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Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság: x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság: x

Hatźrozati javas|at a bizottsźĘ szźlmára: A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi
Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés megfźrgyalrź.sźú, a ľendelet
terv ęzet és hatźr ozati i avas lat elfoeadását.
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Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. Tényá|lás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A f0|7, évi költségvetésről sző|ő 3612016' (xII. 2l.) önkoľmányzati rendeletęt a Képviselő-testtilet
2016. december 20. napján fogadta ę|,20|7 'január 1-jei hatályba lépéssel.

Az e|te|t időszakban több koltségvetést érintő tétel merült fel, melyek a 2017, évi költségvetés
módosítását teszik szükségessé.

I' A 20|7. április 23, napjźtra kitÍĺzött Budapest VIII' kerület 06. sz' egyéni választókerület
vonatkozásában a települési önkoľmźnyzati képviselő időközi véiasztás pénnigyi költségvetését az
e lőterj e s ztés I, szźlmű me l léklete tarta|mazza,

2. Budapest Főváľos VIII' keľület Józsefuárosi onkormányzatközbeszerzési e|jźrást kĺivetően, 2014'
augusztus 01-jén, vállalkozási szerzodést kötött az Ata|ian Global Services & Security Kft.vel az
Uj Teleki téľi Piac (a továbbiakban: Piac) őľzés-védelme tárgyában' A Felek a szęrződést 36
hónapos, határozott idótartamra kötötték, igy a szerződés 2017 ,július 3 l -én lejráľ. A szerződésben a
szerzodő felek 840 Ft/fualf(5 + ĺfa đgazásban állapodtak meg. \ l
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A kötelęző legkisebb munkabéľ (minimátbéľ) és a garantá|t bérminimum megźi|apitéłsáľól szóló
430/2016. (xII.15.) Korm' ľendelet hatályba lépésével az Ata|ian Global Servicęs & Security Kft.
tź|ékoztatźsa szeľint az őrzés.védelmi faladatok ellátásával kapcsolatos költségek emelkednek,
20|7-ben a bér jellegu költségek órabérre vetítve, egy fő foglalkoztatottra eső összes bér jellegű
költség: 1.370,-Ftlőra/fő + Áfa.

A fentebb leíľtakľa tekintettęl f0|7. évben' a Piac őrzés.védelmének költségei a következő módon
alakulnak (2017. augusztus l-jétől 2017. decembeľ 31-ig számolt havi éľtékei a vállalkozók bér
jellegÍĺ kiiltségeinek figyelembe vételével készĹilt, közelítő becslések): 2017. július 3I-ig I0.973,I e
Ft várható, augusztus 1-jétől decęmber 31-ig 13.014,5 e Ft.
Annak érdekében, hogy a Piac őrzés-védelme 2017. auguszťus l-két követĺíen is biztosított legyen,
közbeszęrzési eljáľás lefolytatĺására, illetve ezt követoen a kĺjzbeszerzési eljárás nyeľtesével
kötendő vállalkozási szerzódés megkötésére lesz szükség. A Józsefuźrosi Gazdźtlkodási Központ
zrt,, mint Üzemeltető javaslata a|apjźn az űj szerződést 2019. decembeľ 3l-ig lenne célsżerű
megkötni. A 2017-es évbęn a Piac őrzés-védelme cé|jára bruttó 19.200,0 e Ft van betervezvę.
Annak érdekében, hogy az őrzés-védelemmel foglalkozó vállalkozók megnövekedett
bérköltségévęl számolva _ aPiac őrzés-véde|me 20|7 . év végéig biztosított legyen, javasolt aZ erre
a cé|ra tervezett osszeg 4,187,6 e Ft-tal t<jrténő megemelése. A közbeszerzési eljáľas
megindítasáh oz e|őzętęs kötelezettségvállalás szi.ikséges évente 3| .235 e Ft <isszegben'

3. A Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. kezdeményezte |étszźlmźtnak hatźltozat|an időre -
önként vállal feladatként _ tĺiľténĺí (1 fő) bővítését a Rendez-lényszervezési diviziőban. A
fe|adatel|źúátst 3 fő valósította meg, azonban a megnövekedett rendezvények szźtma, va|amint az
ezzel jttrő adminisztrációs teľhek növekedése indokolja a Nonprofit Zrt. igényét. Eľre a feladatľa
2017 , 05' 0l-jétől f017 . 12,3|.-ig2 470 ęFt fędezetet szükséges biztosítani.

4. A Képviselő-testiilet a 30l20|7'(II.02') szźtmű határozatátban döntött a f0I6, évi költségvetési
maradvány teľhére a Koľĺányi S' u' 14. és 16. szétm a|atti éptilet bontásara 19.000,0 e Ft-ról. A
bontásra vonatkozó vállalkozási szerződés összege 19.964,3 e Ft, a műszaki ellenőri díj összege
I,L97,9 e Ft, összesen 2I.I6f,2 e Ft, Mindezekľe tekintettel a fedezet kiegészítése szükséges
f .|62,2 e Ft-tal a hivatkozott képviselő-testtilęti hatérozat módosításával'

5. A Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítására bruttó 2.000,0 e Ft sziikséges, melyre afędezetet
javaslom az á|ta|ános működési taľtalékľól biztosítani.

6. A 2016. évi költségvetésben tervezett orvosi rendelők karbantartĺása és felújítása e|oirźnyzata a
teljes kivitelezési költségeket nem fedezi, ezért a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' irásban
je|ezte, hory a befejezéshez szükséges a fedęzetet 1 '046,0 e Ft-tal kiegészíteni.

7. A bölcsődéknél ,,az á|dozattál vá|ás megelőzése, át|dozatsegítés'' című, ľÁvĺop -5.6'1-C-1|l1.
kódszámú ptůytuathoz kapcsolódó 3 éves fęnntartási időszakra - 20|5. március l-jétől 2018.
február 28-ig - vállalt évi bruttó 1 '000 e Ft összeget a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék a 20|7 . évi
költségvetésében a bevételi oldalon intézményi műkĺjdési bevételként tervezte meg az
irányítószervi támogatás helyett. Mindezek alapján javasolt az intézmény mríködési bevételi
e|őiráĺyzatának törlése és a működési általános tarta|é|<ĺő| az irźnyítőszeľvi támogatás biztosítása.

8. Molnár Gábor ľ. alezredes, a BRFK VIII. keľtileti Rendőľkapitányság vezetője kérelęmmęl fordult
az onkormányzatfe|é.
A Kapitányságvezető kérelmében leíľt szakmai javaslata a|apjén a Budapest VIII', Népszinhźn
utcában indokolt egy un' ,,ľendőrségi kontaktpont'' kialakítása. A helyszíni megtekintés alapján a
kontaktpont kialakítĺására a Budapest VIII. keriilet Népszínház u' 38' szćtm a|atti, 34764l0/N9
hrsz.-ú, 56 mf alapterületíĺ önkoľmányzati tulajdonban lévő, utcafľonti bejźtratta| rendelkęző üres
helyiség lenne alkalmas.
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A ,,rendőrségi kontaktpont'' kialakításának célja egyrészt, hogy a Népszínhĺáz utcában és köľnyékén
mozgőőri feladatokat ellátó járőľök az á'||ampolgárok bejelentéseire, kéréseirę azonna| reagálni
tudjanak, másrészt bűnmegelőzési célokat is szolgálna, hiszen bizonyított, hogy ahol ľendőrségi
objektum ta|éúhatő, ott jelentősen visszaesik a bűnözés, a ,,|t.ĺhatő ľendőrség'' a biĺnelkövetők
tekintetében visszataľtó erejű.
Az e|ozetęs piackutatás alapján a helyiség rendőrségi kontaktponttá történő kialakítrísának becsült
költsége 3.437,0 e Ft, a berendezési táĺgyak becsült beszerzési értéke 563,0 e Ft. Az onkormányzat
ęzen tulmenóenvźů|a|ná a helyiség közműfogyasztásáĺnak (víz és csatornadíj, szemétdíj, elęktľomos
fogyasztás) költségeit, mely éves szinten a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a
továbbiakban: JGK Zrt,) tź|ékoztatása szerint f59,0 e Ft' Annak érdekében, hogy a ľendőrségi
kontaktpont a mielőbbi működését megkezdje, javasolom a kialakítassal kapcsolatos valamennyi
feladat e||źúáséra a JGK Zrt.-tmegbizni.
A kialakítrást kövętően a helyiség hatźtrozat|an időre, térítésmentesen a BRFK hasnźúatáha keľülne.

9. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ je|eńe,hogy az idősek klubjaiban
kisebb karbantaľtási munkákľa lenne szüksés.
oszikék Idősek Klubia (Baross u. t 09.)
- Anyag költség a radiátoľok és a fiĺtési csőhá'|őzat festésére, előtéľ, rakttr, vizes blokkok
tisztasági festéséľe, belső ajtótokok és ajtók (10db egyszźrnyű, ldb kétszárnyú) festéséľe,
villanykapcsolók cseréjére (5db) 164.000,- Ft+AFA :208'f80,- Ft keretösszeggel,
- Uj ablakokhoz fliggönyanyagľa és varratásra 180.000,- Ft+^FA:2f8.6oo,- Ft keľetösszeggel,
Napľaforgó Idősek Klubja (Delej u. 34.)
- Utcafronti felső ablakrácsok leszeľęlésére, lefestésére, acéltiiskés visszarcigzítésľe (6 db), alsó
ablakok fix rácsainak helyszíni festésére, az ablakok homlokzati burkolólapjainak pótlására, és
cseréjére, valamint a konyha bejźratná| a fali csempebuľkolat cseréjére (mf) 282,900,- Ft+ÁFA :
3 59,f83,- Ft keretösszeggel,
Remé,nysugár Idősek Klubja (Mátyás tér 4.)
- Etkező lambéria cseréjéľe (I4 m2), zuhanyfiiggöny és tartő pőt|źBźLra, WC ajtők zárcseréjére,
WC ĺilőkék cseréjére (4db)' wc-k, búze|zátrőkjavítĺásai anyagára, ga|éria lépcsőfokok ztrására,
|a|<kozźsára, konyhai ablakra szúnyogháló szętt szeľelésére, konyhaivi|ágitás javítésára, pótlásiáľa,
konyhai táľo|ó szekények felrijításráľa |43'f50,- Ft+AFA = |81.928,- Ft kerętösszeggel,
Víg Idősek Klubja CVíg u. 18.)
- Yęzętói iroda - paľketta |akkozására (l5m2), Női mosdóban csempe javitásźra, ajtőztrak
javításéra, cseľéjéľe (5 db) 38.000,- Ft+ÁFA :48.260ł Ft keretösszeggel,
Ciklámen Idősek Klubja (II. János Pá,|pźtpatér 17 ')- Tťinédelmi főkapcsoló kialakítására, felszereléséľe, ügyfél WC és ülőke cseľéj ére, ajtózfuak
javításéra, cseréjére (5db), bejárati lépcső javításźra, jěrő|apozására, bejźrati ajtórács javitźsźra,
festéséľe, jelenlegi pihenő éÍa|akitźsźlľa' gipszkaľton e|vá|asztő falak kialakitźsźra, ajtók beépítéséľe
329.000,- Ft+AFA : 417,830,- Ft keľetösszeggel,
Éľtęlmi Fog.vatékosok Napkĺizi otthona (Kis Stáció u' l 1.)
- Falvédő |écek felszerelésére (26fm), hőfokszabályzőra zćrható szekény készítéséľe, bejtłrati
lépcső lefestésére, csúszásmentes borítiással való ę||átźsáĺa, fali alumínium é| védők felľakásáľa.
pincében vezetęÍÍ vizcso épÍileten belülre helyezéséľe 169.000,- Ft+ÁFA : f|4.630,- Ft
keretösszeggel,
Ciklámen Idősek Klubja (II. János Pál pápa tér l7.)
- Belső ajtók-ajtótokok újrafestésére, összes helyiség fa|javitástĺra, festéséľe, radiátoľok

festésére ahozztúartoző csőháiőzatta| f .560.|20,- Ft+AFA : 3.251, '352,. Ft keretösszeggel,
Értelmi Fogyatékosok Napközi otthona (Kis Stáció u' 11.)
- osszes helyiség fa|javitásfua, festéséľe, belső ajtók-ajtótokok újrafestéséľe |.I42.|0O,-

Ft+AFA : |.450,467,- Ft keretösszegge|,.

A fenti kaľbantaľtások összesen 6.360,6 e Ft fedezetet igényel, melyet javaslok az intézmény
költségvetésében biztosítani.
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lO.Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźrosi Önkormányzat 2007. januźr 17-én fe|használási
szerződést kötött a Mihály és Tĺáľsa Művészeti és Szolgáltató Bt.-vel a Díszpolgźti cím
kitüntetéssel adományozandő 20 db emléktárgy (22 cm magas bronzharang, ktilső harangĹitővel)
szerzői jogdíjára vonatkozóan. A fęlhasznéiélsi szerződésben bruttó 300.000,. Ft-ban került
meghatározásra a 20 db harang szerzői jogdíjra. Az onkormźnyzat 20|7. évben kimeríti a
szerződés á|ta| biztosított 20 db-os keretet' Mihály Gábor az em|éktárgyat alkotó szobľászművész
kezdeménye zte a fe|hasnlálási engedéIy megkotését'
Javaslom, hogy az ĺinkormányzat kössön kizáľólagos felhasználási szerződést 120 db emléktárgy
tekintetében 600.000,- + Áfa összegben önként vállalt feladatként.

1l'Magyarország 2077. évi központi költségvetéséről sző|ő 2016. évi XC' tcirvény (továbbiakban
Költségvetési törvény) 59. $ (1) bekezdése a|apjźtnaközszo|gźtlati tisztviselőkľől szóló 201l. évi
CXcx. törvény l32. $-a szerinti illetményalap 20|7, évben 38.650 forint. A köaisztviselőkľe
vonatkozó központi il letményalap 2 00 8. évtő l v á|tozat|an.
A Központi Statisztikai Hivata| adatai a|apjén azinfláciő mértéke 2008-tól f0|6-ig megközelítőleg
20%o vo|t, így akönisztviselők bérének reálénéke csökkent.

A Költségvetési törvény 20|7. januĺártól l-jétől hatályos rendelkezése lehetőséget biztosít arra,
hogy a törvényben meghatározott illetménya|apnéi magasabb összeget állapítson meg a Képviselő.
testtilet. A törvény 59.$ (6) bekezdése szerint a helyi ĺinkormányzat képviselő-testtilete ľendeletben
a 2017 ' évben - az tjnkormźtnyzat saját forrasai terhére _ a képviselő-test{ilet hivata|źnźi
foglalkoztatott koĺisztviselők vonatkozásában _ aközszolgá,|ati tisztviselőkľől szóló 201l' évi
CXCD(. töľvényben foglaltaktól eltérően _ az (1) bekezdésben meghatźttozottnál magasabb
ö s s ze gben á'||apíthatj a mę g az i l letm ényal apot.

A koľmánýiszľviselők tekintetében a tava|yi évben megindult bérfejlesztés, és a 201'7. évre is
átnyúló illetményezési ľęndszer áta|akitása 30%-os emelést eľedményezett a kozponti szervek
tisztvise|ői vonatkozásában' A keľületi önkormányzatok hivatalai köľében végzett fęlmérés a|apjźn
szinte valamennyi Polgármesteri Hivatal esetében a képviselő-testiilet a központi illetményalapnál
magasabb illetményalapot állapított meg 2017 , évľe vonatkozőan, az i||etményalapok 41.000 Ft és
55.000 Ft kozött kerültek meghatározásra. A közigazgatásban, és a keľü|etek kĺjzött így kialakuló
bérkülönbségek elvándorlráshoz vezethetnek így veszélyeztęNę a feladatellátást, illetve annak
színvonalát. Ennek hatásźú az illetményalap emelésével lehet ellensúlyozni.

Fentiek a|apjźn javaslom a Tisztelt Képviselő-testÍiletnek, hogy a Hivatal köztisztviselői
tekintetében a 201'7, évi illetménya|ap 47.500 Ft-ban kerüljön megállapítasra, mely biztositaná a
Polgáľmesteri Hivatal munkaerő piaci versenyképességét, a megfelelő munkaerő felvételét és
megtartésćú' valamint az e|ósegiti az illetmények ľeálértékének rendezését, és a Hivatal
éilt.omćtnyźtban lévő köztiszťviselők béľezésének rendezése źútal' a minőségi munkavégzés
fenntartźsźi.

Tekintettel aĺra,hogy az i||etményalapot vátrhatőan évente źů|apítja meg a testĹilet, csakúgy, mint az
illetménykiegészítés méľtékét, javasolom ezen két illetményelem át- és beemelését a 20I,1' évi
költségvetési rendeletbe, és ezek méľtékéľől a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásával
döntsön a Képviselő-testület.

I2,A Budapest Józsefllórosi onkormdnyzat, yąIaľnint a közbeszeľzési eljórósban nyertes ajónlattevő a
PL-J)ZSEFVAR)9 24 K)NZ)RCIUM, melynek tagjai a LATEREX (Jzemeltető Kft' (jogelődje:
PRIMOGEN FM Kft,) és a I'ATEREX Epítő Zrt,, 2015. július 27, napjón Vállalkozósi
keľetszerződést kötött a ,,Budapest VIII, keriilet Józsefvórosi onkormányzat tulajdonát képező
lakó- és üzemi épületek, ląkások és egyéb funkciójli helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek
gyorsszolgólati (24 órós), könetlen balesetveszély és hibąelhórítósa, kąrbantartása, valamint
hóziorvosi rendelők gyorsszolgólati (24 órós), könetlen éIetveszély és hibaelhórítási feladatainak
és felújítósi feladatainak ellótósa', tárgyóban 2019. június 30. napjóig tartó hatóľozott időre, Felek
a keretszerződés kĺ;zas megegyezéssel nrftnő megsz.üntetésére tesznek javaslatot az előterjesztés 5.

sz, mellékletét képező tartąlommal.

