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Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényál|ás es a dłintés taľúalmának ľészletes ismertetése

A 2017. évi költségvetésről szóló 36120|6. (xII. 21.) öĺlkormźnyzati rendeletet a Képviselő-testiilet
2016. december 20. napjan fogadta e|,20I7. január l-jei hatźůyba lépéssel.

Az e|te|t időszakban több költségvetést érintő tétel meľiilt fel, melyek a 20|7. évi költségvetés
módosítrísát teszik sziikségessé.

l. A 2017. április 23. napjära kití)zött Budapest VIII. kerĺilet 06. sz. egyéni választókeľület
vonatkoásában a telepĺilési iinkormányzati képviselő időközi vźúasztás pétwiigyi költségvetését az
előterjesztésI.szźtműmellékletetarta|maz.za,

2. Budapest Fővríros VItr. keľtilet Józsefuárosi onkormĺányzat közbeszsrz.ési eljaľást kiivetően, 2014.
aygusztus 01-jén, vállalkozísi szerzódést ki'tött az Ata|ian Global Seľvices & Securiý Kft-vel az
Uj Teleki téľi Piac (a továbbiakban: Piac) őľzés-védelme tárgyában. A Felek a szerzÍódést 36
hónapos, hatfuozoIt időtartamĺa kötötték, így a szerződés 2017 . jtl lius 3l-én lejĺár. A szerződésben a
sznrződő felek 840 Ftlőra/ťo + Áfa díjazásbanállapodtak meg.
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A kötelező legkisebb munkabéľ (minimálbéľ) és a garantźllt bérminimum megállapításźrő| sző|ő
430/f0|6. (Xu'15.) Koľm' rendelet hatályba lépésével az Ata|ian Global Services & Security Kft.
tétjékoztatása szerint az órzés-védelmi faladatok ellátásával kapcsolatos költségek emelkednek,
fO|7-ben a bér jellegiĺ koltségek órabérre vetítve, egy fó foglalkoztatottľa eső összes béľ jellegiĺ
költség: t.370,.Ftlőralfő + Afa.

A fentebb leíľtakra tekintettel 20117. évben, a Piac őrzés-védelmének költségęi a következő módon
alakulnak (f0|7' augusztus l-jétől f077, dęcęmber 31-ig számolt havi értékei a vállalkozók bér
jellegĺĺ költségeinek figyelembe vétęlével készült, közelítő becslések): 2017. július 31-ig 10'973'l e

Ft váľható, augusztus 1-jétől december 31-ig 13.014,5 e Ft.
Annak érdekében, hogy a Piac őľzés-védelme 20l7. augusztus l-két követően is biztosított legyen,
közbeszerzési eljrárás lefolytatĺására, illetve ezt követően a közbeszerzési eljáľás nyertesével
kötendő vállalkozási szerződés megkötésére lesz szükség' A Józsefuźtrosi Gazdátlkodási Központ
Zrt., miĺft Üzemeltető javaslata a|apjźn az ilj szerződést 2019' december 31-ig lenne célszerű
megkötni. A 2017-es évben a Piac őrzés-védelme céljátľa bruttó 19'200,0 e Ft van betervezve.
Annak érdekében, hogy az őrzés.védelęmmel foglalkozó vállalkozók megnövekedett
bérköltségével számolva - a Piac őrzés-védęlme 20|7 . év végéig biztosított legyen, javasolt az erre
a cé|ra tervezętt összeg 4.787,6 e Ft-tal töľténő megemelése' A kĺizbeszerzési e|jźrźs
megindítasáhoze|ozetęs k<itelezettségvállalás szükséges évente 31.235 e Ft összegben'

A Józsęfuáľos Közösségeiéľt Nonprofit Zrt' kezdeményene |étszźtmźtnak hatátrozat|an időre -

önként vállal feladatként - töľténő (l fő) bővítését a Rendenĺényszervezési diviziőban' A
fe|adatę||źtást 3 fő valósította meg, azonban a megncivekedett rendezvények szćtma, va|amint az
ezzel jźrő adminisztľációs terhek nĺjvekedése indokolja a Nonpľofit Zrt, igényét. Erre a feladatľa
20|7 ' 05.01-jétól 2017 ' 12.3l,-igf 470 eFt fedezętet szükséges biztosítani.

A Képviselő-testtilet a 30lf0I7,(II.02.) számú hatáĺrozatźlban döntött a 2016. évi költségvetési
maľadvány terhére a Korányi S' u. 14. és 16. szélm a|atti épület bontására 19.000,0 e Ft-ľól. A
bontasra vonatkozó vállalkozási szerződés összege 19,964,3 eFt, a műszaki ellenőľi díj összege
|,|97,9 e Ft, összesen 2|.162,2 e Ft, Mindezekľe tękinteffel a fędęzet kiegészítése szükséges
2,I62,f e Ft-tal a hivatkozott képviselő-testtileti határozat módosításával.

A Hoľváth Mihály téren térvilágítás kialakítására bľuttó 2.000,0 e Ft szükséges, melyre afedezetęt
j avas lom az źitď'ános műkĺjdési taľtalékró l bizto sítani.

A 2016. évi költségvetésben teľvezett orvosi ręndelők kaľbantaľtása és felújítása e|ókänyzata a
teljes kivite|ezési koltségeket nem fedezi, ezéĺt a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' irźsban
je|ezte, hogy a befejezéshez szükséges afędezetet1.046,0 e Ft-tal kiegészíteni.

A bölcsődéklé| ,,az áůdozattá válás mege|őzése, źl|dozatsegítés'' címiĺ, TÁMOP -5.6.l-C-11/l.
kódszámú pźúyázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartiási idősza?,ła - 2015, március l-jétől 2018'
februáľ 28-ig- vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget aJózsefvétrosi Egyesített Bölcsődék a20|7, évi
költségvetésében a bevéte|i oldalon intézményi mríködési bęvételként terverte meg az
irányítószervi támogatás helyett. Mindezek a|apjźn javasolt az intézmény műkodési bevételi
e|óirányzatźnak t<irlése és a míÍködési általános taľtalékľól azirźtnyítőszeľvi támogatás biztosítása.

