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Javaslat a Jőzsefválrosi Városüzemeltetési Szolgálattal kapcsolatos diintések

meghozatalára c. előteľj esztés

CSERE Ha.ľÁRo ZATI JAvASLAT

elfo ga dás áh oz min ős ített szav azattłibb s é g szüks é ges

rĺĺľÁnoZAT| JAVASLAT

I. A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Városüzemeltetési SzolgáIat irányítő szerve

úgy dtint' hogy

1. a) elfogadja a hatźrozat 1. mellékletét képező, Józsefuaľosi Városĺizemeltetési

Szolgálat megsztintető okiľatát és felkéri a polgármestert annak a|źirására.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatźtrozott dokumentum aláírására és a

megszüntető okiľat tekintetében a Magyar Áilamkincstar esetleges hiánypótlási

felszólításanak teljesítésére azzaI, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen hataľozattal nem lehet

ellentétes és a megszfjntető okiľatot lényegi _ helyreigazitási kérdésnęk nem minőstilő _

kérdésekben nem módosíthatj a.

Felelős : polgármester.

Hataridő: a) pont esetében a megsztintető okirat aIáírźstnak hatáĺideje 2015.junius 29.

b) pont esetében 2015.június 30.

2-. elfogadja a hatźrozat 2. mellékletét képező Kĺjzalkalmazotti Juttatási Szabtiyzatot

2015.július 01-i hatályba lépéssel és felkéri a polgármestert annak a|áításfua

Felelős: polgármesteľ

Hatariđő: 20Í5 . j unius 3 0.

3. a) a Jőzsefváľosi Városiizemeltetési Szolgálat 80101 cím - kötelező feladat _ bevételi

múkcjdési ťlnansziľozási előiranyzatoĺ be\ul az irźnyítőszervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési szźtmltntöľténő jőváirása e\őiráĺyzatát 84.342,0 e Ft-tal, a kiađás személyi
juttatás előirźnyzatát 34.936,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális

hozzájőĺulási adó eIóirźnyzatát 7.813,4 e Ft-ta|, a dologi e|őirźnyzatát 37.744,0 e Ft-tal

csökkenti.

b) a Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - ĺjnként vállalt feladat _ bevételi

múködési ťnanszítozási előirányzaton belül az irányítőszeľvi tĺímogatásként folyósított

tĺĺmogatás fizetési szźmlźntorténő jőváírásaelóhányzatát3.326,0,0 e Ft-tal, akiadás személyi
juttatás eloirtnyzatát I.323,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzéi1fuulźsl'

adő eloírényzatźú 479,0 e Ft-tal, a dologi eloirányzatát 5,372,0 e Ft-tal csökkenti.

c) a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kötelező feladat - bevételi

működési ťĺnanszírozási előirányzaton beliil az irányítószeľvi támogatásként folyósított
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támogatás fizetési számláĺ történő jővźtirasa előirányzatát 25f .090,8 e Ft-tal, felhalmozási

ťlnanszírozási bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési

sztm|tn történő jőváirása e\oĺráĺyzattÍ' 10.386,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás

e|oirźtnyzatát 57.348,I e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó

eIoirányzatát 79.769,5 e Ft-tal' a dologi e|őirźnyzatźń 177.357,3 e Ft-tal, beruhazás

e\őiráĺyzatát7.747,2 e Ft-tal, a felújítás előitáĺyzatát955,0 e Ft-tal csökkenti.

d) a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - onként vállalt feladat _ bevételi

működési ťlnanszírozási bevételen beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési szám|án torténő jőváírása e|ókányzatát 64.666,,0 e Ft-tal, felhalmozási

ťĺĺanszirozáson beliil az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési szám|án

történő jőváírása e|oirányzatát 43.684,0 e Ft-tal, , mfüĺjdési sajat bevéteI előírányzatát361',4 e

Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiađás személyi juttatás előirtnyzatát 8.20I,3 e Ft-tal,

munkaadót terhęlő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó e|óirźnyzatát I.602,6 e Ft-tal,

dologi kiadások e|őiráĺyzatźú 49.160,7 e Ft-tal, beruházásí e|óírányzatát 30.547,0 e Ft-tal,

felújítási előirányzatat 19'200,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

e) a Józsefuaľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat - bevételi

előírtnyzatin belül a mfüödési bevételek előfuźnyzatát 2.429,0 e Ft-tal csökkenti, mfüödési
ťlnanszítozási bevételen belül az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési

sztĺn|źn ttjľténő jőváírása e|oirányzatát 12.360,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás

e|őirźnyzatát 9.735,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájárulási adó

e|őirźnyzatát2.844,I e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzatát2.f09,4 e Ft{al csökkenti.

