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A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatarozat e|fogadásźthoz minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Yárosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság: x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság: x

Hatźtrozati javas|at a bizottság szźlmáta: A Vĺárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság / Emberi
Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjeszĺés megfálrgyalrásźú, a rendelet
terv ezet é s hatáĺ o zati i avas lat e l fo sadĺás át.

Tisztelt KépvÍselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A2017. évi költségvętésről szőIő 36lf016. CXII. 21.) önkormźnyzatí ľendeletet a Képviselő-
testĹilet 2016. december 20, napjćn fogadta e|,20t7.januaľ 1-jei hatályba lépéssel.

Az eltelt időszakban több költségvetést érintő tétel meľült fel, melyek a2017. évi költségvetés
módosítását teszik szĹikségessé.

1. A Dankó u. 18. szźml alatti sportpályát aJőzsefvźtros Közösségeiért Nonpľofit Zrt,hasznáIja
(a továbbiakban: JKN Zrt,), Ahasznźiati megállapodás szeľint a felújítási, nagykaĺbantartási
feladatokat az onkormźnyzatnakkell elvégeznie, A JKN Zľt. jelezte, hogy sziikségessé vált
a sportpály a vi|ágításának kiépítése, melynek kĺlltsége varhatóan 1 .3 1 6 e Ft.



2. A Magyaľkúton talál.hatő eľdei iskolában a fritést és melegvizet biztosító
meghibásodott, javítása gazdaságtalan, javasolt a cseréje, melynek beszeľzési
beszereléssel együtt I4.I72 eFt.

3. Az onkoľmrányzat kÓltségvetésében keľĹilt meglewezésre a JKN Zľt. szervezésében
megrenđezésľe keriilő rendezvények egy tésze. A feladat e||átása végett szfüséges a
fedezetet aZrt, ńszéte közszolgáltatási szerződés keľetében átađlll, melynek összege 4.227
e Ft.

4, A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. jelezte, hogy az alábbi 2016. évi
költségvetésben biaosított eIoirtn,yzato|<ra nem' vagy csak részben töľtént
kötelezettségvállalás :

- Szźzaďos út, Ciprus u. és a Sport u' ktizötti szakasz felújítása. 20.000 e Ft,
. Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baľoss u.2l, 47 .37I eFt,
. Polgĺíľmesteri Hivatal iigyfélszolgálat kialakításrának tervezési díja 1.500 e Ft,
- Bláthy o' u', Bíró L. u' és a Vajda P. u. közĺitti szakasz felújítás tervezési díj, hatósági

díj 5.800 e Ft'
- Tömő u. - Leonardo da Vinci u' - Balassa v. szakasz útfelújítás 20.000 e Ft,
. Korányi S. u. 14' és 16, sztlm alatti épület bontása 19.000 e Ft'
- Lujza u. I5. fodémcseľe 2.425 e Ft
A 2017. évi költségvetéséről szőIő 3612016. (XII.21.) önkoľmányzati ľendelet 9. $ (2)

bekezdése szeľint a2016, évi kötelezettséggel nem teľhelt e|őírźnyzatok felhasznáIásérő| a
Képviselő-testtilet dönt.

5. A Józsefuĺírosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) szal<képzó iskolrákkal kötött
együttműködési megállapodás keretében évek őta biztosít gyakorlati helyet a
kisgyermeknevelő képzésben ľészľvevő hallgatók részére. Ennek folýatásaképpen a JEB
2016 márciusától a duális képzés bevezetésével kisgyeľmęknevelő hallgatókkal kötött
tanulőszerződés keretén belül nyujt gyakoľlati helyet.
2017. maĺcius l-jétől a fenti duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
e||átástlta, valamint a recepciós feladatokľa 1 fővel sztikséges megemelni a JEB |étszźrnát
hatźrozat|an időre. A tervezett bérköltség 200.000 Ft/hó. A személyi juttatásokľa és
jrárulékaira, valamint a cafet&ia-juttatásra a 2017. költségvetési évľe 2'34f e Ft fedęzet
biztosítása sztikséges, melyet javasolom a Polgáľmesteri Hivatal személyi juttatások és

munkaadót terhelő j árulékok e|őirćnyzataľól átcsoportosítani.
Tekintettel arra) hogy a |étszźĺmemelés hatáĺozat|an időre szól, ezért előzetes
k<jtelezettségvállalás is szfüséges 2018-tó1 évente 3.103 e Ft ĺĺsszegben önként váIla|t
feladatként'

6. A 2017. évi költségvetés az a|ábbi beruhĺĺzási, felújítási e|őirźnyzatokat taľtalmazza'
amelyek teljes k<ini bonyolításával javasolt megbízni aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
ZÍt-t,

a.) Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvaľ alatti teľület ultrahangos vizsgálata, fe|tárás,
tömedékelése, 6.668,0 e Ft összegben,
b') Asztalos S. u. (Keľepesi út - SalgótatJání tft szakasz) felújításanak teľvezése, 3.500,0
e Ft ö'sszegben,
c.) Dobozi u. (Ittrépszínházu. -Magdolna u' szakasz)tewezés,10.800,0 e Ft <isszegben,