Molnár Gáboľ ľ. alezredes, a BRFK VIII' keľületi Rendőľkapitányság vezetoje kérelemmel fordult
az onkoľmányzatfe|é,
A Kapitányságvezeto kérelmében leírt szakmai javaslata a|apjźn a Budapest VIII., Népszínhźn
utcában indokolt egy un. ,,rendőrségi kontaktpont'' kialakítiása. A helyszíni megtekintés alapján a
kontaktpont kia|akítźsźra a Budapest VIII. kerület NépszínhĺŁ u. 38. szźlm a|atti,34764/0lN9
hľsz.-ú, 56 m2 alapterülehĺ önkoľmányzati tulajdonban lévő, utcafronti bejttratta| ľęndelkező üręs
helyiség lenne alkalmas.
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A ,,ľendőrségi kontaktponť' kialakításának célja egyrészt, hogy a Népszínhaz utcában és környékén
mozgóőri feladatokat ellátó jáľőrok az źů|ampolgárok bejelentéseire, kéľéseire azonna| ľeagálni
tudjanak, másrészt bíinmegelőzési célokat is szolgálną hiszen bizonyított hogy ahol rendőľségi
objektum tz|á|hatő, ott jelentősen visszaesik a bűnözes, a ,,|źltható rendőrség'' a bűnelkövetők
tekintetében visszatartó erej Íĺ.
Az e|őzetes piackutatás a|apjźn a helyiség rendőrségi kontaktponttá ttiľténő kialakítĺásanak becsült
költsége 3.437,o e Ft, a berendezési tźrgyakbecsült beszerzési éľtéke 563,0 e Ft. Azonkormányzat
ezen tulmenően vállalná a helyiség közműfogyasztásának (vizés csatornadfi, szemétdfi, elektromos
fogyasztĺás) költségeit, mely éves szinten a Józsefuiírosi Gazdálkodási Központ zrt. (a
továbbiakban: JGK Zrt.) tájékoztatása szerint 259'0 e Ft. Annak érdekében, hogy a rendőrségi
kontaktpont a mielőbbi miĺkiiđését megkezdje, javasolom a kialakítĺással kapcsolatos valamennyi
feladat e||átźsára a JGK Zrt.-t megbíni.
A kialakítást ktivetően a helyiség hatfuozat|an időre, térítésmentesen a BRFK hasmáiatábakeriilne.

9. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ je|ezte,hogy az idősek klubjaiban
kisebb kaľbantartĺási munkĺĺkra lenne szükség.
Őszikék Idősek Klubja (Baľoss u. l09.)
. Anyag költség a radiátorok és a fiĺtési csőháůőzat festésére, előtér, raktár, vizes blokkok
tisztasági festésére, belső ajtótokok és ajtók (10đb egyszÁrnyű, ldb kétszárnyu) festésére,
villalykapcsolók cseľéjére (5db) 164.000,- Ft+AFA :208.280,-Ft keretösszeggel,
- Uj ablakokhoz fiiggönyanyagra és varratásra 180.000,- FI+AFA128.600,- Ft keretösszeggel,
Napraforgó Idősek Klubja (Delej u.34.)
- Utcafronti felső ablakrácsok leszerelésére, lefestésére, acéltiiskés visszarögzítésre (6 db), alsó
ablakok Íix rácsainak helyszíni festésére, az ablakok homlokzati burkolólapjainak pótlására, és
cseĘére, valamint a konyha bejźtratnźů a fali csempeburkolat cseĘére (4ľ.2)282.900,- Ft+AItA:
3 59 .283,- Ft keretösszeggel,
Reménvsugár ldősek Klubja (Mátyás tér 4.)
- Etkezn lambéria cseĘére (l4 Ín2)' zuhanyfiiggöny és taľtó pótlĺására, WC ajtók zźtrcseréjére,
wC iilőkék cseréjére (4db)' wc-lq btizp|zźtők javitźsai anyagtra, ga|éria lépcsőfokok zźräsára,
lak.kozÁsára' konyhai ablakra szunyogháló szett szerelésére, konyhai világítrás javitźsára" pótlásĺáĺą
konyhai táľoló szekľények felrijítrására |43.25o,-Ft+ÁFA: 181.928,- Ft keretösszeggel,
Víg Idősek K|ubja (Víg u. 18.)
- Yezetői iroda - parketta lakkozásĺĺra (15m2)' Női mosdóban csempe javítźsära, ajtőzÁrak
javítására,cseréjére (5 db) 38.o0o,- Ft+ÁFA :48.260,- Ft keretösszeggel,
Ciklĺámen Idősek Klubja (II. János Páipźryatér 17.)
- Tunédelmi főkapcsoló kialakításfuą fe|szerelésére, ügyfél WC és ülőke cseĘére, ajtőzÁrak
javitására, cseréjére (5db)' bejĺáľati lépcső javítźsárą jérő|apozÁsára, bejźnati ajtórács javitálsára,
festésére, jelenlegi pihenő áúalakításfua, gipszkaton elválasztó falak kialakitásźra, ajtók beépítésére
329.000,- Ft+AFA : 4I7 .830 ; Ft keretässzeggel,
Éľtelmi Foe}'atékosok Napközi otthona Kis Stáció u. 11.)
- Falvédő lécek felszerelésére (26fm), hőfokszabáIyzoru zálrható szekrény készítésére, bejĺáľati
lépcső lefestésére, csúszásmentes borítĺással való ellátásátra, fa|i alumínium él védők fe|ĺakásĺĺra,
pincében vezetett vízcső épületen belülľe helyezesére 169.000,- Ft+ÁFA : 214.630,- Et
keretösszeggel,
Ciklámen Idősek Klubja (.II. János Pál pápa tér 17.)
- Belső ajtók-ajtótokok újrafestésére, összes helyiség faljavitására, festésére, radiátoľok

festéséľe ahozzźúartozó csóháiőzatta|2560,l20,- Ft+AFA :3.25I.352'- Ft keretösszeggel,

osszes helyiség fa|javitźlséra, festéséľe, belső ajtók-ajtótokok újrafestésére 1.142.|00,-
Ft+AFA : |.450.467,- Ft keretösszegge|,.

