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Javaslat a Józsefvárosi Önkoľmányzat201'6. évi kłiltségvetéséről szóiő 1t20|6. (II.04.)

iin ko rm ányzati ľend elet módo s ításár a c. előteľj esztés
kiegészítése

Határozati javas|at

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

I./ a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrĺ.-ve| 2016. évre kötött a település-üzemeltetés, út-
parkkarbantartás, növényvédelem, kőztisztasági felađatokĺa vonatkozó kozszo|gáitatétsi szerződésben
meghatźrozott kompenzáció összegét - a önjáró takarítőgépbeszerzése miatt, önként vállalt feladat -,
l6.510'0 e Ft-al megemeli és a felkéri apolgáľmestertaszerződésmódosítása|áirásáĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

2.l a) a nÉvs Zrt.-ve| kötött 2016. évi kozszo|gátltatási szerzőđésben meghatározott kompenzáció
összegét 6.500,0 e Ft-al megemeli és a felkéri a polgáľmestertaszerződésmódosítás a|áirásźra.

b) 2017. évtől évi bruttó 10.400,0 e Ft-ra működési önként vállalt feladatra előzetes kötelezettséget
vállal, melynek fedezetéiil az onkormányzatkörflata|mi és az egyéb saját bevételeketjelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén következő évek költségvetésének tervezése

3./ a) az onkormźnyzat a ľÁľĺop-3.3.2-8/|-2o08-0o02 ,,Komplex kozoktatási esélyegyenlőségi
program megvalósítása a Józsefuárosban'' címu pźiyttzatban 2016. 07.31.-ig vźú|a|t iskolabusz
projekteredmény fenntaľtźsźú a2016/20l7. tanévre meghosszabbída és ezérta működési önként váúlalt
feladatľa előzetes kö'telezettséget vállal 2017. évre bruttó 3.500,0 e Ft-összegben, melynek fedezetéĹil
az onkoľmányzatközhatalmi és azegyéb saját bevételeketjelöli meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-ve| kötött önkormányzati
tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetéséľe, fenntartására, karbantarttsára
vonatkozó 2016. éviközszo|gźitatźtsi szerződésben meghatźrozottkompenzáció összegét 1.300,0 e Ft-
al megemeli és felkéri a polgáľmestert a szerzodésmódosítás a|áírástra.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetén 20l6. május 05., b) pont esetén 20l6. május 3l.

4./ megbízza a Jőzsefvárosi Gazdźtlkodási Központ Zrt.-t a Palotanegyed Idősek Klubja (Budapest,

VIII. kerüIet Baross u. 2|.) kialakítrásával kapcsolatos valamennyi feladat e||źúásáva|,50.800,0 e Ft
összegben és felkéľi a polgármestert az eľre vonatkoző megtůlapodás a|áírásra.

Fele|ős: polgármester

Határidő: 2016. május 05.

5./ felkéri a polgármesteľt' hogy a Jőzsefvźrosi Roma
vonatkozó 8.000,0 e Ft ĺisszegű támogatási szerződést'

onkormányzattal kösse meg a térzenére

-ŕ'-'t j- -":-":l'.7
Ľ[... lt '; .- .-- : ĺ

iľĺ$MÁJ 0Ą nqłq 
fu'



Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 05.

6.l a) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ alkalmazottjait _ önként vállalt
feladat - avezetők,középvezetők kivételéve|2016. május l. napjától határozat|an ideig, de a szociális
életpályamodel| bevezetéséig önkoľmányzati keľeset-kiegészítésben részesíti, melynek összege a

gar antáit i l letm ényük I 8%o - a.

b) az a ) pontban foglaltak miatt előzetes kĺjtelezettséget vállalt évente akiťĺzetőt terhelő jaľulékokkal

együtt 60.417,0 e Ft-ľa, melynek fedezetéül a következő évek közhatalmi és az egyéb saját bevételeket
jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének teľvezése

7./ a) a Józsefuárosi Naprafoľgó Egyesített óvoda pedagógus életpályamodellbe nemtartoző nevelő-

oktató munkát segíto kijza|ka|mazottjainak részére _ önként vállalt feladat - 2016. május l-től
hatźlrozat|an ideig önkormźtnyzatí kereset-kiegészítést biĺosít bérrendezésĺik érdekében, melynek

összege a gar antźit illetményük | $Yo-a.

b) az a) pontban foglaltak miatt e|őzetes kötelezettséget válla|t évente akifizetőt terheló jáľulékokkal

együtt 38.100,0 e Ft-ra, melynek fedezetéiil a következő évek közhatalmi és azegyéb saját bevételeket
jelöli meg.