A feladat ellótás érdekében javasolt
véghatárideje 2019. december 3l' napja.

t,j kozbeszerzési eljórás lebonyolítósa, a teljesítés
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A közbeszerzési eljórós megindításához előzetes kötelezettség vóllalós szĹilĺséges évente 413.434 e
Ft összegben, mely tartalmazza a lakó és üzemépüIetek karbantartósót, gyorsszolgólati feladatokat,
a kahségvetési szervelcnél jelentkező glorsszolgáIati feladatokat. Javaslom, hogł a közbeszerzési
eljárást ąz onkorrnónyzat megbízósóbóI a Józsefvdrosi Gazdólkodósi Kozpont Zrt. saját nevében

folytąssa le. Ez azt jelenti, hogy az eredményes kc)zbeszerzési eljórós utón afeladatot a Zrt. sajót
nevében lótja el kÓzszolgóltatasi szerződés keretében, melynek alapján szülrséges lesz a
köz s z olgáltat ós i s z erz ődé s módo s ít ós ór a.

l 3.A háziorvosi rendelők korszerűsítésének keľetében javasolt a Milrszdth téri, a József lcrt-i, az orczy
úti és a Hungória lcrt-i hóziorvosi rendeĺőkbe szabad hozzóférési lehetőség biztosítása érdekében

free wffi hólózat kiépítése. osszesen a 4 háziorvosi rendelőbe a free wifi kiépítésének becsült
kĺiltsége bruttó 750.000,- Ft.

l4.Budapest Fővóros Kormányhivatala VIil. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztóly Foglalkoztatósi
osztály tójékoztatdsa szerint ą VIII, kerületi kazfoglalkoztatósra 20]7. móľcius ]. és 20I8. februór
28, közotti időszalĺrafelhąsznólhątó keret 90'065'494 Ft, 2018' évrefelhasznólható keret
I0.873.l l7 Ft' A biztosított keret teľhére összesen 168 jőÍOglalkoztątható, melyhez további 30oń-os
önrész biztosításą szükséges. Ennek eg1ł részét a 60Jős Józsefvárosi Cigónyzenekar esetében mór
biztosította a Képviselő-testület a 30/2017. (II.02.) sz. hatórozatóval. 108/őfoglalkoztatásához
27.962 804 Ft önrész biztosítósą szükséges, ebből 2017-ben ]8.641,9 e Ft, 20I9-bąn 9,320,9 e Ft'
A Foglaĺkoztatási osztóly hórom ütemre osztya _ 2017. mórcius I-tőI, június 1-től és szeptember 1-

tőI _ indítja a kt)zfoglalkoztatósi programot. Az első ütemben a Cigónyzenekaľonfelül összesen 36

Jős létszóm biztosított a kerületi intézmények és gazdasógi tórsaságok szómára, ezért ą 2017. mĺźjus
31-igkiesőmunkaerőpótlósóratovóbbiosszesen2I.846,I ezerFtfedezetbiztosítósaszükséges.

il. A beteľjesztés indoka

Az előteľjesztés I. fejezetének l. -11' pontjában szereplő feladatok megvalósításźlhoz e|őirźnyzat
átcsoportosításra, és taľtós kötelezettség:,lźi|alásľa van szükség, mely a Képviselő-testülęt határkörébe
tartozik
Az előterjesztés I. fejezetének 1'2. pontjában foglaltak esętében a Költségvetési törvényben kapott
felhata|mazás alapján a Képviselő-testĺilet hatásköľébe taĺtozik az illetményalap emeléséľe vonatkozó
döntés meghozata|a. A döntés keretében módosítani szükséges a Polgármester HivatalnáI
közszo|gtůati jogviszonyban állók dijazásarő| és egyéb juttatásaiľól sző|ő 46/2014' (XII. 12,)

önkoľmányzati rendeletet, valamint Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat2017,
évi költségvetésľől sző|ő 36/f016. (xII.21') önkormányzati rendeletęt az e|őterjesztés 3. és 4, szźmil
męlléklete szerint.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az előterjesztésI' fejezetének 1. pontjában foglaltak azidóköziváůasztźs lebonyolításához szükséges
pénzügyi fedezetľől töľténő döntés'

A |ebonyolitás a Polgármesteri Hivatal fę|adata. A lebonyolítrás becsĹilt költségei 7'194,2 e Ft
(részletezését az e|őtetjesztés l. sz. melléklete taľtalmazza), me|yből a központi koltségvetésből
normatíva a|apjtn 969',7 ę Ft megtérü|. A különbĺizet 6.224,5 e Ft fedezetéül javasolt a működési
általános tartalékot megj elölni.

A 2. pontban foglaltak 20|7' évi költségeihez 4.787,6 e Ft fedezetéül javasolt a miĺködési általános
tartalékot megjelö|ni. 2018. és 2019. évekľe előzetes kötelezettségvállalás sziikséges évente 3I.f35 e

Ft összegben a piac bevételeinek és az önkoľmányzat saját működési és adóbevételeinek terhéľe.

A 3. pontban foglalt |étszám bővítéshez szükséges 2.47o,o e Ft fedezetéül javasolt a miĺkĺjdési
általános taľtalékot megjelölni, 2018-tól előzetęs kötelezettségvállalás szükséges hatŕrozat|an időrę
3.705,0 e Ft összegbęn az onkormányzat Saját működési és adóbevételeinek tęrhére.

Az 4' pontban foglaltak fedezete a2016' évi szabad maľadvány'

A 5,-7 ' pontokban foglaltak fedezetét javaslom az źita|źnos taľtalékľól biztosítani 2.000,0 e Ft, 1 .046,0
e Ft és 1'000,0 e Ft összegben.
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A 8. pontban foglaltak esetében a döntés célja Józsefuźros közbiztonságának javítása, új rendĺírségi
kontaktpont kialakítása és ingyenes hasnúůatba adźsa a Budapesti Rendőr-főkapittnysäg részére,
illetőleg a helyiség működésének bizosíĺása.

A döntés pénnigyi hatása: a helyiség kialakítĺásának és berendezési tárgyainak költsége ĺisszesen
4.000,0 e Ft, melynek fedezetétjavasolom azźůta|énostaľtalékľól biztosítani.

A ,,ľendőľségi kontaktpont'' kĺizműfo gyasztásának költségeit az Önkoľmányzat előzetes
kötelęzettségvállalással a következő évek költségvetésének teľhéľe vállalja önként vállalt
feladatként, melynek költsége évente tervezetten 259,0 ę Ft, 2017. év II-IV. negyedév közíizemi
köItsége l95,0 ę Ft, mely a||602 cím dologi e|őirźnyzatátn biztosított.

A döntés keretében a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzatvagyontról és a varyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásaľól szóló 66lf0|2. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítrása is szĹikséges,
valamint a korábbi döntések źttvezetése, az e|óterjesztés 2. számű melléklete szerinti taľtalommal'

A 9. pontban foglalt karbantaľtási feladatok fedezetét, 6,360,6 e Ft-ot, és a l0' pontban foglaltak
fedezetét,762,0 e Ft-ot javaslomazźita|ános miĺködési taľtalékľól biztosítani.

A 11. pont esetében a dtintés célja jelen előterjesztésben foglalt illetményalap emelése á|ta| a
Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók illetményének veľsenyképessé tétele a
kőzs zfér źlb an do l go zók i l l etményéh ez mértęn,
Az illetménya|ap 2017. január l-től 38.650 Ft-ról 47.500 Ft-ra való megeme|ése hozzźnetőleg havi
20%o.os béľtomeg növekedést eredményez, a teljes állomanyra számiíla, melynek fedezetét a
Polgármesteľi Hivatal 2017 . évi költségvetése a |ff02 és 12203 cím előirányzatatarta|mazza,
Az illetményalap emelése előzetes kötelezęttségvállalással jár kötelező feladatként évente 2I9.600,0 e
Ft összegre, melyet az önkoľmányzat saját míĺködési és adóbevételęinek terhére javasolok vállalni.

A döntés keretében módosítani szükséges a Polgáľmesteľi Hivatalnál közszo|gźiati jogviszonyban
źi|ők dijazźlsáľól és egyéb juttatásaiľól szó|ő 4612014. (xII. l2.) önkormttnyzati rendeletet, valamint
Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat 2017. évi költségvetésről sző|Ć: 36lf0I6,
(xII.z1.) önkormányzati rendeletet aze|oterjesz1és 3' és 4. szźlmű melléklete szerint.

Á 12, pontban foglaltak a LATEREX Üzemeltető Kft-vel kotott keľetszeľződés kozĺ)s megegyezéssel
történő megszűntetése és új közbeszerzési eljárás kiírása miatt előzetes kötelezettségvállalós szükséges
4l3,434,0 e Ft osszegben a lakbér és helyiségbérleti díj bevételek teľhére'

A 13. pontbanfoglaltak becsült költsége 750,0 e Ft, melynekfedezetét javaslom az általónos tartalék
e l őir ányz atr ó l b iz t o s ít ąni.

