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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő.testülete számára

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013. áprílis 03.

. sz. napirend

Táľgy: Beszámoló a rendkívüli té|i időjźrźtsiviszonyok során jelentkező feladatok ellátásáľól

.javaslat a lakosságvédelmi intézkedést isénvlő önkormánvzati feladatok hatékonvabb e||átására

A

és

napirendet nyílt tilésen kell tĺáľgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazatti5bbség

szĺikséges.
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Városgazdálkodási

és Pénzügyi

Bizottság

vé|eményezi -x

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

A

Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság javasolja a

előteri esztés megtaĺgyalását.

Képviselő-testületnek az

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

1.

E|őzmény

A VIII. kerület Józsefuráľosi onkormányzat Kertileti Védelmi Bizottsága (a továbbiakban: KVB) 2012.
december l2-én ülésezet1 a rendkívüli téli időjárási viszonyok soľán keletkező kerii\eti feladatok
egyeztetése céljából. Ezt követően a KVB kiadta a ,,rendkívüli téli iđőjárási viszonyok során

jelentkező feladatok e|ltltására,,, szóló lntézkedését(atovábbiakban: Intézkedés).

A

Képviselő-testiilet a 460l20t2. (XII. 19.) sz. hatźrozatźtbanúgy döntött, hogy iinként váItalt
feladatként a 2012. évi költségvetés teľhéľet3.491,| e foľint iisszeget biztosít (míĺködési
cé|taľtalékľa)a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Kerületi Védelmi
Bizottság Intézkedésénekvégrehaj tására.
Azlntézkedés a Polgármesteri Hivatal, valamint a ktjtelező önkoľmányzati feladatokat, ľészfeladatokat
e||áńő gazdastęi társaságok és kĺiltségvetésiintézmények feladataként rögzíti a közterületen
életvitelszeľíientartőzkodó személyek, valamint az energia el|átás nélkül maradt helyi lakosság
időszakos befogadó helyeként kialakítandó,,ELETMENTO PONT'' míĺködtetését.

ĚÍ"łí.{tr-;ľäTT

*n'ľ ,un*,

Az ,,ÉLETMENľopoNľ" a Kisfalu Kft' kezelésébenlévő Dankó u. 18. szám alatti önkoľmányzati
tulajdonú ingatlanon lévő sportpályán keľült kialakíĺásľa,oly módon, hogy fÜIf. december 19-én
I.'ĺ'00 őrźtra telepítésľekerÍilt 8 db (2*4 cjsszeftĺzcjtt csopoľtban telepített) éjszakai melegedőhelyként
funkcionáló 63 M rajsátor. Az,,ÉLETMENTO PONT', feladata a Főváľosi onkormányzat szociális
ellátórendszeľének kiegészítéseoly módon, hogy annak szolgźitatźsaahét bármely napján (este 20.00
őrźúő| másnap ľeggel 06.00-ig) igénybe vehető leryen.
EIső tépcsőben az,,ÉLETMENTO PONT'' működtetése 2012. decembeľ 19. és 2013. január 31.
köziitti időszakľa |ctt tcryczvc.

A

középtávú és hosszú távű iďőjárás előrejelzés szerint azonban 2013. februáľban huzamos időn
kereszttil éjszakánként0"C a|atti a hőmérséklet és tartós hóesés volt prognosztizá|va, ezért a
Képviselő-testüIet a34/2013. (II.06.) szttműhatźtrozatźlbanúgy döntött, hogy a 460/201f. (XII.19.)
számű képviselő-testületi határozat a|apján a Budapest, VIII. kerület Dankó u. 18. szám alatt
kialakított,,ELETMENTO PoNT''-ot 2013. febľuáľ 28-ig üzemeltetĺ. Működési költségek fedezetéül
a 460ĺf0I2. (xII.19.) szźlműhatározatában foglalt fedezet maradvány fonását jelölte meg. Ahatźtrozat
8. pontja éľtelmébena IYSZ 1.500,0 e Ft előleget, a Közterĺilet Felügyelet 500,0 e Ft előleget kapott'
azza|,hogy 2013. janlár 3. napjáig elszámol a deÝemberi fe|hasznźńtlssal. A f07f . évi költségvetésben
a decemberi felhasználás alapján költségvetésileg a JVSZ-nekfI2,0 e Ft' a Közterület-Felügyeletnek
I2I,7 e Ft ľendezett ' A 20|2' évi műkodési céltartalék13.1,57 e Ft-os maradváĺya a 20|3. évi eľedeti
költségvetésben a pénzm ar adv ány tervezésľe kertilt.

