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Yárosgazdáłlkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi X

Embeľi Erőfoľľás BÍzottság vé|eményezi X
}latźtr ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|oter jesztésmegtáľgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetéseo valamint III. A dtintés céljao pénzügyi
hatása

A Képviselő-testĺilet évenként dönt azokban az ügyekben, amelyekben a fedezet biztosítása nem taľtós

kötelezettség vállalással töľtént, hanem aszerzodések 2015. december 31. napjáig tartőak, ugyanakkor a

feladatok ellátás érdekében szükséges a következő év koltségvetésének teľhérę a fedezet biztosítása. A
költségvetési szeľvek, a Polgármesteri Hivata| és a gazdasági társaságok ľészérő| érkezett igények az
alábbiak.

1.) Az Önkoľmányzat apszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatĺást ellátási szerző-
dések megkötésével biztosítja, a kerületben műkĺjdő Moravcsik Alapítvány és a Szigony Útitárs a

Kompl ex P szichoszociális Rehab i IitźLciőért Közhasznú Nonprofit Kft . által.
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Magyaroľszág helyi önkormányzatairól sző|ő f011. évi CLXXXIX. torvény (Mötv.) 23. $ (5) bekezdés
11. pontja érte|mében a kerĹileti onkormányzatfe|adata különösen a szociális szolgáltatások és ellátá-
sokró] való gondoskodás, valamint a szociális igazgatásrő| és szociális szolgáltatásokľól szóló 1993. évi
III. törvény (SZt.) 65lF. $ (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális
a|apszo|gá|tatźLst|źńia el, mely azSzt.86. s (2) bekezdés e) pontja a|apján az tnkormányzatkote|ezó
feladata.
A jelenleg fennálló ęllátási szerzodések szerint a Moravcsik Alapítvány 50 fő keri'ileti pszichiátriai beteg
nappali ellrátását biztosída havi 300,0 e Ft ĺlsszeg, a Szigony Utitars a Komplex Pszichoszociális Reha-
bilitációért Közhasznú Nonpľoťrt Kft' 50 fő keľtileti pszichiátriai beteg nappali ellátást végzi havi 250,0
e Ft összeg ellenében.

A fenti fe|adate||átźls becsült értékére tekintettel - mely éves szinten a kozbeszerzési értékhatáft nem
haladja ffieg -, a Budapest Józsefuárosi onkormányzatKozbeszerzési és Beszerzési Szabtt|yzat (ato-
vábbiakban: Szabtilyzat) IX' része szerinti beszerzési eljárás lefolýatás lenne szükséges' ugyanakkor az
előzetes piackutatás eredményeként az alábbiak állapíthatóak meg:
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal működési engedélyeket tarta|maző adatbźzisa szerint
Budapest VIII. kerĺ'iletben kizárólag az Önkormányzatunkkal szerződésben álló Moľavcsik Alapíwány
és a Szigony Utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kozhasznű Nonproťlt Kft. rendelke-
zlk érvényes műkodési engedéllyel a pszichiźtriai betegek nappali e||źtćsára. Mindezek alapján Sza-
bá|yzatban foglaltak szerinti 5 aján|at bekérése nem lehetsé ges, ezért a f0I6. évi önkormányzati fe|adat
ellátás biĺosítása éľdekében javasolom mindkét szervezette| 2016. december 31. napjáig megkotni az
Szt. szerinti ellátási szerződést a fentiekben ismertetett díjazás ellenében, melyek alapján 100 fő kerületi
pszichiátriai beteg nappali e||átźsatovábbra is biĺosította válik.

