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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:20If .június 21.

Tárgy: Tájékoztató a határidőben

. sz. napiľend

el nem készült előterjesztések jegyzékérő|

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
Humánszolgáltatási Bizottság
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tr

Határ ozatí j av aslat a bizot1ság szźlmfua..

A

Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselőtesttiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|isát.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az sZMsZ 18.$ (5) bekezdés alapján ,,Állandó napiľendi pont _ tójékoztató formájában _ a
Testület által megszabott határidőben el nem késziilt előterjesztések jegłzéke,amely
tartalmazza a haĺasztás rovid indoklását és az előterjesztő által vállalt új határidőt'''

A fentiek éľtelmébentájékońatom a T. Képviselő-testiiletet

aza|źhbia]<rőI:
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Javaslat

a

faiiltetés í előirúnyzat felhaszndlás ára

444t2011. (Xr.03.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a f74lf0I1.(VI.16.) számű hatálrozatta| létrehozott munkacsopoľt javaslatát, a Belső
Józsefuáros és a Tisztviselő-telep, továbbá aSzázados lit f,ásítására.
2. felkéri a polgármestert aMátyás tér közelébenf7 db 10 cm torzsźLtmérőjíj,(f5-30 cm kertiletrĺ) fa
telepítéséreés 3 éves fenntartlásĺára, a Tisztviselő-telep tertiletén 48 db 8 cm torzsátmérőju, (20-25 cm
kerülettĺ), a Szźnados úton 12 db 8 cm törzsátmérőjĺĺ fa telepítéséreés 3 éves fenntartására
kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljrárás lebonyolítására. A beszerzés becsült értéke
bruttó 7.000 e Ft.

3. az idei évi faültetési előirányzat felhasználása érdekében és a beszerzési eljárás fedezetének
biztositásźlhoz aZ onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11l07-0l címről a
Környezetvédelmi Alap, fapótlási céltarta|ékzźtro|t kiadási e|őirttnyzattÍ a záro|äs alól feloldja és
egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsoportosít a 11601 dologi e|őirźtĺyzat címre.
4. a3 éves fenntaľtás előírása miaÍt, a Képviselő-testület
ig feladattal terhelt pénzmaradványként kezeli, biztositja.

f}II.

évró| bruttó

évi 1 millió forintot f014-

a 3. pont szerinti e|oirányzat
maradványösszegének felhasználásával kapcsolatos dĺjntéshozatalra - a f74lf011.(Vl.16.) számtl
hattrozatta| létrehozott munkacsoport szakmai javaslata a|apjźn - a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
5. a 2. pont

szeľinti beszerzési e|járás lefolýatása után

B izottságot hata|mazza f e|.

6. felkéri a polgĺármestert, hogy a kĺĺltségvetésk<jvetkező módosításakor, valamint az azt. következő
évek tervezésénéla határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

7. felkéri a 27412011. (VI.16.) számrĺ hatáľozattal létrehozott munkacsopoľtot. hoey
2012. máius 31.ĺg egy tiibb évľeszóló átfoeó stľatéeiát doleozzon ki aľľól. hogv hol lehet
úi területeken a ziildfelületeket niivelni. fásítani' és ezt teriessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 1-5. pontok esetén 20|1. november 3. , 6. pont esetén a koltségvetés módosítása
20II. december 31., valamint a k<jvetkező évek költségvetésének tervezése.
7. pont esetén 20l'2. máius 31.
(20t2. május I7': Á GazdóIkodósi Ugvosztábl tdjékoztatása szerint: a Munkacsoport 2012. mójus 9-én
tartotta iilését,melyen dantdtt a 2013. évi és 2014. évi fejlesztési irányolcróI. Az átfogó stratégiára
vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testi,ilet 20I2. iúnius havi mĺźsodikĺiĺésekeretében tárgłalja.)