A

Képviselő-testtilet felkéte a polgármestert, hogy a 20|3 ' március havi második rendes képviselőtestiileti ülésénszámoljon be a rendkívüli téli időjárási viszonyok során elvégzeÍt védekezési
feladatokról, megtett intézkedésekről, és a rendelkezésľe bocsátott forľások felhasználásáľól' A feladat
ellátás során igénybe vett szolgáltatók e|térő szźlm|źnásigyakoľ|atamiatt avégszám|źlk késve éľkeztek
meg, így a jelen testĺ'ileti tilésre készült e| a beszámoló.

2.

A feladat végľehajtása, az iizemeltetés tapaszta|atai

Józsefuáľos kozigazgatási teriiletén évek óta nem történt a fagyos hideg időjárásra visszavęzethętően
haláleset ezért va|amennyi, a feladat végľehajtásába bevont szervezet részérekiemelt feladat volt a téli
időszakban haj lék nélküli emberek védelme az időjárás viszontagságaitól.

Az ,,ÉLETMENTO PONT''

tizemeltetését, fenntartását és a közterületen élewitelszeriĺen tartózkodó
személyek felkutatását a Jőzsefvárosi VáľosĺizemeltetésiSzolgálat, a JőzseÍvárosi Kłizteľület.
felĺĺgyelet,a Kisfalu Kft. és a Hivatal egymással egyĺittműktidve végezték.

Az ,,ÉLETMENTO PONT'

-.on 71 nap alatt tisszesen t977 Íő keľült ellátásľao melynek diintő
ttibbsége (97 %) főváľosi (keľĺĺleti)illetékességgel bírt. E létszámon felül számos esetben
segítettek a baj baj utottaknak a feladat végľehaj tás át v égző szervezetek.

AZ ,,ú)LETMENTŐ PONT' üzemeltetése soľán a táb|ázatban összefoglalt ellátás, szolgáltatás
igénybevétel tiiľtént.
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3.

Apénzĺigyifoľľásokfelhasználása

A JVSZ részéľől:
A szervezet legfobb fe|adata Dankó utcában az ,,ń)LÍ.TMENTO PONT'' kialakítása, annak

folyamatos ĺizemeltetése,feltigyelete, igény esetén a rászorulók gépjárművel történő beszá||itása az

,,ELETMENTo PoNT'Łra.
A IVSZ rószórc 2012. decembeľ 20. és 2013. febľuáľ 28. közötti időszakĺa a fcladat-vógrchajtósro a
biztosított teľvezett költség bľuttó 4.677,8 e Ft volt. A kĺiltségkeretből a nevezett időszakľa a
felhasználás az a|ábbiak szerint történt:

Felhasználás ktire (anYag. szo|eá|tatás stb.)

ktiltség
168. 155 Ft:
100. 804 Ft;

üzemanvas ft enzin) szá||itás

higiénéskörülmények bizosítása (egyéni védelem,

tisztítószer. stb.)

f70. 520 Ft:.
f34.278Ft:,
f .584.704Ft:

üzemeltetési költség (tea, cukor, pohár,)
PB gázpa|ackok (sátrak fűtéséhęz)
telephelv őrzése /naoi 24 órában)

400. 000 Ft:
Kozijzemi díi (ráram)
5.074Ft:.
Kozjůzemi diiak(viz\
3.764.535 Ft:
bľuttó
Osszesen
Ebből f07f. évi költségvetésben biztosított az intézmény költségvetésében 212,0 e Ft' 2013. évi
költségvetés módosítást igényel3.552o5 e Ft dologi kiadás.
A JVSZ a felhasználható ktiltségvetési keret maľadványa 913o3 e Ft.