A fenti kaľbantarŁások összesen 6.360,6 e Ft fedezetet igényel, melyet javaslok az intézmény
költségvetésében biztosítani.
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lO.Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Önkoľmanyzat 2007. januźr 17.én felhasználási
szerződést kötött a Mihály és Trársa MÍĺvészeti és Szolgáltató Bt.-vel a Díszpo|gári cím
kitiintetéssel adományozandő 20 db emléktárgy (2f cm magas bľonzharang, külső haľangütővel)
szerzői jogdíjĺára vonatkozóan. A felhasznáúźsi szerzödésben bruttó 300.000,- Ft-ban került
meghatározásra a 20 db harang szęrzÍői jogdijra. Az onkormányzat 20L7. évben kimeríti a
szerződés által bizosított 20 db-os keretet. Mihály Gábor az em|éktźrgyat alkotó szobrászmĺivész
kezdeménye zte a fe|használás i engedély megkötését.
Javaslom, hogy az önkoľmĺányzat kö,ssön kizírólagos felhasználási szerződést l20 db emléktĺírgy
tekintetében 600.000,- + 

^faösszegben 

önként vállalt feladatként.

ll.MagyarorszÁg 20|7. évi központi ktiltségvetéséľől sző|ó 2016. évi XC. törvény (továbbiakban
Költségvetési tö,rvény) 59. $ (l) bekezdése a|apjźn aközszo|gállati tisztviselőkről szo|ó 201|. évi
cXcDĹ törvény 132. $-a szerinti illetményalap 20|7. évben 38.650 forint. A köĺisztviselőke
vonatkozó kiizponti illetményalap 2008. évtől vźitoz"at|an.
A Központi Statisztikai Hivatal adataia|apjánazinf7áció mértéke 2008-tól 20|6-igmegköze|ítőleg
20Yovoli7iwaköztisztaliselőkbérénekreźůéltékecsö,kkent'
A Költségvetési törvény 20t7. januźrtól 1-jétől hatĺályos rendelkezése lehetőséget biztosít aną
hogy a törvényben meghatĺĺrozott illetményalapnál magasabb összeget állapítson meg a Képviselő-
testĺilet. A töľvény 59.$ (6) bekezdése szerint a helyi önkoľmányzat képviselő-testiilete rendeletben
a 2017. évben _ az önkoĺmányzat saját forrĺásai terhére - a képviselő-testiilet hivata|ánái
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozísában _ a közszo|gáiati tisztviselőkről szóló 2011. évi
cxCIX. törvényben foglaltaktól eltérően _ u (1) bekezdésben meghatźrozottnál magasabb
összegben á||apíthatja me9 az illetményalapot.

A kormánýisztviselők tekintetében a tavalyi évben megindult bérfejlesztés, és a 20|7. évre is
átnyuló illetményezési rendszer źLtaliakitź.sa 30%-os emelést eredményezett a központi szervek
tisztviselői vonatkozásában. A keľiileti önkoľmányzatok hivatalai kiirében végzett felméľés a|apján
szinte valamennyi Polgrĺľmesteri Hivatal esetében a képviselő-testĺilet a központi illetményalapnál
magasabb illetményalapot állapított meg20|7. évre vonatkozőan, az illetményalapok 41.000 Ft és
55.000 Ft között kerĺiltek meýlatźrozátsra. A közigazgatásban, és a keriiletek között így kialakuló
bérkiiliinbségek e|vĺándorláshoz vezethetnek így veszś|yeztetve a feladate|láúást, illetve annak
színvonalát. Ennek hatźsźúazi||etményalap emelésével lehet ellensúlyozni.

Fentiek a|apjźn javaslom a Tisztelt Képviselő-testiiletnek, hogy a Hivatal köztisztviselői
tekintetében a 20|7. évi illetménya|ap 47.500 Ft-ban kerüljön megállapítrásra' mely biztositanő a
Polgármesteri Hivatal munkaerő piaci versenyképességét, a megfelelő munkaerő felvételét és
meglartásźĄ valamint az e|ősegíti az illetmények reálértékének rendezését, és a Hivatal
állományában lévő köztisztviselők bérezesének ľendezése áLllta| a minőségi munkavégzés
fenntartĺását.

Tekintettel arrą hory az i||etményalapot várhatóan évente ái|apítja meg a testĺilet csakriry, mint az
illetménykiegészítés métékét, javasolom ezen két illetményelem át- és beemelését a 20|7. évi
kiiltségvetési rende|etbe, és ezek mértékéről a mindenkori költségvetési rendelet e|fogadásával
döntsön a Képviselő-testii|et.

tr. A beterjesztés indoka

Az e|őteqesztés I. fejezetének 1. -ll. pontjában szereplő feladatok megvalósításźthoz e|oiĺányzat
átcsoportosítrásra' és tartós kiitelezettségvźů|alásra van sziikség, mely a Képviselő-testiilet hatrírkörébe
tartozik
Az e|őte4esztés I. fejezetének 12. pont1ában foglaltak esetében a Költségvetési torvényben kapott
fe|hata|mazÁs alapján a Képviselő-testiilet haüĺsköľébe tntozik az i||etményalap emelésére vonatkozó
dtintés meghozata|a. A döntés keretében módosítani sziikséges a Polgármester Hivatalnál
kłizszo|gá|ati jogviszonyban állók díjazÁsőĺćil és egyéb juttatĺásairól szőllő 46/2014. (xII. I2.)
önkormányzati rendeletet, valamint Budapest Főviáľos VItr. keľtilet Józsefuaľosi orkormányzat 2017.
évi költségvetésről sző|ő 36ĺ2016. (XII.ŻI.) önkormányzatirende|etet az előterjesztés 3. és 4. szźmtl
melléklete szerint. 
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m. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az előterjesżĺésI. fejezetének l. pon!ában foglaltak az időköziváůasztás lebonyolítĺásához szĹikséges
pénzĺigyi fedezetröl tiirténő döntés.

A lebonyolítás a Polgáľmesteľi Hivatal feladata. A |ebonyolítĺás becsült költségei 7.194,2 e Ft
(tész|etezését az e|őterjesztés l. sz. melléklete tzĺta|mazza), melyböl a központi költségvetésből
normatíva alapjĺán 969,7 e Ft megtériil. A kiilönbözet 6.224,5 e Ft fedezetéiil javasolt a miĺködési
általanos taľtalékot megi elölni.

A 2. pontban foglaltak 2017. évi költségeihez 4.787,6 e Ft fedezetéiil javasolt a miiködési általĺános
tartalékot megielölni. 2018. és f0|9. évekłe előzetes kiitelezettségvállalás sziikséges évente 3|.235 e
Ft összegben a piac bevételeinek és az önkormźnyzat saját műkt'dési és adóbevételeinek teľhére.

A 3. pontban foglalt |étszám bővítéshez szükséges 2.470,0 e Ft fedezetéiil javasolt a működési
általános tartalékot megielölni, 2018-tól előzetes kötelezettségvállalás sziikséges hatfuozat|an időre
3.705,0 e Ft összegben az onkormźnyz.at saját műktidési és ađóbevételeinek terhére.

Az 4. poĺtban foglaltak feđezete a20I6. évi szabad maradvány.

A5.-7. pontokban foglaltak fedezstét javaslom azáůta|Lénos tartalékról biztosítani 2.000,0 e Ft, 1.046,0
e Ft és 1.000,0 e Ft iisszegben.

