeletrőI sző|ő 46120|3. (X'01.) önkormányzati
rendelet (7. melléklet);

- onkoľmźnyzat költségvetési szerveinél kozszolgźůati jogviszonyban állók
ďíjazásarőI és egyéb juttatísairól szóló 71l20l2, CXII. l3.) önkormrínyzati rendelet
hatályon kíviil helyezése és új ľendelet alkotása a Polgármester Hivatalnál
közszo|gá|ati jogviszonyban áIIők dijazásáról és egyéb juttatásairól (8. melléklet);

- a Képviselő-testiilet és Szervei Szęrvezeti és Miikcĺdési Szabályzatźltő| sző|ő
36 120|4. CxI.06.) ĺinkormĺányzati rendelet;

. a Jőzsefulíros kozigazgatźtsi területén a jármuve| töľténő várakozás kiegészítő,
helyi szabá|yozźlsźttőI sző|ő 26120|0. (VI.18.) önkoľmányzati ľendelet (9'
melléklet).

A feladat źúszewezéą valamint a jogszabźiyoknak való megfelelés érdekében a kĺivetkező
táb|ázatban rész|etezett kcjtelezettségvállalások sziikségesek.

Polgármesteri
Hivątąl

Tartós/eg,tszeri Ósszeg (bruttó) feladat



1 200.000,- Ftlfő
rczfő\

12.400.000 Fr közteľület-felügyelőr
epvenľuha biĺosítása

2. 50.000 Ft/f(t

(6 fő)

300.000 Ft segédfelügyelői
formaruha biztosítása

J. 17.400 Ftlfóĺhő
(65 Íti)

17.236.00 Ft
(munkáltatót terhelő
iaľulékokkal)

veszélyességi pótlék

z}I3.janurĺr 1. napján hatá|yba lépett a rendészeti feladatokat eI|áúő személyek, valamint a
fegyveres biztonsági őrtik ľuhĺízati ellátásaravonatkozó részletes szabályokľő| sző|ő 70l20I2.
(XII. 14.) BM rendelet, mely a|apjźn országos szinten keriilt egységesítésre a ľendészeti
feladatokat ellátók egyenľuhája, mely a|apjźnúj felszeľelésbeszerzése vált szükségessé.

A kĺizszolgá|ati tisnviselőkről szólrő 2011. évi CxCx. törvény (kn.) 140. $-ában foglaltak
alapjźn a tĺiľvényben meghataľozottak alapjźn a kormánytisztviselő illetménypótlékľa
jogosult. A koľmánytisztviselő illetménypótlékľa jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje
nagyobb részében egészségkarosító kockazatok között keľül sor, vagy egészségének védelme
csak olyan egyéni védőeszkoz állandó vagy taľtós hasznáIatéxal valósítható meg, amely a
koľmanýisztviselő szánźra fokozott megterhelést jelent. A pótlék méľtéke az illetményalap
45%o-a.

A 140. $ (6) bekezdése szerint az illetménypótlékľa jogosító munkaköröket a hivatali
szerv ezet v ezetője źilapítja meg

Fentiek a|apjćn, tekintettel a munka jellegére, a szabadtéren, veszélyes' illetve stľessznek
kitett he|yzetekben és köľnyezetben végzett munkavégzés miatt, a közterĹilet-felügyelők
részérę _ az lľl{:t. hatźiya aIá tartőző segédfelügyelőkĺe is kiterjedően _ veszélyességi pótlék
megállapítása indokolt.

Az a|ábbi tźh|ázat tarta|mazza azon szerződéseket, melyeket a JKFVSZ kötött a feladat
e|Ićtása éľdekében:

SzerzőďőFé| Szeruődés tárgya Szeľződés
ĺdőtaľtama

Fĺzetési kiitelezettség

Colorspektľum
Kft.

másológépek bérleti
ľendszerben való
Ĺizemeltetése

2016.
november 20.

13.600 Ft/hó + AFA évi
207.264Ft

SessionBase
Szoftverfej|ęsztő

és Tanácsadó
Kft.