f) a Józsefuaĺosi Vaĺosüzemeltetési Szolgálat 80105 cím _ <jnként vállalt feladat _ mfüödési
ťtnanszítozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési

számlźn történő jőváírása előirźtnyzatát 538,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatás

e|őitényzatát 290,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺuIási adó

e|óirényzatát 14],6 e Ft-tal csökkenti.

g) a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80108 cím - tinként vóllaltfeladat - mílkođési

ťlnanszirozási bevételen beltil az ítányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési

számlźn történő jőváirása e|őirányzatźi 47.470,2 e Ft-tal cscjkkenti és ezzel egyidejűleg a

kiadás személyi juttatás eIőfuányzatát 27.96I,I e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és

szociális hozztljáru|ási adó e|őitányzatát 9.057,,2 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatát

I0.452,0 e Ft-tal csökkenti.

h) a Józsefuĺíĺosi Városüzemeltetési Szolgálat 801 01 cím 1 8 fo, 801 03 cím 69 fő, 801 05 cím 8

fő,80108 cim34 fü, összesenI29 fő közalkalmazotĺi engedélyezettlétszźlmáttörli.

Felelős: Polgármester
Határiső: 2015.június 30.



4. a) az onkormányzat 11108-02 cím - kĺjtelező feladat - működési finanszírozźlsi

kiadáson belül az irźrlyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatát

348.792,8 e Fttal feLha|mozási finanszíľozásí|<ladáson belül az irtnyítőszervi támogatásként

folyósított támogatás kiutalása eIőiráĺyzatát 10.386,0 e Ft-tal csökkenti.

b) az onkormanyzat 11108-02 cím - önként vállalt feladat _ műkcjdési finanszírozási
bevételen belĹil az iráĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előkányzatát

116.000,2 e Ft-tal' fe|ha|mozási finanszíroztsĺkiadáson belül aziráĺyitőszervi támogatásként

folyósított támogatás kiutalása e|őitányzatát 43.684,0 e Ft-tal csökkenti.

c) az onkormźnyzat költségvetésének címľenđjét új címmel kiegészíti a 11601.03 címmel

településüzemeltetés, úĺparkkaĺb aĺÍartás, növényvédelem, közti sztaság elnevezéssel.

d) az Önkormtnyzat kiadás 11601-03 cím _ kĺjtelező feladat - dologi kiadások e|oirányzatát

39.339,0 e Ft-tal, beruházási előirányzatźń23.063,0 e Ft-tal, megemeli a JVSZ jogutód nélküli
megszĺintetéséből adódó áthúződő kiadások feđezete címén.

e) az onkormanyzat kiađás 11601-03 cím - ĺjnként vállalt feladat _ dologi kiadások

e|őirźnyzatźń28.130'0 e Ft-tal, beruházts e|őirányzatát 7 .484,0 e Ft-tal, felújítás e|őirányzatát

10.500,0 e Ft-ta|' megemeli a JYSZ jogutód nélktili megsziintetéséből adódó áthtződő

kiadások fedezete címén.

f) az onkormtnyzat kiadás 11601-03 cím - kötelező felaďat - személyi juttatás elokányzatźú.

9.804,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adó előitányzatát

2.650,3 e Ft-tal megemeli a JVSZ jogutód nélküli megszüntetéséből adódó végkielégítések,

felmondások, szabadságmegváltások, és zőĺási munkálatok fedezete címén.

g) az onkoľmanyzat kiađźs I|4O7 cím elnevezését IJJ Teleki téľi piac üzemeltetése,

őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése múködtetése elnevezésľe módosída.

h) az onkormźnyzat kiadás II407 cím - kcitelező feladat _ a kiađási e|őirányzatán belül a
dologi eloirtnyzatźLt.2|.343,9 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. díjazása címén, valamint a
múkĺjdési bevétel áfavisszaígénylés előirányzatát és a kiadás dologi áfa előkányzatát 5.762,9

e Ft-tal megemeli.
i) az onkormányzat kiadás 11407 cím - ĺjnként vállalt feladat _ kiadási elóktnyzatĺĺn belül a

dologi e|őirźnyzatáĹ 473,9 e Fttal megemeli a Kisfalu Kft. díjazása címén, valamint a

műkĺjdési bevétel áfavisszaigénylés e\óirćnyzatát és a kiadás dologi źfa eloirányzatźi I27,9 e

Ft-tal megemeli.

j) az onkormányzat.kiadás 11601-03- cím _ kotelező feladat - műkĺjdési célú támogatźs