A Gazdálkodási ÜeYosztálv tájékoztatása alapján: a Munkacsoport az átfogő stľatégiáľa
vonatkozó előteľjesztést a Képviselő-testüIet 2012. jrĺlius havĺ második ůiléséreterjeszti
elő.
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22t2012. (r. 19.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.

elfogadja

a

polgármester beszámolóját

a KesĄríĺgyár Közösségi

éptiletébenkihelyezett hivatali ügyfélszolgźůat2011. október 27'
közötti tevékenységéről.

HLáz (Mátyás tér 15.)
- f011. december 31. napja

2.

f072. február 01. napjátő|zoIf. május 31. napjáig heti 1 alkalommal 4 órában kihelyezett hivatali
ügyfelszolgálatot létesítaKeszsigyár Közösségi Hráz (Budapest VI[. Mátyás tér i5.) épületében.

3.

felkéri a jegyzót helyettesítő a|jegyzőt a szükséges munkáltatóĹmunkaügyi intézkedések
megtételére az 1. pont szerinti kihelyezett ügyfélszolgálati feladatok ellátásához sztikséges
munkaerő biztosítása érdekében.

4. felkéľia poleármestert. hogv a kihelvezett ügvfélszolgálat

tevékenyséeének
eredménveiľől a Képviselő.testĺilet 2012. iúnĺusĺ2. rendes ĺilésénszámolion be. és
teľiessze be iavaslatát annak továbbÍ műkiidtetése tekintetében.

Felelős: I.2. 4. pont esetében polgármester

gyzót helyettesítő a|jegyzó
Határiđő: 1. pont esetében: z)lz.januaľ 19.
2. és3. pont esetében}}|Z. február 01.
4. pont esetében a képviselő-testüIet 20l.2. iúnĺusi2. ľendes ülése.
3. pont esetében

j

e

tájékoztatása alapján: Tekintettel aľľa,hogy a hivatalĺ
feladatellátással kapcsolatban egy komplexebb javaslatot kell kidolgozni, mely nemcsak
a kihelyezett tigyféIszo|gáiat tevékenységet érinti, emiatt az e|őterjesztés a képviselő.
testůilet 20Í2. jú|iusi első Íilésénkeľül előteľj esztésľe.

A Jewzői Kabinet

Javaslat a Jóaefvdrosi onkormdnyzat 2012. évíköltségvetésérďl saíló rendelet
elfogaddsdra
4st2012. (II. 16.)

2012. évi ktiltséwetésa kiiztisztviselőknek albérleti hozzáiáľulásľa, szociális.
temetésĺ.családalapítási támogatásľa. egYéb költségtérítésrefoľľáshiány miatt
iét. h
rt felkéľia
havi második ľendes testiileti ülésre a ktiltségvetési szervre vonatkozó kiizszolgálati
k iowiszonvainak ewes kéľdéseiľőlszóló
készítseel és teriessze be a Testiĺlet elé.

6. a

Felelős: a Kiĺzteľĺilet.feliigyeletvezetői e
Hatáľidő: a képvĺselő-testület 2012. máľciusi második rendes ůilése.
(20I2. ápr. 5.: A JózseÍvdrosi KozteľülerÍelüglelet tájékoztatdsa alapján: Á Józsefvórosi Ki)zteríiletfeliigelet köztiszniselői juttatósairóI saőló rendelet módosítdsdt a mdjusi első képviselő-testületi
iilésre j avas olj uk előteĘ eszteni.

Egleztetés tortént a Hivatallal arróI, hogł a módosítás önóĺló rendeletként, vagy a Közterüĺetfelüg1leletről szóló rendeĺet módosítósaként történjen. A március 22-i testiłleti ülésen tortént döntés,
miszerint a közbiztonság helyi feĺadatainak racionalizálására tervezetet kell készíteni,valószíniÍleg
s z int én mó d o s ítani fo gj a a fe liigl e l e tľ ő l s z ól ó r ende l e t e t.
Fenti egłeztetéselĺre,dont,és-előkészítéseĺcretekintettel javasoljuk a májusi első testüIeti üIésre vinni az
előteľjesztést.)