d.) Dobozi u. (Iltrépszínhźz u. - Fiumei út, a Remíz mellett a Baľoss utcáig) tervezés,
10.400,0 e Ft összegben,
e.) Salgótarjáni út MAV telep (zsákutcaszakasz) tervezés 2.800,0 e Ft összegben,
f.) Futó u.39-4I, ktjzötti szakasz felújítása, 5.000,0 e Ft összegben,
g.) Szentkirályi u. 5I.49, közötti szakasz felújítása, 18.000,0 e Ft összegben,
h.) Salgótaľjani út (Asztalos S. u. _ Hungaria krt. között) tervezés 3.300'0 e Ft
összegben,
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i.) szegéllyel egyĹĺtt jźĺđek felújítasa (kivitelezés, bonyolítás, miiszaki ellenőrzés),
10.000,0 e Ft összegben,
j.) 6 db óvodai éptiletben riasztórendszeľ korszerűsítése, 2.|55,0 e Ft ĺisszegben,
k.) JEB _ Keľepesi u. - konyha épület riasztóľendszęr koľszerűsítése, 250,0 e Ft
összegben,
1.) JEB központi egység ľiasztóľendszer koľszeľűsítése, 280,0 e Ft összegben,
m') JEB Fecsegő.tipegők Bölcsőde éptilet riasztóľendszeľ koľszenĺsítése, 330,0 e Ft,
n.) JEB 4 telephelyén elektromos kapcsoIőtáb|ájanak korszenisítése, 5.500,0 e Ft
összegben.

7 . a Jőzsęfvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. te|ephelyének (or u. 8') felújításaĺa 5.000,0 e Ft,
a Dankó u. 3-5. sz. a|atti telephelyľe felépítendő fahazak légkondicionáló beľendezéseinek
beszerzésére 300,0 e Ft, valamint a feladate||átáshoz sztikséges 4 db kerékpátrbęszerués&e
300,0 e Ft előirányzatot tartalmaz a 2017. évi ktiltségvetés trĺmogatásként. A feladatok
végľehajtása érdekében szĹikséges a támo gaÍźłsi szetzóđés megkötése a Józsefvaľosi
Gazdálkodási Központ Zĺt.-ve|,

8. A Képvisęlő-testület a |0912016. (V.05.) szám,íhatfuozat 6, és 7. porrtjában a következőt
fogadta el:

,,6.l a) aJőzsęfvźtosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a|ka\mazottjait_
<jnként vállalt feladat - avezetők,középvezętők kivételével2016. május 1' napjától
határozat|an'ideig, de a szociális életpályamodell bevezetéséig önkoľmanyzati keľeset-

kiegészítésben részesíti, melynek ö,sszege a garantá|t illetményiik |\o/o-a,

b) az a) pontban foglaltak miatt e|őzďes kötelezettséget vállalt évente a kiťlzętót
terhelő járulékol'kal egytitt 60.417,0 e Ft.ra, melynek fedezetéi| a követkęző évek
k<izhatalmi és azegyéb saját bevételeket jelöli meg.

7,l a) a Józsefuaľosi Napraforgó Egyesített óvoda pedagógus életpályamodellbe nem
''..i .. tartoző nevelő-oktató munkát segítő kozalka|mazottjainak tészéte - önként vállalt

feladat - 201'6. május |-tő| határozatIan ideig önkormányzati kereset-kiegészítést
biztosít běnendezéstik érdekében, melynek összege a garuntźit illetményĹik I8%o.a,

b) az a) pontban foglaltak miatt e|őzętes kötelezettséget váIIaLt évente a Vjťlzetőt
terhelő járulékokkal egyiitt 38.100,0 e Ft-ľa, melynek fedezetéül a következő évek
kĺizhatalmi és az egyéb saját bevételeket jelĺili meg.''

20I7-ben az ériĺteteľt költségvetési szerveknél a fenti határozatban megállapított osszegú
kereset-kiegészítés kertilt megtervezésľe. Ehelyett azoĺban a mindenkoľi garantźit

illetménynek megfelelő ĺisszeget kell biztosítan azintézmények költségvetésben.

9' A Potgármesteri Hivatąĺ műkÓdéséhez, a feladatok megvalósításához az alábbi eszkozök

b e s zerz.é s e s zülrs é ge s :

- informatikni eszkozÓkpótlósa: 2.200,0 e Ft,
. infoľmatikni rendszerfejlesztése I7.800,0 e Ft
- irodabútor beszerzés 5.000'0 e Ft
A fe dezetet j avaslom a fejle szté si céltąrtalékr ól bizto sítani.

]0. A Képviselő-testület a 262/20]6. (XII.20.) szómú hatórozatának ő-7. pontjában az
al áb b i ak s z er int dönt ött.'

6, Kovács Zalón rézJiłvós zenekąrával 2017. évre kozszoĺgóltatási szerződést (cerületi

rendem.źnyeken fellépés) _ önként vállalt feladat - köt és a 20]7. évi támogatás osszegét



],000,0 e Ft-ban óllapítja meg és felkéri a polgármestert a közszoĺgáltatási szerződés
aláírására.

7. a l,ĺ,{'ĺĺ Szimfonikus Zeneknrrat 2017. évben kazszolgáltatósi szerződést (kerületi
eseményenfellépéý - Ónként vóllaltfeladat - kÓt és a 20]7, évi támogatás osszegét 2.500,0
e Ft-ban állapítja meg és felkeri a polgármestert a kozszolgóltatási szerződés ąlóírósára.,'

A szerződéses partnerekkel tt;rtént egleztetések alapjón nem krizszolgáltatási, hąnem
támogatósi szerződés megkotése javasolt, melyhez sztilaéges a hatórozat módosítása.