A 8. pontban foglaltak esetében a diintés célja Józsefrĺáros közbiztonságĺának javításą új rendőrségi
kontaktpont kialakítĺása és ingyenes használatba adása a Budapesti Rendör-frkapiĺányság részére,
illetőleg a helyiség miĺködésének biztosítrĺsa.

A döntés pénnlgyi hatiĺsa: a helyiség kialakíüásának és berendezési tĺárryainak költsége összesen
4.000,0 e Ft, melynek fedezetét javasolom az áita|źnos tartalékról biztosítani.

A ,,rendőrségi kontaktpont. közmiĺfogyasztźsźnak kiiltségeit az onkoľmányzat e|őzetes
kötelezettségvállalással _ a következő évek költségvetésének terhére vállalja önként vállalt
feladatként, meýnek költsége évente tervezetten 259,0 e Ft, 2017. év tr-IV. negyedév közüzemi
költsége 195,0 e Ft, mely a||602 cím dologi e|őirényzatánbiztosított.

A döntés keretében a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatvagyonánől és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásĺíról szóló 66ĺ2012. (KI.13.) önkoľmĺányzati rendelet módosíüísa is sziikséges,
valamint a korábbi diintések źttvezetése, aze|őteqesztés2. szźmű melléklete szerinti tartalommal.

A 9. pontban foglalt kaľbantarhási feladatok fedezetet, 6.360'6 e Ft-oĹ és a 10. pontban foglaltak
fedezetét,762,0 e Ft-ot javaslomazáital'ános működési taľtalékról bizosítani.

A 11. pont esetében a döntés célja jelen előterjesztésben foglalt illetményalap emelése źůtal. a
Polgármesteri Hivatalban közszo|gá|ati jogviszonyban állók illetményének versenyképessé tétele a
közszfér álban dolgozók il letményéh ez mérten.
Az illetménya|ap 2017. január l-től 38.650 Ft-rő| 47.500 Ft-ľa való megeme|ése hozzávetőleg havi
2ĺYo.os bértiimeg niivekedést eľedményez, a teljes állományľa számítva" melynek fedezptét a
Polgármesteri Hivatal 20|7. évi költségvetése a 12202 és |2203 cim e|őirźnyz.atatarta|maz'za.
Az illetményalap emelése előzetes kötelezettségvállalással jár kötelező feladatként évente 2I9.600'0 e
Ft összegre, melyet az önkormányzat sajátt műkö,dési és adóbevételeinek terhére javaso|ok vállalni.
A dö,ntés keretében módosítani szĺikséges a Polgármesteri Hivatalnál közszo|gáiati jogviszonyban
á||ők dijazásáľól és egyéb juttatlásairól szn|ő 46/2014. (XI. 12.) önkormźnyzati rendeletet, valamint
Budapest Főváros VItr. keľüIet Józsefuárosi onkormányzat 20|7. évi költségvetésľől szóló 36/2016.
(xII.2l.) iinkormrínyzati rendeletet az e|oterjesztés 3. és 4. szźmű melléklete szerint.

Iv. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet a döntését egytészt a Maryarország he|yi iinkormányzatairól szóló 20|I. évi
cLxx)OĹ törvény (Mötv.) 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apján, mely szerint a kerületi
iinkormányzat fe|adata kiilönösen közremiĺködés a helyi közbiztonság biztosítĺásában, másrészt a
szerzőijogról szćiő 1999. évi LXXVI. tiirvény 1. $ (2) bekezđés h) pont és a42. $ (l) bekezdése ,r
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AKépviselő-testiiletrendeletalkotĺísihatásköre azazMötv.42.s|.pontján'Magyarország}D|l.évi
központi költségvetéséről szoló 20t6. évi XC. törvény 59. $ (6) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kérem az a|ábbihatározati javaslat és a mellékelt rendeletek elfogadását.

HÁ.TÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testĺilet úry dtint' hory

l. a) a települési iinkormĺányzati képviselő időközi választĺással összefiiggő kiadásokra az áitz|ános
taÍta|ékterhére 6.224,5 e Ft-ot biztosít,

b) a Polgrármesteri Hivata| |220|-03 cím - kötelező feladat _ bevételi e|őlĺányzatźn belül a
miĺködési célťl Łámogaüás äů|arnháztaĺtźlson beliilrő| e|óirźnyz.atźú 969,7 e Ft-tal, és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatís e|őirányzatźtt 675,0 e Ft-tal, a munkaađót terhelő jĺáľulékok és
szociális hozzź$áru|átsi.adó e|őiränyzatát 161',5 e Ft-tal (szociźůishoz'zźýźtralási adó 135,3 e Ft, EHo
15,6 e Ft, SZJA 10,6 e Ft), a dologi e|őirányzatáLt |33,2 e Ft-tal megemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-0l cím miĺktidési cél és általános
tartalékon belül az általrános talta|ék e|óirányzatárő| 6.2f4,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02
cím - kötelező feladat - míĺködési ťlnansziĺozátsi kiadáson belĹil az lrányítószervi üĺmogatrásként
folyósítotttrímogaüískiutalásaelLőirányzatfu a.

d) a Polgrármesteri Hivata| |220|-03 cím _ kiitelező feladat - mĹĺkiidési ťtnanszirozátsi bevételen
belül az irányitősznwi tĺámogaüásként folyósított Ĺámogatźs fizetési szímlĺín történő jőváiĺása
e|ćńrźnyzatźlt 6.224,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őkátnyzatźú
4.590,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jráľulékok és szociális hozzź$á,ľo,liátsi adó e|őirányzatáú |.I|3,7
e Ft-tal (szociális hozzź$áru|álsi adó 899,8 e Ft' EHo |27,2 e Ft, szJA 86,7 e Ft), a dologi kiadások
e|óirélnyzatźft 520,8 e Ft-tal megemeli, melynek rész|etezését az |. melléklet tarta,hnazz'a

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáriđő: 2017. mĺáľcius 09.

2. a) megbízzaa Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt.-taz Ú.i ľeleki téri Piac őrzśsére vonatkozó -
2017. augusztus 1.napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra -kłjzbeszerzési eljánás
lefolytaĺásával, és felkéri a polgrármesteľt a megbízĺsi szerződés a|źiĺásáĺa.

b) az a) pontban foglaltak miatt az őrzés e|őirányz.atát 2017 -ben 4 .7 87 ,6 e Ft-tal kiegésziti, ezért az
az Onkormányzat kiadás 11107-01 cím míiködési cél és általános tartalékon belül az általános
tarta|éke|ĺSirátnyzatárćll - kötelező feladat - 4.787,6 e Ft:ot átcsoportosít att407 cím _ kötelező
feladat - do|ogi e|őirányzatára,

c) az a) pontban foglaltak miatt e|őzstes kiitelezettséget vál|al az Ui rebki téri Piac őrzési
fęladataiľa _ kötelező feladat _ 2018-2019. évekre évente 3|.235,0 e Ft összegben a piac
bevételeinek és az onkormányzat műkiidési és adóbevételeinek terhére.