(2012. mójus 3.: Gazdálkodósi Ügvosztál:ł tájékoztatása alapján: a Képviselő-testület 2012. június
havi második ijlésérekészítelőterjesztést a Közterület-feliigyelet, tekintettel a felüg1łelet megváltozott
feladataira.)

A Gazdátkodási Üeyosztály tájékoztatálsa alapján:

a Józsefuárosi Kiĺzterĺilet.felůigyeleta
július
havi második üléséľekészítelőterjesztést, tekintette| arra,
Képviselő-testület 2012.
hogy a Képviselő-testület 2012. júnÍushavi második üIéséna Felügyelet éľintő
feladatvál tozásr ő| szĺílĺóelőteľj esztést fo g m e gtárgyalni.

8.

kifeiezi azon szándékát" hogy a RÉV8ZRt-vel ktittitt rehabilitációs és vagyonkezelési
szeľződésben foglalt díiat módosítia úgY. hogy a díiazás a iiivőben a feladatokhoz
igazodion. ezéľt2012. évľea díi összeeét 45.062 e Ft.tal csiĺkkenti. Felkéľia
polgármestert. hogv szeruődés módosítását teľiessze be a Testület elé.

F'elelős: polgáľmester
Határidő: a képviselő-testület 2012. máiusi első rendes ülése
(2012. május I7.: A Gazdálkodási Uglosztály és a RévB Zrt' tájékoztatása szeľint: a Rév9 Zrt. ą
Hivatallal egyeztetve elkészítetteaz előterjesztés tervezetét. Az onkormónyzat részérőlfelmerüIt, hogy
szülrséges-e a Rehabilitóciós Vag,lonkezelési Szeľződés további, a díjazóson kívüli módosítósa,
tekintettel a Corvin Sétány Pľogram helyzetére. Mivel az onkormányzat, Befektető és Rév7 Zľt. közott
fennóIló szerződéses rendszer része a Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés, ennek vizsgóĺata
hosszabb egłeztetést igényel, ezért 2012..iúnius havi második ülésérekészítikaz előteľjesztést.)

A Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatása alapján:

a Képviselő-testĺilet 17112012. N.Í7.)
száműhatározatában foglaltakľa tekintettel a Rév8 Zrt. a szeľződés módosítást éľintően
a Képviselő.testiilet 2012.jrilius havĺ második ülésérekészítelőteľjesztést.
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101t2012. (rrr.22.)

A Képviselő-testĹilet úgy d<int, hogy

1'. felkéri a polgáľmestert, vizsgália meg annak iogszabályi. technikai és anyagi

feltételeit és lehetőségét. hogy a Józsefuárosi Közteriilet.feliĺgvelet szeľvezetén
lat
Váľosüzemeltetési
és. vala
belül műkłidő keľĺi
K Biztonsá
egységkénta Józsefuárosi Ktizterület-felügvelethez rendelten műktidhessen és
iavaslatát a Képviselő-testület 2012. áprilisi első rendes üléséľeteriessze be.

2.

felkéri a polgármesteľt, hogy a térfigye|ő központ áthelyezésének vagy egy új digitális
platformon működő központ létesítésénekjogszabá|yi' technikai és anyagi feltételeit,
megtérülési mutatóit vizsgźt|ja meg és javaslatát a Képviselő-testĺilet 2012. ápri|isi második
rendes testiileti iiléséreterjessze be.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: l. pont esetében a Képviselő-tęstiilet 20If . áprl|isi első rendes ülése,
f . pontesetében a Képviselő-testtilet 201f . ápr||isi második rendes ülése.

l.

pont:
(2012. ápr. 5.: A Gazdálkodási Ügyosztály tdjékoztatasa alapján: A koľmányzat rendészeti targłú
torvénymódosítósi csomag elfugadasót tervezi a kazeljavőben. A módosítások alapjaiban fogják
érinteni az önkormányzati fenntartású rendészeti feladatokat is ellátó szervezetek feladanendszerét,
jogállásót. Javaslom a racionalizálásijavaslat kidolgozásaval bevórni és ajavaslatba beépíteni az új
jogi környezetbőI fakadó konzekvenciákat. A fentieĺrre tekintettel javaslom a testületi dontésben
szereplőfeladat végrehajtási határidejét a Képviselő-testüIet 20I2. májusi első ülésére módosítani')
(2012. május 3.: A GazdáIkodási Ügvosztál:l tájékoztatdsa alapjón: a módosítasi csomag alapján a
Képviselő-testület 2 0 1 2. j únius hav i ülés ére készüI előterj esztés.)

