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Képviselő.testiilet e számár a

Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyzo

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20I2.jú1ius

Tárgy: Tájékoztatő ahatáridőben

el nem készüIt előterjesztések jegyzékéről

A napirendet nyílt ülésen kelltáľgyalni,
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19.

döntés nem szifüséges.
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Városgazdálkodási
Humánszolgáltatási

és Pénziigyĺ Bĺzottság

véleményezitr

Blzottságvé|eményezi

tr

Határ ozati j av aslat a bízottsźĘszámár a:

A Yárosgazdálkodási
te stü

és Pénzügyi BizoÍtsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő.

letnek az e|óteri esztés me stársy a|ásźú.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Az SZMSZ l8.$ (5) bekezdés a|apján ,,Áĺlandó napirendi pont - tájékoztató formájában _ a
Testület által megszabott határidőben el nem késziłltelőterjesztések jeglzéke, amely
tartalmazza a halasztás rtjvid indoklását és az előterjesztő által vóllalt új határidőt.,,

A fentiek éľtelmébentźljékoztatom a T. Képviselő-testiiletęt az
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(Xr.03.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a 27412011.(VI.16') szźľľl:uhatáĺozattallétrehozott munkacsoport javas|atát, a
Belső Józsefu aro s és a Ti sztvi selő-telep, tov thbá a Szźuađos llt fásításár a.

2. felkéti a polgármestert a Mátyás tér koze|ében 27 db 10 cm töľzsátmérőju, (25-30 cm
keľiilettĺ)fa telepítéséreés 3 éves ferrntarŁísára, a Tisffiiselő-telep területén 48 db 8 cm

torzsźúmétóju, (20-25 cm kerületti) , a Szćuados úton |2 db 8 cm törzsátmérőjű fa telepítéséľe
és 3 éves fenntartásaľakozbeszerzési érté|dlattnt eI nem érő beszerzési eljaľás lebonyolításĺáľa.
Abeszerzés becsült értékebruttó 7.000 e Ft.

3. azidei évi faĹiltetési e|őirányzat felhasználása érdekébenés abeszęrzési eljaľás fedezetének
biztosításríhozaZ onkoľmanyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kíadás 11107-01 címről a
Környezetvédelmi Alap, fapótlási céltartalék zéroLtkiadási e|őktnyzatát azáro|ás alól feloldja
és egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsoportosít a 11601 đologielőírźnyzat címĺe.

4. a 3 éves fenntartts eloírása miatt, a Képviselő-testület 201I. évről bruttó évi 1 millió
forintot 20| -ig feladattal terhelt pénzmarađványkéntkeze|i, binosítja.

5. a 2. pont szerintí beszeruési eljaľás lefolytatása uttn a 3. pont szerinti előirźnyzat

maľadványösszegének fe|hasznáIásával kapcsolatos dontéshozataIta - a 27412011.(VI.l6.)
száműhatźrozattalléttehozottmunkacsopoľt szakmai javaslata alapjan_ a Váľosgazdá|kodási
és Pénzügyi Bizottság ot hatalmazza fel.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor, valamint az ań,
következő

év ek terv ezé s énéla

hatáĺ ozatban

fo gl

altakat ve gye

Íi gyelemb e.

7. felkéri a 27412011. (VI.16.) számú határozattal létľehozottmunkacsoportot. hoey
2012. máius 31-ie egv több évľeszóló átfoeó stratéeĺátdoleozzon kĺ aľľól. hogy hol lehet
úi terĺileteken a ziildfelületeket niivelni. fásítani, és ezt teľiessze a Képvĺselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Hataridő: 1-5. pontok esetén 20II. november 3. , 6. pont esetén a költségvetés módosítása
20II. december 3 1., valamint a következo évek kciltségvetésének tervezése.
7. pont esetén 2012. máius 31.

(20]2. május ]7.: A Gazdálkodási UEosztálv tójékoztatása szerint: a Munkacsoport 20I2.
május 9-éntartottatilését,melyen dĺ;ntatt a 20]3' évi és 2014. évifejlesztésiirányolcról. Az
átfogó stratégiára vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testüĺet 20]2. iúnius havi második
ülé s e ker et éb en tár g,lalj a.)

június 21.A Gazdálkodási Ügllosztálv tájékoztatása alapján: a Munkacsoport az átfogó
stratégiára vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület 20I2. július havi második ĺjlésére
(2012.

terjeszti elő.)

A

Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a Munkacsopoľt 2012. július 18-án
ismételt ülést tart, és a határozat 7. pontjában foglaltakľĺĎl előterjesztést készíta
Képviselő.testület 20Íf. október havi első ülésére.

A parkoldsi eglĺittmííködésimególlapodds és a kerékbilíncselésifeladatokellútdsa
éľdekébenhatóslÍgi igazgatlźsi túrsulás meghosszabbítúsa a XI. keriileti onkormónyzattal
s29ĺ20t1. (xII. 15.)

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1.