Felelős: polgáľmester

Határidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetén a következő évek költségvetésének teľvezése

8./ előzetes kötelezettséget vállal a lőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 6 fő
szociális asszisztens fe|adate||áttźlshoz sziikséges közlekedési költségeiľe, melynek összege évente

756,0 e Ft, fedezetéül a k<jvetkező évek közhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a következő évek költségvetésének tervezése

9.l a) a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. á|tA| szervezett nyári tábort igénybevevő józsefuáľosi

gyerekek közül a ľendszeľes gyeľmekvédelmi támogatásban részesiilők részére az étkeztetést

ingyenesen biĺosítja, valamint a hátrányos he|yzeťi gyeľmekeknek _ akik nyilatkoztak a nyári
szünidei étkeztetés igénybevételére - a reggelit és az uzsonnát is térítésmentesen biztosítja.

b) előzetes kötelezettséget vállal 2017. évtől az a) pontban foglaltak miatt miĺködési önként válla|t

fe|adatra évenként bruttó 2.508,0 e Ft összegben' melynek fedezetéül a kö'vetkező évek közhata|mi és

egyéb saját bevételeket jelöli meg.

c) az a) pont alapján fe|kéľi a polgármeskrt a Jőzsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt..ve| kötött

2016. évikozszo|gá|tatási szerzodés módosítására o|y módon, hogy a kompenzáció összegét 2.508,0 e

Ft-al megemeli.
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Felelős: polgármester

Hataľidő: a) pont esetén 2016. május 05., b) pont esetérr a következő évek költségvetésének tervezése,

c) pont esestén2016. május 31.

|0./ az Önkormányzat e|ózetes kötelezettséget vá|lal - 1 l l01 cím - önként vállalt feladat - gépjĺírmű

bérleti díjára, melýnek összege évente 2.000,0 e Ft, fedezetéül a következő évekre azOnkormźnyzat
közhatalmi és egyéb bevételeketjelöli meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a következő évek költségvetési tervezése

L|./ megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t az a|źbbiaV'hoz kapcsolódó valamennyi

feladat teljes körű ellátásával:

a.) a lvĺÁv te|ep zajvédő fa|' tervezése (Hungária krt., Salgótarjáni út és a Keleti pályaudvarhoz

bekötő vasúęálya źt|ta| hatźLrolt teriilet északí és déli oldal) és a vi|lamospályák melletti

zajvédő fa|aktervezése, l0.000,0 e Ft összegben,

b.) Tömő u. útfelújítása, 85.000,0 e Ft összegben,

c.) Szigony u. 35. sz. alatti épület bontása, 21.000,0 e Ft összegben,

d.) szegéllyel együtt járdźk felújítása (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés), |2.760,0 eFt
összegben,

e.) Dugonics u. 1 1. sz. a|atti épület tllzfa|źnak felújítása, 34.937,0 e Ft összegben,

f.) Molnár Feľenc Magyar- Angol Két Tanítĺási Nyelvĺĺ Általános Iskola sportpálya burkolatanak

felújítása, 1 1.000,0 e Ft összegben'

g.) Molnáľ Ferenc Általános Isko|a sportudvar felújításą játszóudvar kialakítása, nyí|ászátők

cseréje 73.787 , e Ft összegben'

h.) Lakatos Menyhém Általános Iskola és Gimnáziumban lévő toľnaszoba szigetelése,

talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés' udvari burkolat felújÍtasa, 16.213,0 e Ft

összegben,

i.) 7 db óvodában sószoba kialakítása, 3.815,0 e Ft összegben,
j.) Vay Áaem u. felújítása, 2ó.000,0 e Ft összegben,

k.) Korányi S. u. fehijításának tervezése,2.200,0 e Ft összegben,

l.) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont telephelyeinek mĺĺködő nappali

e||źltźlst nýjtó klubok felújítása, f6.670,0 e Ft összegben,

m.) parkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó infoľmatikai eszköz beszerzése, 2.540,0 e Ft

összegben,

n.) parkolás-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó mobiltelefon beszerzése, 2.000,0 e Ft

összegben,

o.) Polgármesteľi Hivatalon belül ügyfélszolgálat kialakítrásának tervezése, l.500,0 e Ft

összegben,
p.) Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék Babóca és Minimanó Bölcsőde csatoľnahálózatźnak

felújítása, 3.755,0 e Ft összegben,

q.) Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyeľmekek Atmeneti

otthonában energetikai koľszeľűsítés, 3.000,0 e Ft összegben,

ľ.) Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyeľmekek Átmeneti

otthonában gázkazán cseréje, l.500,0 e Ft összegben,
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s.)

t.)