A Gazdálkodási tjeyosztály tájékoztatása alapján: a határoz^t|.. pontjában foglaltakľa
vonatkozóan a Képviselő-testület által 20|2. jrinius 12.i ülésénmegbízott űj lgazgatő
készítelőterjesztést a Képviselő-testü|et2012.július havi második üléséľe.

Jav

as

lat kö zalkalmazottak felme ntés ére

13212012. (IV. 19.)

Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1.

a Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítasi Nyelviĺ Általános Isko|ában az engedé|yezeÍt
pedagógus álláshelyeinek szźtmźttegy fővel csökkenti, az intézméĺypedagógus álláshelyeinek
száma2llf . december 20. napjźLtól': 57 fó.

2.

Vaľga Sándor (Motnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Áltulános Iskola, 1085
Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) közalkalmazotti jogviszonyát 2012. decęmber l9.ével
felmentéssel megszünteti, és 2\I2.június 6-tő| f01f . december l9.ig mentesíti a munkavégzés
alól a közalka|mazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi XXXIII. tĺĺľvény30.$ (1) b) és 33.$ (1)
bekezdé s, (f) b ekezdés f) pontj a, ( 3 ) bekezdé séb en fo gl alt ak alapj án.

3,

dr. Boľsi Józsefné (dr. Ács Katalin) a ĺőzsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató Intézmény (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4.) kőza|ka|mazotti
jogviszonyát 2012. decembeľ 19-évęl felmentéssel megszünteti, és a felmentési idő tartamából
20|f . algusztus2}.tő|f}|f, decembeľ 19-ig mentesíti a munkavégzésa|ő| a közalkalmazottak
jogállásáľól szőlő 7992. évi XXXIII. töľvény 30.$ (l) d) és 33.$ (1) bekezdés, (2) bekezdés f)
pontja, (3) bekezdésében foglaltak alapján.

4.

Völgyesi Anna, (Napľaforgó Napközi otthonos ovoda' 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.)
december l9-ével felmentéssel megszĺinteti, és a felmentési
köza|ka|mazottijogviszonyát2012.
idő tartamábő| 2O1f. augusztus 20-tő| f}|f. december 19-ig mentesíti a munkavégzésa|ő| a
koza|ka|mazottak jogźi]rźtsáról szóló 199f ' évi XXXIII. törvény 30.$ (1) d) és 33.$ (1) bekezdés'
(2)bekezdés Q pontja, (3) bekezdésében foglaltak a|apjźtn.

5.

felkéľia polgáľmestert, hogv iúnius hónapban teriessze be a hatáľozatban foglalt
felmentésekből eredő tiibblet kłiltséeek tisszeeét és azok költségvetési bérmeetakarítás. műkiidési általános és céltaľtalék- fedezetét. Addie a kifizetések
fedezete az intézménvikiiltségvetések személyi iuttatás és iárulékok előiránvzata.

6.

felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltak alapján a közalka|mazotti jogviszony

7.

felkéľia polgármestert, hogy a Molnár Ferenc Magyaľ.Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola engedélyezett álláshelyeinek változását a költségvetésről szóló rendelet módosításáĺá|
vegye firyelembe.

megszüntetésre vonatkozóan a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős:
Hataridő:

polgármester
1-4. és 6. pontok esetében: 20|2. ápn|is2I.
5. pont esetén: 2012. irinius 30.
7. pont esetén: a költségvetés kĺjvetkező módosítása

A

Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján:

A Maryar

Államkincstár

tr'őváľosi Területi lgazgatősálg az érintett kiizalka|mazottak egy havi átlagkeresetének
pontos iisszegét 2012. szeptembeľ hĺónapban tudja rendelkezésünkre bocsátani. Ezért a
Képviselő-testület 20Í2. oktĺóberi első iilésérekészítjiike|ő az előterjesztést.