A ]4. pontban foglaltak fedezeteként 2017-ben 40.488'0 e Ft szükséges, melyből a működési
céltartalék kazfoglalkoztatás önrész előirónyzatról 30,085,5 e Ft, az óltalónos tartalék előirónyzatról
I0.402'5 e Ft biztosítható' 20I8. évre előzetes kotelezettségvóllalós összege 9.320,9 e Ft osszegben az
onkoľmónyzat sajót míiködési és közhatalmi bevételeinek terhére kötelező feladatként az előterjesztés
6' számú melléklete szerinti intézmények és gazdasági társasógok részére'

Iv. JogszabáIyi kiiľnyezet

A Képviselő-testii|et a döntését egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 2011. évi
CI.xxxIX. töľvény (Möfv.) 23' $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjźn, mely szeľint a kerületi
onkormányzat fe|adata különösen közremíĺködés a helyi kozbiztonstry biztosításában, másrészt a
szerzőijogľól sző|ő 1999. évi LXXVI. törvény l. $ (2) bekezdés h) pont, és a42, $ (l) bekezdése
alapjźtnhozzameg.
A Képviselő-testtilet rendelet alkotási hatásköre az azMóty, 4f , s 1, pontján, Magyaľoľszág2017 ' évi
központi költségvetéséről szóló f016, éviXC. törvény 59. $ (6) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kérem az a|ćbbihatźtrozati javas|at és a mel|ékelt rendeletek elfogadását'

,i it;



HATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dłint, hogy

1. a) a települési önkormányzati képviselő időközi választással összefiiggő kiadásokľa az źúta|źłnos
taľtalék terhéľe 6.224,5 e Ft-ot biztosít,

b) a Polgáľmesteri Hivata| 12201-03 cím _ kötelező feladat _ bevételi e|oirttnyzatán belül a
miiködési célú támogatás źi1ramhánartáson belülľől előiľányzatźt 969,7 e Ft-tal, és ezzę|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előiľányzatáú 675,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzź$źru|ási adó előiľányzatźú 1'6|,5 e Ft.tal (szociális hozzź$źrulási adó 135,3 e Ft, EHo
1 5,6 e Ft, SZJA l 0,6 e Ft), a dologi e|őirátnyzatźú |33,2 ę Ft-tal megemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános
taľtalékon beliil az általános tartalék e|őirźlnyzatźrő| 6.f24,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02
cím _ kötelező feladat - működési ťlnanszírozźlsi kiadáson belül az irźtnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatźra.

d) a Polgáľmesteri Hivatal I220I-03 cím - kötelező fe|adat _ működési ťlnansziroztlsi bevételen
belül az iľányítószervi tĺámogatásként folyósított tĺámogatás fizetési szämlrźtn tĺiľténő jóváíľása
e|őfuźnyzatźľ 6'f24,5 e Ft-tal megemeli és ęzze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őiränyzatát
4.590,0 e Ft-tal, a munkaađót terhelő járulékok és szociális hozzź!áru|ási adó e|óirźnyzatáú I,||3,7
e Ft-tal (szociális hozzájáru|źlsi adó 899,8 e Ft, EHo If7,2 e Ft, SZJA 86,7 e Ft), a dologi kiadások
e|őkźnyzatát 520,8 e Ft-tal megemeli, melynek rész|etezésétazI, melléklet tarta|mazza.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20L7 ' mźłrcius 09'

2' a) megbizza a Jőzsefvźrosi Gazdźllkodási Kozpont Zrt,-t azÚj reletĺ téľi Piac őrzés&e vonatkozó -

2017. augusztus 1 napjátó| 2019' decembeľ 31. nĄáigterjedő időszakra - közbeszerzési eljárás
|efolytatásával, és felkéri a polgáľmesteľt a megbízási szerződés a|őírásźtra,

b) aza) pontban foglaltak miattazőrzés előirányzatáú2017-ben4.787,6 e Ft-talkiegészíti, ezéĺtaz
az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános

tarta|ék e|őirányzatáról _ kĺjtelezĺí feladat - 4,787,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a II407 cím - kötelező

feladat - dologi e|őirźnyzatéra,

c) az a) pontban foglaltak miatÍ e|őzetes kötelezettséget vál|lal az Úi ľeletĺ téri Piac orzési
feladataira - kĺitelező feladat - 2018-2019. évekľe évente 3|.235,0 e Ft összegben a piac
bevétele inek és az onkor mźny zat műkodési és adóbevételeinek terhéľe'

Felęlős: a) pont esetén Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,po|gźtrmester, b)-c) pont esetében

polgráĺmester
Határidő: a) pont esetében aközbęszetzési eljrĺrás megindítása 2017 , május l5.' b) pont esetében

2017 , mźrcius 09., c) pont esetében a20|8-20I9 évek költségvetésének tervezése

3. a) a Józsefráros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt' |étszámának 2017, május l-jétől toľténő bővítése
miatt határozatlan időre önként vállalt feladatként akőzszo|gźlltatási szerződésen belül 2017-re
2,4?0,0 e Ft összegbęn az źútal'ttnos miĺködési céltartalék teľhére,
b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzatkiadás 1ll07-01 cím - kotelező feladat _
általános működési tartalék e|óirźnyzatálrő| 2'470,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím _
önként vźůla|t feladat _ mĺĺködési cé|tltźlmogatások államháztartźson kívĹilre e|őirányzatźra,
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4.

c) felkéri a Polgármestert az a)-b) pontokban foglaltakľa tekintettel a Jőzsetváros Közösségeiéľt
Nonprofit ZÍt.2017. évi kĺizszolgáitatási szerzodésénęk és annak mellékletét képező kompenzáció,
támogatás módosítasáľa és a|äirźsfu a,

d) az a pontban foglaltak miatt e|ĺ5zetes kötelezettséget vállal hattrozat|an időre, onként vállalt
feladatként évęnte 3'705,0 e Ft összegben az onkormányzat sajáú működési és adóbevételeinek
tęľhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a)-b) pont esetében 2017. május 01., c) pont esetében2017. ápľilis 30., d) pont esetében

20 1 8' évtől az azt köv etĺj évek költsé gvetésének készítése

A Képviselő-testiilet a 30l20|7.(II'02.) szźlmi hatźłrozata 4. pontjának hatodik bekezdését az
alábbiak szęrint módosítj a:

- Korányi S, u, 14, és ]6. szám alatti épület bontása 1 1602 cím _ önként vóllaltfeladat _ dologi
kiadąsok 2],162'2 e Ft

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. március 09.

a) a Horváth Mihály téren térvilágítás kialakíttsfuabruttó 2.000,0 e Ft-ot biztosít az tůta|źnos

működési taľtalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-0l cím _ kötelező feladat -
általános működési taľtalék e|őirányzatttról 2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11405 cím _

önként vállalt feladat _ beruházási e|őirźnyzatára'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017. március 09'

a) az orvosi rendeĺők karbantaľtása és felújítása20I6, évi előiranyzatáttI,046,0 e Ft-tal kiegészíti,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmány zat kiadźs 1 1 1 07-01 cím működési cél és általános

tartalékon belül az általanos tarta|ék _ kötelező feladat _ e|oirätnyzatélrő| 1'046,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadas 1 1601 cím - kotelező feladat _ felújítás e|őirźtnyzatéra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 ' március 09.

a) az onkormźnyzat kiadás 11107-0l cím műkodési cél és általános taľtalékon beliil az általĺános

tarta|ék_ kötelező feladat _ e|óirźnyzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím -
önként vállalt feladat _ működési ťlnanszirozási kiadáson beltil az irálnyítőszewi támogatásként

folyósított támogatás kiutalása e|óirźtnyzatára.

b) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat _ bevételi

e|őirényzatán belül a működési bevétel e|őirányzatźi 1'000,0 e Ft-tal csökkęnti és ezzę| egyidejűleg
a miĺködési ťlnanszirozátsi bevételen belül az irrányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás

ťrzetési szźlm|ántöľténő jóváírása előiranyzatźń,ugyan ezen összeggel megemeli'

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. március 09'

a) a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 38. utcai füldszinti (hľsz. 34764/0lN9) szźlm a|atti
helyiségben ľendőrségi kontaktpontot alakít ki, melynek költségéľe 3.437,0e Ft-ot, a berendęzési
eszkĺjzökre és táľgyakľa 563,0 e Ft.ot biztosít az éitaltlnos taľtalék terhéľe.
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b) az a) pontban foglalt helyiség k<jzüzemi költségeinek fedęzetére - önként vái|a|t feladat - 2018-
tól tartós kötelezettséget vállal hatttrozat|an időre évente 259,0 e Ft összegben az önkormányzat
saját miĺködési bevételei terhére, mely egyben közvetett támogatás.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormány zat kiadás 1 1 1 07-01 cím működési cél és általrános
taľtalékon beliil az általános taľtalék _ ktjtelęző feladat _ e|oirźtnyzattrő| 4'000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1160l cím _ önként vállalt feladat _ felújítási e|őirźnyzatfua3.437,0 e Ft-ot,
a felhalmozási előiľányzattra 563,0 e Ft-ot'

d) az a) pont szeľinti helyiség kialakítasával kapcsolatos valamennyi feladat ellátrásával megbízza a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgáľmestert az eľľe vonatkoző megbízźsi
szerződés aláír ásźtr a,

e) a határozat a) pontja szerint kialakított helyiséget hatźrozat|an ídőre, ingyenesen' mely egyben
k<izvetett támogatás, a Budapesti Rendőľ-főkapitźtnyság hasznźiatába adja és felkéri a
polgármestert az eÍÍę vonatkozó hasznźůati megállapod ás a|źúrásźra.