Fentiek a|apjźn20|6. évre pszichiátriai betegek nappali e||áttsára (kötelező feladat) vonatkozó - kote-
lező önkormźnyzati feladatra _határozoÍt időtartamú ellátási szerződést indokolt kötni az alábbiak sze-
rint:
- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) 300,0 e Ft/hó szolgáltatási díj
ellenében,
- a Szigony Útitárs a Komplex Pszichoszociális Rehabi|itźrciőértKözhaszni Nonprofit Kft.-vel (szék-
hely: 1083 Budapest, Práter l. 44. fsz. 5AJ) 250,0 e Fťhó szolgá|tatźsi díj ellenében összesen évi
6.600,0 e Ft iisszegben, a 11301 cím dologi e|őirźtnyzatára'

2.) A VIII. SzentkiráIyi u. f6, szźtm alatti 450 m2 alapterületíĺ tornacsarnok felszereltsége a testnevelési
foglalkozások gazdagés vá|tozatos kínálatát teszi lehetové, padlója ütésgátló, mely a gyeľmekek binon-
sága szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A keľületi iskolák tornatermeit azok kihasználtsága miatt
nem tudják igénybe venni az óvodák. Mindezekre tekintettel 2OO7. őta az onkoľmányzat ővodtti torna-
foglalkozás céljából igénybe vehetik a tornacsaľnokot. 2014. évben évi I.f00,0 e Ft összegértbére|te az
Önkormányzat ahe|yiséget aPázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Allamtudományi Kaľától. A
feladat zavarta|an ellátiása, valamint a helyszín elhelyezkedése, felszeľeltsége miatt javasolom, hogy az
onkormányzat abeszerzési eljárás lefolýatásától eltekintve ismételten kössĺjn helyiség bérleti szerző-
dés az Egyetem Jog- és Allamtudományi Karáva|f0I6. december 3l-ig évi bľuttó 1.200,0 e Ft összeg-
ben.

Fentiek a|apjźn f0|6. évre a Budapest, VIII. kertilet Szentkirályi u, f6. szám alatti tornacsaľnok helyĹ
ségbérletére évi bruttó 1.200,0 e Ft fedezetének biĺosításárő|, melynek alapján az tnkormányzathe|yi-
ségbérleti szerződéstkot aPźLZmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és AllamtudományiKarával a Nap-
raforgó egyesített ovoda óvodásainak testnevęlési foglalkozásának (kötelező feladat) biztosítása éľde-

kében, aL|fI| cím dologi e|óirányzatára.

3.) A Józsefuárosi Egyesített Bölcsódék 2016. évi költségvetésében előzetes kĺjtelezettség vállalással
biztosítani sztikséges mindösszesenf.355,| e Ft összeget biztosít, melyből a Hoľánszlqy utcai bölcsőde
bérleti díjra f0|6. január 1'. _ 2016. december 3 1. időszakra bruttó 1.395,0 e Ft összeg, az ételhulladék
e|szá|Iitásźra 960, 1 e Ft;

4.) A fOI5, évben a Polgáľmesteri Hivata| Pénzugyi Ügyosztály Adóĺigyi Irodáján bevezetésre került
borítékoló gép, valamint adóegyenleg éľtesítők és adóhatáľozatok küldeményeinek legenerálását támo-

gató rendszer, mely tźtmogatására (support) vonatkozó hatttrozat|an idejű szolgáltatási szerzodés nélkü-
lözhetetlen, ezért szukséges a tartós kötelezettség váIlalás évente 153'0 e Ft összegben.



5.) A Polgármesteri Hivatal élőerős bizosításának (biĺonsági orzés) &ađíja 1.019 FÍJőra+Afa, havi
átaltnydíj 2.3f0.74O Ft+Áfďhó' mely díjemelése indoko\t 70 Ftlőra+Áfa összegben, mely havi szint
l50,0 e Ft+Afa összeget jelent. Az emelés indoka, hogy a 2008. évben közbeszerzési eljárás eredmé-
nyeként kötott, hatźlrozat|an időre kotott szerződés díjtételei nem változtak.

6.) A jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok el|áúźsához sztikséges (pl.:
szakállatorvosi kozreműkodés, állattaľtással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, á||aÍtartással kapcso-
latos helyszini vizsgźilatok) hatósági állatorvosi közreműkcjdést, megbízási szerződés keretében bonyo-
lítja le a Hivatal. A feladatellátásra szükséges tartóS kötelezeÍtségvá||alás évente 1.500,0 e Ft összegben.