PDA készülékekben
haszná|t SIM káľtyák
havi bérlete

határozat|an 3.000 Fťdb/hó + AFA (46 db),
összesen 138.000 Ft/hó + AFA
évĺ2.|03.|20Ft

SessionBase
SzoftverfejIesztő

és Tanácsadó
Kft.

Rendszerkarbantartási
szerződés

hatźlrozat|an áta|anydijas szolgáltatások:
hibaelhláľítási szo|gá|tatás,
tervszeríĺ rendszerfelügyelet és
javítas, külső szolgáltatókkal
tĺiľténő kapcsolattaľtás,
rendelkezésľe źi|ás, telefonos
hotline 510.000 Ft/hó + Áľ,q..



évi7.772.400Ft

Előzőekben nem említett
szolgźt\tatások és a szerződésben
nem rögzített tevékenységek
vagy olyan szolgáltatások,
amelyek meghaladjak az aďoÍt
szo|gtitatásra vonatkozó
időkeľetet az alábbi óradíjak
érvényesülnek:
rendszeľkaľbantaľtás 5.500
Ft/őrą ľendszerpľogĺamozás:
10.500 Ftlőta, informatikai
tanácsadás: 12.500 Ftlőtą
oktatás: 5.500 Ftlőra

Teľmion Kft. KözterĹilet-felügyeleti
feladatok ellátását
támogató ügyviteli és
nyilvantartó
ľendszeľek
biztonságos
iizemeltetésének
elősegítése,
kaľbantaľtása,
hibaelháľítási
szolgźitatás nyújtása

hatźtrozat|arl 1.550.000 Ft/hó + AFA. éves
23.62f.000Ft

Rentone Bt. Mátyás téren található
térfigyelő-beléptető
rendszer
negyedévenkénti
mege|őző jellegű
kaľbantartasok,
valamint esęti
javítasok elvégzése

hatfuozatlan
időre, de a
díjszabás f0I4.
decembeľ 3l-ig
érvénves

50.000 Ft/hó + AFA. éves
762.000Ft

Eseti meghibásodás esetén:
munkadíj 4.600 Ftlőra/fő,
kiszállás 4.200 Fťkiszállás.

SĹiľgősségi kiszállás: munkadíj
9.200 Ftlőra/fő' kiszállás 5.400
Ft/kiszállás.

Kazur Uniform
Zrt.

formaruhazat és
kiegészítők gyártása

20|4. decembeľ
31., 30 napos
felmondási
hatĺáľidővel

150.925 FtJfo

Hunka Trade
Kft.

az elszállított
jáľmiĺvek forgalmi
éľtékének és a
járművekben
talá|hatő ineóságok

hatźrozat|an 3.300 Ft + AFA minden egyes
gépjĺíľmiĺ utan



éľtékének
megállapítísa

Asystant
Méľnĺiki Iroda

Kft.

gépjáľművekbe az
AsysANT GPS
egységek, periferitrk
beszerelése, Ĺizembe
helyezése, a
progľamhoz va|ő
elérhetőség
biztosítása

határozatlan 60'000 Ft/hó + AFA 914.400 Ft

Magyar Posta
Zrt.

postai
kiildeményfoľgalmi
és egyéb
szolgáltatások

hatfuozatlan 2014. évi eddigi felhasználás
4.927,2 eFt

ATC Aircom
Kft.

elszállított
gépjármúvek taľolása,
orzése,
nyilvántaľtása,
kiadása

hatźtrozat|an a felmeľiilt költség mindenkoľi
bruttó éľtékének 73%o-a

Dr. Szalay
Tamas Ügyvédi

Iroda

megbíző peres
képviselete a
közteľtilet.felügyel eti
tevékenységet érintő
ügyekben

hatáĺozat|arl 500.000 Ft/hó + Áľ.e.. évi
7.620.0 eFt

Postaautó Duna
Zrt.

szewiz tevékenység hatfuozatlan éves keret<isszeg 2.400.000 Ft
+ÁFA:3.048,0 e Ft

Lavaggio-invest
Kft.

gépjármti mosatás,
takaľítás

haÍźrozat|an 20|4. évi eddigi felhasználás
528,2 eFt

A fenti hatfuozat|anidejű, havi fix összegíĺ szeruodésekhez sztikséges fedezet 20|5. évre éves
szinten bruttó 46.049.184 Ft.