Felelős: a) pont esetén Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,po|gfumester, b)-c) pont esetében
polgáľmesteľ

Határidő: a) pont esetében akijzbeszerzési eljarás megindíüása 2017 . mźĄus 15.' b) pont esetében
2017 . málrchls 09., c) pont esetében a 20|8-2019 évek költségvetésének tervezése

3. a) a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit ZÍt. |étszáLmának2017. május l-jétől történő bővítése
miatt haĹározat|an időre iinként vállalt feladatként a közszo|gátltatási szerződésen beliil 2017-re
2,470,0 e Ft összegb ęn az őůtaliźnos működési céltaľtalék terhére'



b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím - kötelező feladat -
általános működési taľtalék e|óirźnyzatźtrő| 2'470,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím _
önként vállalt feladat _ működési célrűtámogatások államhźvtartźson kívĹilľe e|őirźnyzatźra,

c) felkéri a Polgáľmestert az a)-b) pontokban foglaltakľa tękintettel a Jőzsefválros Közösségeiért
Nonpľofit Zrt' 20|7 . évi közszolgáltatasi szerzódésének és annak me|lékletét képezó kompenzáció,
támogatás módosítasáľa és a|áirźsźłra,

d) az a pontban foglaltak miatt ę|ózetes kötelezettséget vállal határozat|an időre, ĺjnként vállalt
feladatként évente 3,7o5,o e Ft osszegben az onkormányzat sajźľ- miĺködési és adóbevételeinek
terhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a).b) pont esetében f017 . mźljus 0l., c) pont esetében f0I7 . április 30., d) pont esetében

2018' évtől azaztkövető évek költségvetésének készítése

4. A Képviselő-testÍilet a 30|20I7.(II.02') számű hattrozata 4. pontjának hatodik bekezdését az
alábbiak szerint módosítj a:

- Korányi S. u. 14. és 16. szóm alatti épüIet bontósa ] 1602 cím _ önként vdllaĺtfeladat _ dologi
kiadasok 21.162,2 e Ft

Felelős: polgármester
Határidő: f017, mtrcius 09.

5. a) a Horváth Mihály téren térvilágítás kialakitásátra bľuttó 2.000,0 e Ft-ot biztosít az źital'źtnos

miíködési taľtalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11107.01 cím _ kötelező feladat -
általános működési taľtalék e|őirźnyzatátról 2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11405 cím _

önként vállalt feladat _ beruházási e|óirźnyzatźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|7. március 09.

6. a) azorvosi rendęlők kaľbantaľtása és felújítása2016. évi előirrányzattú I'046,0 ę Ft-tal kiegészíti,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11t07-01 cím miiködési cél és általános

taľtalékon beliil az általános tartalék _ kĺitelező feladat _ e|őirźnyzatárő| l.046,0 ę Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1 l601 cím _ kötelező fęladat - felújítás e|óirányzatźra.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017, március 09.

7' a) az onkormányzatkiadás l1107-01 cím működési cél és általános taľtalékon bęlül az általános
tarta|ék- kötelező feladat _ e|őirźtnyzatáľól 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11108-02 cím _

önként vá|lalt feladat _ működési ťlnanszirozźlsi kiadáson bęlül az irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.

b) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ önként válla|t feladat - bevételi
e|őirényzatéln belĹil a miĺködési bevétel e|őirányzatźú 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejtĺleg
a miĺködési ťlnanszirozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési szám|án történó jővźtíľása előirány zatźú, ugyan ezen összeggel megemeli.

Fele|ős: polgáľmeste r ł Á{ "
Határidő: 2017. március 09.



9.

a) a Budapest VIII. keľület, Népszínhaz u. 38. utcai Íiildszinti (hĺsz. 34764l0/N9) szÁm a|atti
he|yiségben rendőrségi kontaktpontot alakít ki, melynek költségére 3.437,0e Ft-ot, a berendezési
eszftözökre és tárryakra 563,0 e Ft-ot biztosít az źita|źnos tartalék terhére.

b) az a) pontban foglalt helyiség köziizemi költségeinek fedezetéte _ önként vállalt feladat _ 20|8-
tól tartós kötelezettséget vállal hatátrozat|an időre évente 259,0 e Ft összegben az önkormźnyzat
saját miĺki'dési bevételei terhéľe, mely egyben közvetett üámogatĺás.

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormany zat kiadás 1 1 107-01 cím miĺködési cél és általĺános
tartalékon belÍi| az általĺános taľtalék - kötelező felađat _ e|őirźnyzatźról 4.000'0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1 160l cím - iinként váů|a|t feladat _ felújíĹísi e|őkźnyz.atfua 3.437,0 e Ft-ot,
afe|ha|mozálsi e|őirányzatźna 563,0 e Ft-ot.

d) az a) pont szerinti helyiség kialakítĺásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával megbizza a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgĺármestert az erre vonatkozó megbízźsi
szer z'odés a|äir ásźr a.

e) a hatfuozat a) pontja szerint kialakított helyiséget hatfuozat|an időre, inryenesen, mely eryben
közvetett támogatźs, a Budapesti Rendőľ-fiókapitínyság hasznáiatátba adja és felkéri a
polgármesteľt az efte vonatkozó hasnláůati megállapodás a|źńrźsára.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)-c) pont esetében 2017. mfucius 09., b) pont esetében 20l8. évtől és az azt, követő évek

kiiltségvetésének készítése, d) pont esetében 2017. március 74., e) pont esetében a
helyiség ľendőrségi kontaktpont kialakíüását követően azonna|

a) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermetjóléti Központhoz tartoz.ő idősek klubjainak
karbantarŁĺs fua 6360,6 e Ft-ot biĺosít kiitelező feladatként az intéarlény költségvetésében,

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmĺĺnyzat kiadás 11107-0l cím miĺkö,dési cél és általános
tartalékon belĺil az általĺínos taÍta|ék _ kiitelező feladat _ e|őirátnyzatźtrő| 6.360,6 e Ft-ot
átcsoportosít a kiađás a 11108-02 cím működési ťrnanszírozísi kiadĺáson belül azirányítósznwi
tĺámogatás fizetési szÁm|źratö,rténő utalrása - kiitelező feladat e|ókänyzatźra,

c) aza) pontban foglaltak miatt Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizpont 40105
cím _ kötelező feladat - mĺĺködési ťlnanszirozási bevételen belül az irányítószeľvi támogaüásként
folyósított tĺámogatĺás fizetési szźm|án töľténő jővéńrása e|őirányzatźú és ez'ze| egyidejíĺleg a dologi
e|őlr ányzatźú 6.3 60,6 e Ft-tal megemeli.

