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A

javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
Városgazdálkodást és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testĺilet!
ľés-tetes ismertetése
I. Tényállás és adtintés taľtalmának

ĺ

el.
testület 2016. február 4. ĺapjtnfogadta
az onme1yekről donteni szĹikséges és éľinti
Az eltelt időszakban több olyan ok is fJńerült,
módosítása.
ét,és ezért.'üń;g;, az onkormtnyzatkĺiltségvetésének
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A Polgármesteri Hivataltól
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( előteľjesĺételet<i téri Piaccal kapcsolatos fe'adatokat

l"ĺĺľJa'u,béľlőkĹelkapcsolatos adminisztratív felasek készítése,kozbesz ęrzésĺeljarások
z.íaĺuJózsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.veszi
datok, hátraiéI<kezelés, stb.) 2016.június
1./
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át, melyhez egy fő alkalmazott felvétele indokolt.

A feladatátvétel tartós műkodési kötelezett-

ség. Ezért szĹikséges a 2016. évi k<jzszolgáltatási szerzódés és a kompenzáciő, költségtérítés
<isszegének módosítása is.

2.l Az tnkormanyzat tu|ajdonában lévő Ford Mondeo típusúszemélygépjiírművetelektronĹ
kai rendszerének sorozatos meghibásodása miatt javasolt 5.400,0 e Ft éľtékbenéľtékesíteni.
3.l A !őzsefuarosi Gyermekek ÜdtiltetésééľtNonprofit Kft. 20|6. augusztus l' napjától megszúnik, feladatait a Jőzsefvźtos Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. veszi át, A Jőzsefuaľosi Gyermekek ÜdtiltetésoéľtNonprofit Kft. a feladatellétźsraéves szinten az onkormźnyzattő|
|12.257,0 e Ft kompenzáciős támogatást kapott, melyből a megszűntetésig vfuhatőarl
Nonprofit Zĺt. az év hátralevő ľé62.560'3 e Ft szĹikséges, míg a Józsefuaľos Kozĺĺsségeiéĺ
szében a feladatellétásra 49.696,7 e Ft kompeluźrciőta, támogatásra nyrijtotta be igényét.A
változások miatt mind akét gazdasági szervezet tátmogatását és kĺizszolgáltatäsi szerződését
szfüséges módosítani.
4./ A Polgármesteri Hivatal kaľbantaľtásanak és felújításanakfolytatásaként javasolt a folyosók festése és szőnyegezése, melynek becsült bekeľĹilésiértéke34.000,0 e Ft.

5.l A lőzsefulíľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ a20|5. évi szabad maradvány terhéľeösszesen 16.000,0 e Ft.ot kapott személygépjárművek beszerzésére. Az intézmény a beszerzési eljáľást tanácsadó hiánya miatt nem tudja lebonyolítani, ezért javasolt önkormányzati feladatokľa az átcsopoľtosítás,azintézmény kĺiltségvetésénekcsökkentése. Javasolt a beszeľzést kĺjvetően a gépjármllvek térítésnélktili haszná|atba adása, hogy a továbbiakban a gépjáľmiĺvekiizemeltetését azintézmény végezze.

A Képviselő-testiiletaf50l2015. (xII.03 .) száműhatáĺozatźnak 3. pontjával a Józsefuarosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) engedé|yezett
álláshelyeinekszámźúf2|főbená||apitottameg20l6. januáľl-jétől.
6./

A JSzSzGyK _ Gyermekjóléti Központja ĺinkéntvállalt feladatként 20|4 ápti|isától indította

el az iskolai szociális munkát, érzéke|ve azt anehézséget, amelyet az iskolai gyeľmekvédelmi
felelős munkaköľ megszűnése okozott.