Az elszá|litott jĺĺľmúvek foľgalmi éľtékének és a jármiĺvekben talĺílható ingóságok éľtékének
megállapítása eseti jellegíĺ, 20|4. évben eddig bruttó 82.500 Ft meľĹil fel, valamint 2015.
évben további 95 daľab jĺíľmű éľtékmegállapítása váľhatő bruttó 398.145 Ft éľtékben.

Ezen szerz<ĺdésekben, megállapodasokban a Polgláľi Tĺiľvénykönyvľől szőIő 2013. évi V.
törvény 6:208. $.ban szabá|yozott szerzoďésátrvhźlzásjogcímen a JKFVSZ-t illető jogok és

terhelő kötelezettségek a Polgrírmesteri Hivatalra széů|hatĺak át.

6 : 208. s [A szerződésótľuházás joghatásaiJ



(]) A szerződésből kilépő, a szerződésben maradó és a szerződésbe belépő fel
megállapodhatnak a szerződésből kilépő felet megillető jogok és ąz őt terhelő ktitelezettségek

Ös sze s ségének a szerződé sb e belépő felre töľténő átruházásáról.

(2) A szerződésbe belépő felet megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon
kotelezettségek, amelyek a szerződésből kilépő felet a szerződésben maradó féllel szemben a
szerződés alapján megillették és terhelték. A szerződésbe belépő fel nem jogosult beszámĺtani
a szerződésből kilépő félnek a szerződésben maradó féllel szembenfennálló egłéb lrôvetelését.

A szerződésben maradó féI nem jogosult beszámítani a szerződésből kilépő fellel szemben

fennáll ó e głéb lrôv etel é s ét.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A fentebb hivatkozott döntésben a Képviselő-testület felkéľte a Polglírmesteľt, hogy a
Józsefuaľosi Varostizemeltetési Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal a|apítő okiľatainak,
szervezeti és miĺködésí szabá|yzatainak módosítását, valamint a Jőzsefvźrosi Közterület-
felügyeletről szóló 4612013. (XI.01.) önkoľmlínyzatirende|et, az Önkormányzat költségvetési
szerveinek közszolgáIati jogviszonyban á||ők díjazásaľól és egyéb juttatásaiľól szóló 7|120|2.
(X[. 13.) önkormányzati rendelet, ,,A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuárosi
Önkoľmanyzat áIta| fenntartott intézméĺyekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
dolgozók juttatísi szabáIyzat módosítását, a feLadatátszervezés miatt átađandó eszközĺjk
|istaját és a kĺitelezettségvźi|alásokat terjessze elő a Képviselő-testület 2014. december havi
renđes ülése elé, mely alapjan a Képviselő-testĺilet döntése szfüséges.

III. A döntés célja' pénzĺiryĺ hatása

A döntés cé|ja, a közteľület-felügyeleti feladatok źúadás átvételének maľadéktalan
végrehajtása a képviselő-testĹileti hatźlrozatban foglaltak végrehajtása.

2015.januaľ Ol-ét követően aJvsZ mint költségvetési szerv aközalka|mazottak jogállásaľól
sző|ő |992. év )ooilIl. törvény hatá|ya a|átartozik' a jelenleg Mt. szeľint foglalkoztatottak a
Kjt. hatálya alá keľĹilnek. E tekintetben kiadást jelent a ki nem adott szabadságok megváltása,
továbbá abban az esetben, amennyiben valamely munkavállaló kłłza|ka|mazottí
jogviszonyban nem foglalkoztatható tovább ĺisszeférhetetlenség, vagy egyéb kízźrő ok miatt,

a felmentés költségeivel szrĺmolni kell.

