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Bizottság véleményezi X
Városgazdálkodási
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi
és Pénzüryi

Hatźlr ozati j av as|at a bizottság. számáÍ a:
AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés meg-

tárwa|ásźú.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I.

Az ow. 35. $ (2) c) pontja szerint

a polgármester a jegyző javas|atára előteľjesztést nyujt

be a képviselő-testtiletnek a hivatal belső szervezeti tagozódásanak, munkaľendjének, valamint
ügyfélfogadási rendj ének meghatiĺľ ozźlséra.Az SZMSZ 5 . melléklet e tarta|mazza a P olgźtrmesteń
Hivatal szerv ezeti felépítését.
01. napjávat jött létre. AzIľoda fó feladatai kőzé tartozik a keľületi tinnepségek, ľendezvények hivatali feladatainak e||átása, az ágazati kitĹintetések megszerve-

A Kultuľális Iroda }o|z.január

zése, aJózsefuaros c. újság kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása, kulturális, közművelődési,
civil, spoľt tervek, koncepciók kidolgozása, civil szervezetekkel egyhźzal&a|, a\apitvźnyokkal,
pá|yazati tamogatások feladatok ellátása, kultuľális és spoľt teľületen a pźiyázatokat nyomon kĺĺvetése, az önkoľmźnyzati és nem önkoľmĺĺnyzati fenntaľtású közművelődési intézményekkel,
helytoľténeti tanáccsal, a kulturális civil szervezetekkel, a|apitvźnyokkal, keriileti idős klubokkal,
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művészeti csopoľtokkal való kapcsolattaľtás, a tuľisztikai és kulfurális GPS működtetése, múvészeti alkotas, szobor, emlékmű köZteriileten, önkoľmányzati tu|ajdonú épületen való elhelyezésevel, áthelyezéséve|,lebontásával kapcsolatos, valamint a Józsefuaros káľtyával kapcsolatos ügyek
intézése. A Kultuľális Iľoda ktilönösen a ręndezvények, kiállítasokkal kapcsolatos feladatok ellátása során szorosan együttmiĺkcidött a Józsefulĺľosi Közcisségi Hźlzak Nonpľofit Kft-vel, a két
szervezet kölcsönĺĺsen segítette egymás munkáját. A Kulfurális hoda tanácsokat adott a Galéľia
szakmai iľanyításahoz, koncepciójának összeállítástůloz, akiállítási tervének elkeszítéséhe.z,megtervezéséhez, va|arlint felajánlotta kapcsolatrendszerét a kiállító miĺvészekkelés a közönseggel
egyaútnt, valamint ĺltletekkęl segítette a Ga\&ia további fejlődését.

Azirodamegalakulása óta eltelt időszaktapaszta|atai , a hivatali feladatellátás alapjan acéIszeruség, hatékonyság, valamint a feladatok jellege miatt a hivata|vezetővel egyeztetve javasolom,
hogy 2012. szeptember 01. napjától a kulfurális és tuľisztikai GPS működtetéséve|, a ktĺzművelődési-kultuľális kapcso|attartői feladatokkal, valamint a keľületi kulturális pľogramok, iinnepségek,
fesztiválok szeľvezésévelkapcsolatos feladatokat a Józsefuaľosi Közĺisségi HźlzakNonprofit Kft.
tátja el. IJgyanezen időponttól a keriiletben lévő miĺvészeti alkotás, szoboľ, emlékmiĺközteľĹileten, önkoľmźnyzati tulajdonú épiileten való elhelyezéséhez,áthelyezéséhez, lebontásáhazszĹikséges bizottsági és képviselő-testtileti döntések előkészítéséta Főépítészikoda feladatai kĺizé
a Hivatal Kulturális Irodája nem keľĹil megsztintetésľe, azonban
kerülne. A feladatok éúađásźxa|
aziroďaćs így a Hivatal álláshelyeinek száma l fővel csökkentésre keľül.