Javaslatfedezet biztosításúraaz iďeiglenes píac konténereiheďTeleki téri piac

ts7tf012. (v.03.)

A Képviselő-tęstiilet úgy dtlnt, hogy

1.

a Teleki téri ideiglenes piac konténereinek 2013. május 3l-ig történő bérlésére11 113 e Ft
cisszegben előzetes ktjtelezettséget vállal.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a2013. évi költségvetés elfogadása

f.

felkéri a polgármestert, hogy

a

f01r3. évi kö|tségvetés teľvezésesorán

a

hatźlrozatban

glaltakat vegle figyelembe.
Felelős: polgármesteľ
}{atáridő: a2013. évi költségvetés tervezése
fo

3

'

felkéri a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot a Teleki téri ideiglenes piac konténer
bérléstttrgyźlban a kozbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 31.

4' 20If. július l-jétől a Teleki téri ideiglenes piac
Váľosüzemeltetési Szo|gá|atot

iizemeltetójének a Józsefuárosi
vezetését és a műkodtetésével

jelöli ki, mely ellátja a piac

kapcsolatos feladatokat és a fenntaľtó nevében eljár.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 12. július 0l.

5.

a Teleki téri ideiglenes piac üzemeltetésébő| származó bevételek, bérleti dijak2}IZ'július
jéto| az onkormányzatot illetik meg.
Felelős: polgáľmester

l-

6

Határidő: 20 12. július 1.

Váľosüzemeltetési Szoleálat . ielen határozatnak meďelelő
módosítását teriessze a Képviselő.testület elé.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2012. iúnĺushavi első ülése

7'

-

ktiltségvetés

felkéľi a polgármestert, hogy ahatározat 4. pontjának megfelelően kezdeményezze aTe|eki
téri ideiglenes Piac üzeme|tetésre vonatkozó hatósági hatźlrozat módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 1.

újonnan megépülő Teleki téri Piac üzemeltetéséből szátmaző bérleti díjak az
onkormányzatot illetik meg. Az újonnan felépülő Teleki téri Piac üzemeltetőjének a
Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szolgálatot jelöli ki.

8. az

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.

9.

felkéri a polgármesteľt, hogy a Jőzsefvźrosi VáľosĺizemeltetésiSzolgálat által megkötött, a
Teleki téri ideiglenes piac műkodésével kapcsolatos szerződéseket az onkoľmányzat nevére
kösse meg 2012. július 1. napjával.
Fe|elős: polgármester

Határidő: 2012. június 30.

10.

felkéri a Jőzsefvźtrosi Várostizemeltetési Szo|gá|at intézményvezetőjét, hogy terjessze a
Képviselő-testtilet e|é a Szervezeti és MűkĺjdésiSzabá|yzat határozatnak megfelelő
módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő

:

üzemeltetésre vonatkozó ható sági hatźlr ozat jogerőre emelkedése

(2012. június 7.: Gazdálkodási Ügyosztály tójékoztatasa szerint: Az intézményvezetői feladatok
etldtósavat megbízott intézményvezető a Képviseĺő-testület 20I2. június havi második iiléséľekészít
e

l őt erj e s zt és t

a hat ár

oz

atb an Ío gl altakr

ó ĺ.

)

tájékoztatása alapján: figyelemmel a Képviselő.testüIet
174t20t2. (v.17.) számű határozat 5. pontjában foglaltakra, valamint a Képviselő.
testĺilet 20Í2. június t.2-i ülésénhozott dtintéséľe,a Jőzsefvárosi Városĺizemeltetési
Szolgálat új |gazgatőja készítelőteľjesztést a Képviselő.testiilet 2012. júIius havi
második üIésére.

A Gazdálkodási Üeyosztály

Javaslat a Jóaefváľosi Vúrostizemeltetési Szolgdlat költségvetésének móďosí,ttźsdra
174120Í2.