Ezen felüli kiadást jelent az 1992. évi )ooilIl. törvény 20 $. (2)' (4)' (5)' (6) és (7)

szakaszaiban foglaltak alapjźn aköza|kalmazotti kinevezésekhez sziikséges hatósági erktilcsi
bizonyítvźny beszerzésének költségei, amely ĺisszesen 589,0 e Ft. A JVSZ igazgatőjának
tźĘékoztatása szeľint a ki nem ađott szabadságok megváltása 6.474,0 e Ft + munkáltatói
járulék, azaz osszesęn 8.222,0 e Ft, a felmentésből adódó esetleges végkielégítések várható
maximális költsége 2.380,0 eFt + munká|tatői jźtru|ék, azaz összesen 3.022,6 eFt.

A feladat átszervezés miatt a JKFVSZ-néI 11.833,6 e Ft összegben szfüséges ktitelezettséget
vállalni' Mindezek fedezete a JKFVSZ kĺiltségvetésében nem biztosított. Tekintette| arra,
hogy a költségvetés pénzforgalmi szemléletiĺ és a kiÍizetésekĺe a munkaviszony
megsztintetésével kerĹil sor, ezéĺt ezek a költségek mź.ľ a 2015. évi költségvetést érintik,
melyre előzetes kötelezettségvállalás sztikséges. Az e|őzetes kcitelezettségvállalás fedezetétil
az onkoľmźnyzat saját bevételét javasolt megjelölni.

Az előteľjesztés szerinti feladatellátás 20|4. decembeľ 31. napjáig a Szolgálat
költségvetésében keľült tervezésľe és biztosításľa. A Polgĺáľmesteri Hivatalhoz2ll1.január 1-

jétő| péĺufoľgalmi szemléletben ezek átkeľülnek, valamint tartós miikĺidési többletkĺiltséget
jelent:



- egyenľuha és foľmaľuha biztosítása, |2.700,0 eFt
- veszélyességi pótlék bevezetése, |7.236,0 e Ft munkáltatót terhelő járulékokkal.

Az önkormányzati főtanácsadó illetményét a Polgármester állapítja meg, a Ktn. 204. s (1)

bekBzdésében foglaltak figłelembe vételével, mely szerint a havi illetmény nem haladhatja
meg a Kozponti Statisztilrai Hivatal által hivotalosan közzétett, a tárglévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 20]4. évben a havi bruttó
átlagkereset 230.700 Ft. Ennek lrôttsége három főre tervezve 20]5. január |iiliől
pénzforgalmi szemléletben 18.860,0 e Ft kifizetőt terhelő járulékoklrnl eglütt+ cafetéria
juttatásként összesen bruttó 600,0 e Ft, teljes évre számolva 2].174,0 e Ft.

Fenti többletköltségekre előzetes kötelezettségvállalás szfüséges, melynek fedezete az
onkorman y zat saj tÍ bevétele.

Iv. Jogszabá|yi kłiľnyezet

A Képviselő-testület dĺintése a Magyaľorszźry he\yi ĺinkormanyzatairőI sző|ő 20|1. éci
CDo(xIX. törvény (Mötv.) 13. $ (1) bekezdés 2. poĺltjtn,14. pontjan,17. pontjźn, a 23. $

(5) bekezdés 1. pontjĺán,3.-4. pontján, 16. pontjan,a4I. $ (2) bekezdésén és (6) bekezdésén, a
42. s 7. pontjan alapul, valamint az á|IanÁá^artásról szóló 20|l. évi CXCV. töľvény 8. $ (1)

bękezdés b) pontjan,9. $ (6) bekezdésén.

Budapesti ľendőľ.főkapitánysággal kiitendő megáIlapodások

I. Tényállás és dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az t998-ban Józsefuaľosban kiépített közteriileti téľfigyelő-ręndszer a kerĹilet kozľend-és
kcizbiztonságáĺak egyik legfontosabb eszköze. f}I|. év nyaúigazonos időszakokban7 fő
szabadidős rendőr látott el kamera figyelői tevékenységet a t&ťĺgyelő központban, illetve
ezzel páthllzamosan 4 fő szabadidős rendőr a kozterĹi|eten. Az ORFK jogi állásfoglalását
k<ivetően 20|1. augusztus 01. napjától a BRFK Yezetője utasításban tiltotta meg a térfigyelő
központokban a szabadidős rendőrök megbízási szerzőđés a|apjźn töľténő kĺjzteľületi
szolgálatel|átását. A továbbiakban megbízási szerződésęk alapjan csak kamera figyelői
tevékenységet, a közterĹileti szolgálatellátást tulszo|gźiat keľetében eĺgedé|yezték. A dontés

hatásáraJózsefuaľosban csökkent a közteľĹileti szolgálatot eIIátő rendőľök |étszźma.