A

Gyermekjóléti Kĺizpont négy családgondozőja vźilalta az iskolai szociális munkával jaró
plusz feladatok e|Iátását, melynek keretében egyrészt információkat cseréltek jogszabályi változásokról, pľogramokĺól, gyeľmekeket, családokat éľintő lehetőségekről, másrészt konkĺét
esetekľől is. Korábban minden intézményben volt foállású gyeľmek- és ifiúságvédelmi felelős' aki nagymértékben segíteni tudta a gyermekvédelmi problémfü kezelését,a tanulók fejlődésétveszé|yetĺetó köľtilmények megelőzését, feltaľását, megsziintetését.A nemzeti kö,znevelésről szőIó 2011. évi CXC. t<irvény, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köza|ka|mazotĺak jogállásátő| szőIő 1992. évi XXXIII. torvény kĺiznevelésiintézményekben t<jrsző|ő 32612013. (Vm.30.) Kormányľendelet rendelkezései a|apjźtn az
ténő végrehajtĺsĺĺľol
iskolai feladatok ellátása jelentősen źńszervezőđött, gyeľmek- és ifiúságvédelmi felelős nevelő
és oktató munkát közvetlentil segítő a|ka|mazott nincs az intézményekben. A nevelő és oktató
munkához kapcsolódó gyeľmekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységvźitozatlanul je|envan az
intézményekben, de nincs megazintézményvezetoi munkát tźlmogatő, segítő, a feladatot naprakészen figyelő és koordináló munkatĺĺľs,akinek ez a fó munkaköľi feladata. Ezá|ta| a gyeÍmekvédelem háttérbe szorult, holott a keľület iskoláiban ennek fokozott szerepe lenne.

Az elmúlt év tapasńa|ata a|apján fontos lenne az iskolai szociális munka további biztositása,
kereteinek kibővítése. A keľület hat iskolája tanulóinak megsegítésérea JSzSzGyK keretében
két fő szociális munkás _ 40102-02 cím - foglalkoztatását javaslom, akik a napi munkájuk
során _ szülői, intézményikapcsolattaľtás, nyomon kĺivetés;a pľoblémás esetek helyi és adminisztratív ellátása; gyeľmekvédelmi intézkedések;a deviáns viselkedésű kerĹileti családok
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feltérképezése'ellátása - segíthet1k a vázolt tanulói hátľányok kezelését. Az iskolailővodai
szociális munka cé|ja a gyeľmek veszé|yeńetésénekmegelőzése, a családban történő nevelésének elősegítése, valamint a kĹilönboző rendszerekben (család, gyermekek csopoľtjai, köztisség, stb.) meghatározott problémák komplex módon, a szociź./rísmunka eszkĺizeivel töľténő
kezelése. A gyeľmekek védelmérőlés a gyámiigyiigazgatásrólszóló |997. évi)ooil. t<lľvény
39. $ (3a) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgá|tatts a gyermek veszé|yeztetettségének
megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat. A jogszabályban 20|8. januaľ 1től a Család- és Gyeľmekjóléti Központok új k<itelezően ellátandó gyermekjóléti feladataként
jelenik meg az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Igy 2016.-20|7. évben e feladatellátás önként vá||a|t feladat, mely tartós mfüödés előzetes k<jtelezettségvállalást is von
magaután. A feladawáltozásmiattazíntézmény SZMSZ-nek módosítása sziikséges.
7.l Az Európa Belvarosa Pľogram I keretében valósult meg a Palotanegyedben 5 db társashaz
díszvi|ágitása, a vonatkoző Tźmogatási Szeľződés szerint a fenntartási időszak 2019. ápľilisában jar Ie. A pźiyazatban vállalt fenntartási időszakban az onkormányzat feladata a diszvi|ágítási elemek karbantaľtása, mely előzetes piackutatás szerint évente 3.000,0 e Ft fedezetet
igényel.