(v.

17.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. aII)/f}|f.

(III.22.) száműhatározatának 5. pontjában szeľeplő, alőzsefvárosi Önkoľmányzatés
az FKF Zrt. kozötti, a kerület közterületein illegálisan kihelyezett kommunális hulladék (vegyes
szemét) e|szźilításárahatátozat|an időtartamra megkötött szerződés közös megegyezéssel töľténő
felmondásának határidej ét2012. május 31-re módosítja.

Felelős:

polgármester, IY SZ megbizott igazgatőja

Határidő: fUlf . május 3I.

2.

a./ a Kźůvátriatér zöldfeliiletének megújítása érdekében cserjék, növények beszerzésére a
Józsefuárosi Vĺáľosiizemeltetési Szolgálatnak954,0 e Ft-os támogatást biztosít.
b.l az Önkormányzat kiadás I|40f cím dologi e|óirányzatát 954,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a kiadás 11108-002 cím műk<jdésre átadott pénzeszkoz á||amháztartźtson belülre,
ezen belül saját kÓltségvetési szeľvek felügyeleti szervi műkodési támogatása e|őlĺźlĺyzatát954,0
Ft tal mogomoli.
c./ aJőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgá|at 80l03 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek műkĺjdésifelügyeleti szervi támogatása e|oirźnyzatźúés kiadás dologi e|őirányzatát954,0
e Ft-tal megemeli aza.lpontban foglaltak címén.
o

Felelő

s :p o

l

gárme ster, JV

S

Z

me gb izott i gazgatőj a

Hatfuidő: 20|f .májls |7.
3.
a.l jővźhagyja, hogy az

informatikai gazdálkodási és ügyviteli rendszeľ beszerzése

felhalmozási e|óirányzata 3.500,0 e Ft-tal kerüljön kiegészítésre.

b.l aJőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80l02 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szeľvi támogatás e|óirányzatát és a kiadás felhalmozási
infoľmatikai és ügyviteli rendszer beszerzése e|őirźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti.
c./ aJőzsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálat 80l01 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek felhalmozasi, felújításifeliigyeleti szervi tĺĺmogatáselőirányzatźń 4.500,0 e Ft-tal és a
kiadás felhalmozási gazdá|kodási és ügJrviteli rendszer beszerzése e|őirányzatát, vgyan ezen
összeggel megemeli.

d.l aJőzsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek mÍĺködési felügyeleti szervi támogatás e|oirányzatźi és a kiadás dologi e|őiráĺyzatán
beliil szakmai anyagok beszerzése e|óirźtnyzatáú 3.500,0 e Ft-tal csökkenti.

e.l az onkoľmányzat I|108-02 cím kiadás műk<jdésre átadott pénzeszkoz á||amhźztartáson
belüIre, ezen belül a saját költségvetési szervek mrÍkĺjdésifelügyeleti szervi támogatás
e|óirźtnyzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és a egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját
költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása e|őirányzatát' ugyan ezen összeggel
megemeli.
Felelős:polgármester

Határido:
4.

2012. május 17.

a.l a kcjztisztasági feladatokhoz a közteru|etek á||agának, tisztaságának megóvása érdekében
nagynyomású vízmosó berendezésre és az ehhez szükséges kisteherautó szerzésérea Józsefuárosi
Varosüzemeltetési S zo l gálatnak 2.5 00,0 e Ft-ot b iztosít.
b.l az onkormźnyzat kiadás 1 1107-01 cím működési általános és céltartalék előlĺźtnyzatán beliil
az á|ta|ános taľtalék e|oirtnyzattlt 2.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 1 1 108-

02 cim

egyéb felhalmozási kiadáson belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi

tźlmogatésae|oirźlnyzatátf .500,0 e Ft-tal megemeli.

c.l aJőzsefváľosi Váľosüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési
szervek felhalmozási felügyeleti szervi tźtmogatása e|őirányzatźú és kiadás felhalmozás
e|őirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli aza./ pontban foglaltak címén'
Felelős:polgármester