1 ]. A roma zenei kultúra ápolása céljóból a Józsefváros KÖzosségeiért Nonprofit Zrt. ad
otthont a 60 fős Józsefvárosi Cigányzeneknrnak a kÓzfoglalkoztatás keretein belül. A
Józsefiárosi Cigányzenekar rendszeresen föllép a Józsefvárosi Szociális SzolgóItató és

Gyermekjóléti Központ idősek klubjaiban, valąmint a kerület jeĺentősebb ünnepein,

eseményein. Az idei évben Budapest Fővóros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatal
Hatósági Főosztóly Foglalkoztatási osztálydnak tójékoztatása szeľint közfoglaĺkoztątósi
létszámok volumenét a munkanélküliek szómának csökkenésére tekintettel mérsékelte, mely
a Józsefvárosi Cigányzeneknr zenészeinek létszámát is érintené, A 2017' mórcius ]-jétől
induĺó programban azonban a Foglalknztatási osztály lehetőséget ad a Cigónyzenekar
tagjai tekintetében h'łlan ńmogatási szerződés kotésére, amely alapján a korábbi 60 fős
ĺétszám bér és járulékni kahségeinek 50%-a igényelhető tómogatáskent, míg az
intézményelcľlél és gazdasógi tórsaságokrlál rcrténő fogĺalkoztatás esetében I30 Jőre I00
oń-os támogatás mellett lehet benyújtani ąz igényeket'
A tervezettek szerint a közfoglalkoztatási létszámok _ az intézményi igények felmérése
alapjón - az alábbiak szeľint alakulnak a 2017' máľcius L-tőI 20]8. február 28-ig tartó
] 0 0oÁ-o s t ómo gat ásti pr o gľ amb an :

Intézmény
Létszál

m
Alapfo

kú
Kiizépf

okú

I
Józsefu aľosi Szent Kozma Egészségtigyi
Központ

4 3 L

2 Józsefu aľosi Egyesített Bölcsődék 9 9 0
a
J Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. 58 56 2

4 Józsefu aľosi Polgáľmesteri Hivatal 24 I L6

5
Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekióléti Központ
t7 t4 3

6 Józsefu aľo s Kĺizĺj sségeiért Nonpr oťlt Zrt, 18 T6 ?

Osszesen: 130 106 24

2017. évi kiizbeszerzési teľv elfogadása

Aközbęszerzésekľől sző|ő 2015. évi CXLII. törvény 42. $-a a|apjźn:

,42. S Q) Az 5' $ (1) bekezdésében meghatározott ajtnlatkérok - a központibeszerző szervek
kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb maľcius 3I, napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési teľv) készítęnek az adott évrc tervezett
kozbeszeruéseikről. A k<jzbeszęrzési tervet az aján|atk&ó |ega|źhb öt évig megőľzi. A
kozbeszer zési tęrv nyilváno s.
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(2) A közbeszeruési terv elkészítése ę|őtt az ajanlatkéľő indíthat kozbeszerzési eljaľást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szeľepeltetni kell.

(3) A kozbeszerzési terv nem vonja maga utźn az abban megadott közbeszerzésľe
vonatkozó eljaľás lefolýatásĺának kötelezettségét, Az ajanlatkérő akozbeszerzési teľvben nem
szereplő kozbeszerzésľe vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszeľzésre
vonatkozó e|jáľást is lef'o|ytathat. Ezekben az esetekbęn a kcĺzbeszerzési teľvet módosítani kęll
az ilyen igény vagy egyéb véůtozźts felmeľĹilésekoľ, megadva a módosítás indokát is.''

A Polgármesteľi Hivatal szervezeti egységei, az önkoľmźnyzati költségvetési szervek,
valamint az ĺĺnkoľmźnyzati tulajđonban źlI|ő gazdasági tĺĺľsaságok adatszo|gőItatása a|apjźn az
előteľj esztés melléklet éÍ, képezi az onkoľm źnyzatí 2017 . évi kcjzbes zeruési tervéľe vonatkozó
javaslat.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés I. fejezetének 1..5. és 8,.9., valamint ą ]]' pontjában szeľeplő feladatok
megvalósításéůloz eIőirźnyzat átcsopoľtositésta, ktiltségvetési bevételi és kiadási e|ofuźnyzat
emelésére és tartós kötelezettségvállalásra van sziĺkség, a 6,, a 7. és a ]0. pontjában
szerződéskcitésre vonatkozó javaslat szeľepel, melyekre vonatkozó döntés a Képviselő-testĹilet
hataľköľébe tartozik. Az onkoľmĺínyzat közbeszerzési tervének jóvahagyása szintén a
Képvíselő-testÍ'ilet hatásköréb e tartozik,

ilL A dtintés célja' pénzügyĺ hatása

Az előteľjesztés I' fejezetének 1. pontjában foglaltak fedezetéül _ 1.316 e Ft_ javaslom az
általanos tartalékot megjelölni, a2. és 9. pontban foglaltakľa a fejlesztési céltaľtalékot |4,172
e Ft és 25'000,0 e .F'ĺ cisszegben.