A Kultuľális

Iľoda jelenleg 4 betöltött

álláshellyel ľendelkezik, ebből 3 fő köztisztviselő és 1 fo
Munka Tcirvényktinyve alapjan foglalkoztatott munkaválla|ó, ezen kívtil az Iroda kultuľális munkáját egy fő megbízási szerződés keľetein belül segíti. Az e|képzelések szerint a Kultuľális Iroda
jelenlegi vezetójét szeptembeľ 01. napjától a Kft. a|ka|mazza' valamint amegbízási szerződéssel
érintett 1 fo további munkavégzésétis biztosítja a Kft. Az átadaĺdó feladatok, különĺĺsen a kultuľális programok, rendezvények jellege miatt javasoltam azíjgyvezetőnek, hogy a Galéria vezetójének biztosítson ĺinálló aláírási jogot az eloirźnyzatai felett.

A javaslat szerint a költségvetésben tervezett e|őirźnyzaÍok a feladatátadások miatt az alábbi öszszegekkel csökkennek:
o Rendezvények źryazati kitĹintetések rendezvényei
o Kulturális progľamok
o 1 fö k<iztisztviselő bére és járuléka 4hőnapta
. 1 fió ktĺztisztviselő cafetériajuttatása 4hőnapra
. Cafetéria eho jaľuléka

o
o
.
.

CafetéľiaSZJA
1 fő megbízási díja4 hónaprajárulékkal egyutt
Telefon ktg. havi 5 e Ft hőra
Osszesen

A köztisztviselő

500,0 e Ft
1.000,0 e Ft

f.387,6 eFt

49,4 eFt
6,0 e Ft
9,4 ePt
894,8 e Ft
20,0 e Ft
4.867,2 eFt

decembeľ havi bére a f0I2. évi kĺlltségvetésbennem lett megteľvezve, hiszen
tervezni péĺuforgalmi szemléletben ke||, ezért 596,9 e Ft fedezetéül a működési általanos tarta|ékot javasolom megjelölni.

il.

A Képviselő-testĺilet a 4f2l20I1 . Cx.20.) sz. hatźrozatában döntött arról, hogy 20|1 . oktőbet 27 .
napjától 2o||. december 3l. napjáig _ próba jelleggel _ kihelyezett hivatali ügyfélszolgéůatot
létesíta Kesztytigyaľ Kö'zösségiHaz (Budapest VIII. Mátyás tér 15.) épületében. A működésről
beszámoló készĹilt, melynek a\apjána képviselő-testiilet a22120|2. (I.l9.) sz.hatźttozatábantryy
döntött, hogy 2OI2. május 31. napjáig heti 1 alkalommal tovább mfüödteti a kihelyezett hivatali
ügyfelszolgźiatot.
A kihelyezett ügyfélszo|gáIatoĺ ügyintézésnem folyik,kizźrőIag általános felvilágosítást ađaz
ott tartózkodó hivatali munkataľs. Az elmúlt időszak tapasztalatai a|apján kijelenthető, hogy a
kihelyezett ügyfélszolgálat nem éľteel a kívánt céIját, csekély érdeklődésmutatkozotĺ iránta a
lakosság kcirében. Az érdeklődés hiánya azza|magyarázhatő,hogy azügyfélszolgálati feladatot is
el|átő okmĺĺnyiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosĺály jól megközelíthető, a keľület tömegközlekeÄA^^ ^-^^^^.+:ÁLÁl l-x-.^-+i
L^l-'..
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ékoztatáson kívĺil.

Tekintettel a fent leíľtakľąa jövőben nem tartom indokoltnak és célszeríĺneka kihelyezett ĺjgy.
felszolgálat további működtetését.

ilI.