Fęlelős: polgáľmesteľ
Határidő: a).c) pont esetében 20I,|. mźrcius 09., b) pont esętében 2018. é\.től és az azt követő évek

költségvetésének készítése, d) pont esetébęn 2017. máľcius 14', e) pont esetében a
he lyisé g ľendőrsé gi kontaktpont kialakítását kövętően azonna|

9. a) a Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központhoz tartoző idősek klubjainak
karbantaľtástra 6,360,6 e Ft-ot biztosít kötelező feladatként azintézmény költségvetésében,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím miĺködési cél és általános
taľtalékon be|i| az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|oirźtnyzatźlrő| 6,360,6 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás a 1l108-02 cím működési finanszírozźsi kiadáson belül az irányítoszervi
támogatás fizetési szám|áratöľténő utalása _ kötelező feladat e|őirényzatára,

c) aza) pontban foglaltak miatt Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont 40105

cím - kĺjtelęző feladat - működési ťlnanszírozttsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként

folyósított támogatás ťrzetési számlrźn töľténő jőváírźsa e|őirźnyzatźfi és ezze| egyidejiileg a dologi
e|őirétnyzatźlt 6'360,6 e Ft-tal megemeli'

Felelős: polgármester
Hattlridó: 2017 . mfu cius 09.

|0. a) kizétólagos felhasználási szeľződést köt a Mihály és Táľsa Bt'-vel (székhely: 1087 Budapest,

Szánados út 3-13.; cégjegyzékszám: 0I-06-510545; adőszám:28852,559-f.42) a Díszpolgári cím
kitiintetésse| jarő 120 db emléktárgy vonatkozásában 600.000,- Ft + Afa szeruőijogdíj megfizetése

mellett,

b) felkéri a polgármestert az 1. pont szeľinti felhasználási szerződés elkészítésére és a|áíĺźsźra,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím miĺködési cél és általános
tartalékon beltil az általános tarta|ék_ kötelező feladat _ e|őirányzatźrő| 762,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11104 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási e|őirźtnyzatźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. március 09.

|I .a 2017 ' évi költségvetésről sző|ő 36lf0l 6. (xII.2l .) önkormányzati rende|ęt 20|7 . március 9-én
hatá|yba lépő módosítźsźlva| _ mely szerint az illetményalapot 47,500 Ft-ban źilllapitja meg - taľtós
kötelezettséget vállal kötelező feladatként 2018. éwől évente 219,600,0 e Ft összegbęn az
önkormányzat sajźlt működési és adó bevételeinek terhére'



Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. március 9.

12. a) a ,,Budapest VIII, kerület Józsefvórosi onkormónyzat tulajdonót képező lakó- és üzemi
épületek, lakósok és eg1léb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgólati (24
óróý, kometlen balesetveszély ěs hibaelhórítása, kąrbantartósa, valamint háziorvosi rendelők
gyorsszolgólati (24 órós), közvetlen éIetveszély és hibaelhórítósi feladatainak és felújítósi
feladatainak elldtása,' tórgłában a LATEREX Üzemeltető Kft. (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő
u. l-I2,, cégjegłzékszóm: 01-09-272894' jogelődje: a PRIMOGEN FM Kf,t. székhely: 1095
Budapest, Hídépítő u. ]-I2., cégjegyzélrszóm: 0l-09-867l16) és a LATEREX Epítő Zrt. (székhely:
1095 Budapest, Hídépítő u. l-]2,, cégjegyzéIrszóm: 01-10-048291) konzorciumi tagokkal 2015.
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b) felkéri a polgdrmestert az a) pont szerinti és a határozat 5, sz, rnellékletét képező tartalmú
me gszünt ető me góllapodás alóírás óľa.
c) megbízza a Józsefvórosi Gazdálkodási Központ Zrtłaz onkormónyzat tulajdonót képező lakó-
és üzemi épüIetek, lakósok és egéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek
gyorsszolgóIati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhórítdsa, karbąntartósa, valamint
hdzioľvosi rendelők głorsszolgólati (24 órás), kömetlen életveszély és hibaelhórítósi feladatainak
és felújítósi feladatainak ellótósa, valamint a költségvetési szervek glorsszolgólati feladatainak
e I lót as a t ór gl áb an s aj ót nev é b en ko z b e s z er z é s i e lj ór ós l efo lyt at ó s ór a,

d) a c) pontban foglaltak miatt évente 413,434 e Ft osszegben 2018. és 2019. évelcre előzetes
kotelezettséget vállal kt;telezőfeladatként a ląkbér és helyiségbérleti díj bevételekterhére'

Felelős,' a)-b), d) pont esetében polgórmester, c) pont esetében Józsefiórosi Gazdólkoddsi Kozpont
Zrt.

Határidő: a) és c)-d) pont esetében 2017. március 09,, b) pont esetében 20I7' mórcius ]5.

1 3, a) a háziorvosi rendelők korszerűsítésének keretében a Mikszóth téľi, a József lcrt-i, az orczy tűti és

a Hungória ĺcrt-i hdziorvosi rendelőkbe szabad hozzóférési lehetőség biztosítósą érdekében free
wifi hálózatot épít ki, melyre 750,0 e Ft.ot biztosít az dltąlónos tąrtalék teľhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormónyzat kiadós 11 107-0I cím működési cél és általónos
tartalékon beliil ąz óltalónos tartalék _ khtelező feladat _ előirónyzątóról 750,0 e Frot
átcsoportosít a kiadás 1 ]60I cím _ onként vóllalt feladat _felhalmozási előirónyzatóra.

c) az a) pont szeľinti free wifi hóIózat kiépítésével kapcsolatos valamennyi feladat ellótásóval
megbízza a Józsefvórosi GazdóIkodósi Központ Zľt.- t és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó
rne gb íz ós i s z er z ődé s alóír ás ár a.

Felelős: polgórmester
Hatdľidő: 2017' mórcius 9.

I4.a) VIil' kerületi kazfoglalkoztatásra 2017. mdrcius ]' és 2018, februór 28, közötti időszalĺľa
27,962,8 e Ft onrészt biztosít kotelező feĺadatként, melyből 20l7-re ]8.641'9 e Ft-ot, 2018-ra
9,320,9 Ft-ot előzetes kötelezeuségvdllalds keretében, tovóbbó ą kdzfoglalkoztatottak

foglakoztatósóra a kieső munkaerő pótlasa érdekében 20l7-ben 2l,846,l e Frot a hatáľozat 6.

szómĺl melléklete szerinti intézmények és gazdasógi tórsasógok részére,

b) az a) pontbanfoglaltakfedezetét ą műkodési céltartąlék kazfoglaĺkoztatás ön1,ész,előirónyzatról
30.085,5 e Ft-ban, az óltalános tartalék előirónyzatľól 10'402,5 e Ft-bąn biztosítJq;

,t \
\J
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d) 20l8-ra előzetes kötelezettséget vóllal 9.320,9 e Ft összegben ąz önkormónyzat sajót működési
és kozhatalmi bevéte\einek terhére katelező feladatként,

e) az a) pontbanfoglaltąk miątt az onkormónyzat kiądós l l 107-0] cím m{iködési cél és óItalónos
tartalékon belul az áItalónos tartalék _ karclező feladat _ előirdnyzatóról ]0.402,5 e Ft-ot, a
l 1 107-01 cím műkodési cél és általónos tartalékon belĺłl a kÓzfoglalkoztatós önrész céltartalék _
kĺitelező feladat - előirányzatóról 30.085,5 e Ft-ot ótcsoportosít ą kiądós 11108-02 cím mijkĺidési
finanszíľozósi kiadóson belül az irányítószervi tdrnogatós fizetési szómlóra torténő utalósą _
kötelező feladat előirónyzątóra 28,396,9 e Ft.ot, a I1805 cím _ karclező feladat _ működési céltź
tdmogatósok óllamhóztartóson kívülre előirányzatóra 4,360,9 e Ft-ot, ą 11601-03 cím - kotelező
feladat _ miĺködési céItź tómogatósok álląmhóztartáson kívť)lre előirányzatóra 7'730,2 e Ft-ot,

fl felkéri a Polgórmestert ą Józsefvóros KÔzösségeiért Nonprofit Zrt' és a Józsefiórosi
GazdóIkoddsi Kozpont Zrt, 2017, évi kĺ)zszolgóltatósi szerződésének és ąnnak mellékletét képező
kompenzóció, tómogatós módosításóra és alóirósdra az e) pontokbanfoglaltak miatt,

g) az a) pontbanfogląltąk miatt az Eg1lesített Bölcsődék 40100-02 cím _ kötelező feladat _ bevételi

működési finanszírozasi bevételen beĺĺłl az irónyítószervi tómogatósként folyósított tómogatás

fizetési számlán történő jóváírásą előirányzatót 2'066,3 e Ft-tal megemeli és ezzel eg1łidejűIeg a
kiadás 40100-02 cím - kĺ;telező feladat - személyi juttatós előirányzatát l,702,7 e Ft-tąl, a
munkaądót terhelő jórulékok és szocidlis hozzójdrulósi adó előirónyzątót 363,6 e Ft-tąl megemeli,

h) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefiórosi Szociólis Szolgóltató és Gyermekjóléti Központ

40102-01 cím - katelező feladat - műkÓdési finanszírozási bevételen belĺłl ąz iľónyítószervi
tómogatósként folyósított tómogatás Jizetési szárnlón történő jóváírása előirányzatót 7,315,5 e Ft-
tal, és ezzel egyidejiÍleg a kiadds személyi juttatós előirónyzatót 6,076,I e Ft-tal, a munkąadót

terhelő jórulékok és szocióIis hozzójórulósi adó előirónyzatót ].239,4 e Ft-tal megemeli,

i) az a) pontban foglaltak miatt a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - kötelező feladat -
műkodési finanszírozósi bevételen beltłl az irónyítószervi támogatósként folyósított tómogatós

fizetési szómldn történő jóváíľdsa előirányzatót ]8,770,8 Ft-tąĺ, és ezzel egyidejűleg a l220l-03
cím _ kotelező felądąt - ą kiadás személyi juttatós előirdnyzatát ]5.603,3 e Ft-tąl, a munkaadót

terhelő jórulékok és szociólis hozzójórulósi adó előiľónyzatót 3.167,5 e Ft-tal megemeli,

j) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefvórosi Szent Kozma Egészségügłi Kozpont 50100 cím _

kötelező feladat - műkodési finanszírozási bevételen beltil ąz iľónyítószervi tómogatósként

folyósított tómogatós fizetési számlón tÖrténő jóvdĺrása előirdnyzatót 244,j e Ft-tal, és ezzel

egyidejtÍIeg a kiadós személyi juttatás előirányzątót 200,3 e Ft-tąĺ, a munkaadót terhelő jórulékok
és szociólis hozzdjórulósi adó előirdnyzątót 44,0 e Ft-tąl megemeli,

FeIeIős: polgármester
Hatóridő: 20]7. mórcius 9.