Felelös: polgáľmester
Hatĺáridő: 20|7. mźrcius 09.

I0. a) kizźtólagos fe|haszĺlźůási szeĺződést köt a Mihály és Tĺáĺsa Bt.-vel (székhely: 1087 Budapest
Szízados ttt 3-I3.; cégjegyzékszám: 0I-06-510545; adószám: 28852559-2-42) a Díszpolgríri cím
kittintetéssel játő I20 db emléküárgy vonatkozásában 600.000,- Ft + Afa szerzői jogdíj megťlzetése
mellett

b) felkéri apolgáľmestertaz 1. pont szerinti felhasználási szerződés elkészítésére ésaliźúrására,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormĺányzatkladás l1107-01 cím működési cél és általĺínos
tartalékon belül az általanos tarta|ék - ktitelező feladat _ előlr,anyzatáró| 762,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás l1104 cím - iinként vállalt feladat - felhalmozĺsi e|okźnvzatáła.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2017. mfucius 09.
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ll.a 2017. évi költségvetésľől szćiő 36/2016. (xII.21.) önkormányzati ľendelet 2017. mércius 9-én
hatályba lépő módosításával - mely szerint az illetményalapot 47.500 Ft-ban áů|apítja meg - tartós
kötelezettséget vállal kötelező feladatként 2018. évtől évente 2|9.600,0 e Ft összegben az
önkormányzat saját mĺiködési és adó bevételeinek terhéľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. március 9.

t2.fel.kéri a Polgáľmestert hory a hatźrozatban foglaltakat a 2016. évi maradvány elszamo|ásźnźń, a
2017. évi költségvetési rendelet móđosíüĺsánál, valamint 2018-tól a tźrgyévi költségvetések
készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatráridő: a20|7. évi költségvetési rendelet módosítĺásą illetve atárgyévi költségvetések készÍtése

Dłintés végľehajtását végző szeruez'eti egĺség: GazdáIkodási Ügyosztály, Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ zrt.' Józsefuáľos Köztisségeĺéľt Nonpľoflt Zrt., Józsefváľosĺ Szocĺális
Szolgáltatĺó és Gyeľmekjĺóléti Kiizpont, Ilumánszolgáltatási tigyosztály, Pénzügyi tigyosztály,
Jegyzői Kabinet Belső Ellátĺásĺ lľoda, Polgármesteľi Kabĺnet.

Budapest, 201 7. március l.

Tö'rvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízasából

*. ,Hi"\y*\* 9-"Äą
dr. Mészar Erika

a|jegyző

,ł|í.
-r, '{-.!{-- ? ,,ry_/í,ł



előteĘesztés l. szómú melléklete

t

asztás Iebonyo| ításában részwevők dÜazása utáni



előterjesztés 2. szómú melléklete

Budapest Főváľos YIII. keľĺilet Jĺózsefuáľosi önkormányzatKépviselő-testůitetének

.....12017 . (.... .....) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzatvagyonáľól és a vagyon felettĺ tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 6612012. (xtr.13.) iinkoľmányzati rendelet módosításáľól

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testiilete a Mag1ĺarország
helyi önkormányzatairô| sző|ő 20L1. évi CLXXXD(. törvény 109. $ (4) bekezÁésében' valamint a
nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi cxcu. törvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában kapott
fe|hata|mazźts alapján és az A|aptiiľvény 32. cikJĺ- (1) bekezđés e) és g) pon$ában, valamint a
Magyaľoľság helyi iinkormĺínyzataiľól szp|ő 20|I. évi cLxxxDĹ tiiľvény 107-109. $-ban
megllatźrozott feladatkörében eljĺáľvą a következőket rendeli e|:

l.s A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/20t2. (KI.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helýbe e ľendelet
melléklete lép.

2.$Bz a rendelet 2017, március 09. napján 16.00 órakor lép hatĺályba, és hatĺílýa lépését kiivető nap
hatźiyáú veszti.

Budapest, 2017. március ...

Danada-Rimán Edina
jeg;ĺző

dr. Kocsis Máté
polgĺármester
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Ingatlan
helyľajzi száma

Ingatlan címe
Ingatlan teľÍilete

(-t)

35235 Baľoss u.63-67. I 859

35218101N4 József utca |5-l7. ftildszint 2fu 181

352t7lUNl Némęt utca17.19. ftildszint 1 189

352t7lUN4 Német utca17-19. ftildszint 3/tJ 52t

3s217ntNr6 Német utcaI7-I9. ftĺldszint 4/tJ 85

3s2t7tr/N3 Német utca 17.19. fü|dszint 2N 115

35217l1lNzl Német utca 17 -|9. ftildszint 50

3s2t2l0lNzs Német u.25. fřĺldszint 4l

3s2t2l0lN24 Német u.f5. ftildszint 96

352t2l0ĺN26 Német u.25. ftildszint 15

35723101N27 Baľoss utca 8l. ftildszint 5/tJ 94

352s4101N22 Baľoss u. 84. fszt. 464

35254101N23 Baľoss u. 84. fszt. 42

35298 Dankó u. 3-5. t970

349241N24 Déri Miksa utca 3. ftildszint 4. 156

3s332 Kaľácsony S. u. 1 840

35333 Kaľácsonv S. u. 3. 278

3s282 Koszoru u.4-6. 2127

3s086/r Mátvas tér 15. 1980

3467s/21N33 Népszínhaz utca 14. A.ép.UT pince 1 80

3533 I Szerdahelvi u. 17. 712

3st23ttl Teleki t&piac 3795

3564310lNĺ József ktirut 68. pince l/U 120

3s643101N2 József körut 68.pince}N 76

3s64sl0lN19 József körut 70. ftlemelet 3. 250

356451N17 József körut 70. ftildszint 4. 78

ĺt2 ĺ,l3j ,ś
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3s64s/N18 Józsęf körut 70. ftildszint 5. 158