Határidő:

2012. máius |7.

ktiltségvetési szerv megbízott igazeatóiát. hogy a Józsefuáľosi
Váľosüzemeltetésĺ Szolgálat feladatainak változásai miatt érintő 2012. évi komplex

5. felkéľia

ktiltséwetés módosítását a iúnius havi testületi iilésľeteriessze be.
Felelős: JVSZ meebízott ieazeatóia
Határidő: a Képviselő-testiilet 2012. iúnĺushavi első ĺilése

6'

felkéri a polgármestert, hogy a határozatbän foglaltakat
kovetkező módosításánál vegye figyelembe.

a

koltségvetésľól szóló rendelet

Felelős:polgármester

Határidő:

20i2. június 30.

(2012' június 7.: GazdáIkoddsi Ügłosztály tájékoztatasą szerint: Az intézményvezetői feladatok
ellátasaval megbízott intézményvezető a K,épviselő-testület 2012. június havi mdsodik ülésérekészít
el őt erj e sztés t a hatdrozatb an fo glalt alĺról')

A Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása atapján: a határozat 5. pontjában foglaltakľa
vonatkozóan a Képviselő-testület áItal 2012. jr'inius l2.i ülésén megbízott űj lgazgatól
készítelőteľjesztést a Képviselő-testület2012.jr'ilĺus havi második ülésére.

J av as lat a k ö

zo

ktat d s i intézm ény e k dts ze rv e zés év e I kap

cso

lato s dti ntés e k

meghozataldra

178t20t2. (V"17.)

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy:

1.

aPrźúerÁltalános Iskolát (1083 Budapest, Pľáteľ utca l5.) jogutóddal megszinteti2072.

július 3|. napjávaI. 2012. augusztus 1' napjától a jogutód intézmény a Németh Lász|ő
Altalános Iskola (l084 Budapest, Németh utcaI4.),

2.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Práter Általános Iskola (1083 Budapest, Práter utca 15.)
épületénekjövőbeni hasznosítasára tegyen javaslatot,

3.

felkéri aPtáter Áftalános Iskola vezetőjét,hogy a szervezeti źúa|akltásből adódó intézményi
ingó és vagyontárgyak selejtezési, |e|tározttsi fę|adatait végezze el, és intézkedjen az
ingyenes átadásról

4.
5.
6.

a

jogutód intézmény részére,amelyek avagyonábakerülnek.

aPrźier ÁItalános Iskola ingatlan épülete az Önkoľmányzat részéreátadásra kerül, melynek
kezelőjeként az onkormányzat a Kisfalu Kft-ét jelöIi ki,

felkéri a Práter Altalános Iskola igazgatóját, hogy

kapcsolatosan megkötott szerzodéseit mondja fel,

a

működtetéssel, fenntaľtással

felkéri a Práter Általános Iskola igazgatőját, valamint a jogutód szervezet gazdasági
vezetojét, hogy az önál|óan működő Práter Altalrános Iskola fD|f. évi költségvetési
mérlegbeszámolóját a jogszabá,|yban meghatározotthatáridóig készítseel' és nyrijtsabę a
fenntaľtónak,

7.
8.

felkéľia polgármestert, hogy az tltszervezéssel kapcsolatos intézményi költségvetés

módosítását a 6. pontban fogla|tak teljesítésétkövetően készítseelő,

2012. jtl|ius

3l.

napjával visszavonja Sinapis-VeľInes K|ára, a Práter Általános Iskola

(1083 Budapest, Práter utca 15.) igazgatőjźnak vezetői megbizását,

9.
10.

f.elkéri a polgármestert' hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseketa Práter
A1talános Iskola igazgatója tekintetében'

előírja a megszüntetésre kerülő intézményvezetőjének, hogy munkáltatói jogkorében
e|járva tegye meg a jogszabá|yokban előírt munkáltatói intézkedéseket,

11.

