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Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések
meghozatalára tárgyú előterjesztéshez.
Csere határozati javaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) Önkormányzat kiadás 11706-02 cím — önként vállalt feladat — dologi kiadások
előirányzatáról 8.000,0 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési
kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása — önként vállalt feladat —
e lőirányzatára,
b) a Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-01 cím — önként vállalt feladaton belül finanszírozási működési bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi
kiadások előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal megemeli.
2.

az Önkormányzat bevétel 11602 cím — kötelező feladaton belül - a működési
bevételek/közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással előirányzatát es a kiadások,
felújítások/közszolgálati lakások felújítása bérbeszámítással előirányzatát 286.386,0 e Ft-tal
megemeli.

72100-17
cím — kötelező feladat —
Napraforgó Egyesített Óvoda
3. a) a
felújítása előirányzatról
hátsó
játszóudvar
Tagóvoda
kiadások/felújítások+áfa/Napraforgó
620,0 e Ft-ot átcsoportosít a Napsugár, Várunk Rád, Csodasziget, Katica Tagóvodák
gumitégla csere előirányzatára,
cím — kötelező feladat —
72100-17
b) a
Napraforgó Egyesített Óvoda
gumitéglázásának
folytatása
udvar
Tagóvoda
kiadások/felújítások+áfa/TÁ-TI-KA
előirányzatról 2.900,0 ezer Ft átcsoportosít a kiadások/felújítások+áfa/Hétszínvirág Tagóvoda
gumiburkolat lerakása előirányzatára,
72100-17
cím — kötelező feladat —
Napraforgó Egyesített Óvoda
c) a
kiadások/felújítások+áfa/Virágkoszorú Tagóvoda udvarának gumitéglázása előirányzatról
1.950,0 e Ft-ot, a kiadások/felújítások+áfa/Napsugár Tagóvoda udvar gumitéglázása
előirányzatról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadások/felújítások+áfa/Kincskereső Tagóvoda
gumiburkolat lerakása előirányzatára.
4. a) az óvodák testnevelési feladatainak ellátására — kötelező feladat — 2020. június 30.-ig a
Pázmány Peter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karától a Budapest VIII. kerület
Szentkirályi u. 26. szám alatti tornacsarnokot havi bruttó 100,0 e Ft összegben bérli és felkéri
a polgármestert a bérleti szerződés aláírására,
b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánszky
u. 21. játszóudvarának bérleti díját — kötelező feladat - 2020. január 1. -2020. december 31.
időszakra évente bruttó 2.176,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv
vezetőjét a bérleti szerződés aláírására,
c) 2020, évben a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére és a túlszolgalat
finanszírozására összesen 130.000,0 e Ft támogatást biztosít — kötelező feladat - és félkéri a
polgármestert a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a támogatási szerződés megkötésére,
d) a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - határozott
időtartamra 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig ellátási szerződést köt és
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására:
GC)