Budapest'Fővaľos.VIII. kęrĹilet Jőzsefvźtos onkormźnyzata és Budapest Fővaľos XI.
kerület Ujbuda onkormanyzata kozott a helyi közutakon, a helyi önkormányzat
tulajdonában ál1ó kĺizforgalom elől el nem zfut magźnutakon, valamint a tereken,
parkokban és egyéb közterĹileteken a köZuti jaľművel tĺjrténő várakozélsi (paľkolási)
feladatok e||źúására vonatkozó az előterjesztés 1. számí mellékletét képező
egytittműködési megállapodást jőváhagyja és annak a|áirástra fe|hata|mazza a
polgĺírmestert.

2.

keľékbilincselésifeladatok e||źtása érdekében a Budapest Fővaĺos XI. kerĹilet
Ú3tuaa onkormanyzatta| létrejött hatósági igazgatásí tiĺľsulást fenntaľtja 20|2.június
30. napjáig és az előterjeszés 2. szź.mlímelléklete szerinti taľsulási megállapodást
jővtil.ĺragy jaésannakaláírź.sfuaf e|hata|mazzaapolgármesteľt.

3.

aKońertilet-felügyelet alapító okiratában foglaltak a|apjźn a szerzóđésbenvállalt
feladatokat vállalkozási tevékenysége kĺirébenlátj a el.

a

a.

l

b.l a vtt|Ialkozási tevékenységeľedményénekfe|használásaról a Képviselő-testiilet a
szerzőđéseklejána után dĺjnt.
c./ felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezéséĺéIa hatátozatbarl
foglaltakat vegye fi gyelembe.

d./ felkéri a polgáľmesteľt. hogy a szeľződések leiáľta után számolion be a
vállalkozási tevékenvségľől. annak bevételeiről. kiadásaiľól. eľedménvérőlés
tegven iavaslatot az eľedménv felhasználásra vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Hataridő: 1.,2.pont esetén 20II. decembeľ 31
3. pont esetén 20|2. évi költségvetés elfogadása2}Iz. február hó, valamint
folyamatos. d./ pont 2012. irĺlius 30.

A

Gazdálkodási ÜeYosztály tájékoztatása alapján: a JĺízsefuáľosiKiizteľület-felůigyelet
évktizbenĺfeladatváltozására tekintettel a határozat 3.d/ pontjában foglaltakról a
Képviselő.testůilet 2012. szeptembeľ havi első üléséľeelőteľjesztést készít.

Javaslut a Jóaefvórosi onkormdnyzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadúsdra
45120Í2. (II. 16.)

6. a

2012. évi költséevetés a kłiztisztviselőknek albéľleti hozzáiárulásľa' szociális.
temetési. családalapításĺ támogatásra. egyéb kiiltségtérítésreforráshiány miatt
fedezetet nem biztosít. ezért felkéri a Kłizterĺilet-feliigyelet vezetőiét. hogy a március
havi második rendes testüIeti ülésre a kiiltséevetésiszervre vonatkozó kiizszolgálati
iogviszonyban állók ioqviszonvainak egyes kéľdéseirőIszóló rendelet tervezetét
készítseel és teľiessze be a Testĺĺletelé.

Felelős : a Kiĺzteľĺĺlet-feliigye|etvezetői e
Határidő: a képvĺselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.
(20]2. ápr. 5.: A JózseÍvaľosi KözterüIet-Íelügvelet tájékoztatása alapjón: Á Józsefvóľosi Közteriiletfeliiglelet kiiztisztviselői juttatásairól szóllő rendelet módosítdsdt a mdjusi első képviselő-testületi
üIésre j avas olj uk előterj eszteni.
Egleztetłźs tortént a Hivatallal arról, hogł a módosítás önálló rendeletként, vag/ a KözterüIetfelüg,,eletről szóIó rendelet módosításaként torténjen. A mórcius 22-i testijleti ülésen tortént döntés,
miszerint a közbiztonság helyi feladatainak racionalizáIósára tervezetet kell készíteni,valószínűIeg
sz

int én mó d o s ítani fo gj a a fe lü gy el e tr ő I s z ó l ó r ende l e t e t.

Fenti egłeztetéselcre, dantés-előkészítéselcretekintettel javasoljuk a mójusi első test,ületi iilésre vinni az
előterj esztést.)

(2012. május 3.: Gazdálkodási Ugłosztábł tájékoztatasa alapján: a Képviselő-testület 20I2. június
havi második üIésérekészítelőteĘesztést a Kozterület-felügyelet, tekintettel afeltig1lelet megváltozott

feladataira.)
(20t2. június 2].) A Gazdólkodási Ügvosztóbl tdjékoztatasa alapján: a Józsefvárosi Kĺizteriiletfelüglelet a Képviselő-testület 2012. július havi második ülésére készítelőterjesztést, tekintettel arra,
hogł a Képviselő-testüIet 20]2. június havi második üĺéséna Felügłelet érintő feladanóItozásról
szóló előterj esztést fog me gtórgyalni.

A

Gazdálkodási Üeyosztály tájékoztatása alapján: a Képviselő.testii|et 2012. jútius
hónapban is a Józsefuáľosi Kiizterůilet-felügyelet feladatbővĺiléséľőldönttitt' ezért a

határozatvégrehajtására vonatkozóan a Kłizteľĺilet-felügyelet a Képviselő-testület2012.
október havi első üléséľekészítelőteľjesztést.

Kérem a tájékoztatĺó tudomásul véte|ét.
Budapest, 2012.július 1 0.
Jegyzo
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