A 3. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat 11101 címen tervęzett személyi juttatások
e|őirtnyzattnak2,819 e Ft-tal, a munkaadót tęrhelő jaľulékok előirányzatának 1.408 e Ft-tal
töľténő cscikkentése szĹikséges a l 1805 cím mfüödési célú támogatások áI|affiháďaľtáson
kívĹilre e|óirényzat megemelésével egyidejiileg'

A 4. pontban foglaltak fedezetę a20I6. évi szabad maľadvány.

Az 5, pontban foglaltak miatt a Polgrĺľmesteri Hivatal személyi juttatás (céljuttatás) és
munkaadót terhelő jĺĺľulékok előírényzataľól keľül átcsopoľtositásra 2.342 e Ft a JEB
kĺiltségvetésébe, és előzetes kötelezettségvá|Ia|ás javasolt az onkoľmanyzat saját és
közhatalmi bevételeinek terhére hatźĺrozat|an időľe. ĺjnként vallalt feladatként évente 3.103 e
Ft összegben.

A 6.,7 . és ] 0. pontokban foglalt feladatok előirěnyzata a20I7 . évi költségvetésben szerepel.

A 8. pontban foglalt kereset.kiegészítések 2017. évi kiilönbözete a Napľafoľgó Egyesített
ovodáknál jĺáľulékokkal egyĹitt 5.74I.863,- Ft, míg a Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjóléti Központnál járulékokkal egyutt I|.264.425.- Ft' A kiilönbözet fedęzetéi| a
múkĺj dé s i általáno s tarta|ék e|ofu źny zatát j avas l om me gj elö lni.

A ] ]. pontban részĺetezett zenészek foglaĺkoztatási kaltségeit, valamint az onrészt ąz alábbi
táblázat tartalmazza:



Kokség nem megnevezése

A támogatás teljes időtartamára
(FĐ

2017 2018

t. Ka zfo sl alko zt atott ak k1zfo pl alko zt atás i b ér e 48 9r8 000 9 783 600

2.

Közfoglalkoztatósi béreket terhelő szociáIis
hozzáiárulási adó 5 380 980 I 076 196

3. Bérkoltsés összesen I ] + 2l 54 298 980 I0 859 796

4. B érkolt s é s ut án i sénvelt t ámo sat ás 27 149 490 5 429 898

.l Kömetlen k)Itsések I 14 000 0

6. KÓmetlen knltsések utón isénvelt támosatós * I 14 000 0
.f Támosatási isénv ĺ)sszesen l.4+6l 27 263 490 5 429 898

8. Felaiánlott saiát erő osszeqe tt3+5l-7l 27 149 490 5 429 898

A támogatási szerződés 20]7. mórcius I. napjától 20]8. február 28. napjáig kathető.

A Tómogatási szerződés megĺcötéséhez 20]7-ben 27'149.490,- Ft, 20]8-ban 5'429'898,- Ft
fe dez et s ziiks é ge s onr é s zké nt'

20l7-ben a fedezet ą ]1]07-0] címen a kozfoglalkoztątós onrész céltartąlék előirányzaton
biztosított, 20]9-ra előzetes kötelezettség vállalás keretében _ katelező feladat - javaslom a

fedezetet biztosítąni az onkormónyzati saját műkodési bevételek terhére. A feĺadat ellátása
végett szülaéges a fedezetet a JKN Zrt. részére kozszolgáltatási szerződés lreretében ótądni.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testtilet hatásköľe az <jnkormźnyzat 20|7. évi költségvetéséľől szőIő 36lf0l6,
(XII.21.) önkoľmĺĺnyzati ľendeletben foglaltakon, valamint a 2212016. (II.04.) száĺ'ĺÍł
képviselő-testĹileti hatérozattal elfogadott Önkoľmányzat Kozbęszeruési és Bęszęľzési
S zab á|y zatában fo gl altakon al apul.

Kérem az a|źhbi hatźr ozati j avas l at e l fo gadás át.

HATÁRoZATIJAVASLAT

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

|, a) a Dankó u' 18. szźml a|attí spoľtpálya vi|ágítźsźnak kiépítésére 1.316 e Ft-ot bíńosít az
általĺĺnos műkĺidési tartalék teľhéľe'

b) az a) pontban foglaltak miatĺaz onkormányzat|aadás 11l07-01 cím - kötelező felađat
_ mfüödési cél és általanos taľtalékon belül az általanos tartŁ|ék e|őfuźnyzataĺól 1.316,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ben:hźuźlsi e|őirźnyzatźtra.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határido: 20|7, februtr 02.



2, a) a Magyarkútontalá|ható erdei iskolában a fiĺtést és melegvizętbiztosítőkazźn cseréjére
támogatásként |4.172 e Ft biĺosit a Jőzsefvráros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a
kozszo|gá|tatásiszerződésenbelülafejlesztésicéItarta|ékterhére,

b) az a) pontban foglaltak miaÍt az Önkoľmányzat kiadás I1I07-02 cím - <inként vá||alt
feladat _ fejlesáési céltaľtalék előiranyzatérő| I4,l72,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11805 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási céIÍl támogatások á||aÍnháztaľtáson
kívtilre e|ő ĺr źny zattlt a,

c) felkéri a Polgármestert az a)-b) pontokban foglaltakľa tekintettel a Józsefuáľos
Közösségeiért Nonpľofit ZÍt. 20|7. évi kozszo|gźitatási szeľződésének és annak
mellékletét képező kompenzáció, üĺmogatás módosításaľa és a|éłiľásźxa,