A JI(F részérő|z

A

f012. decembeľ 20. és 2013. febľuár 28. közotti időszakľa a rendkívüli té|i időjárźtsi viszonyok
során jelentkező fe|adatok ellátására a Józsefuárosi Közteľület-felügyelet részére7.670,3 e Ft
keľetösszeg keľült meghatáľozásra, mely költség többnyire a többlet feladat e||áńásra fordított
munkabért és járulékait tarta|mazza.
Felhasználás köľe (anYag. szoleáltatás stb.)

költsés

Személvi iuttatás
Személvi iuttatás iáľulékai

5.628.000 Ft:
1.519.560 Ft:
509..ĺ4I Ft'.

Ĺizęmanvag. sépiármű futás költséeek (10'576 km)

esvszeľi dolosi kiadások ftisiéniai eszkĺjzök. védőital)
telefon költsés

Osszesen:

645.743 Ft:'

260.105 Fr:
8.563.149 Ft:
évi költségvetésben biztosított az intézmény költségvetésében 7fI,7 e Ft dologi kiadás,

bľuttó

Ebből f012'
2013. évi költségvetés módosítást igényel 8.44|'4 e Ft, az alábbi kiiltségvetésiszeľkezeti
megbontásban személyi juttatás 5.628'0 e Ft, munkáitatőt teľhelő jáľulékok és szociá|is
hozzáłjáru|ási adó 1.519'6 e Ft dologi kiadások 1.293'8 e Ft.
A Ktizteľület Fe|ůigyelet a felhasználható költségvetési keľetet 892'8 e Ft-ta| túllépte.

A

Józsefuárosi Közterület-felĺigyelet személyi állománya már a téli fagyos időjárás beźi|tát
fl|f . decęmbeľ 07-től a folyamatos közterületi szolgálatot taltott fenn, a köztertileteken
tartőzkodő haj léktalan személyek felkutatásár a, azok megsegítésére.

megelőzoen

Ennek érdekébenegy állandó gépkocsival, folyamatos f4 őrźs szo|gtůate||átásban 1 fő közterületfelügyelő és 1 fő kertilet-őr járőrözott Józsefrárosban. 20|2. december fl-ig a kĺjzterületen fellelt
hajléktalanokat elsősorban a Menhely Alapítvány, és az OMSZ segítségével'illetve saját JKF
gépkocsikka| szźi|itották melegedő helyekre. A JKF autóiból folyamatosan a meleg tea ellátási
lehetőséset biztosították.

őrás diszpécseľszolgálatot taľtottak fenn, illetve a jáľőrök
felkutatott hajléktalanokat az e||átő rendszerről táĘékoztattźtk és meleg ital|al látták el.

6 fóvel folyamatos 24

a

közterületen

a

zo|d számra érkezo hívásokľa felvilágosítást' 13 esetben ađtakźtt
információt a IVSZ részére fűtési nehézséggel kĺiszködő családokľól és egyénekĺől. 66 esetben kérték
- és kapták _ a IYSZ Jófiúk szállítási segítségét.I7 fot egyéb sérülés, illetve lehűlés miaÍt az OMSZ
szá||itott ę|. f78 ęsetben segítettek ellátasi információval a fedél nélkiilieknek. Ezek az emberek a
meleg teáztattst kovetően zömében onállóan vonultak melegedőhelyre. Mindezek ellenére a Menhely
Alapíwányhozf6 fó e|szá||ítźsatörtént, míg a Dankó utcában létrehozott átmeneti kľízisközpontba 66
osszesen 75 esetben adtak

esetben tortént beszállítás.

A Kisfalu Kft. ľészéľől:
A f\If. december f0. és 2013' február f8. közötti időszakra a rendkívüli téli időjárási viszonyok
során jelentkező fe|adatok ellátására a Kisfalu Kft. részére1.143'0 e Ft keľettisszeg keľĺilt
meghatáľozásra.
Tevékenységük során fokozott ingatlan ellenőrzést hajtottak végre a fiĺtésnélkül maradt családok
bérleményeiben.Munkaidőn túl folyamatos telefon Ĺigyeletet taľtottak a rendőrség, a
katasztľófavédelem és az Epkar Zrt., valamint a közterület feltigyelet ügyeleteseivel torténő
kapcsolattartás végett. Munkaidon ttil f2 alkalommal került sor intézkedésre. Az érintett időszak alatt
44 elektľomos olajradiátor került kiszállításra és beüzemelésre. (A kiszállított eszközök mennyisége a
Bródy Sándor utca 15. és Kisstáció ll. J. szám alatti rendkívüli meghibásodás alkalmával kiszállított
e

szközö

kęt is tarta|mazzák.)