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kö'zpont Szeľdahelyi

Kĺizösségi Szállás 1ĺ-Érer-ľľogram) udvar burkolása, gépészeti felújítlása,

összegben,

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kö'zpont Koszorú u.

telephelyének az épĺilet tetőfelújítása, 4.500,0 e Ft össz,egben.

u. Családos
2.500,0 e Ft

LÉLEK-Háł

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 05.

I2./ ahatározat 1|.ĺpontja a|apjén felkéri a polgármestert a Józsefuárosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.-

vel kötendő megbízási szerződések elkészítésére és azok a|źńrására.

Fele|ős: polgármester

Határidő: 2016. május 3 1.

13.ĺ a Jőzsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. informatikai rendszerének kialakitźsźhoz 50.000,0 e Ft

támogatást nyújt, és felkéri a polgármesteľt a tĺámogatźĺsi szerződés aláírásáľa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 31.

I4.l fe|kéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének

terv ezésénél verye ťlgyel embe.

Felelős: polgármester

lJatźridó a következő évek költségvetésének tewezése

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Pénzĺigyi tigyosztáty, Gazdálkodásĺ Ügyosztály,

Józsefváľosi GazdáIkodási KiizpontZrt., Rév8 Zľt., Józsefváros Kiiztisségeĺéľt NonpľofrtZÍt.,
Jegyzői Kabinet BeIső Ellátási lľoda, Humánszolgáttatásĺ tigyosztály, Józsefváľosi Szociálĺs

Szolgáltató és Gyermekjótéti Kiizpont, Józsefvárosĺ Napľafoľgó Egyesíteft óvoda

Budapest, 2016. május 04.

Töľvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásźtbő|

a t,śE o'.ŕ
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dr. Mészár Erika
aljegyzo
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Képviselő-testület 2016. május 5-i ĺilés 2. blokk 2. napirendjéhez ''Javaslat a

Józsefváľosi onkormányzatf016. évi ktiltségvetésről sző|ő 1lf0ĺ6. (II.04.)

iinkormányzati rendelet módos ítására'' kiegészítés e

Közszolgtlltatási lakások bérbeszámítás
előirtnyzatának módosítása, mely bevételi és kiadási
e|őir źny zat emelést j elent

Törokbecse u. parkolós áv kia|akítására
átcsoportosítás a III0] -02 cím paľkoló megváltás
céltartalékról

Tisztes u. parkoló kialakítására átcsopoľtosítás a
1 I I07 -02 cím paľkoló megváltás céltaľtalékľól

13. havi illetmények és jarulékaira

- JSZSZGYK
- JEB
Civil szerv ezetek páIy ázati támo gatésa

MíÍkiidési általános taľtalékľól átcsopoľtosítások feladatokľa

önjáró takarítőgép

JGK ZRt. Informatik aí támo gatása

IakőhazakÍetőszerkezeteinekľészlegesfelújítása

taĺsasházaknak nffitott vissza és vissza nem
térítendő támogatás

Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer
fejlesztése

Polgármesteri Hivatal épületében a pince
helyiségeinek felújítása (szigetelés, gépészeti

b eav atko zás ok, vezeték há|őzat felúj ítása)

HĺÁv telep zajvédő fal tervezése (Hungaľia

kľt.Salgótaľjani út és Keleti pályaudvaľhoz bekötő
vasútpálya źitalhatárolt teľĹilet északi és déli
oldalára)+villamospályák melletti zajvédőfa|ak
teľvezése