A Képviselő-testĹilet a 473l20|3.cxll.18.) szźtmű hatélrozatźtban elfogadta a BRFK és az
onkoľmĺínyzat közott, 2014, januaľ |-tőI 20|4. december 31-ig tartő időszak rendőń
állomĺányának ,,túlszolgólat finanszírozására'' vonatkozó megállapodást, mely a térfigyelő
ľendszerhez szoľosan kapcsolódó kivonuló rendőľi kĺjzteľiileti szolgáIatnak, a rendőr
közbiztonsági tevékenységének ttiszolrgźiat keľetében ttĺľténő ďíjazás tźlmogatźsfua
vonatkozott.

A megátlapodásban szeľint max. 26.28| munkaórĺĺra 60.000,0 e Ft keretösszeg keľiilt
meghatĺĺrozásra.

A térfigyelő rendszeľ tizemeltetését biztosító ľendőri |étszám vá|tozása miatt a Képviselő-
testiilet a 473l20|3.CxII.18.) számíhatźrozatának 4. pontjában döntött a térťlgyelő kĺizpont
múkodtetéséľől, mely alapj án az onkormanyzat és a BRFK hatźttozat|an iďotartamĺa,

,,közterületi térfigłelő rendszer iizemeltetésére'' tátgyímegállapodást kÓtött zD|4.janulír 01-

tőt 2014. december 31-ig tartó időszakban. A megállapodás alapján a ľendőrség naponta
legfeljebb 6 főt biztosított a téľfigyelő ľendszeľ iizemeltetésére, legfeljebb 2 főt az

infoľmatikai tevékenység el|átásźtta és l főtvezénylési terv, megbizási szerződések, pélullgyi
elszámolások készítéséľe.



IL A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testĺilet hataskörébe taľtozik a 2015. évre szfüséges előzetes kötelezettség
vállalása.

ilL A diintés céIja' pénzůigyi hatása

A dtintés céIja a Budapesti Rendőr.főkapitanysággal kötendő megállapodások jőváhagyása,

melyhozzźtjźtrulaközbiĺonságnĺlveléséhez.

2015. évre vonatkoző e|ozeteskötelezettségvállalások pénztigyi hatása aza|źlbbiak:

,,KözterĹileti térfigyelő rendszer iizemeltetéséľe'' targyú megállapodás alapján: 35 065,8 e Ft

,,Túlszo1gá1atťĺnanszírozásárď, tátgytlmegállapodás alapján: 60 000'0 e Ft
Kiadások összesen: 95 065,8 e Ft

Az e|ozetes kĺitelezettségvállalások az onkormźnyzat saját bevételei terhére tciľténnek.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése az Mötv. 41. $ (3) bekezdése és a 107. $-a alapjan hozzameg.

Kérem az a|ábbihatźlrozatijavaslat és önkoľmányzati rendeletek elfogadását.

Határozati javaslat

L A Képviselő.testület úgy diint' hog1ll

l. elfogadja ahatátrozat l. mellékletétképező Józsefuaľosi Vĺĺrostizemeltetési Szolgálat
a|apítő okiratĺĺnak módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
a|apítő okiľatát, melyek 2015.januar l-jén lépnek hatályba és felkéri a polgáľmesteľt
annak alźńrásźĺra.

Felelős: Polglĺrmester
Hataľidő: 20|4. december 04.

2. elfogadja ahatźrozat 2. metlékletétképezii Józsefuarosi Városiizemeltetési Szolgálat
Szervezetĺ és Míikĺ'dé si Szabá|yzatát, 20|5 . januźtr l-jei hatályba lépéssel.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határiďő: 2014. decembeľ 04.