7.) A Po|gärmesteri Hivatal lentiekben részletezett t.eladatainak ellátásához külso közremtiködok igény-
be vétele szükséges:
- Afa tanácsadás,
- munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok,
- a gazdasági táľsaságok és a koltségvetési szervek honlapjának felülvizsgálata,
- az elektronikus információbiztonságáról szóló jogszabályokbanmeghatározott feladatok,
- nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok.

A feladatok folyamatos ellátása éľdekében tartós kötelezettség vállalás szĺ.ikséges, évente f4'700,0 eFt
összegben.

8.) Az tnkormányzat lentiekben rész|etezeÍt fe|adatainak ellátásához ki'ilső közreműködők igénybe
vétele sztikséges:
- könywizsgálat,
- kozbeszerzési, jogi tanácsadási feladatok,
- általános jogi tanácsadáS' peľen kívüli és peres eljárásban teljes korű jogi képviselet,
- képviselő-testĺileti tilések on-line közvetítése.

A feladatok folyamatos ellátása érdekében taľtós kötelezettség vállalás szükséges, évente 25.700,0 e Ft
összegben.

9.) A Hajléktalanokéľt Koza|apítvźtny (székhely: 1067 Bp., Szobi u. 3.) a Józsefuárosi Szociális Szol-
gá|tatő és GyermekjólétiKozpontrészéref0|6. január 01. napjától határozat|an időre, inryenes haszná-
|atra a LELEK-Pľogram megvalósításával kapcsolatos feladatok e||źtásźtra felajánlotta a Suzuki Sx4 1.6
GLX típusú 2013. gyźtrtási éviĺ személygépkocsit.

A felajánlás a|apján a JSZSZGYK a személygépkocsi tekintetében üzemben tartói joggal fog rendel-
kezni és terhelik a személygépkocsi forgalomban tartásáva|, üzemeltetésével, karbantaľtásával kapcsola-
tos valamennyi fizetési kötelezettség (pl.: tizemben taľtó nyi|vétntartásba bejegyzésével kapcsolatos költ-
ségek, biztosítas, szervize|és, vizsgźztatźs). A JSZSZGYK intézményvezetője javasolja a felajánlás
elfogadását.
A személygépkocsi haszná|ata a LELEK-Program napi műkodéséhez szükséges beszerzési, karbantaľtá-
si, szállítási feladatok ellátásában segítené az intézményt.
A gépjármtí haszná|atf0I6. évrevárhatő költsége 1.090,0 e Ft.

10.) A mai kornak megfelelően az informatikai megoldások egyre nagyobb térhódításai lehetőséget
biztosítanak azljgyintézési,vźtrakozási idők lecsökkentésére, a hatékony munkaidő szervezésre. A kerü-
let valamennyi egészségiigyi szolgá|tatőjźnak bevonásával kiépítendő orvosi időpontfoglaló rendszer
lehetővé teszi a kertilet lakossága számára a nap 24 őrájétban elérhető oľvosi vizsgźiatra torténő beje-
lentkezést, mellyel csokkenthető az orvosi várók zsúfoltsága és a páciensek várakozási ideje. Az idő-
pontfoglaló célja, hogy mindenki részére könnyen elérhető és átlátható módon biztosítsa a rendelésekre
történő bejelentkezést, illetve tájékoztattst adjon a rendelés menetéről, avizsgá|ati idő hosszuságáró|, az
orvos esetleges helyettesítéséről és szabadságźnak időpontjáról. A rendszer az onkoľmányzat honlapjá-
ra integrált inteľaktív időpontfoglaló, mely aZ orvos számára is tervezhetővé teszi a rendelést azá|ta|,
hogy e|őzetesen felkészülhet a bejelentkezett páciensek megadott problémáira. Az időpontfoglaló rend-
szeÍ a lakosság és az orvos számźtra ingyenesen eléľhető. A bevezetésre kerülő oľvosi időpontfoglaló
rendszer osszesen megközelítőleg 5.000,0 e Fťév kiadást jelent. A rendszer kiépítéséhez beszerzési
elj árás lefolytatása szĺikséges.