A

27312009. (vI.17.) szźlmű képviselő-testiileti hatáľozat alapjźn a Polgáľmesteri Hivatal
Egységes Ki)zszolgźiati Szabźiyzatába beépítésrekerütt az okmĺĺnyiroda hosszított ügyfelfogadási ľendjére tekintettę| az e|térő munkaidő beosztást vállaló köztisaviselők dijazása, mely szeńnt az okmĺĺnyiroda dolgozói a Hivatal műkĺldéseérdekébenkifejtett tevékenységiikés éiđozatvállalásuk elismeréseként évente két alkalommal jutalomban részesülhetnek. Az ę|téro időbeosztasban végzett munka elismeľése cíména koztisztviselő szĺímára kjfizethető jutalom a|apjilil
óľanként 1.100 Ft kertilt meghatźrozźsta.20|2. április l. napjától azoLrłnányiľoda tigyfélfogadási rendje módosítĺísľakeľĹilt, meghosszabbított nyiwa taľtással mĺĺrcsak hétfőnként múködik, az
eltérő időbeosztásban végzett munka elismeľésére_ 15 fő iigyintézővel töľténő múktiđtetéssel
számolva_ figyelembe véve 20|2. évben ledolgozható munkaóľĺĺkat, teljes évľe<isszesen 4.290
ezerFt + 1.158 ezer Ft járulék fedezet szfüséges.

A hatósági munka eľedményességeés jogszenĺségeérdekébena 201 0. és 20l 1 . évben a Képviselő-testĹilet fedezetet biztosított a költségvetésben az éjszakai hatósági ellenőrzések végzéseután

jaró célfelađatra,melynek dijazźsa alkalmanként 30.000 Fťf<ĺösszegben került meghataĺozásta.
A Hatósági Ügyosztáiy vezet<ĺjének tajékonatétsa szerint az A|talénos Igazgatási Irođamunkatĺáľsai az ęlső félévben8 alkalommal folytattak ellenőrzést, teljes évben varhatóan legfeljebb 40 a|kalommal (alkalmanként 2 fővel) fognak éjszakai ellenőľzéseket taľtani. A céljutalom címénkifiszĹikséges.
zetésre kerĹilő összeg fedezetétil összesen 2.400 ezerFt+ 648 ezer jźru|ékbiĺosítása

Az egyes anyakcinyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáItatásértťĺzetenđó díjak mértékéľől
szőIő |212011. (II.2l.) sz. önkormźnyzatí rendelet alapjźn a hivatali munkaidőn kívĹil töľténő
hazasságkötésben, bejegyzett élettarsi kapcsolat létesítésébenkĺizremfüödő anyaköĺywezetőt
váLasďása szerint akozszo\gáIatitisztlłiselőkľől szóló töľvényben meghatźtrozott szabadidő egésze vagy egy része helyett anyakönyvi eseményenként 2.500,- Ft méľtékűdíjazás illeti meg.

20|2. évben két köztisztviselő nyilatkozott arrő|, hogy áta|anydíjazást kéľ.Az eseményenkénti
átaIźnydíjazás kifizetése jutalom címéntöľténik, ebben az évben l0 olyan esemény valósult meg,

melynek díjazása ezen a címen t<jrténne. Figyelembe véve az e|so feléves adatokat, javasolom
további 20 esemény tervezését (két anyakönywezetőve|), melynek kĺiltsége_ beleéľtve a mér
lebonyolítotteseményekdíjazástŃis_ 125 ezerFtł34ezer Ftjárulék fedezetetigényel.
Jelen pontban felsorolt díjazások fedezete a Polgáľmesteri Hivatal szabadidő megváltásľa előirźnyzott keľeténteľvezésre került, a feďezęt rendelkezesre áiI azonban a feladat e||átásźLéft jarő
dijazás jutalom, céljutalom címéntöľténő kifizetćséhez a 20|2. évi költségvetésről szóló helyi
ľendelet éľtelmébena képviselő-testiilet döntése szfüséges.

A Képviselő-testület hatáskĺire azÖw.10.

