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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szęrvezeti és Mtĺkĺĺdési Szabályzatárő| szőIő 3612014.
(XI.06.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (3) bekezdés a) pontja aIapjźn (Az alóbbi állandó
napirendi pontok kerülnek tójékoztató formájában a Képviselő-testület elé:) ,,a Képviselő-
tęstület á|ta| megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzéke, amely
Íartalmazza ahaIasńás rtivid indokolását és az előteryesztő áItaI vállalt rij hataľidőt''

A fentiek értelmében tźljékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiilętet az a|ábbiak'rő|:
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E lő te rj e sz tő : D arĺada-Rimrán Edina j e gy zo

A képviselő-testületi Ĺilés időpontj a:2015. februáľ 19. sz. napiľend

Táľgy: Tájékoztatő abatáridőben el nem készĺĺlt előteľjesztések jegyzékéről

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, d<jntés nem sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi n
Emberi Erőfoľrás Bizottság véleményezi tr
Hatáĺ ozati j av aslat a bízottsźĘ számtra:
A VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottságl Embeľi Erőfoľás Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteri es ztés meúźrgyalását.



Javaslat polgúrmesteri és alpolgdrmesteri keret terhére történő túmogatds elbírúldsdra és
e gy íittmíÍkii dési megdllap o dús meg kijtésére

182ĺ2014. (VIII.27.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. 2015. évi országos Tudományos Diákkoľi Konfeĺencia Társadalomtudományi
Szekciójának megrendezése érdekében együttmiĺkcjdési megállapodást kíván kötni a Kaľoli
Gáspar Refoľmátus Egyetem Bölcsészettudományi Karával, melynek kerętében Dr. Kocsis
Máté polgármester saját kerete terhére 1 millió Ft-tal ttĺmogatja a Konferencia szervezését,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. augusztus 27 .

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontia szerinti egyůittmĺĺkiidésÍ megállapodással
kapcsolatos tárgvalások lefolvtatásáľa és az egYüttműkiidési megállapodás
beteriesztéséľe a Képviselő-testĺilet 2015. februári rendes ůiléséľe.

Felelős: polgármester
Határidő : 2015. febľuárĺ képviselő-testiileti ĺilés.

3. ahatátozat |. pontjában foglaltak miaIt az onkoľmányzat"kiađás l1107-01 cím műkĺ}dési
cél és általános taľtalékon beliil Dľ. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vá|Ialt
feladat - e|őiráĺyzatarő| cisszesen 1.000 e Ft.ot ĺítcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként
vállalt feladat - mfüĺjdési célri támogatások á||aÍnházÍaľtáson kívülre e|oirźnyzatára a
Károli Gáspár Refoľmátus Egyetem Bölcsészettudomanyi Kaľa támogatása címen)

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. aususńus 27 .

4. Sántha Péterné ĺ"polge.-.steri kerete terhére tźlmogatja az Erke|Ferenc Vegyeskar
A|apitvźnyt 200.000.- Ft összegben a IV. Liviu Borlan Nemzetk<izi Kórusversenyen való
részvétele érdekében,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. augusztus 27.

5. ahatározat 4. pontjában foglattak miatt az onkoľmanyzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általĺános tartalékon belül Sántha Péteľné alpolgármesteri saját keret - ĺjnként vállalt
feladat - e|őirźnyzatátőI cisszesen 200 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként
vá||alt feladat - múködési célú támogatások á|Iamháztaľtáson kívülre előírányzatźra az
Erkel Ferenc Vegyeskaľ Alapítvány tttmogatása címen,

Felelős: polgármester
Határiđo: 201 4. algusńus 27 .



6. Sántha Pétemé alpolgármesteľi kerete terhére tźlmogatja a Józsefuáľosi oľmény
onkormányzatfOl4 szeptemberében megvalósuló zartnđoktĺjátaSzt.Láztr szigeten lévő
ormény Mechitarista Kolostorba 100.000,- Ft, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
páIyázatitámogatása maradványábő|249.000,- Ft, cisszesen 349.000 Ft összegben,

Felelos: polgármester
Határidő : 2014. augusńus 27 .

ahatározat 6. pontjában foglaltak miatt az Önkormanyzatkiaďás 1 1107-01 cím működési
cél és általĺínos tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - ĺjnként vá||aIt
feladat - e|őirányzatźnő| ĺisszesen 100 e Ft-ot, valamint a 11107-01 cím nemzetiségi
önkoľmányzatok ptiyázati ttĺĺnogatása céltaľtalékÍól - önként vállalt feladat - 249 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vá||a|t feladat - működési célú támogatások
áI|arnháńartáson belülre e|őiráĺyzatźra a Jőzsefvárosi oľmény onkoľmányzat tźmogatása
címen,

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : 201 4. alugusztlls 27 .

8. felkéri a polgármesteľt a hatátozat 7., 4.és 6. pontja szeľinti tĺímogatási szerzodés
aláírástra,

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő : 20I 4. augusztus 27 .

9. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az <jnkormźlnyzat 2014. évi
ktlltségvetéséről szóló rendelet kcjvetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő az ĺjnkorm ányzat 201 4. évi költségvetésének következő módosítása

A Humánszoleáltatási Ügvosztály táiékoztatása alapián:
A támogatási szerződés 20l4.december 8-án mindkét fél részérő| a|áírásra kerůilt. Az
együttmíĺkiidési megállapodás ľészletei tekintetében az egyeztetések nem zárultak le, a
Képviselő.testület 20|'5. máľciusi rendes ĺilésre kerül előteľjesztésre az egyĺĺttműködési
megállapodás.

Javaslat a Budapest Jóaefvárosí onkormúnyzat vaglondról és a vagłon feletti tulajdonosi
j ogo k glakorldslÍľól suiló 66/2 0 1 2. (ilI. l 3.) önkormdnyzati rendelet mlídosítús dra

24st20r4. (KI.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Budapest lozsefvárosi onkoľmźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáľól szóló önkoľmanyzati renđelet módosításaról szóló ĺĺnkormányzati

rendelet hatá|yba lépésével egyidejtíleg felkéľi a polgármestert és valamennyi

7.



költségvetési szerv vezetójét a rendeletben foglaltak végrehajtásához kapcsolódó
szfü séges intézkedések megtételére.

Felelő s : pol gármester' valamennyi ko ltsé gvetési szerv v ezetőj e
Határidő: f0I5. februar 15.

2. felkéri a polgáľmesteľt a kiizép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
elkészítésére.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő.testület 2015. évi febľuáľ havi rendes iilése

A VaeYoneazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálv táiékoztatása alapián:
A ktizép. és hosszrĺ távú vagyongazdálkodási teľvet a gazdasági program elkészítésével
egyidejűleg javasolt tisszeállítani, melynek alapján a Képviselő-testület 2015. ápľilis havi
ľendes képviselő.testületi ůilésľe keľiil beterjesztésre, tekintettel a Magyaľország helyi
tinkormányzatairő| szóló 2011. évi CLxxxIx. ttiľvény 116. $ (5) bekezdésében
foglaltakra, mely szerint a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testůilet az
alakuló ülését ktivető hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdaságĺ pľogľam'
fejtesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, űgy azt az újonnan megválasztott képviselő-
testület az alakuló ülését kłivető hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a
ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Budapest, 2015. februar 09.

jegyző

Törvényességi ellenorzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében ós megbízásábĺól

aljegyző
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