11.) A Bókay utca jelenleg rendkívül leromlott, néhány szakaszon a burkolat kľitikus állapotban van. A
jelenlegi burkolat nagykockakő, amely a tervek szerint teljesen felbontásra kertil. Az új burkolat a for-
galmi sávokban aszfalt, a parkolósávban nagykockakő buľkolat |esz. Az utca helyszínrajzi kialakítása
nem változik a jelenlegihez képest. Az utca víze|vezetése a városi zárt csapadékcsatorna rendszerrel
megoldott. AZ Ülloi lit - Apáthy utca közotti részen, kéto|dali járdáva| kiemelt szegélyekkel, kétoldali
párhuzamos 2 m széIes nagykockakő burkolatú parkolósávokkal, 5,5 m széles kétirányú forgalmi sá-
vokkal épüI meg. Apáthy utca - Tömo utca közötti szakaszon az utca sziĺkül, ezért eÍtő| a szakasztő|
csak egyirányú közlekedés biztosítható (jelenleg is), a parkolósáv 2 m szélességben a baloldalon kerül
kialakításra, azforga|mi sáv 3,5 m széles kialakítású. Tomő utca - Práter utca kozötti szakaszon is af m
széles nagykocka burkolatu parkolósáv lett tervezve, csak itt a jobb oldalon, a forgalmi sáv szélessége
itt is 3,5 m, szintén egyirányű, a jelenlegi forgalmi rend szerint. A beruházás becsült költsége bruttó
60.000,0 e Ft.

|f .) A Blaha Lujza tér és környezetének felirĺtása régi terve a kerületnek, amelyre egy vźtrbatőan a
kozeljövőben kiírásra kerĺ'ilő újabb fővárosi TER-KoZ pá|yázat keretében jó eséllyel pá|yázhatna a
kerület, amennyiben a projekt megfelelo előkészítettséggel rendelkezik. A pá|yźuat sikere érdekében
szĺikséges tehát a felújítás előkészítésének haladéktalan megkezdése, amely magában foglalja tér felújĹ
tásához szervesen kapcsolódó útépítések tervezési feladatainak előkészítését, azok megkezđését. A tér
felújításához kapcsolódó útépítések engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése hosszabb folyamat'
amelynek előkészítésének megkezdése szintén stirgetó avárhatő pá|yázat sikere érdekében. A utak teľ-
vezésének koltsége előzetes becslés a|apjźtn bruttó 10'000,0 e Ft.

il. ,Ą beteľjesztés indoka
A Képviselő-testtilet döntése szükséges egyrészt azért, mert az e|őterjesztésben ismeľtetett megbízások-
ra, önkormányzatikozfe|adat ellátásokat biztosító szolgáltatĺásokra ahatátrozott idejĺĺ szeľződések meg-
szűnnek. Másrészt az e|óerjesńésben szereplő szolgáltatások megľendeléséhez a beszerzési eljárások
mielőbbi megindítása érdekében a fedęzetek biĺosítására vonatkozóan szükséges a Képviselő-testtilet
döntése. Minden esetben a2016. évi költségvetésének terhére tĺjrténik a kötelezettség vállalások fedeze-
tének biztosítása, valamint a Képviselő-testĹilet hatáskörébe tartozik a költségvetést érintő döntések
meghozatala.