Felelős: Polgáľmester
Hatĺáľidő: 2017. fębrutr 02,

3. a) az onkormrĺnyzat kĺiltségvetésben a 11101 címen tewezeLl, ľendezvényeket a
Józsefuaros Kĺjzĺjsségeiéft Nonpľofit Zľt. szervęzzę ffiog, ęzért 4.227,0 e Ft.tal a
kozszo|gáItatási szerződésben foglalt 20|7. évi kompenzáció összegét megemeli,

b) a, a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkíadás 11101 cím _ önként vźila|t
feladat - személyi juttatások (teprezentáció) előiľanyzatétrő| 2.8|9'0 e Ft.ot, a munkaadót
terhelő jaľulékok és szociális hozzájźlru|ás e|oirźnyzatarőI 1.408,0 ę Ft-ot átcsopoľtosít a
11805 cím _ önként vállalt feladat _ működési célú támogatások á|Iaű,háZtaľtáson kívĹilre
e|oirźnyzattra,

c) felkéľi a Polgáľmesteľt a Józsefvaľos Kĺizcisségeiért Nonprofit ZÍt. 2017, évi
kozszolgá|tatési szerződésének és aĺrnak mellékletét képező kompenzáció, támogatás
módosítására és aláirására az a) és b) pontokban foglaltak miatt.

Felelős: Polgármesteľ
Hataridő 2017 . februźr 02.

4.20l7.ben a20|6. évi szabađ maľadviíny terhéľe _ a2016, évi költségvetésben szeľeplő
feladatok és előirtnyzatok - az a|ábbi feladatokľa és ö'sszegben biztosítja afeđezetet:
. Szénados út, Ciprus u. és a Spoľt u' k<lzĺitti szakasz felújítása 11601 cím _ önként

vá||a|t feladat _bervhazás 20.000,0 e Ft
- Tömő u. - Leonardo da Vinci u. - Balassa u. szakasz útfelújítás 11601 cím _ önként

vállalt feladat -.bervhazás 20.000'0 e Ft
- Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baľoss u.2I. 11601 cím _ önként vállalt

feladat -,benlhazás 47.37I,0 e Ft
- Polgrĺrmesteľi Hivatal ügyfélszolgźiatkia|akitásanak tervezési díja 11601 cím _

önként vállalt feladat _benlhazás 1.500,0 e Ft
. Bláthy o. u., Bíró L. u. és a Vajda P. u. k<jzötti szakasz felújítás tervezési díj, hatósági

díj 11601 cím - önként vállalt feladat -berghazás 5'800,0 e Ft
. Koľĺínyi S. u. 14. és 16, szźłm alatti éptilet bontása ||602 cím _ önként vállalt feladat

_ dologi kiadások l9'000,0 e Ft
. Lujza I5' fÓdémcsere ] ]602 cím _ cjnként vállalt feladat - 2.425,0 e Ft



5.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 20|7. februríľ 02.

a) a Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék engedé|yezett létszámát 2017. marcius l-jétől _
önként vállalt feladat - 1 fővel megemeli hatérozatLan időľe,

b) a, a) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének teľhéľe 2018. évtől
taľtós múködési előzetes kotelezettséget vállal évente 3.103,0 e Ft tjsszegben, melynek
fedezętéül az onkoľmźnyzatsaját és közhatalmi bevételeit jelöli meg,

c) alétszźĺrlemelés 2017 ' évi kĺiltségei fedezetének biztosítása miatt
- a Polgáľmesteľi Hivatal 12202 cím _ önként vállalt fa|adat - személyi juttatás (céljuttatás)
e|oirényzatát |,90I,5 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális hozzźĄáľuLźlsi adó
e|óirényzatźLt 440,5 ę Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a mfüĺjdési finanszírozási
bevételen belu| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás Íizetési szćĺnl'én
töľténő j őv źir ása e|őir źny zatát csökkenti.
. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ önként vállalt feladat _ bevételi mĺĺkĺjdési
ťĺnanszítozási bevételen beltil azirźnyitőszewitámogatásként folyósított támogatás fizętési
szźrriźn töľténő jővźlfuása e|ŕ5irtnyzatát 2,342,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejrileg a
kiadás 40t00-02 cím _ ĺĺnként vá||a|t feladat - személyi juttatás e|ofuányzatźĺt (törvény
szeľinti illetmény 1.800,0 e Ft, béren kívtĺli juttatások 101,5 e Ft) 1.901'5 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzźljárulási adó (szociális hozzźĄáru|étsi adó
396,0 e Ft, EHo 26,5 e Ft, SZJA 18,0 e Ft) előiranyzatźi 440,5 e Ft-tal megemeli'

Felęlős: Polgármester
Hatĺíridő: 2017, februar 02.