$ (1) bękezdés b) pontján alapul.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy:
|. 2012. szeptember

1 napjától a Polgáľmesteri Hivatal engedélyezettlétszźtmátIfő ktĺztisztviselői álláshellyel csökkenti, így az engedé|yezett|étszźlm23| forő|230 főre módosul,

2. 20|2. szeptembeľ 0l. napjától a kulturális és turisztikai GPS mfüödtętése, a kĺizművelődésikulturális kapcsolattaľtói feladatok, valamint a keľületi kulturális programok, önkoľmányzati
és hivatali tinnepségek, fesztiválok szervezéséta Józsefuarosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
|étjae|'

3. felkéri a Józsefuaľosi KözösségiHźz;ak Nonpľoťrt Kft. ĺigyvezetőjét az alapítő okiľat módosĹ
tásĺĺnakelkészítésére,és felkéľia polglírmesteľt az alapítő okiľat módosításĺĺnak a|áításźlta,
4.

kulturális pľogramok, rendezvények, fesztiválok hangtechnikáját aJózsefuarosi Kulturális és
Spoľt Nonpľofit Kft. biztosítja a továbbiakban is,

a

5. az onkormányzat 11104 cím kiadás dologi e|őirányzatát 500,0 e Ft-tal csĺlkkenti, ezze| egyide-

jiĺleg a 11805 cím kiadás műktidési céka átaďottpélueszkoz źi|amháńartáson kívĹilre előiŕnyzatát ugyanezen összeggel megemeli a ĺőzsefvźtĺosiKözösségi HźLzak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kultuľális ľendezvények tamogatása címén,

6. az onkormźnyzat ||202 cím kiadás dologi e|őfuányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a 11805 cím kiadás mfüödési cé|ra źttadott pénzeszkiĺzá|Ianháztaľtáson kíviilľe
e|óirányzatźillgyanezen összeggel megemeli a Józsefuarosi KĺizĺisségiHázak Kiemelten Kciz.
hasznú Nonprofit Kft. támogatása az źryazati kittintetésekrcnďezvényeinek kĺiltségeihez,
7, az Önkormźnyzat 1|706-02 cím kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatan belül a megbízási đíj
előirźnyzatźLt720,0e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jĺárulékok és szociális hozzźĄálru|źlsi adó előirźlnyzatát 174,8 e Ft-tal csökkenti és ęzzel egyidejrĺleg a 1 1805 cím kiadás műkĺidésicéha átadott péĺtzeszköz éi|amhźLztartáson kívülľe e|óirźnyzatát 894,8 e Ft-tal megemeli a Józsefuiĺro.
si Közösségi Házak Kiemelten Kózhasznű Nonproťrt Kft. trámogatésa I fő megbizźtsi díjas
személy bér és járulékainak tétmogattsacímén,

8. a Polgáľmesteri Hivatal |2202 cím kiadás személyi juttatas e|óirźnyzatźnbelül a ľendszeres
személyi illetmény előirźnyzatźÍ1.410,0 e Ft-tal, egyéb juttatások előirźnyzatlán belül a
cafetéńa e|őfuźnyzatźIt 49,4 e Ft.tal, munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzźĄaru|ási
adó előirĺĺnyzatát386,7 e Ft.tal, dologi előirényzatlĺnbelĹil azSZJA előirźnyzatát 9,4 e Ft-tal
csĺikkenti és ezze| egyidejűleg a 12000 cím bevételi támogatasok saját költségvetési szervek
feltigyeleti szeľvi mfüödési tlĺmogatasa e|őirźnyzatát I.875,4 e Ft-tal csökkenti | ťo konisztviselői létszźlmcs<ikkenése címén,
9. az onkormáĺyzat 11108-02 cím kiadás miĺktidésre átadottpénzeszki)zá||aĺĺlhánartáson belülrę, ezen beliil saját költségvetési szervek mfüödési feltigyeleti szervi tĺĺmogatás e|oirényzatát
|.875,4 e Ft-tal csökkęnti és ez-ze| egyidejűleg a 11805 cím kiadas műkcĺdésicéka átadott
pénzeszköz á||anhźlztaÍtźIsonkívĹilre e|őirźnyzatźú,ugyanezen összeggel megeme|i a JőzsefvĺĺľosiKözösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatźsa I fo köztisztviselő
munkáltatóivá|tozásźlból adódó bér, juttatźlsai és jaľulék,adóvonzatai címén,