á|Ianhánartáson kívülre előirtnyzatát 258,742) e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás

á|Iathźztartáson kívülre e|őirtnyzatéft 6.85I,f e Ft-tal, a kiadás 11601-03cím - onként váIla|t

feladat miĺködési célú támogatás államháztartásoĺ kívĹilľe e|oirányzatát 93.420,3 e Ft-tal,

felhalmozási célú támogatás előiľányzatát 19.85I,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft.

tźrrrc gatása/komp enzációj a címén.



k) az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az

általános tartalék _ kĺjtelező feladat - eloiráĺyzatźrőI 57.291,9 e Ft-ot, az źúszervezések

működési céltaÍtalék - onként vállalt feladĺ - eIóirányzatfuőI 13.557,0 e Ft-ot, valamint a

fapótlás-kornyezetvédelem múkĺjdési céltartalék - kötelező feladat - elóirźtnyzatárőI 10.400,0

e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím - ktjtelező feladat - múkĺjdési célú támogatások

á|Iaĺĺ.háztartáson kívülľe elóirźnyzatáraaKisfalu Kft' támogatása./kompenzáciőja címén.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015.június 30.

5. tartós műkĺjdési előzetes kötelezettséget vállal évente megkozelíto|eg 34.695 e Ft-ra,

melynek fedezetéül az onkormáĺyzat saját bevételét és adóbevételeit jeloli meg.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2016. évi költségvetés és ezt követő kĺiltségvetések tervezése elfogadása

6. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet és a következó évek

költségvetésének tervezésénéLahatározatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgáľmester

Hatáĺidő: 2015. évi költségvetés esetén 2015. decembeľ 31., valamint a k<jvetkező évek

költségvetésének terv ezése, jőv áhagy ása

7. felkéri a polgĺírmesteľt a megszűnő költségvetési szeľv koltségvetési besziímolójának,

költségvetési maradvány kimutatásának, mérlegjelentésénęk elkészítésérc 2015. június 30.

fordulónappal.

Felelős: polgármester

Hatráridő: 2015. december 31.

8. a) a fe|adat ellátáshoz szfüséges tátgyi eszközcjket térítésmentesen a Kisfalu
Józsefuarosi Vagyongazdźikodő Kft. hasznáIatétba ađja 20|5. július 01. naptól hatźnozatlan

időre.

b) a Józsefuárosi Vaľosüzemęltętési Szolgálat tulajdonában á|lő gépjárműveket

ingyenesen az onkormányzat tulajdonába ađja, a gépjáľművek üzembentartőja2015.július
0 1 . napj átóI a J őzsefv źtrosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt.

c) felkéľi a polgármestert a haszná|ati szerzodés elkészítésére, és aYárosgazdálkodás és

P énzúgyi Bizottság elé terj esztésľe.

Felelős: polgármester

Határiďő: a) pont esetén f}Is.június 30.

b) pont esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság z)Is.júliusi ülése.



II. A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Józsefvárosi YagyongazdáIkodó Kft.
egyszemélyes tulajdonosa, tulajdonosi jogktiľében eljárva úgy dtint' hogy:

1. elfogadja ahatározat 3. mellékletétképező 2015.július 01. napjától hatályba Iépő,2075.
július 01. és 2OI5, december 31. közötti határozott időtartamú, az Önkoľmźnyzat és a Kisfalu
Józsefuárosi Yagyongazdálkodó Kft. kĺjztjtt kötendő kĺjzteľület-fenntartással,

városüzemeltetéssel kapcsolatos kozszolgtĺItatási feladatok ellátására vonatkozó szeľződést és

felkéri a polgármestert annak a|áírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015.június 30.

2. elfogadja ahatározat 4. mellékletétképezo 2015.július 01. napjátó|hatáIybalépo,2015.
július 01. és 2OI5. december 31. közötti hatfuozott iđőtartamú, az onkormćnyzat és a Kisfalu
Józsefuaĺosi Vagyongazdá|kodő Kft. köz<jtt kotendő piac üzemeltetési feladatok el|átźsára

vonatkozó megbízási szerzoďést és felkéri a polgármesteľt annak aláírásfua'

Felelős: polgármester

Határidő: 2015.június 30.

A diintést végrehajtását
Ügyosztály, Jĺózsefu árosi

Budapest, Z)Is.június 1 7.

Törvényességi ellenoľzes :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|

végző szervezeti egység: Gazdálkodásĺ Ügyosztály, Pénzügyi
Városüzemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft.

polgármesteľ
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dľ. Kovács Gabriella
aIjegyző ,Z N r:tt" !t0z
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