A Polgórmesteri Hivatal

vezetése azon laztiszniselők és munlravállalók részére,akik ą
KSH által kĺ)zzétett,mindenl<nri irányadó átlagkereset alątti, illetve kis mértékbenazt meghaladó illetménnyel rendelkeznek, családi életkörĺjlményeikjavítása céljából, rekreációs és iidü8./

lési kiadásaikhoz hozzájárulást kíván biztosítani. A javaslat szerint a hivatali foglalkaztatott
évente legfeljebb nettó 200,0 e Ft összegű tidijlési tómogatást igényelhetne Széchenyi Pihenőkártyaformájóban az általa kiválasztou alszómlára, A juttatás kifizetéséta jeg,lző engedélyezi
a Kôzszolgdlati Szabályzatban előre meghatórozott rendben és feltételekkel. Az ]995. évi
CXWI. törvény 7I.s-sa alapján meghatározott összegig a kifizetőt a lredvezményesebb adó és
EHo terheli. A juttatás 2016. július hónaptól kertilne bevezetésre, Ennek érdekében a Polgármesteri Hivątalnól kozszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és juttatatásairól szóló
46/20 ] 4. (Xil.12.) önlrormányzati rendelet módosítása, és fedezet biztosítása szülaéges.
kerület.^Szigony u. 2./B szám alatt, ąz onkormányzat tulajdonában álló
35728/2 ]/A/50 hrsz.-ti, 78 m, alapterületű helyiségből, a hőközpont céljóra használt I2,64 m"
alapterületű helyiség csereértéke 430.000,- Ft, a^társasház kôzôs tulajdonát képező, az lrizos
tulajdonok kazott WIX. számmalfelvett I8,67 m, alapteriiletű helyiség csereértéke630.000,Ft' Javasolt az ingatlanok cseréje.
9,/

A Budapest VIII.

Az ]997. évi LWĺIII. ty 62.s @) bekezdés 6. pontja alapján a kerületi Ónkormányzat
állapítja meg a helyi építésiszabályzatót. A 314/2012.(il.8.) Korm, rendelet 46. s (1) belrezdése szerint a jelenleg hatályban lévő helyi,építésiszabólyzat (J)KESZ) 20]8. december 3]ig alknlmazható. A jělenleg hatályos nrÉŚz a 20]2. VIII. 6-án hatályos orEK és En. és
fővárosi keretszabályok alapján készült. 20l8, december 3I. után azonban már csak a 2012.
10./

VIII. 6. után hatĺźlybanIévő magasabb szintű keret jogszabályok alapján lehet a helyi építési
s zabályzatot elkészíteni és alknlmazni.

Fentiek alapján 20]8. december 3I-ig új építésiszabályzatot kell készíteni,hogy a helyi sajátosságokat fig,,elembe véve lehessen az építésielőírásokat megállapítani. A helyi építésiszabályzat elkészítésénekfolyamata a képviselő-testületi dontést kÔvetően,mely a terv készítés
szándékáról szól, a tervező kiválasztásával indul. Ez után lehet elindítani a tervezést és a véleményezési eljárást a vonatkozó Korm, rendelet előírásai alapjón' Tekintettel arra, hogy a
Józsefvóros egészére, megváltozottjogszabályi környezetben kell elhészíteniaz új szabályzatot
és a szabályozási tervet, lefolytatni a véleményezésieljárást, mindennek végénrendeletet alkotni úg,l, hogy az hatĺźlybais lépjen 20]8. december 3l-ig, szülaéges a kÓltségvetésben a
fedezetet a 20]6. évben biztosítani és a tervező kiválasztására.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés I. fejezetének 1.-7. pontjaiban szeľeplő feladatok megvalósításához előiľanyzat átcsopoľtosításľa, ktiltségvetésibevételi és kiadási e|őirányzat emeléséľeés taľtós kötelezettségvállalásra van szükség, mely a Képviselő-testület hatarktirébe tartozik.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

AvI. pontban foglaltak álláshely munkabérigényére6 hónapra kiťrzetői járulékkal egyutt
2320/ e Ft, a cafetéria és egyéb tizemeltetési költségekĺe 7 hónapra242,1e Ft kompenzáciős
1.l

támogatásľa nyújtott be kérelmet a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. E költségtéľítés
áfa köteles ezért 2016. évre a teljes kciltségvetési fedezetigény nettó f.562,8 e Ft bruttóban
3.f54,7 e Ft, melynek fedezetéül javasolt a mfüĺldésiáltalĺĺnostartalékot megjelolni. A létszttmbővítés egyben műkĺidésitaľtós kötelezettséget jelent, mely éves szinten bruttó 6.42l'6 e
Ft. A kompenzáció összegével, kdltségtérítéssela Józsefuárosi Gazdálkodási Zrt.-nek201'7.
évben elszámolási kötelezettsége lesz.