1S.felkéri a Polgármesteľt, hogy ahatźtrozatban foglaltakat a2016, évi maradvány e|szźtmo|ásźtnźi, a
2017, évi ktiltségvetési ľęndelet módosításánál, valamint 2018-tól a tźlrgyévi költségvetések
készítésénél vegye figyelembe'

Felelős: polgármester
Határidő: a20|7 ' évi költségvetési rendelet módosítása, illetve atźlrgyévi költségvet' ésekkészítés" 

hť
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Döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdátkodási Ügyosztá|y, Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváľos Ktiztisségeiéľt NonpľoÍit zrt., Józsefvárosĺ Szocĺális
Szolgáltató és Gyeľmekjólétĺ Kiizpont, Humánszolgá|tatási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály,
Jegyz(ii Kabinet Belső Ettátási Iľoda, Po|gáľmesteľi Kabinet.

Budapest, 2017, mélrcius 6,

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

dr. Mészar Erika
a|jegyző
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előterjesztés 1, szómú melléklete

időközi vá|asztás

IebonyolÍtásában résztvevők díjazása utáni

É|eI mezési kiadások kieeészítése EHo
É|eImezési kiadások kiesészítése SZA

13



előterjesztés 2, szómú melléklete

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľm ányzatKépviselő-testĺiletének

,,...ĺf0|7, (.... .....) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzatvagyonárĺól és a vagyon felettĺ tulajdonosi jogok
gyakoľ|ásáľól szőÄő 6612012. (xII.13.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáról

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a MagyarorszźLg
helyi önkormźlnyzatairő| szóló f0I1, évi cLxXXD(. törvény l09' $ (4) bekezdésében, valamint a
nemzeti varyonľóI sző|ő f0|1. évi CXCVI. törvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában kapott
fę|hatalmazás alapján és az Alaptörvény 32' cikk (l) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a
Magyaľoľszág helyi tinkormányzatairóĺ szóló 201|. évi CLXXXD(. törvény 107-109. $-ban
meghatélrozott feladatköľében eljárva, a következőket rendeli el:

l.s A Budapest Józsęfuáľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/20|f. (xII.l3') önkoľmányzati ľendelet 2' melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép'

2.$ Ez a rendelet f0I7 , március 09. napjźn 16.00 órakot lép hatáiyba, és hatályba lépését követő nap
hatáůyźú veszti.

Budapest, 2017. mźrcius ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr' Kocsis Máté
polgármester

::-- '
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Ingatlan
helyrajzi szíma Ingatlan címe

Ingatlan teľülete
(-t)

35235 Baľoss u.63-67, 1 859

35218101N4 József utca I 5 -I7 . fü|dszint 2N 181

3s2r7lUNt Német utca|7-t9. ftjldszint 1 189

352t7lUN4 Német utca17-19, ftildszint 3fu 52r

352t7luN16 Német utca I7-|9, fóIdszint 4/U 85

35217111N3 Német utca |7 -I9. ťo|dszint 2N 115

3s2r7lUNzr Német utca 17 -I9. földszint 50

3s2r2l0lNzs Német u.25. ftildszint 41

3s2r2l0lNf4 Német u.25. ftjldszint 96

3s2r2t0tN26 Német u,25. ftildszint 15

35723101N27 Baľoss utca 81. ftjldszint 5/U 94

3s2s4l0lNfz Baĺoss u. 84. fszt. 464

35254101N23 Baross u. 84. fszt. 42

35298 Dankó u. 3-5. r970

349241N24 Déľi Miksa utca 3. ftjldszint 4. r56

35332 Karácsony S. u. 1 840

35333 Kaľácsony S. u. 3' 278

35282 Koszoľú u' 4-6. 2127

3s086/1 Mátyás tér 15. 1980

34675121N33 Népszínház utca 14, A. ép. UT pince l. 80

3533 1 Szeľdahelyíu. 17. 712

35r23/rr Teleki téľ piac 3795

35643101Nr Józsęf kcirut 68. pince l/U r20

35643101N2 József körut 68, piĺceZU 76

35645101N19 József körut 70' félemelet 3' 250

35645tN17 József kĺirut 70. fÓldszint 4. 78
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356451Nr8 József körut 70. földszint 5. 158

36780t01N12 József körut 59.6I. fszt. f64

36128111N3 Szigony u. 16/b. fszt. 3ln 390

366rs Hoľánszky utca 13. 726

3s682l0lN17 Práteľ u,22. ffildszint 1 172

35682101N18 Práter u.2f. ftjldszint 2. 24

35682101N19 Práter u.22. ftildszint 3. JJ

3s682101N20 Práteľ u.f2, félemelet 1 167

34944101N1 Víg u' 32. pince 43

34944101N2 Víg u. 3f . pince 44

34944101N3 Víg u. 32. pince 3l

34944101N4 Víg u. 32' pince 24

34944101N6
Víg u. 32. ťoldszint, I-II. emeletén,

padlástéľben
940

35315 Dankó u. 18. 2846

34679101N4 Népszínhaz u, f2. fszt.4. 183

34679101N21 NépszínhlŁ u.22. fę.6. 223

35964 Kőris u. 35 865

36s3sl0lN7 Szentkirálvi u. 15. I. em. 2IT

35444101N3 Magdolna u. 43. fs^..U 13 35

35989101N3 Sáľkanv u' 14' fszt. 1 34

36097101N8 Illés u. 18' fszt. 8

35450 Kaľácsony S. u. 22, I.22. 31

35874 Kőľis u.4la.I.9. 30

3s960t0tN6 Orczy ttt 4l.fszt.U/3 r20

35960t0tN5 orczy ÍIt 4I, fszt. U/4 30

3883716 Kerepesi iftZ9la 2763

34757101N45 II. Janos Pá|pźryat& 17. fsń.Ull, 227

34930101N34 Víg u. 18. 140
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35812101N1 Baross u. 109. 96

358I2l0ĺN2 Baľoss u. 109. 30

35t62101N55 Mźĺtyástér 4. 214

3876u0lNt Delej u.34. 270

35146101N51 Mátyás tét 12. 70

3558f Kis Stáció u. 11 125

35582 Kis Stáció u. 11 72

3s232101N20 Baĺoss u. 59. 263

35232t0tN26 Baross u. 59. 184

352rU01N1, Baross u. 66-68. fszt. 532

35211101N3 Baľoss u. 66-68. fszt. 47

3467slflN33 Népszínhaz u. 14. 80

34899tBll Rĺĺkóczi téľ 3. 82

3s604101N3 Kis Stáció u. 5. r46

38868101N43 Hungáľia kľt' 18. 95

3s469101N29 Magdolna u. 33. 349

35469101N3r Magdolna u. 33. 184

35469101N30 Magdolna u. 33. r97

35987101N32 orczy út 31. 247

3s7281221N38 Szigony u.Zla. Ą-ĄJt)

3572812UN49 Szigony u.Zla. 293

35185 oľ u. 8. 712

357f8/42 Losonci u. 2. 419

35187l0lNr Or u. 10. 45

3st87l0lN2 oľ u. 10. 45

35188/0/A/8 Tavaszmezőu.2. 26

35r88t0tN9 Tavaszmezőv2, 119

3sr88l0lNrr Tavaszmezou.2. 40
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35r88l0lNr2 Tavaszmezőu,2. 50

35025 Auróra u,IZla, 442

35024 Auróra u.12lb. 44r

34994 Fecske u. 18. (Auróľa u. l9.) 204

35465101N8 Kaľácsony S. 25. 230

34674t0tN4 Kiss J. u. 19. r4t

3s325 Szerdahelvi u. 5. 386

3s128 Baueľ S. u. 9-11' fszt' 1 34

35r54 József u. 57. fsrt,Z. 25

35153 József u. 59.fszt,4 3l

3476r Vay A. u. 4. L22 26

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

35082 Nagy Fuvaľos u.f6,I.|6 51

35874 Kőľis u,4lA fszt. 1. 25

36071 Kőľis u. 11. fszt. 13 f5

35609 Kisfaludv u. 10-12. I.18. f7

35430 Lujzau.34.fe. 16 24

3s377 Dobozi u.17.I.20 24

360s7 Dugonics u. 14. fe.1 24

36056 Dusonics u. 16. I.l7 25

3s889 Ká|vaľiau. 10/b. I.18 23

36062 Kálváľia u.26. fszt.9. 25

35292 Magdolna u' 12,fsń.Z aa
JJ

3544s Magdolna u. 41. fszt.4. 26

36193 Tömő u,23/b.fsú..6 26

36109 Tömő u. 56. fszt. |9. 25

36t07 Tömő u. 60. fsń.,t4. 25

35444t0tN3 Magdolna u.43. 35
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3s499l0lNf Szigetvári u. 1 184

35499t0tN3 Szigetvaĺi u' 1 r47

357281261N2r9

35728/3r
Baross l03lł.