KEOP 5 .2.9 épu|etenergetikai páIy ázat terv ezés,

előké s zíté s, ko zb e szetzé si tanác s adő đíj azása

nÉvsznľ. kozszo|gźl|tatási támogatás emelése

Tömo u. útfelújítás

fiĺtésszolgáltatás

víz csatoma

közmuőrźk, mérőhelyek szabványosítása ei. emelés

Műktidési általános tartalékľól átcsopoľtosítások műkiidési céltartalékra

41.069 e Ft

3.800 e Ft

5.493 e Ft

36.760 eFt
36.454 eFt

5.000 e Ft

16.510 e Ft

50.000 e Ft

40.000 e Ft

100.000 e Ft

17.780 e Ft

80.000 e Ft

10.000 e Ft

11.250 e Ft

6.500 e Ft

85.000 e Ft

16.509 e Ft

6.000 e Ft

5.000 e Ft
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kaputelefon kiépítés ei. emelés

kozö s sé gi elektromo s háIőzat áta|akítźsa

iskolabusz kotlezettségvállalás folyatása

Szigony u. 35. bontás (cserés)

j fu dák felúj ítása sze géllyel egyiitt (kivitelezés,
bonyolítás, műzsaki ellenőrzés)

Dugonicsu. 11. ťuzfal

Palotanegyed Idősek Klubja Baross u.21. kialakítása

Molnar Ferenc isk. sportpálya burkolat

Lakato s i sk. tomaszob a szi gete|és, ta|ajv ize s edé s

megszĹintetése, akadálymentesítés, udvari buľkolat)

Molnar Ferenc isk. spoľtudvaľ felújítása, játszóudvaľ

kialakítása, ablakcserék
7 db óvoda sószoba kialakítása

vay Ádĺm u. kivitelezés

Koľányi S. u. tervezés

Nappali Ellátást nyújtó klubok felújítása

parkoláshoz infoľmatikai beszerzés

paĺkoláshoz mobiltelefon beszerzés

gépjármii bérlet

Roma onkormĺĺny zat T étzene támogatás

PolgármesteriHivataltigyféIszolgáIatkíalakĺtása
tervezési díj
NEo Nevelést oktatást segítők |07,fő
keresetkieg észítése 1 8 %-o s emelésnek felel meg

JSZSZGYK bérfejlesztés |72 fő ( önként vállalt
feladatoknál alkalmazottakon és vezetőkön kívüli
íntézményĺ|étszćtmĺa)keresetkiegészítése,mely
18%-os emelésnek felel meg

JSZSZGYK 6 fó szociźtlis asszisztens havi bérlet

biĺosítása

Józsefuiĺľosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Nyari
tábor pótigénye tĺibblet költségekĺe (ingyenes

étkęńetés érdekében kĺegészitő támo gatás)

Ká|váriatér 18' szźxn alatti háziorvosi rendelő és az

addiktológiai szakľendelés új helyiségének tervezése

1.5f4 eFt

7.663 eFt

1.300 e Ft

21.000 e Ft

12.670 eFt

34.937 eFt

50.800 e Ft

11.000 e Ft

16.213 eFt

73.787 eFt

3.815 e Ft

26.000 e Ft

2.200 eFt

26.670 eFt

2.540 eFt

2.000 e Ft

1.000 e Ft

8.000 e Ft

1.500 e Ft

22.225 eFt

35.243 eFt

504 e Ft

2.508 e Ft
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JEB Babóca és Minimanó bcjlcsőde csatornaháIőzat
felújítása

JSZSZGYK szemé|y szállításra alkalmas kisbusz

JSZSZGYK gépj ármű cseréj e

JSZSZGYK gépjárĺnű cseľéje

JSZSZGYK díjhátralék kezelés dologi Dankó u.

ingatlanĺa

JSZSZGYK Víg Klub komfoľtosítás

JSZSZGYK oszikék Klub komfoľtosítás

GYAO energetikai korszeľűsítés

GYÁo gázkaztncsere

JSZSZGYK GYÁo esztétikai korszenĺsítés
kaľbantartás

JSZSZGYK GYÁo tárgyi eszközök beszerzése

JSZSGYK GYÁo kerékpaľok beszerzése

J S Z S ZGYK I elzór endszer es hźzi s e gíts é gnýj tás 6 0

db végberendezés beszerzése és beszerelése

LÉLEK udvaľ gépészetburkolás Szerdahelyi u.

Családos Közösségi Szállás

lÉlpr-progľam Koszoľri utcai épület tetőfelújítás

NEo Hétsz ínvfuág óvoda elhasználódott
eszközeinek, j átékainak, gyeľmekbútorainak cseľéj e

NEo munka és védőruha

3.755 eFt

8.000 e Ft

4.000 e Ft

4.000 e Ft

1.289 e Ft

800 e Ft

800 e Ft

3.000 e Ft

1.500 e Ft

900 e Ft

500 e Ft

1.250 e Ft

4.500 e Ft

2.500 e Ft

4.500 e Ft

1.000 e Ft

2.500 e Ft
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