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Tisztelet Képviselő.testület!

I. Tényállás és diintés tarta|mának részletes ismertetése

A Képviselő-testrilet 20|5. május I4-i ülésén megalkotta a Táĺsashźna]nak adhatő
önkormányzati támogatásokľól sző|ő 23/2015. (V.14.) önkormĺínyzati ľendeletet (a
továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 11.s (7) bekezdése rcgziti, hogy ,,a Munkacsoport
javaslata alapjón a Polgáľmester dönt a támogatásban részesítendő Társasházalcról és az
onkormányzati támo gatós os szegéről.,'

A Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzatáĺő| sző|ő 3612014 (xI. 06.)
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Társasházi Pźiyázatokat Elbíľáló Munkacsopoľt tagiainak
kijeliiléséľe

A napirendet gyĺklzárt iilésen kell targya|ru, a hatźrozat elfogadásához egyszertĺ/!ĺigigí1ę]Lt
szav azattobb sé g szfü sé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X

Emberi Eľőforrás Bĺzottság v é|emény ezi

Hatźlr ozati j avaslat a bizottság szźtmára:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testriletnek az
előterj esztés megtaľgy aLását.



önkoľmányzati rendelęt (továbbiakban: SZMSZ) 8. mellékletének 18.4. pontja alapjźn - a
Képviselő-testületnek a po|gármesterľe átnsházott hatásköreként - a polgélrmester saját
hatásk<irben dönt a munkacsopoľtok |étrehozástról, összetételéľől, tagjaiľól' feladataiľól és
működéséről.

Tekintettel aľľa, hogy a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat atársasházaktámogatására az
idęi évben 500.000.000 Ft-os keľetösszegęt biĺosított, ezért - a feladat súlyĺíľa tekintettel -
javaslom, hogy a pźt|yázatok ę|bítáIását végző Munkacsoport tagjainak szeméIyéroI,
fel adataiľó 1 é s đíj azźsáró l a Képvi s el ő -te stĹilet határ o zzon.

Javaslom, hogy a Munkacsoport tagjai havi bruttó 150.000 Ft/fo díjazásban részesüljenek, és
főbb feladatai az a|źhbiak szerint legyenek meghatttrozva:

- tfusashźnak, illętve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáinak
szźlmbavétele, információgýjtés, annak a|apjan általrĺnos éľvéný pľoblémak
megfogalmazása és közvetítése az onkoľmrínyzat fe|é,

- igény esetén kcizgyÍíléseken való személyes részvétel, ahol tájékoztatĺi tudják a
lakóközö sségeket a helyi pá|y ázati lehetősé gekről,

- széleskönĺ és folyamatos tájékozőđás a társasházak, |akásszövetkezetek helyzetéről,
mrÍszakiá||apotźlrő|,rendszeľeshe|yzetértékelés,

- felújítási igényeinek felmérése (a lehetőségekhez mérten költségbecsléssel
a|átámasztva),

- pá|yźnatok kidolgozásában való segítségnyújtás, valamint a benyújtott pźllytzatok
között a Rendelet szerinti pľioritások felállítása,

- önkoľmźnyzati támogatásból megvalósult felújítási munkák személyęsen tĺjrténő
megtekintése, ellenőrzése, fotódokumentáció készítése,

- a feladatairő| havonta, írásbeli dokumentáció készítése, és benyijtása a Polgármesteľ
felé.

Eľre vonatkozőan hatáĺozatlarl időtaľtamú megbízási szerződés megkĺitése sztikséges,
melynek tźrgyát különösen a fentiekbęn részletezett felađatok képezik.

u. A beteľjesztés indoka

A Rendelet éľtelmében a Munkacsopoľt végzi a döntés előkészítést, javas|ataival segíti
annak meghozatalát, így létrehozása elengedhetetlen feltétele a tarsasházi pá|yázati
rendszeľnek.

IIL A diintés célja, pénziigyi hatása

A döntés célja, hogy a tfusasházak támogatására fordítható jelentős mértékű keretösszeg
fe|hasznáIása szakmailag kellően megalapozoĹI javaslatok alapjźtn, a leghatékonyabban
valósulhasson meg.
A döntésnek pénzügyi hatása van, mivel a Munkacsopoľt tagjai 150 ę Ftlfőĺhő díjazásban

részesülnek, mely 20|5. évre 3.915,5 e Ft fedezetet igényel, ezt követően pedig évente
6.7I2,2 e Ft-ot' A feladat önként vá|La|t feladatnak minősiil,2015-ben fędezetként javaslom
az általános i.arta|ék eloirźnyzatot megjelölni, 20I6-tőI előzetes kötelezettség vállalás
szfüséges az önkormányzati saját bevételek terhére.



Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése az SZMSZ 31. $ (1) bekezdésén alapul, amely szeriÍlt ,,a
Képviselő-testület az ánuházott hątáskör głakoľlásdt bórmikor indokalós nélhil magához
vonhatja azzal, hogł az nem minősül a hątáskor visszavonásának','

Fentiekalapjźnkéremazalábbihatározatí javaslatelfogadását.

H,łrÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testůilet úgy diint' hogy

l. a Tźlrsasházi Pźiyźzatokat Elbíľáló Munkacsopoľt (a továbbiakban Munkacsopoľt)
tagjainak

képviselőket jelöli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015.június 04.

a) a Munkacsoport l. pontban meghatźttozott tagjai havonta bruttó 150 e Ft/fő
dijazásbmrészesülnek.

b) 2O|5. évtő| határozat|an időre önként vállalt feladatként a Munkacsoport
tagjainak díjazásatźĺgyában évenként 6.7|2,2 e Ft összegben előzetes kötelezettséget
vá||a| az önkormányzat sď1át bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határido : 20 I 5 . j unius 04.

a2. poĺtban foglaltak miatt az onkormanyzatkíadás l1107-01 cím mfüĺjdési cél és
általĺĺnos taľtalékon be|i| az általĺĺnos taľtalék - ktitelező feladat - előirányzatárőI
3.915,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11101 cím kiadás - önként vállalt feladat - személyi
juttatás e|őirányzatára 3.150,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
ho zzáj áĺulźlsi adó e|oir ány zatźr a 7 6 5,5 ę Ft- ot.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő 20I 5 . június 04.

felkéľi a polgármestert, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a 2015. évi kĺiltségvetésről
szóló ľendelet módosításánál, valamint a 2016. évtőI a tźrgyévi kciltségvetés
készítésénél ve gye figyelembe.

Felelős: polgármester

2.
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4.



Hatáľidő: a 20|5, évi költségvętésről szóló rendelet következő módosítása, valamint
20 I 6 -tôI tár gy évi költségvetések készítése

5. a Munkacsoport feladata kül<jnösen
a) tátrsashtľ;ak, illetve lakásszĺivetkezętek felújítással kapcsolatos problémáinak
szélmbavéteIe, infoľmációgffités, annak alapjén általános érvéný problémák
megfogalm azása és közvetít ése az onkormányz at fe|é,

b) igény esetén közgyííléseken való személyes résnéte|, ahol tájékoztatru tudjfü a
l akókö zö s s é geket a helyi pá|y azati lehető s é gekľől,
c) szélesktĺľű és folyamatos tájékoződás a tĺĺľsashazak, lakásszövetkezetek
helyzetérő|' műszaki állapotĺĺról, ľendszeres helyzetéľtékelés,
d) a társasházak, illetve lakásszövetkezetek felújítási igényeinek felmérése (a
lehetőségekhezmérteĺkĺiltségbecslésselaIźúámaszllĺa),
e) pá|yázatok kidolgozásában való segítségnýjtás, valamint a benffitott
páIyázatok között a Rendelet szerinti pľioritások felállítása,

Đ ĺinkormányzati támogatásból megvalósult felújítási munkak személyesen
történő megtekintése, ellenőrzése, fotódokumentáció készítése,
g) a fe|adatairő| havonta, íľásbeli dokumentáció készítése, és benyújtása a
Polgármester felé.

Felelos: polgármester
Határidő: 201.5.junius 04.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy készítse ęlő a Munkacsopoľt tagjaivalkĺitendő megbízási
szerzódéseket a hatźtrozatí javaslat 5. pontjában foglaltak figyelembevételével a
következő főbb tartalmi elemekkel és felhatalmazza a polgármesteľt azok aIáírására:
a) a szer zo dés tźtr gy a a határ ozat 5 . p ontj áb an említett feladatok.
b) a szerzodés időtartama: határozat|an.
c) aszerzőđés kezdo időpontja: 2015.június 08. napja.
d) amegbízási díj kiÍizetése: havonta,tźngyhőtkcivető hó l5. napja.

Felelős : polgĺíľmester
Határidő: megbizási szeruőđés megkĺitése 201 s.június 1 5.

A d ii ntés v é gľeh aj tá sát v égző szerv ezeti e gy s é g : G azdáIko dás i Ü gyo s ztály.

Budapest, 2015. május 1 8. ,4l ĺ ,///.ĺ W(U
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ Ą '

Ttirvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina
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