655

1087

35728/fs/E/36

35728tr0
Baľoss u. 117.119.

418

1091

36611 Hoľánszky u.2|. I 133

388371r41N2
Keľepesi út 33. (Százados út 1.)

bölcsőde
306

3s699 Nagy Templom u. 3. 1 802

34932 Tolnai L. u. 19. rzt4

357281271N158

3s728trl
Baross u. 111/b.

375

1 856

3s7281231N1

357f8130
Baľoss u. 91-93.

743

1 856

38s99t3 Bláthy o. 35. 941

3s908 Csobánc u. 5. 968

35484 Dankó u. 31. 134l

3s286

35270

Koszoru u.14-16.

Koszoru u. 15.

1008

341

34756 Kun u. 3. óvoda 412

36465 Somogyi u. 9-15. 2976

38877 Száľ;ados út 8-12. 3870

3613611 Szigony u. I 8. (Iazmin u. 2-4) 1101

3613913 Tömő u.38la, f445

35263 Sz.;zu.2. 2114

34803t1

34814

Tolnai L. u. 7 -9.

Víg u. 10. udvar

971

380

38s79 Vajda P. u.37-41. 6614
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3s037 Auróra u.22-28. 3639

9013 Verőce (Magyaľkút) 1669

9U1 Verőce (Magyaľkut) 9634

90/6 Veľőce (Magyarkút) r4677

130212 Verőce (Magyaľkút) 783

2721116 B al atonalm ádi (Käpta|anfiĺre d) 5933

II415 B al atonalm áđi (Kápta|anfiire d) 32336

38603n

3860312

Vajda P. f5-31.

Delej u.47.

10683

t49r

349rs

349r4

349r6

Német u.14.

Német u. |2,

Jőzsef v22.

1649

551

538

36463 Somogyi B. u. 9-11 2564

34694 II' Janos Pźipápatér 4. 1944

3s09s Bauer S. u. 6-8. 2027

34803lf Tolnai L. l1-15. 2238

35728/32 Losonci téľ 1. 79r3

3s701 Nap u. 33. tr57

3s3r6 Dankó u. 16. 96

35418101N34 Dobozi u.23. r96

3s329 Szerdahelvi u. 13. rt4

3542U01Nl Masdolna u.47. 116

35477 Dankó u.40. 48

35444101N2 Magdolna u. 43.(népkonyha bővítése) 69

35087tU0 Baueľ Sándor 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
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35339 Magdolna u. 24' (közÓsségi kert) 722

34934 Tolnai Lajos u. 23,(ôzÓsségi kert) 606

36657/0/A/44 Gutenberg tér 3, 240

36658/0/A/3I Rokk Szilórd u. 3, 132

35309 Magdolna u. 20. fszt. t28

s4666/A/32 Bezerédj u. 3. 67

34667/A/I Bezerédj u. 5' 88
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az e|őterjesztés 1. sz. melléklete

B udap est Főváľos VIII. keľület Jĺízsefváľosi On k ormány zat Képviselő -tes tületének
. . ...lf017 . (. . .....) tinkormányzati ľende|ete

a ľolgármesteľi Hivatalnál ktizszolgálati jogvĺszonyban á.J|ők díjazásáľĺól és egyéb juttatásaiľĺíl
szőlő 46 ĺ201 4. (XII. 1 2.) tinkoľm ány zati ľend elet mó d osítás áľó I

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuríĺosi onkotmányzat Képviselő-testülęte az A|aptorvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatćrozott feladatktirében eljárva, Magyatország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. $ (6) bekezdésében kapott fe|hatalmazás a|apjén a
kcivetkezőket rendeli el:

1. s A Polgáľmesteri Hivatalnźiközszo|gálati jogviszonybanáIIőkdijazásaľól és egyéb juttatásairól
sző|ő 4612014. (XII. 12.) önkormźnyzati ľęndelet (továbbiakban Rendelet) 2. a|címe a k<ivetkezők sze-
rint módosul:

,,2, Illetményal ap é s il 1 etménykie gé szíté s''

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

,,2. $ Az illetményalap és az illetménykiegészítés mértékét a Képviselő-testtilet a költségvetési rende-
letében határ ozza meg.''

3. $ Ez a ľendelet 2017. marcius I4-én|éphatá|yba, és2017. maľcius 15-én hatéiyátveszti.

Budapest, 2017. március ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis M:áté
polgármester

)!-



INDoKoLÁs

1. $-hoz

Az önkormtnyzati ľendelet 2. a|cimę alatti ľendelkezések tartalma módosul, mely indokolja
az a|cím megnevezésének módosítását.

f. $-hoz

A Kĺiltségvetési töľvény 20|7. januĺĺľtól l-jétől hatályos rendelkezése lehetőséget biztosít
aĺra, hogy a töľvényben meghatarozott illetménya|apná| magasabb cisszeget állapítson meg a
Képviselő-testület'
Az i|Ietményalapot évente áI|apítja meg a testület csakúgy, mint az illetménykiegészítés
méľtékét, ezért indokolt, hogy ezek mértékéről a mindenkori költségvetési ľendelet

elfogadásával döntsön a Képviselő-testiilet. Jęlen rendeletmódosítással ezeÍL két
illetményelem át- és beemelésrę keľiil a mindenkoľi költségvetési rendeletbe.

3. $-hoz

HatáIyba léptető és hatá|yát vesztő rendelkezéseket taľtalmaz.
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az előterjesztés 4' sz, melléklete

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jĺízsefváľosĺ onkormányzat Képviselő.testĺiletének
.....l20l7 . (.. .....) iinkoľmányzati ľendelete

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzatzll7. évĺ ktiltségvetésről
szóiő 36 1201 6. (xII.2 1.) tinkoľm á nyzati ľendelet mĺó dosításáľĺól

Budapest Főviíros VIII. keľület Józsefuĺĺľosi Önkoľmanyzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatőłozott feladatkörében e|jźlrva, Magyarctszág
f0|7. évi központi kĺiltségvetéséľől szőIő 20|6. évi XC. törvény 59. $ (6) bekezdésében
kapott fe|hata|mazás aIapjźn a kĺlvetkezőket rendeli el:

1. s A 2017. évi koltségvetésről szóló 3612016. (xII.21.) önkoľmiínyzati ľendęlet
(továbbiakban Rende|et) az alábbi 18/A $-sal egésztil ki:

,,18/A. $ (1) Az Polgrĺľmesteri Hivatalnál foglalkoztatott kĺjztisztviselők illetménya|apja
20t7-beĺ47.500 Ft.

(2) A Polgármesteľi Hivatalnál foglalkoztatott köztiszwiselők illetménykiegészítésre
jogosultak, melynek mértéke 2017-beĺ felsőfokú iskolai végzettség esetén az a|api|letményĹik
35%o-a,középiskolaivégzetĺségeseténazalapi||etményĹik20Yo-a.,,

2. s (1) Ez a rendęlęt2017. mĺáľcius 9-én l7'00 óľakoľ lép hatályba.

(2) 
^ 

Rendelet jelen rendelettel módosított 18/A. s-át2017,janurár 1.jétől alkalmazni kell.

Budapest, 2017. március ...

Danada-Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsĺs M;áúé
polgiĺrmester
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INDOKOLAS

1. $-hoz

A Költségvetési törvény 2017. januĺĺľtól l-jétől hatályos rendelkezése lehetőséget biztosít
aľľa, hogy a törvényben meghataľozott illetménya\apná| magasabb ö'sszeget állapítson meg a
Képviselő-testület.
Az illetményalapot évente á||apítja meg a testĹilet csakúgy, mint az illetménykiegészítés
mértékét, ezért indokolt, hogy ezek méľtékéľől a mindenkori költségvetési rendelet
elfogadásával dĺjntsön a Képviselő-testiilet. Jelen rendelętmódosítással ezerl két
illetményelem át- és bęemelésre kerül a mindenkoľi költségvetési rendeletbe.

2. $-hoz

Hatályba léptető és hatályát vesúo ľendelkezéseket taľtalmaz.
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5. ao'nĺ,-* u*)-l.u.JJ

Vá l la l kozási ke rets zerződés megszü ntetése

ame|y |étrejött egyrészről Budapest Főváros Vtll. Kerület Józsefváľosi onkormányzat (székhelye:
1082 Budapest, Baross utca 63-67., képvise|i: Dr. Kocsĺs Máté Po|gármester, adószám: L57357L5-2-
42, torzsszám: 7357L5, statisztĺkai számjel: 157357L5-84LL-327-0L, pénzforga|mi számlaszám:
10403387-00028570-00000000), a továbbiakban megrendelő/Önkormányzat,

másrészről a Laterex Építő Zártköríĺen működő Részvénytársaság (székhe|ye: 1095 Budapest,
Hídépítő utca t-72', adószám: 25098367-2-43, pénzforga|mi szám|aszám: 12001008-00].48269-
001000007, cégjegyzékszáma: Cg.O1-10-04829L,, képviseli: Sztankov Attĺ|a vezérigazgató, kivite|ező
nyi|vá nta rtási azonosítója : 26A131 ].6), m int vá | |a Ikozó |.,

harmadrészrő| a Laterex Üzemeltető Korlátott Felelősségű Társaság (székhe|ye: 1095 Budapest,
Hídépítő utca 1-12., adószám: 2539879L-f-43, pénzforga|mi szám|aszám: 11500092.LL09t879-
00000000, cégjegyzékszáma: Cg.oL.o9-272894, képviseli: Csicsely Tibor Ĺigyvezető, kivĺte|ezői
nyi|vántartásiazonosító: LLA7L0I2), mint vá||alkozó |ĺ.. a továbbiakban a vál|a|kozó |. és vá||a|kozó ||'

együtt: vá||a|kozók, a vá||a|kozók és az onkormányzat együtt: fe|ek - között a|u|írott he|yen és napon
az a|ábbi fe|téte|ek me||ett.