megbízza a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az alábbiak szerinti valamennyi
feladat teljes köríĺ ellátásával:

a.) Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvaľ alatti teľület ultľahangos vizsgá|ata, feltźrás,
tömedékelése, 6.668,0 e Ft összegben,

b.) Asztalos S. u. (Keľepesi út Salgótaľjani út szakasz) felújításanak tervezése,3.500,0 e Ft
összegben,

c.) Dobozi u. Q.{épszínházu'- Magdolna u. szakasz) tervezés, 10.800,0 e Ft összegben,

d.) Dobozi u. (Népszínhéa u.. Fiumei út, a Remíz me||ett a Baľoss utcáig) tewezés,
l0.400'0 e Ft összegben,

e.) Salgótaľjani út MAV telep (zsrĺkutcaszakasz)tervezés2.800,0 e Ft összegben,

f.) Futó u.39-41. közötti szakasz felújítása, 5.000,0 e Ft összegben,

g.) Szentkiľályi u. 5I-49. közötti szakasz felújítása, 18.000,0 e Ft összegben,

h.) Salgótarjáni út (Asztalos S. u. _ Hungaľia kľt. között) teruezés 3.300,0 e Ft összegben,

i.) szegéllyelegyĹitt jaľdekfe|t$ítasa (kivitelezés, bonyolítás,muszaki ellenőľzés), 10.000,0
e Ft összegben,
j.) 6 db óvoda épületben ľiasztórendszer koľszenĺsítése, 2.155,0 e Ft összegben,

k.) Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék (a továbbiakban: JEB) _ Kerepesi u. - konyha épület
ľiasztóľendszer koľszenĺsítése, 250,0 e Ft összegben,

1.) JEB kdzponti egység ńasztőreĺdszer koľszenĺsítése, 280,0 e Ft összegben,

m.) JEB Fecsegő-tipegők Bĺilcsőde épĹilet riasztórendszer koľszenĺsítése, 330,0 e Ft,

6.



7.

8.

n.) JEB 4 telephelyén ęlektľomos kapcsolótáblájának korszeľiĺsítése, 5.500'0 e Ft
összegben.

o) Dankó u. 18. szźtma|aÍfiíspoľtpálya vi|ágításźnak kiépítése 1.316 e Ft

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 2017, februáľ 02.

ahatźtrozat 8. pontja alapjźn felkéri a Polgármestert a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-v e| kötendő megbízási szerződések elkészítésére és azok a|áításáĺa,

Felelős: Polgáľmesteľ
Hataĺidő: 2017. februáľ 0f ,

a Jőzsęfvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt. te|ephelyének (or u. 8.) felújításához 5.000,0 e
Ft összegben, a Dankó u' 3-5' sz, alaĹĺi telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló
beľendezéseinek beszerzéséte 300,0 e Ft összegben, valamint a feladate||źtáshoz szĹikséges
4 db. kerékpaľ beszerzésére 300,0 e Ft ĺjsszegben támogatást nyújt, és felkéri a
Polgĺĺrmestert a támog atási szęrződés aláíľásĺĺľa.

Felelős : Polgiírmester
Hataľidő: 2017. februaľ 1 0.

a) a Józsefuaĺosi Önkotmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon
beln| az általrĺnos tarta|ék- kötelező feladat _ előirźnyzatáró|' 17,006,3 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 1l108-02 cím műkĺjdési finanszitozási kiadáson beliil az irźnyitőszervi támogatás

fizetési szám|éra tĺjľténő utalása - k<ltelező feladat e|oirźnyzatáľa l6.t06,5 e Ft-ot, az
irźnyítőszervi tĺímogatás ťrzetési szźrr:Jáĺa torténő utalása _ önként vźl|Ia\t feladat -

el,őir źny zataľa 8 9 9, 8 e Ft-ot kere s et-kie gészítés címén'

b) az Napraforgó Egyesített óvodak 72IO0.|7 cím _ kötelező feladat _ mrĺködési
ťtnanszirozási bevételęn beltil azirźnyitőszewitźtmogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szárĺiźľn történő jőváitésa eIoirźnyzatát és ezze| egyidejrileg a kiadás személyi juttatás,

ezen beltil a tcĺrvényi illetmény e|oirányzatát 4.706,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jĺĺľulékok és szociális hozzájćrulási adó előittnyzatát t.035'4 e Ft-tal megemeli keľeset-

kiegészítés címén.

c) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40I02.0I cím - kötelező
feladat - működési ťlĺanszítozásí bevételen belül aZ iľányítószervi támogatásként

folyósított támogatás fizętési szám|ćĺntörténő jővaírása e|őirźnyzatát és ezze| egyidejűleg a

kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|ofuźnyzattú. 798,5 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzźtjźrulási adó e|oirćnyzatát 175,7 e Ft.tal
megemeli kereset-kiegészítés címén.

d) a Józsefrarosi Szociátis Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102-02 cím _ kĺitelező
feladat - működési ťĺnanszitozási bęvételęn belül az irźnyítőszervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési szám|tn tĺirténő jőváfuása e|őktnyzatźú és ezze| egyidejűleg a

kiadás személyi juttatás, ezen bęltil a tĺlrvényi illetmény eLőirźnyzatát 601,0 e Ft-tal, a

munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźljáĺulási adó e|óirźnyzatát 132,2 e Ft-tal
megemeli keľeset-kie gészítés címén.