3. elfogadja ahatározat 3. mellékletétképező Polgármesteľi Hivatal a|apítő okiľatának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiľatát, melyek
20|5.janu.íľ l-jén lépnek hatályba és felkéri a polgármestert aĺurak a|źńrására.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2014. decembeľ 04.

4. elfogadja a hatźrozat 4. mellékletét képező Polgĺíľmesteri Hivata|' Szervezeti és

Mfü ö dé si Szab źiy zatát, 20 I 5 . j anuĺĺľ 1 -j ei hatál yba lépés sel.

Felelős: Polgĺíľmester
Hatáľidő: 20|4. december 04.



5.

6.

elfogadja a hatfuozat 5. mellékletét képezo Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi onkoľmányzat ćůtal fenntartott intézményekben alkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási szabźiyzattnakmódosítását.

Felelős: Polgármester
IJatźriđő: 2014. december 04.

a) a hatźrozat 6. mellékletét képezó, a Józsefuarosi Közterület-felügyelet és
Váľosiizemeltetési Szolgálat fulajdonában á1ló ĺĺnkoľmźnyzati vagyon részét képező
eszkĺizĺiket térítésmentesen a 20|4. december 31-i foľdulónapi könyv szerinti értéken
a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja és felkéľi a költségvetési szervek
vezetőit az źúađás-éĺtvéte|hez kapcsolódó intézkedések megtételére és annak
lebonyolításáľa.

b) felkéľi a polgáľmesteľt a hatátozat a) pontja a|apjźn a vagyonkezelést szerzódés
aláirźsára.

Felelős: Polgáľmester, kĺlltségvetési szervek vezetői
Hatćtrido: 2014. december 3I., az źttadás éúvéte|i eljaľás lebonyolításanak végső

határideje zDls.januar 1 5.

a Polgármesteľi Hivatal hétszźlmźLt 20|5. január 1. napjával _ tisztségviselők és
prémiumévek progľamban foglalkoztatottak nélkiil _ 263 főben hatétrozza meg, ebből
kĺitelező feladat: 21 fő munkavállalő 200 f(5 köztis^liselő, 3 fő anlrormányzati

Jőtanócsadó összesen 224 fő, á||artígazgatasi feladat: 1 fő munkavállaló 38 fő
köztisztviselő, összesen 39 fő, azzal, hog aZ önkormányzati Jőtanócsadói
ál l á s he ly e lret a képv i s el ő -t e s tül et me gb íz at ás ának i dej ér e ho zz a l é tr e.

Felelős: Polgáľmester
Hataľidő: 2014. decembeľ 04.

felkéri a jegyzot és a Szolgá|at igazgatőjźi, hogy gondoskodjanak a közterület-
felügyeleti feladatok e||źtźsa éľdekében ki'tött szeľződések, megállapodások
źúľuhár;ásárőI.

Felelős: Jegyzo, Szolgálat igazgatőja
Hatáľidő: 20|4. december 3l.

a) 20|5. évre e|ozetes kĺĺtelezettséget vá||a| - egyszeľi mfüödési - a Józsefuĺĺľosi
KozteľĹilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat átszervezéssel kapcsolatos
többletköltségeire - kötelező feladat - 11.833,6 e Ft - erkölcsi bizonyítvány
beszerzésének költségei 589,0 e Ft, ki nem adott szabadságok megváltása 6.474,0 eFt
+ |.748,0 e Ft munkáItatői járulék, felmentésből adódó esetleges végkielégítések
várhatő maximális költsége 2.380,0 e Ft + 642,6 e Ft munkáltatói jĺĺľulék- <isszeg

eĘéig, a költségvetési szeľv 80101 cím ktiltségvetésének teľhéľe, melynek fedezete az
onkormany zat sajźfi bevétel e.

b) taĺtós mfüödési előzetes k<ĺtelezettséget vállal a Polgĺíľmesteri Hivatal közteľĹilet-
felügyeleti, kerékbilincselési feladatok ellźtásźůloz egyenľuha és formaľuha
biztosításara évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékĺa évente 17.236,0 e

Ft cisszegben, 20l5. január ]-jétől 20]9. általános onkormányzati választósok napjáig
Ónkormányzati Jőtanácsadói feladatolcra (illetmény+ęą7g76,ia) évente 2I,]74,0 e Ft

7.