1. A megrendelő, a vá||a|kozó |. és vál|a|kozó |l. 2015. jú|ĺus 27-én vá||a|kozási keretszerződést
kötottek a Budapest Vl||. Kerü|et Józsefvárosi önkormányzat tu|ajdonát képező |akó- és Üzemi
épü|etek, |akások és egyéb funkciójú he|yiségek, he|yiségcsoportok, üres telkek, gyorsszo|gálati (24
órás), közvetlen balesetveszé|y és hiba elhárítása, karbantartása, va|amint háziorvosi rende|ők
gyorsszo|gá|ati (24 órás), közvet|en é|etveszé|y és hibaeIhárítási fe|adatainak és fe|újítási fe|adatainak
eI látása tá rgykörében (a tová bbia kba n : keretszerződés).

(A fe|ek rögzítik, hogy a keretszerződést eredeti|eg a Primogen FM Üzeme|tetési Kft. és a Laterex
Építő Zrt, kototte az onkormányzattal. 2016. ápri|is 6-án az Önkormányzat a Laterex Építő Zĺt. és a
Laterex Üzeme|tető Kft. vá||aIkozási keretszerződés |. számú módosítása eInevezésű okiratot írtak a|á,

ame|yben rögzítették, hogy a Primogen FM Kft. 2015. jú|ius 28-án áta|aku|ását határozta e|, me|ynek
során a Primogen FM Kft. fennmaradása me||ett kivá|ássa| |étrejott a Laterex Üzeme|tető Kft. Az
átaIaku|ás napja 2016. január 1. A kivá|ási szerződés szerint a vá||aIkozási keretszerződés
vonatkozásában a jogutód|ássa| |étrejött társaság, azaz a Laterex Üzeme|tető Kft. a jogutód.)

2. A fe|ek egyeztetést folytattak a keretszerződés kozos megegyezésse| torténő megszüntetésérő|,
me|ynek aIapján közottÜk megá|lapodás jött létre a megszüntetés fe|téte|eirő|'

3. A fe|ek megá||apodnak, hogy a keretszerződés az azt kovető 30. napon közös megegyezéssel
megszűnik, amĺkor a keretszerződésben meghatározott fe|adatok e||átására az onkormányzat he|yett
az onkormányzat7OO%-os tu|ajdonában á||ó gazdaságitársaság, a Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont
Zrt. á|ta| |egkésőbb 20L7. ápri|is 15. napjáig kiírt kozbeszerzési e|járás (a továbbiakban: kiírandó
közbeszerzési e|járás) a|apján sor kerĹiI az új keretszerződés (a továbbiakban: új keretszerződés)
megkötésére.

Az önkormányzat vá||alja, hogy az új keretszerz(jdés a megkötésétő| számított 30. napon |ép
hatá|yba.

4. A fe|ek megá||apodnak, hogy a kiírandó kozbeszerzési e|járás a|apján kotendő új keretszerződés
hatá|yba |épéséig az Önkormányzat á|taI a vá||alkozókná| megrendelt munkákra változat|anuI a 2015.
július 27-én kötott keretszerződést tekintik irányadónak.

5. A fe|ek megá||apodnak, hogy a megrende|ő a kiírandó közbeszerzési eljárás a|apján kötendő új
keretszerződés a|áírását követő 15 naptó| kezdve már nem ad megrende|ést a vá||aIkozóknak. A
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vá|laIkozók azonban a gyorsszolgá|ati fe|adatokat a keretszerződés megszűnéséĺg kote|esek végezni,
ideértve a keretszerződés megszűnése e|őtt megkezdett gyorsszolgá|atĺfeIadatokat is'

6. A fe|ek megál|apodnak, hogy a vá|la|kozók a Budapest Főváros V|||. Kerü|et Ká|várĺa út 19. és 22.
szám alatti te|ephe|yeket a keretszerződés megszűnésének napján adják vĺssza az onkormányzat
birtokába.

7. A felek megá|lapodnak, hogy ha a te|ephe|y Önkormányzatnak va|ó visszaadása időpontjában még
a korábban megrendelt munkák miatt a vál|a|kozóknak szükségük van a te|ephe|yre, akkor a

te|ephe|y haszná|atáró| a konkrét he|yzethez igazodó megá||apodást kötnek. A vá||aIkozók ezen okbó|

történő te|ephely haszná|ata nem terjedhet tú| a már megrende|t munkák megrende|őnek va|ó

tény|eges átadásának az időpontján.

8. A vá||alkozók kötelezettséget vá||aInak arra, hogy a je|en megá||apodás a|áírásátó| számított 45
napon belül póto|ják a beépített anyagok, berendezések, szerkezetek mĺnőségét igazo|ó

dokumentumokat (kÜ|önösen a műbizony|atokat) azokban az esetekben, amikor az átadás-átvéte|i
e|járás során ezek nem kerü|tek a megrende|őnek átadásra.

9. A vál|a|kozók kote|ezettséget vá||aInak arra, hogy a keretszerződés 30. pontjában szabá|yozott 36

hónap á|ta|ános jótá||ási ĺdő te|jesítésére vonatkozó kötelezettséget a keretszerződésben fog|a|tak

szerint te|jesítik annak megszűnése után ĺs'

10. Amennyĺben a vá||a|kozók te|jesítéséve| kapcso|atban a keretszerződés megszűnése után a

megrende|ő e|len per ĺndul, a vá||alkozók köte|esek a megrendelő o|da|án a perbe be|épni és minden
intézkedést megtenni a megrende|ő pernyertessége érdekében.

11. Abban az esetben, amennyiben a keretszerződés megszűnésekor bármi|yen munka a vá||aIkozók

részérő| még fo|yamatban lenne, a megrende|ő e|térő rende|kezése hiányában a vá||a|kozók

köte|esek a munkákat befejeznĺ.

Budapest, 2017. ......

Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefvárosi
Önkormányzat Megrende|ő képvise|etében

Dr. Kocsĺs Máté polgármester

Laterex Vá|ĺaIkozó Zártkorűen működő
Részvénytá rsaság Vá ||a Ikozó |. képvĺse|etében

Sztankov AttiIa vezérigazgató

Laterex Üzeme|tető Kor|áto|t Fele|ősségű
Társaság Vá||a Ikozó | l. képvise|etében

Csicse|y Tĺbor ügyvezető

1) --l
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|Ózsefuárosi Szent Kozma Egészségtlgyi KÖzpont

|Ózsefu árosi Egyesĺtett BÖlcsódék

ĺÓzsefuárosi Gazdálkodási KÖzpont zrt.

|Ózsefuáros

ISZSZGYK

ĹKNzÍt.

i Polsármesteri Hivatal

Intézmény

A ktlzfoglalkoztatás Önrész-igénye 70%-os támogatássa| 2017 .03.0|-20|8-02.28-ig:.

ÍÓzsefoárosi Szent Kozrna Egészsésĺlsvi KÖzDont

ĺÓzsefo árosi Esyesített BÖlcsódék

ĺÓzsefuárosi Gazdálkodási KÖzoont Zrt.

ĺÓzsefoáros

ISZSZGYK

KNZrt.

2017.03.01-2017.05.31

i Poleármesteri Hivatal

I'Átszám

Meebízási dí

Intézmény

MinimáI.
béres

0

I

Osszesen:

127 500 Ft

25

0

Garantált béres

t0

0

J

39

167 000 Fr

5

0

2

tćtszám

ll

Mębĺzási díj

21

z

5

9

40
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szlro
' 22o/o

s01 000 F
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1
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t2 051 000 F

9
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4 4t't 500 F
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I 266 000 F

Kłizép
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7

tE 235 500 F

l0

99 198 F

0

t5

OF

0

2 386 098 F

Te|jes kôltség

O'F

Mvez alap

874 665 F

85

15

@

250 668 F

3 610 629 Fr

3

I

0

aJ; *-'łl.'l.Ą/,"t

600 198 Fr

0

onrész 2017. évre

0Fĺ

14 437 098 Fl

Bérrjárulék

20

0

s292165Fl

0Fr

0

I 516 668 Fl

135't 475 F

0

2t 846 129 Ft

7 330 362F

24434sF.

38 420 957 F

I 466072F:

Összesen
Íedezet2o|7.

évre

l.ámogatás
7Oo/"

7 730 157 F:

21 668660F

4333132F:

10 523 816 F

2 023 315 Fr

13 908 078 F
93209347 Ft

2844248F:

244345Ft

18 641 869 Fr
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