36780/0/Ntz József körut 59-6|. fsz.. 264

36128111N3 Szigony u. |6lb. fsń.3ln 390

366rs Hoľanszlry utca 13. 726

3s68210/Nr7 Práteľ u.22. ftildszint 1. t72

3s682l0lNr$ Práteľ v22. ftildszint 2. 24

35682ĺ0lN|9 Práteľ u.22. ftildszint 3. aa
JJ

35682ĺ0lN20 Pľáter u.2f. félemelet 1. t67

34944/0lNl Víg u. 32.pince 43

34944101N2 Víg u. 3Ż.pince 44

34944/01N3 Víg u. 32.pince 3l

34944/01N4 Víg u. 32.piĺce 24

34944101N6
Víg u. 32. ťo|dszint, I-II. emeletén,

padlastérben
940

35315 Dankó u. 18. 2846

34679tDtN4 Népszínhríz u. 22. fszt.4. 183

34679101N21 Népszínhĺáz u. 22. fe.6. 223

3s964 Kőris u. 35 865

36535101N7 Szentkirályi u. 15. I. em. 211

35444ĺ0/N3 Magdolna u. 43. fszt.U/3 35

35989ĺ0lN3 Saľkany u. 14. fszt. 1 34

36097101N8 Illés u. 18. fszt. 8 23

35450 Kaľácsony S. u. 22. I.22. 31

35874 Kőris u.4/a.|.9. 30

35960101N6 Orczy ít4|.fszt.Ul3 120

35960/0ĺN5 Orczy tft 41. fszt.U/4 30

3883716 Kerepesi tttŻ9la 2763

3475710/N4s II. Jĺárros Pál^ pápa tér |7 . fszt.U /|. 227

34930/01N34 Vígu' 18. r40

13
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3s8r2l0/Nl Baross u. 109. 96

35812/01N2 Baľoss u. l09. 30

3st62l0lNss Mátyástét 4. 214

3876r/01Nl Delej u.34. 270

35|46/0ĺN5| Mátyas tét 12. 70

35582 Kis Stació u. 1l 125

35582 Kis Stáció u. l1. 72

35232101N20 Baľoss u. 59. f63

3s232101N26 Baľoss u. 59. 184

35211/0lNr Baross u. 66-68. fszt. s32

352ru0lN3 Baross u. 66-68. fszt. 47

3467s121N33 Népszínhaz u. 14. 80

34899ĺB/| Rĺĺkóczi tér 3. 82

3s604101N3 Kis Stació u. 5. 146

38868101N43 Hungáriakrt. l8. 95

3s469/01N29 Magdolnau.33. 349

3s469/0/N31 Magdolna u. 33. 184

35469/0/N30 Magdolna u. 33. t97

35987/01N32 Otczy út 31. 247

35728122ĺN38 Szigony u.Zla. 373

35728/2UN49 Szigony u.2/a. 293

35185 Or u. 8. 712

35728/42 Losonci u. 2. 419

35187101N1 oľ u. l0. 45

3518710/N2 Or u. 10. 45

3s188/0/A/8 Tavaszmezóu.2. 26

3sr88/0/N9 Tavaszmezőu.2. tt9

3s188/0lNtl Tavaszmezőu.2. 40

it!, )
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35188/0/Nt2 Tavaszmezőu.2. 50

35025 Auróra u. |2ĺa. 442

35024 Auróľa u. |2/b. 441

34994 Fecske u. 18. (Auľóľa u. 19.) 204

35465/0/N8 Kaľácsony S.25. 230

34674101N4 Kiss J. u. 19. t4t

35325 Szerdďrelvi u. 5. 386

3s128 Bauer S. u. 9-11. fszt. I 34

35154 József u. 57. fszt.Z. 25

3s1s3 Józsefu. 59.fszt.4 31

34761 VavA. u.4.I.22 26

34762 Vay A. u. 6. fszt. 9 25

3s082 Nagy Fuvaros u.26.I.16 51

35874 Kőris u.4lA fszt. 1 25

3607r Kőris u. 11. fszt. 13 25

3s609 Kisfaludy u. 10-12. I.18. 27

3s430 Lujzau.34. fe. 16 24

35377 Dobozi t.17.I.20 24

36057 Dugonics u. 14. fe.1 24

36056 Dugonics u.16.I.l7 25

35889 Ká|vánau. 10/b.I.18 23

36062 Kálvária u.26. fszt.9. 25

35292 Magđolna v |2.fsń.2 JJ

35445 Magdolnau.4l. fszt.4. 26

36193 Tömő v23/b.fszt.6 26

36109 Tömő u. 56. fszt. |9. 25

36107 Ttimő u. 60. fszt.t4. 25

3s444t0tN3 Magdolna u.43. 35

:;
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3s499101N2 Szigetváń u. 1 184

3s499101N3 Szigefuáľi u. 1 147

3s728lf6lN2r9

35728/31
Baĺoss 103/A.

655

1087

3s728/2s/E/36

35728ĺ10
Baľoss u. ||7-||9.

418

1091

36611 Horĺínszkv u.2|, I 133

388371t4/N2
Kerepesi lit 33. (Szazados út 1.)

bölcsőde
306

35699 Nagy Templom u. 3. t80f

34932 Tolnai L. u. 19. tzt4

3s728127/Nr58

357281rr
Baross u. I lllb.

375

1856

3s728123/Nl

3s728/30
Baĺoss u. 91.93.

743

1856

38599t3 Bláthv o. 35. 941

35908 Csobánc u. 5. 968

35484 Dankó u. 3l. t34l

35286

3s270

Koszoru u.14-16.

Koszorú u. l5.

1008

341

34756 Kun u. 3. óvoda 412

3646s Somogyi u. 9-15. 2976

38877 Százados út 8-l2. 3870

36t36tl Szigony u. 18. (Jazmiĺ u. 2-4) I 101

36139/3 Tömő u. 38/a. 2445

3s263 Szbztt.2. 2tt4

3480311

348t4

Tolnai L.u.7-9.

Víg u. 10. udvaľ

97r

380

38s79 Vajda P.u.37-41. 6614

16
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3s037 Auróra v22-28. 3639

90ĺ3 Verőce (Magyarkut) 1669

9v1 Verőce (Magyarkut) 9634

90t6 Verőce (Magyaĺkút) 14677

1302t2 Verőce (Magyarktit) 783

z?Zvt6 Bďatonalmádi (Káptalanftired) 5933

I|4ĺ5 Bďatonalmádi (Káptalanfi.ired) 32336

38603/1

38603ĺ2

Vajda P.25-31.

Delej u.47.

10683

t49l

349rs

34914

34916

Német u. 14.

Német u. |2.