IV. Jogszabályi környezet
Az á||amháztartásrő| szóló 2001. évi CXCV. törvény 1Áľlt.; 36. $ (4) bekezdése szerint több év, vagy a
költségvetési éven túli év kiadási e|óirányzat terhére kötelezettségvá||a|ásra a Képviselő-testtilet jogo-
sult.
Az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 1 1. pontjában foglaltak szerint a kerületi ĺĺnkormányzat feladata ktilĺjnösen
a szociális, gyeľmekjóléti szo|gá|tatásokľól és ellátásokľól való gondoskodás.
Az1'993. évi III. törvény (SZt') 91. $ (l) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a helyi önkoľmányzat
ellátási kötelezettségének a szociális szo|gá|tatást nýjtó szo|gá|tatőt, intézményt működtető fenntartó-
val létrejott ellátási szerződés megkötésével is eleget tehet. Az sztJŻf . $-a alapján a helyi önkormány-
zat képviselo-testtilete az e||źúási szerződés megkotését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését
nem ruhĺázhatjatú.

Az á||amháztartasľól sző|ő 20|1. évi CXCV. törvény 43. $ (1) bekezdése a|apján a helyi önkormányzati
költségvetési szerv engedélyezett|étszámát az irányitő szerv (képviselő-testtilet) állapítja meg'

A Képviselő-testtilet hatĺáskĺjľe az Motv. 4. $-ában, 10. $-ában, 13. $ (1) bekezdés 15. pontjában,41. $
(3) bekezdésében, 42. s 4. pontjában, az Aht,36' $ (4) bekezdésében foglaltakon alapul.

Fentiek a|apjźtn kérem az a|źtbbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

i.) a pszichiátriai betegek nappali e|látása kötelező önkormányzati feladat e||éúásárahatározott időtar-
tamra2016. januźtr 1. napjától2016. december31. napjáigellátási szerződéstköt:

a) a Moľavcsik Alapítvánnya| (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 300.000,-
F t/hő szo| gáltatás i díj at bizto sít,



c)

d)

b) a Szigony-Utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznű Nonprofit Kft.-vel
(székhely: 1083 Budapest, Práter u.44.fszt.5/Ü)' melynek ideje a|attf5O.O00,- Ft/hó szolgáltatási
díjat biztosít,
fę|hata|mazza a po|gármesteľt a határozat a).b) pontja szerinti ellátási szerződések végleges tarta|-
mának összeáll ítására és a|áírására.
ahatározat 1. pontjában megjelölt kotelezo önkormányzati fe|adatra a2016. évi koltségvetés terhére
előzetes kĺjtelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben - a 11301 cím dologi e|őirányzat -.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) és d) pont: 20l5. december 03., c) pont: 2015. december 3l.

2. a) f0|6. évre vonatkozóan helyiségbérleti szerződést köt a Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
JogĹ és AllamtudományiKarźtval a Budapest, VIII. kerĺilet Szentkirályi u' 26. sz. alatti, fijldszinti
45O m2 alapteriiletű tornacsarnok bérletére vonatkozóan, az Önkorm ányzat fenntartásában lévő Nap-
ľaforgó Egyesített óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1'200,0 e Ft bérleti
díj összegben 2016. december 3 l -ig.

b) ahatározata)pontjaa|apjánabérletidíjra-kötelezőfeladat_a20I6.éviköltségvetésterhérebľuttó
1.200,0 e Ft osszegben előzetes kötelezettséget vállal - |1,20| cím dologi e|óirźnyzata -.

c) felkéri a polgármestert ahatározat a) pontja szerinti helyiségbérleti szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) pont: 20i5. december 03., c) pont: 2015. december 31.

3.) a Jőzsefuárosi Egyesített Bolcsődék 2016. évi költségvetésében előzetes kotelezettség vállal a
40100-02 címen kötelező feladatok e||átására mindosszesen2.355,I e Ft összeget biztosít, melyből a
Horánszky utcai bölcsőde bérleti dijraf0L6.januáľ I.-f0I6' decembeľ 31. időszakra bľuttó 1.395,0
e Ft összeg, az ételhulladék e|szá||itására 960,le Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03'

4.) a Po|gźtľmesteri Hivatal költségvetésének terhére - kötelező feladat - tartós kötelezettséget vállal
boľítékoló gép karbantartźsára évente153,0 e Ft osszegben alf201-0f cimen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

5.) a Polgármesteri Hivatal élőerős biĺonsági őrzésének őradíját70Ft+Äfa/őradijja| megemeli 2015.
december 15. napjától' mel5ľe taftós kötelezettséget vállal kötelezó fe|adatként, évente 2.300,0 e Ft
összegben a I220I-0I címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 15.