9.



e) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I0f-03 cím _ kötelęző
feladat - miĺködési ťtnanszirozási bevételen belül az irĺányítószervi tamogatásként
folyósított tźlmogatás fizetési szám|án történő jőváirása előírźnyzatát és ezzęI egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény eloftźnyzatát 97,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtrulási adó e|őirźnyzatźLt 2|,3 e Ft-tal
nregenreli keľeset-kiegészítés címén.

f) a Józsefuiáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont 40102-03 cím _ önként
vállalt feladat - mfüĺjdési finanszíľozási bevételen belül az irźnyítőszeľvi tĺímogatásként
folyósított tĺĺmogatás fizetési szźm|źntörténő jőváfuása eIőirźnyzatźń és ezze| egyidejrĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a töľvényi illetmény eloirźnyzatźLt 2tt,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźlrulási adó e|óirźnyzatát 46,5 e Ft-tal
megemeli keľesęt-kiegészítés címén.

g) a Józsefuĺáľosi Szocialis Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40103 cím - kĺjtelező
feladat . működési ťĺnanszítozźsi bevételen beliĺl az iľányítószeľvi támogatásként
folyósított tiĺmogatás ťĺzetési szźmiźntöľténő jőváirása e|oktnyzatźtt és ęzzęI egyidejrĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen beliil a tĺlrvényi illetmény e|őirényzatźń I,2I4,I e Ft-tal, a
munkaađót terhelő járutékok és szociális hozzźtjárulási adó e|óirźnyzattlt 267,| e Ft-tal
megemeli keresęt-kiegészítés címén.

h) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím _ kĺitelező
feladat - mfüödési ťtnanszirozási bevételen belül aZ irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számléntörténő jőváírása elófuźnyzatźú. és ezzel egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|őirźnyzattLt 224,7 e Ft-tal, a
munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźljźrulási adó e|oirźnyzatát 49,4 e Ft-tal
megemeli kereset.kie gészítés címén.

i) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40104-02 cím _ kötelęző
feladat - mfüĺjdési ťlnanszirozási bevételen beliil az irtnyítőszerví tlĺmogatásként
folyósított támogatás fizetési számltntöľténő jőváírása e|őírźnyzatát és ezzeI egyidejiĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a töľvényi illetmény e|óirźnyzatát I.678,4 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtrulási adó e|oirźnyzatát 369,3 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén.

j) a Józsefuiárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40104-02 cim - önként
vá||a|t feladat - miiködési ťtnanszíľozási bevételen belül az irtnyitószęrvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźtrlántöľténő jőváfuása e|őfuźnyzatźú, és ezze| egyiđejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen bęlül a törvényi illetmény e|oirźnyzatźLt 304,l e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzéljérvlási adó e|őirźnyzatát 66,9 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén.

k) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40105 cím _ kötelező
feladat - mtĺködési ťlnanszirozási bevételen bęlĹil az irźnyítőszewi támogatásként

folyósított támogatás fizetési számLźntcĺľténő jővźftása előirtnyzatát és ezze| egyidejúleg a
kiadás személyi juttatás, ęzen belül a tĺiľvényi illetmény e|őirćnyzatźLt|.3|7,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|ási adó e|ófuźnyzatát 289,9 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészítés címén.

L0



1) a Józsefuarosi Szociális SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Központ 40106 cím _ kötelező
feladat - mfüĺjdési ťlnaĺszítozási bevételen belül az irányítószeľvi támogatasként
folyósított támogatás fizetési szá.m'lćn történő jőváírása elofuźnyzaté.ŕ- és ezzel egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ęzen belül a tĺirvényi illetmény eloirźnyzatát 922,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjárulási adó e|óĺrányzattLt 203,0 e Ft-tal
nregenreli keľeset-kiegészítés címén.

m) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím - önként
vállalt feladat - múködési finanszírozási bevételen belül az irźnyítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számltn tcirténő jőváírása eloirényzatźfi és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény elofuźnyzatát 22I,8 e Ft.tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adó eloírćnyzatát 48,8 e Ft-tal
megemeli keľeset-kię gészités címén.

n) a Józsefuaľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Kĺlzpont 40108 cím _ kötelező
feladat - miĺködési ťĺnanszítozási bevételen belül az irányítószervi támogatasként
folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jővéirása e|őirźnyzatźŃ és ezzel egyidejĹĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen beliil a tciľvényi illetmény elofuźnyzat t 413,3 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzttjérulási adó elofuźnyzatát 90,9 e Ft.tal
megemeli keľeset-kiegészítés címén'

o) a Józsefuaľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ 40109 cím _ kötelező
feladat . működési ťnanszítozźsi bevételen belül az iľányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizętési szám|án történő jőváitása e|oirźnyzatźlt és ezze|' egyidejrĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|óirźnyzatát |.228,2 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájarulási adó e|őfuźnyzatźLt 270,2 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén.

Felelős: Polgármester

Hatráľidő: 2017. februĺĺľ 02'

]0, a) ą Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszkozok és irodabútorok

beszerzésére 25.000,0 e Ft-ot biztosít afejlesztési céltartąlék terh,źre,

b) az pontbanfoglaltak miatt az onkormányzat kiadós 11]07-02 cím - Ônként vállalt

feladat _fejlesztési céltartalék előirányzatáról 25,000,0 e Ft-ot átcsoportosít ą ]]]08-02
cím _ koteĺező feĺadat - felhalmozósi finanszírozási kiadáson belĺłl az irónyítószervi

tómogatáskźnt folyósított tómogatós kiutalásą _ Ónként váĺlalt feladat _ előirĺźnyzatára,

c) A Polgórmesteri Hivataĺ ]2201-0] cím - katelező feladat _felhalmozásifinanszírozási

bevételen beltłl az iľányítószervi tdmogatásként folyósított támogatás fizetési számldn

történő jóvóírása előirányzatát 5'000,0 e Ft-tal, a ]2201-02 cím - l<ĺltelező feladat _

felhalmozási finanszírozási bevéteĺen belul az irányítószervi tómogatósként folyósított
támogatás fizetési számlán történő jóvóírása előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

Ezzel egłidejűleg a kiadás 12201-01 cím _ karclező feĺadat _ beruházás előirónyzatát

5.000,0 e Frrul és a ]220]-02 cím_katelezőfeladat_beruházós eĺőirónyzatát 20.000,0 e

Ft-tal megemeli.
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Felelős: Polgármester
Hatóridő: 2017. február 02.