Jőzsęf u.22.

r649

55r

538

36463 Somogyi B. u. 9-11. 2564

34694 II. Jrános Péůpápat& 4. 1944

3509s Bauer S. u. 6-8. 2027

3480312 Tolnai L. 11-15. 2238

35728132 Losonci tér 1 791,3

35701 Nap u. 33. tt57

3s3t6 Dankó u. 16. 96

3s4r8/01N34 Dobozi u.23. 196

3s329 Szeľdahelyi u. 13. tt4

3s421/0lNl Magdolna u.47. rt6

35477 Dankó u. 40. 48

3s44410/N2 Magdolna u. 43.(népkonyha bővítése) 69

3s087/r/0 Bauęr Sĺándor u, 4. fsz.2. 25

34764/0/A/9 Népszínház u. 38. fsz' 56

35264 Magdolna u. 4 300

35 173 Tavaszmező u. 4. 836

I
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35339 Magdolna u. 24. (köztisségi lert) 722

34934 Tolnai Lajos u' 23.(ki)zÓsségi lrer) 606

36657/0/Á/44 Gutenberg tér 3. 240

366s8/0/A/sr RÓkk Szilárd u. 3. 132

35309 Magdolna u. 20. fszt. 128

34666/A/32 Bezerédj u. 3. 67

34667/A/1 Bezerédj u. 5. 88

I
L,ł" fr/,! 'ĺw ,ĺ^l
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az előterjesztés 3. sz, melléklete

Budapest ľ'őváľos VIII. keľĺilet Jĺĺzsefváľosi Onkoľmányzat Képvĺselő.testületének
.....12017 . (.. .....) önkoľmányzatĺ ľendelete

a Polgármesteľ Hĺvatalnál kiizszolgálati jogvĺszonyban állók díjazásáről ós eryéb
juttatásaiľól

sző'.Jiő 46 1201 4. (XII. 1 2.) tinkoľm ányzatl rendelet módosításáľól

Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefuáĺosi Önkormanyzat Képviselő-testiilete az
Alaptöľvény 32. cikí< (2) bekezdésében meghatátozott feladatkörében e|jěwą Magyarország
20|7. évi központi költségvetéséről szóló 20|6. évi XC. tĺirvény 59. $ (6) bekezdésében
kapott fe|hata|mazas alapjan a következőket rendeli el:

1. s A Polgĺírmesteri Hivatalĺá|közszolgálati jogviszonyban állók és egyéb juttatásairól szóló
46120|4. CXII. 12.) önkoľmiĺnyzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. a|címe a következők
szerint módosul:

,,2.I||etményalapésilletménykiegészítés''

2. $ A Rendelet a következő 2. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2lA. $ Az illetĺnényalap és az illetménykiegészítés méľtékét a Képviselő-testiilet a
költségvetésirendeletébenhatźttozzameg.'o

3. $ Ez a rendelet 20|7. marcius 09-én lép hatalyba, és20|7. maľcius 10.én hatćiyát veszti.

Budapest, 20|7. március ...

Danada.Rimán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsĺs ľ.Iáúé
polgĺĺrmesteľ

r,ńĺ
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INDoKoLÁs

1. $-hoz

Az önkonnényzati rendelet 2. a|cime alatti rendelkezések taľtalma módosul, mely indokolja
az alcím megnevezésének módo sítasát.

2. $-hoz

A Költségvetési tiiľvény 2017. januártól |.jétóI hatályos ľendelkezése lehetőséget biztosít
arľa, hogy a töľvényben meghatiáľozott illetménya|apnáI magasabb összeget állapítson meg a
Képviselő-testiilet.
Az illetményalapot évente al|apítja meg a testiilet csalcugy, mint az illetrnénykiegészítés
mértékét, ęzért indokolt, hogy ezek méľtékéről a mindenkori költségvetési rendelet
elfogadasával döntsön a Képviselő-testtilet. Jelen rendeletmódosítassal ezen két
illetményelem át- és beemelésre keriil a mindenkoľi költségvetési rendeletbe.

3. $-hoz

Hatźlyba léptető és hatźůy źú v eszto rendelkezéseket taľtalmaz.

20
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az előterjesztés 4. sz. melléklete

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő.testületének
.....D017 . (. . .....) tinkoľmányzatĺ ľendelete

Budapest x.őváľos VIII. keľtĺlet Józsefvárosi Onkormányzat2017. évĺ költségvetésről
sző|ő 3 6 l 201 6. (xII.z 1.) ö n ko rm á ny zati rend elet m ĺó d o s ítás á ról

Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuĺáľosi onkormanyzat Képviselő-testtilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében e|jőtrva" Magyaĺország
20|7. évi központi költségvetéséľől szóló 20|6. évi XC. törvény 59. $ (6) bekezdésében
kapott fe|hata|mazás alapjan a kö,vetkezőket rendeli el:

1. $ A 2017. évi ktiltségvetésről szóló 36/20|6. CXII.2|.) önkormĺĺnyzati ľendelet
(ovábbiakban Rendelet) az alźbbi l8/A $-sal egésziil ki:

,,18/A. $ (1) Az Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köaiszwiselők illetményalapja
2017-ben47.500 Ft.

(2) A Polgáľmesteri Hivatalnĺíl foglalkoztatott kiiztisztviselők illetménykiegészítésre
jogosultak, melynek mértéke f017-ben felsőfokri iskolai végzettség esetén az a|api||etményfü
31Yo-a,középiskolaivégzettségeseténazalapi||etményiik20%o-a.',

2. s (1) Ezareĺdę|et2017. maĺcius 9-éĺl7.00 órakor lép hatĺĺlyba.

Q) 
^Rendelet 

jelen rendelettęl módosított 18/A. š-źLt20|7,januĺíľ l-jétől alkalmazni kell.

Budapest, 20|7. maľcius ...

Danada-Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsĺs lý'Iáté
polgáľmester
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INDoKoLÁs

1. $-hoz

A Költségvetési törvény 20|7. januáľtól l-jétől hatĺílyos ĺendelkezése lehetőséget biztosít
arra, hogy a törvényben meghatarozott illetménya|apnál magasabb összeget állapítson meg a
Képviselő-testĹilet.
Az illetményalapot évente á||apítja meg a testület csakúgy, mint az illetménykiegészítés
méĺtékét, ezért indokolt, hogy ezek mértékéről a mindenkori költségvetési renđelet
elfogadasával dĺintsön a Képviselő-testĺilet. Jelen ľendeletmódosítassal ezen két
illetményelem át- és beemelésre keľül a mindenkori költségvetési rendeletbe.

2. $-hoz

Hata|yba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tarüalmaz.

riť
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