6.) a jegyzői hatáskörbe sorolt áIlatvédelmi hatósági feladatok e||átásához sztikséges (pl.:
szaká|latorvosi közreműkodés, állattartrással kapcsolatos állatorvosi véleményezés, á||at1aľtással
kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közľeműködési felađatok e||ttásźlra _ állam-
igazgatźsi feladat - tartós kotelezettségetvti|a|, évente l.500,0 e Ft összegben a 12103 címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

7.) aPo|gárrnesteri Hivatal költségvetésének terhéľe tartós kötelezettséget vállal Áfa tanácsadás, munka-
jogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok, a gazdasźąi társaságok és a költségvetési szervek hon-
|apjtnak felülvizsgálata, az elektronikus információbiztonsägárő| szóló jogszabályokban meghatá-
rozott feladatok e||źúź.sára- önként vállalt feladat - a Iff0I-03 címen évente 17.000,0 e Ft összeg-



ben, valamint a nęmzętiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok e||átására - kötelező feladat
_ a 12201-04 címen évente 7.700,0 e Ft összegben.

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. december 03.

8.) az onkormányzat kĺiltségvetésének terhére tartós kötelezeÍtséget váIlal közbeszerzési,jogi tanács-
aclási feladatokra - kötelező feladat -, az Önkorm ányzati könywizsgá|atra, á|ta|ános jogi tanácsadás,
peren kívüIi és peres eljárásban teljes körű jogi képviselet, a képviselő-testtileti üIések on-line kome-
títése feladatokľa - önként váIlalt feladatok - a ||706-02 címen évente kötelező feladatként 7.700,0 e
Ft összegben, önként vállalt feladatként 18.000,0 e Ft osszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

9.) a) elfogadja a Hajléktalanokéľt Koza|apitvźtny (székhely: |067 Budapest' Szobi u. 3.) 1 db. Suzuki
SX4 1.6 GLX típusú 20|3. gyártású személygépkocsi határozat|an idejű inryenes használatra vo-
natkoző fel'ajátn|ásźú, a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak a
LELBK-Programmal kapcsolatos feladatainak e||átására.

b) tanós kötelezettséget vállal önként vállal feladatként 40101 címen 2076' évre 920,0 ę Ft osszeg-
re,f0I7. évtől évente 630,0 e Ft összegre.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő:f)l 5. decembeľ 03.

10.) orvosi időpontfoglaló ľendszer kiépítésének koltségére 2016. évre e|őzetes kötelezettséget vállal
önként vállalt feladatként 5.000,0 e Ft összegben a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat költségve-
tésének teľhéľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. december 03.

11.) a Bókay utca felújítására20|6. évre előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként
60.000'0 e Ft összegben az onkormźnyzatköltségvetésének terhére a t 160t címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5 ' decembeľ 03.

I2.) a Blaha Lujza tér felújításának előkészítésére 2016. évre előzetes kötelezettséget vállalt ĺjnként
vá||a|t feladatként azutakteľvezésének költségére 10.000,0 e Ft összegben az onkormźnyzatkö|t-
ségvetésének teľhére a l1605 címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

13.) a) ahatározatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedezeteként az onkormźnyzat saját bevé-
teleit jelöli meg;

b) felkéri a polgármesteľt, hory ahatározatban foglaltakat af076. évi költségvetés és az aztkovető
évek koltségvetésének készítésénél verye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont: 20l5. december 03., b) pont: az adott évek költségvetésének készítése



A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: a Polgáľmesteľi Hivatal valamennyi szeľvezeti
egysége, valam en nyi költségvetésĺ sze rv, gazdasági társaság

Budapest, 2015. november 26.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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