Felmerült költsések összesen:
olajradiátorok kiszállítása, ĺizembehelyezése, visszaállítása
20 db olajradiátor beszerzése
Szociális bérlakás bejárati ajtő javitása és a Dankó u.
spoľtudvar áramvételi lehetőség kialakítása
Kisstáció 7 ' társasház 8 db radiátoľ kihelyezése, szá||ittĺsa
Kisfalu Kft. iisszes ktiltsége
Áľamkomp enzáciő becsĺilt éľtéke
fűtéskompenzáciőľa az eľedeti kiiltségvetésben ter.vezve
250,0 e Ft

A Kisfalu Kft.

574.158.-Ft
219.800.- Ft

36r.56f

.-Ft

350'0

e Ft,

102.413.-Ft
I.f57,9 eEt

l00

e

ebből

Ft a 11303 címen, többletköltsége

a felhasznáIható keľetet ||4,9 e Ft-ta| túIlépte.

4.

Tapaszta|atok,javaslatok,łisszeskiiltség
Költségek:
o JVSZ
3.764,5 eEt
o Közteľület-feliigyelet
8.563,1 e Ft
o Kisfalu Kft.
1.257,9 eFt
13.585,5 e Ft
Osszesen:
13.491,1 e Ft
Rendelkezésľe ál|ó e|őir ánv zat
94,4 e Ft+0,4 e
Tiibbletktiltség
teľvezés miatt)
Fűtéskomp enzáłciő költségvetési hiánya 250'0 e Ft

Ft

(eľedeti ktiltségvetés egész számľa

iinként vá|lalt feladatként kialakított és 7I napon keľesztül folyamatosan üzemeltetett
,,ÉLETMENTO PONT'' forľásigénye a Képviselő-testĺilet a 460l20|f. (KI. 19.) sz. határozata
a|apján a 2012. évi költségvetés teľhéľebiztosított előiľányzat 344,8 e Ft-os kiegészítését
javasoljuk a működési céltaľta|ékrendkívüli események 1.000'0 e Ft-os előirányzatárő|

Az

biztosítani.

A

komplex feladatľendszeľ megfelelő szintíÍ ellátása biztosította, hogy ebben az évben sem
ttĺrténtfagyhalál a közteľületeken életvitel szeríĺentartőzkodő hajléktalan személyek körében.

A védelem igazgatás rendszerénekjelentős áta|akítźsaazonban felveti annak kérdését'hogy ajövőben
milyen keretek között

valósuljon męg az ilyen típusúönkormányzati gondoskodás.

A Helyi Védelmi Bizottságok (IIVB) jogállása

2013. január Ol-től megvźůtozott.Annak irányítása,
járásí
működtetése a
hivatalok feladatköréhez kerĺilt becsatolásra. A IIVB fe|adata továbbra is, hory

illetékességi teriiletén osszehangolj a a katasztrófák elleni védekezésben közremiĺködő szervek
katasztľófavédelemme| kapcsolatos feladatainak e||átásźt és az arĺ:a va|ő felkészülést. Azonban
maradtak olyan önkormányzati feladatok melyek a řIVB aktiválásának küszöbszintjét nem érik el,
nem tekinthető katasztrófavédelmi feladatnak (pl' társasházban bekövetkezett Íúzeset, ahol a lakók
elhelyezése válik sztikségessé,YZE;y a szélsőséges időjárási körülményekből adódó életviteli
körülményekben beállt jelentős változások lartős fagy, hőség), de a lakosság védelme, ztikkenőmentes
életvitel szempontj áb ő| azokat biztosítani, előse gíteni szüksé ges.
Tanulva az e|mtit évek tapasztalataiból (a řIVB járt e| az i|yen típusúeseményeknél) továbbra is
indokolt ezen esetek kezelésére egy ilyen típusúönkoľmányzati feladatellátást tervezo, szewező,
operatív feladat ellátást végző tanácsadó testtilet létrehozása. A testület elsősorban a
katasztľófavédelem, ľendőľség, ANTSZ szakembereit foglalja magában, és a polgármesteľ tanácsadó
szerveként működne. Feladatuk a veszélyhelyzet megelózése, a bajba jutottak megsegítése, a ktilön
eÍTe a célra biĺosított foľľásokból' A feladat ellátás a Magyarországhe|yi ĺinkormányzatairól szóló
20|1' évi CI.xxxIX. törvény 13. s (l) és af3 $ (5) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosÍtható
kĺjzfeladatok körében ellátandó helyi <inkormányzati feladatok ellátásán alapul.