9.



II.

összegben munkáltatót terhelő járulékokkal együtt. Fedezete az onkoľmźnyzat sajźĺt
bevétele.

c) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy az a)-b) pontban foglaltakat a20I5. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester, Jegyzo, Józscfuĺíľosi KĺjztcľĹilet-felügyelet és
Varosiiemęltetési Szolgálat vezetoje

Határidő: 2014. decembeľ 31, valamint a 20|5. évi k<iltségvetés tervezése,
elfogadása

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hory

a) elfogadja az e|őterjesztés 10. számli mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
Íőkapitanyság és az onkoľmźnyzat között, 20|5.januar 01-től 20|5. decembeľ 3l-ig
tartő kozteriileti térfigyelő ľendszer ijzemeltetésére vonatkozó megállapodás taľtalmi
elemeit, melyhez 35 065,8 e Ft-ot biĺosít előzetes k<itelezettségvállalás keľetében _
kötelező feladat _ az onkoľmányzatsaját bevéteieinek terhére.

b) az a) pont a|apjźn felkéri a Polgármestert a megállapodás alźńrásfua.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 20t5.januĺĺľ 0l.

a) elfogadja az e|őterjesztés II. számű mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
ftĺkapitányság és az Önkoľmźnyzat k<iztĺtt 20t5.januaľ 01-tő1 2015. december 3l-ig
tartő, tu|szolgá|at ťtnarszírozásĺĺľa vonatkoző megá||apodás taľtalmi elemeit, melyhez
60.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvál|Ia|ás keretében _ kĺitelező felaďat _ az
onkormĺĺn y zat saj át bevételeinek terhére.

b) az a) pont alapjáĺ felkéľi a Polgáľmesteľt a megállapodás alźirásźtra.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: zlls.januaľ01.

a) elfogadja az e|őteľjesztés 12. számű mellékletét képezó, a Budapesti Rendőr-
főkapitanyság és az Önkorményzatkozott,határozatlanidőre létrejövő egyĹittmiĺködési
megállapodás taľtalmi elemeit.

b) az a) pont alapján felkéri a Polgáľmestert a megállapodźs alźirźsźlra.

Felelős: Polglĺľmesteľ
Hataridő: 20|5.januaľ 01.

fe|hata\mazza apo|gármesteľt, hogy amennyiben a szakmai szempontok indokolják, a
hatźrozat |. és 2. pontjában foglalt megállapodások között a keretĺĺsszegek egymás
között átcsopoľtosíthatóak, azzal, hogy a két megállapodásban foglalt keľetösszeg
egyĹittes összege nem változhat. Felhata|mazza a polgáľmesteľt ezen megállapodások
módosításaľa.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺáľidő: ahatźrozatszerintimegállapodásokidőtanama

1.

J.

4.

l0



5. felkéľi a Polgármestert, hogy a hatźrozat 1. és 2. pontjaiban foglaltakat af0|5. évi
költségvetés tervezésénél - l|404 címen a mfü<jdési célú támogatások
á||anháztartásonbelülľeeloirźnyzatán-vegyefigyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Hatźndó: 2015. évi költségvetés tervezése, elfogadása:

A diĺntés végľehajtását végző szervezeti erység: Jĺízsefvárosi Ktizteľiĺlet.felĺiryelet és
VáľosůŁemeltetési SzolgáIat, Jegĺzői Kabinet, Pénzüryĺ Üryosztály,
Varyongazdálkodási és Üzemeltetési tiryosztály

Budapest, 2014. november 25.

/Ąh4
dľ. Kocsis Máté \
polgáľmesteľ ń ,

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rĺmán Edĺna
jegĺző

nevében és megbizálsá|ó|

,,ď^,LĺĄ,/k
dr. KovácýGabriella

aljegyző
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