]]' a Képviselő-testület az aldbbiak szerint módosítja a 262/20]6. (XII.20') szómú

határozat 6' pontját:

,,a Külső-Józsefvárosi Református Diakóniai Alapínóny részére (székhelye: 1089

Budapest, Kőris u, ]3.; adószám: ]806589]-l-42) 2017. évre ].000,0 e Ft vissza nem

térítendő tómogatást _ Ónkent vállalt feladat _ biztosít Kovács Zalón rézJtivós zenekara
(Cantores Ecclasiae) fellépései, zenei rendeményei szervezésének támogatása címén és

felkéri a polgármestert a tómogatósi szerződés aláírására','

Felelős.' Polgármester
Hatóridő: 2017. február 02.

12, a Képviselő-testijlet az alábbiak szerint módosítja a 262/2016. (XII.20') szdmú

határozat 7. pontjdt:

,,a ]ĺ,Í,Iĺĺ Szimfonikusok Zenekari Alapítvóny részére (székhely: I087 Budapest, Kerepesi út

]-5,, adószám: 1805672]-2-42) 2017, évre 2.500,0 e Ft visszą nem térítendő tómogatóst _

Önként vóttalt fetadat _ biztosít felĺépései, zenei rendezvényei szervezésének, miiktjdési

kaltségeinek támogatósa címén és feĺkéľi a poĺgármestert a támogatási szerződés

aláírására','

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017, februĺźr 02.

]3' a) felkéri a Józsefvóros Közösségeiért Nonprofrt Zrt'-t 60 Íő zenész 20]7. mórcius ]-
jétőt 20]8. februór 28-ig tartó kc;zfoglalkoztatás iľánti kéreĺem benyújtdsóľa,

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvóros Kozösségeiért Nonprofit Zrt. rész,ére a

kt;zfoglatkoztatás önrész műkodési céltaľtalék terhére 27']49,5 e Ft-ot biztosít a

Józsefióľosi Cigányzeneknr zenészeinekfoglalkoztatósára a lcözszolgóĺtatási szerződésben

fogĺatt 20]7, évi kompenzdció Összegének megemelésével,

c) a b) pontbanfogtattak miatt az onkoľmányzat kiadós 1] ]07-0] cím - katelező feladat _

működési cél és általónos tartąlékon belul a kr)zfoglalkoztatós céltartalék onrész

előirónyzatáróĺ 27']49,5 e Ft-ot átcsoportosít ą kiadás ]]805 cím _ katelező feladat -

műlcÔ dé s i c é Iú t ómo gat á s o k ál l amházt ąľ t ós on kívülr e e l ő iľ óny z at ár a,

d) fetkéľi a Polgármestert a Józsefvóros KôzÖsségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi

közszolgáltatási szerződésének és annak mellékĺetét képező kompenzáció, tómogatós

módosítósáľa és ąláírásóľa az b) és c) pontokban foglaltak miatt,
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e) a Józsefvárosi Cigányzenelrar zenészeinek 2018. január és februári k)zfoglallroztatása
érdekében _ lrotelező feladat - az önrészhez 5.429,9 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vóllal
az önlarmányzati saját műlrłjdési bevételek terhére.

Felelős: Polgármester
Hatóridő: a)-b) és d) pontok esetén 2017. februór 02., c) pont esetében a 2017. évi
lrôltségvetés módosítása, az e) pont esetében a 2018. évi ldltségvetés kźszítése

t4. jóvłíhagyja ahatźrozat mellékletét képezil, az oĺlkormźnyzat 20|7. évi ktizbeszerzési
tervét és felkéri a Polgármesteľt annak a|áńrásara.

Felelős : Polgĺíľmester
HaĹĺĺidő: 20|7. febrvr 02.

15. felkéri a Polgĺáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi maľadviíny
elszámolásźnál,, a 20|7. évi költségvetési rendelet módosíüásĺĺnrál, valamint 2018-tól a
tźrgyévi költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Hatĺĺridő: a 2017. évi költségvetési rendelet módosítasą illetve a térgyévi költségvetések

készítése

Döntés végľehajtásáú végző szenĺezeti erység: Gazdálkodásĺ tlryosztály, Józsefváľosĺ
Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefuáľos Ktizösségeiéľt NonpľoÍĺt Zrt., Jőzsefvárosi
Eryesített Bölcsődét Pénzĺĺryĺ Üryosztáty, Jegľzői Kabinet, Humánszolgáltatási
tiryoszúály

Budapest, 2017. februar 01.

//
{, ł. ý;űt:"ĺ&e

polgĺíľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimĺĺn Edina

jegyző
nevében és megbízásából

W-\fu-Ą.
dr. Balla Katalin

jegyzói kabinetvezető
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