A Képviselő-testĺilet döntése aMagyarország helyi

önkormányzatairő|

sző|ő

f0I1. évi CLXXXIX'

töľvény 10. s (1) bekezdés, 13. $ (1) bekezdés |f.pontján alapul.
Kéremazalrttbbihatározati javaslatelfogadását'

IIaľÁnozłTI JAvAsLAT
A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a

460l20|f. (XII.19.) szźlm,ő képviselő-testületi hatttrozat a|apjźn a Budapest, VIII. kerület
Dankó u. 18' szám alatt kialakított,,ÉLETMENTO PONT'' üzemeltetéséről szóló beszámolót

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

elfogadja.

elfogadja, hogy az önként vállalt feladat e||átásźlra a Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
3 '7 64 .5 e Ft-ot, a Közteľület Felügyelet 8 .5 63 . 1 e Ft-ot, a Kisfalu Kft. | .257 ,9 e Ft-ot haszná|t
fe

l az e lőterj ęszté sben r ész|etezettek alapj án.

elfogadja' hogy a fűtés-áramkompenzáció becsült összege 350,0 e Ft.
a344,4 e Ft-os többletkoltségek fedezetétil a működési céltaľtalékelőirányzatát je|o|imeg
az Önkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mííködési cél és általános tartalékon belül a rendkívtili
események e|oirźnyzatárő| 344,8 e Ft-ot átcsoportosít a miĺkĺjdésicé|tarta|ékrendkívüli hideg
i dőj árás miatti intézke dé sek fe ladat ok e|óir ány zatfu a.
az onkormányzatkiadás ll107-01 cím miĺködési általános és céltartaléke|ólĺányzatán belül
rendkíviiIi hideg időjárás miatti intézkedések feladatok e|óirányzattlról 13'501'8 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11303 cím - önként vállalt feladat - lakosságnak juttatott szociális
rászorultsági támogatás e|őirźtnyzatára250,0 e Ft-ot, kiadás |1602 cím - önként vállalt feladat
- dologi e|óiźnyzatźra |.f57,9 e Ft-ot, a l1108-02 cím - önként vá||a|t feladat - ťlnanszirozási
mrĺkodésikiadásokon belül az irźnyiÍőszer-,ĺitámogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őirányzatára II.993,9 e Ft-ot.
a Józsefuárosi VárosĹizemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vállalt feladat - bevétel
működési ťlnanszírozási bevételeken belül az irányitő szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szttm|án tĺjrténőjőváírás e|őirányzatźlt és a kiadás dologi
e|őir źtnyzattú3, 5 5f ,5 e Ft-tal megemeli.

a Közterĺilet-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési finanszíľozási
bevételeken belül az irźnyitő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

történő jóváírás e|oirányzatá.ľ- 8.44I,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát
5'628,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jrárulékok és szociális hozzź!áru|ási adó e|őirányzatát
I .5I9,6 e Ft-tal, a dologi e|óirányzatźtt 1 .f93 ,8 e Ft-tal megemeli.
felkéri a Polgáľmestert, hogy a kĺiltségvetésrőlszóló rendelet következő módosításánál a

9.

hatźro zat

2-8 . p

a) felkéri a

10.

ontj áb an fo glaltak at v e gy e fi gye l emb e.

polgármestert, hogy

az ĺinkormányzati hatásköľbe tartozó

lakosságvédelmi

feladatok e||źúásźrahozzonlétre egy szakéľtőkből álló tanácsadó testtiletet.
b) az a) alpontbatr errrlített testület tagsai dijazálsban ncm részesülnek.
c) felkéri a polgáľmestert a tanácsadó testtilet ügyrendjének megállapításáĺra.

Felelős:
Határidó:

polgármesteľ
1-8. pont 2013. április 03.
9. pont legkésőbb 2012.június 30.
10. pont esetén a Képviselő-testület 2013. május havi második rendes ülése

A diintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály,
Pénzügyi Ügyosĺály, Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gźt|at, Józsefuárosi ktizterület-felügyelet,
Kisfalu Kft.
Budapest,

f0I3'

március 20.

GNu/W
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés
Rimán Edina
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