14 —

-

a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt
550.000r Ft/hó szolgáltatási díjat biztosit,
a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), melynek ideje alatt 300.000,- Ft/hó
szolgáltatási díjat biztosít,
e) előzetes kötelezettséget vállal - önként vállalt feladat - 5.000,0 e Ft összegben annak
érdekében, hogy a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum programjain belül az
Önkormányzat az Emberbarát Alapítvánnyal 2020-ban szerződést kössön a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti feladatok ellátására. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására,
0 a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatást nyújt - önként vállalt
feladatként - a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató
háziorvosoknak az alábbiak szerint és felkéri a polgármestert a szerződések megkötésére:
a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós
foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000,- Ft/fő + járulékai) 12 hónapra 2020.
január I. napjától - 2020. december 31. napjáig 4 356 e Ft támogatást nyújt a Dobó Katalin
Családorvosi Betéti Társaságnak (székhely: 1125 Budapest, Dios árok 16.3. épfszt.4.,
cégjegyzékszám: 01 06 619679, adószám: 29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó Katalin), és a
MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságnak (székhely: 2143 Kistarcsa,
Kápolna u. 44/a., cégjegyzékszám: 13 06 055101, adószám: 28421467-2-13, képviseli: Dr.
Lázár László) egyenlő arányban,
a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő
foglalkoztatásához I fő tekintetében (havi 170.000,- Ft + járulék) 12 hónapra 2020. január 1.
napjától - 2020. december 31. napjáig 2 468 e Ft támogatást nyújt a HE-RA - MEDICA
Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely:
1089 Budapest, Orczy út 31.1 .em., cégjegyzékszám: 01 09 917950, adószám: 18158036-1-42,
képviseli: Dr. Héczey Andras),
a Kálvária téri orvosi rendelő élőerős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása érdekében
564.890,- Ft/ hó összegben 12 hónapra 2020. január I. napjától 2020. december 31. napjáig
6.779 e Ft támogatást nyújt Dr. Ajtay Zsófia egyéni vállalkozó részére (székhelye: 1144
Budapest, Csertő utca 12-14. 7. 171),
a Szigony u. 2/b. szám alatti orvosi rendelő élőerős, őrzés-védelmi feladatainak ellátása
érdekében 656.714,- Ft/hó összegben 12 hónapra 2020. január 1. napjától 2020. december 31.
napjáig 7.881 e Ft támogatást nyújt a Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft.
részére (székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti u. 57. fszt. 2.),
g) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.,
statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01, adószám: 15795719-2-51) önként vállalt
feladatként határozott időre, 2020. január I. napjától 2020. december 31. napjáig szóló
együttműködési megállapodást köt a Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használata
tárgyában, melyre dyes szinten 3.600,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás - önként
vállalt feladat - keretében és felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.
h) 2020. évre a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében 15.000,0 e Ft-ot biztosít az
óvodai úszásoktatásra előzetes kötelezettségvállalás - önként vállalt feladat - keretében, és
felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére,
előzetes kötelezettséget vállal 2020. évre - önként vállalt feladat - 6.845,0 e Ft összegben a
Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2018. február 28.-án önkormányzati
feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása érdekében oly módon, hogy
a Színház a „Józsefváros 65+program" keretében előzetes regisztráció mellett a Budapest
VIII. kerület Józsefváros 65 évnél idősebb lakosai részére ingyenes színházlátogatást
biztosítson. Felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására,

j) 2020. január 01. - 2020. június 30. közötti időszakban az Önkormányzat - önként vállalt
feladatként - továbbra is biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a Vajda Péter Ének-zenet
Altalános és Sportiskola tanulóinak és ezért előzetes kötelezettséget vállal 5.200,0 e Ft
összegben a 2020. évi költségvetés terhére.
k) az j) pont szerinti feladatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el
közszolgáltatási szerződés keretében.
5. a kerületi lakosság részére 2020-ban ingyenes jogi tanácsadást biztosít önként vállalt
feladatként, melyre előzetesen kötelezettséget vállal 6.878,0 e Ft összegben, felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
6. előzetes működési kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként határozatlan időre a
Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közhatalmi bevételek terhére jogi szolgáltatás
igénybevételére évente 9.144,0 e Ft összegben.
7. az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzése érdekében a 2020. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettséget vállal - kötelező feladatként - 44.196,0 e Ft összegben az önkormányzat
működési bevételeinek terhére.
8. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2019. évi költségvetés módosításnál
és a 2020. évi és azt követő évek költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.
9. a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött Eves Közszolgáltatási Szerződéseket,
valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel es a REV8 Zrt.-vel kötött
közszolgáltatási szerződéseket az átmeneti gazdálkodás idejére, azaz 2020. február 29. napjáig
meghosszabbítja, oly módon, hogy a január és február havi kompenzáció összege a 2019. évi
eredeti előirányzat 1/12-ed része. Felkéri a polgármestert a szerződés módosítások aláírására.
Felelős: 1-4. a) pont, a 4. c)-4. g) pont, a 4. i)-5. pont, a 7-9. pont esetében polgármester, 4. b)
pont estében Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője, 4. h) pont esetében Napraforgó
Egyesített Óvodák vezetője, 6. pont esetében jegyző
Határidő: 1-3., 7. pont esetében 2019. december 19., 4-6. pont, 9. pont esetében a
szerződéskötés ideje: 2020. január 10., 8. pont esetében a 2019. évi költségvetésről szóló
rendelet következő módosítása és 2020-tól a tárgyévi költségvetések készítése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási
Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet,
költségvetési szervek, gazdasági társaságok
Budapest, 2019. december 18.
Pikó András
polgármester
Törvényességi ellenőrzés:
C h )
dr. Mészár Erika
aljegyző
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