felkéri { Polgármesteľt, hogy a 2012. évi július havi ülésére tegyen javaslatot a Németh
I'ászJő Altalános Iskola engedé|yezett létszámának v tiltozására,

rf. esetleges fęlmentések, végkielégítésekfedezete aPráter Altalános Iskola költségvetésének
rendszeľes személyi juttatás e|ókźtnyzata,

13.

felkéri a polgáľmestert, hogY a megszüntetésre keriilő ĺntézménymegszÍintető
okiľatát a Képviselő.testiilet 2012. iúniusi ĺiléséľekészítseelő'

14. a.l aPráter Általá.'os Iskolából jogutód intézményiépületbe toľténő átkoltözésre 6.000,0 e
Ft-ot biztosít, melynek fedezetéĺil 3.000,0 e Ft osszegben a Práter Altalános Iskola dologi
e|őirányzatźlt - kozd'zemi díjak, beszerzések, telefon költség maradványát -, valamint
3.000,0 e Ft összegben a működési általános taľtalékot jelĺili meg,

b.l ezért az Önkormányzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdésiáltalĺános tartalék e|őirányzaÍát
3.000,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésľe átadott
pénzeszköz ét||amhánartáson belülre' ezen belĺil a saját kö|tségvetési szervek felüryeleti
működési támogatása e|óirtnyzatźi ugyan ezen összeggel megemeli.
c.l aPrźúerÁltalános Iskola 7150o-O4 cím bevételi tamogatások saját koltségvetésiszeľvek
működési felügyeleti támogatása e|oirányzatát és kiadás dologi eIőirźnyzatát 3.000,0 e Fttal megemeli kcjltöztetési költségek tttmogatása címén.
d./ a PrźÍerÁltulá.'os Iskola 7l5oo-04 cím dologi e|őirényzatán belül a közĺizemi díjak
bruttó e|őírányzatźú 2.800,0 e Ft-tal, telefonkoltség bruttó e\őirźtnyzatát 200,0 e Ft-ta|
csökkenti és a szállítás e|őirźnyzatát bruttó 3.000,0 e Ft-tal megemeli.
15.

visszavonja a 85/2008. (II,27) sz. hatźrozat 13' és 3|. pontjtú., a 46|/2009. (xI.25.)
számú határozatának 16. pontjźń, továbbá a 3I4/f0|1. (VII.21.) számű határozat f-3.
pontját.

16.

megerősíti azon szándékát, hogy aPráter Általános Iskola épületébentovábbra is oktatási
feladatot kíván ellátni.

Felelős:polgáľmester

Határidő:

1.

pontesetén:20l2. július 3l.

2. pont esetén: 207f . szeptember
3. pont esetén: 20i2.

1.

jrilius i5.

4. pont esetén: 2012. augusztus 1.
5. pont esetén: f0I2. május 17.
6. pont esetén: 2012.

jtiius 31-től 60 nap

7. pont esetén: f012. szeptember 30-ig
8-9. pont esetén: 2012. július 31.
l

0. pont esetén: f0I2. jtnius 20.

11-12. pont esetén 2012. július 31.
13. pont esetén: 2012. iúnius 30.

l4. pont esetén: 2012. július 31-ig.
l5. pont esetén f0I2. mźĄus I7.
16. pont esetén: 201f. dęcember 3l.

t0

A

Humánszoleáltatási Ugyosztálv tájékoztatása alapján: Jĺizsefuáros

onkormányzatának Képvisető-testülete 2012. június 21'-én diint az intézményi
álláshelyek módosításáľól. A megszüntető okirat taľtalmi kelléke: a kiiltségvetési
szeľvnélfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáItatői intézkedésmeghatáľozása, a
határidők kijeliilése, a kiĺzfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részérő|ttirténő
továbbfoglalkoztatás lehetősége, ezért a Práter Általános Iskola megszüntető okiratát a
testüIet 201f.jrĺlius 5-i ülésérekészítjük elő.

Kéľemz tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, z}Iz.június 1 5.
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Rimán Edina
jegyzo

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevébenés^",oWv
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Dr.MészźlrErika
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