|0. az Önkoľmányzat kiadás 11107.01 cím működési általanos és céltaľtalékonbelül az źltalźnos
taľtalék e|oirźnyzatát 596,9 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a 11805 cím kiadás működési célľaátađottpéĺueszkozáIlanház1^Ítason kívtilre előinĺnyzatźi ugyarĺezen összeggel
megemeli a Józsefuaľosi KözösségiHazak Kiemelten KözhaszĺltlNonprofit Kft. tlímogatÁsa|
fő koztisńviselő munká|tatói v éL|tozásából adó dó béľé s j áľulékainak címén,

l1. a Polgármesteń Hivatal kiadás |220|-0| cím dologi e|ofuźnyzatái és ezze|egyidejtĺleg a bevételi 12000 cím tamogatások saját költségvetési szervek feltigyeleti szervi mfüödési tĺímogatása e|őir źnyzatát 20,0 e Ft-tal csĺikkenti telefonko ltség átadasa címén,

|2. az Önkoľmrányzat |l 108-02 cím kiadás mfüödésre átadott péĺueszkoz á||aűnházĺaÍtáson belülre, ezen beliil saját költségvetési szervek mfüödési feltigyeleti szervi tĺímogatás e|őírźnyzatát 20'0 e Ft.tal csökkenti és ezze| egyidejíĺlega 11805 cím kiadás mfüĺidési cé|ra źÍađott
pénzeszköz á||affháztaÍtáson kívülre e|őirźnyzatź.Í-ugyanezen összeggel megemeli a Jőzsefvarosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonpľofit Kft. tĺímogatása t fő munkaváI|aló
telefonköltsége címén,
Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás ezen belül a túlóra, helyettesítés
'
eLőfuźnyzatát4.290,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatáson belül
a jutalom e|oirźnyzatéLt4.290,0 e Ft-tal megemeli az eltérő időbeosztasban végzett munka elismeľése címénjárő j utalom fedezęte címén,

13. a Polgáľmesteri

Hivatal kiadás |2202 cím személyi juttatás, ezen belül a t,(ilóra, helyettesítés
eloirźnyzatátZ.40l,O e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejíĺlega kiadás személyi juttatason belül
a céljutalom e|óirényzatźLt2,400,0 e Ft-tal megemeli az éjszakai hatósági ellenőľzés ciméĺjáró céljutalom fedezete címén,

14. a Polgáľmesteri

15. a Polglíľmesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül atűIóra, helyettesítés
előirźnyzatźLt |25,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a

jutalom e|őirényzatat |25,0 e Ft-tal megemeli munkaidőn kívĺilianyaktinyvi események díjazźsa ciménj áró jutalom fedezete címén,

16. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a költsógvetésről
tár ozatb arĺ fo

17.

glaltakat

ve

gye

szóló rendelet kĺivetkező módosításźná| aha-

f i gyelembe,

Felkéri a jegyzót,hogy az |. és 2. pontban foglaltak szeľint a szfüseges munkáltatói intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon a Hivata| Szewezeti €s Működésí Szabá|yzatanak jelen
hatfu ozatbanfoglaltaknakmegfelelőmódosítasaĺól.

Felelős:

1.-2.'5.-|6.pontesetében:polgármester
3.,pont esetében a Jőzsefvárosi KözösségiHazakNonpľofit kft. tigyvezetoje és polgáľmester
4. pont esetében Józsefuaľosi Kulturális és Spoľt Nonproťrt Kft., Józsefuaľosi Közösségi HźĘak Nonprofit Kft .
1 7. pont esetében jegyző
Hatáľidő: 2012. szeptember 01.

A diintés végrehajtásátvégző szewezeti erység: Jegyzoi Kabinet, Pénzügyi Ügyosĺály,
zsefuarosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft., JózsefuĺĺľosiKözösségi Hazak Nonprofit Kft.
Budapest,

Jó-

rk#

\IlŻ.július 1 1.

polgáľmester

Tĺiľvényességiellenőrzés
Riman Edina
jegyző
nevébe4 és megbízásriból

:

/. ĺl1,Ł
ĺ)l"|7-sl/
av/,
Dr.MésXálr Erika
aljegyző

^.

6