2.l AIl2. pontban foglaltak miattazonkoľmanyzatbevéte|i és kiadási e|óirźnyzatĺínak emelé.
se sziikséges 5.400,0 e Ft összegben. A gépjĺáľműbérletére vonatkozóan a több éves működési
és annak következő évekľetĺirténőťlnanszítoztsźtaKépviselő-testület a
) szémíhatźnozatźwal elfo gadta.

kötelezettségvállalást
I
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A V3. pontban foglaltak miatt a Józsefuiĺľosi Gyermekek ÜdtilteteséértNonprofit Kft.
20|6. évre megállapított kompenzáció, tiímogatás eloirźnyzatát49.696,7 eFt-ta| kell csökkenteni, továbbáberuházás, fe|t$itás miatt a működési tźlmogatás e|őhźnyzatarő| l.070,0 e Ft-ot
kell átcsopoľtosítani. A Józsefuáros KözĺisségeiéľtNonpľofit Zrt. fe|halmozási tĺĺmogatásźlt
500,0 e Ft-tal, a műkĺiđési
támogatását49.|96,7 e Ft-talkellmegemelni.
3.l

4.l AIl4. pontban foglalt feladatokból a festés költsége 25.000'0 e Ft, a szonyegezés kĺiltsége
9.000,0 e Ft, melynek fedezetéüIjavasolt az áItalźnos tartalékot megjelĺilni. A feladatok és

költségei egyszeri jelleguek.

5.l Az V5. pontban foglaltak míatt az onkoľmányzati költségvetésen beliili átcsoportosítás,
módosítás szfüséges, mely érinti a Józsefuaľos Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ költségvetését és az ĺinkoľmźnyzatifeladatoknál a 11301 címet.
6.l az V 6. pontban foglalt iskolai - óvodai szociális munkavégzésre _ tinként vállalt feladat Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjólét Központ 20|6. augusztus I napjátőI2 fő
engedé|yezetĺ|étszźmemelés20|6.éviköltségei:
- 18%-os átlagos bérfejlesztésselegyĺitt(F kategória) a4 hónapra I.407,5 eFt
- kifizetői
380,0 e Ft
- cafetéria 5
108,4 e Ft
. cafetériakiťlzetótterhelő
37'4 eFt
- dologi
539,6 e Ft
-beruhźnás
43"0 e Ft

járulék
hónapra

SZJA+EHO
kiadásokĺa
asztalok+székek

osszesen

2.515"9

eFt

Fedezetéül a múkĺidésiáltalános taľtalékotjavaslom megjelĺilni. Tartós műktĺdésikdtelezettség, melynek költségei a következő években 6.094,0 e Ft-ot fog jelenteni, a jelenlegi jogszabályok szerint. Javasolt a tartós előzetes kĺitelezettségvállalás fedezetéül az Önkoľmźnyzat
műkĺjdésisaját és közhatalmi bevételét megjelölni.

/
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7.l AzIl7.pontbanfoglaltak fedezetére2016. évben azálta|ános tartalékról javasolom biztosítani a 3.000,0 e Ft-ot, és 2017-2019-ig évente 3.000,0 e Ft összegben előzetes kĺitelezettségvállalás szükséges önként vá|Ialt feladatként.

A I/8. pontbanfoglaltak 2016. évi időarányos része ]4.900,0 e Ft és ennek SZIA vonzata
2.659,7 e Ft, EHo vonzata 2'482,3 e Ft' Az cjsszesen 20.042,0 e Ft fedezetéül javasolt az általános műkÓdési tartalékot megjelolni, valamint 2017, évtől évente az tjnként vállalt műkĺjdési
Ialtségre 40.084,0 e Ft - jelenlegi jogszabólyok figłelembevételével - előzetes kotelezettségvállalás szť)lrséges, melynekfedezetéül a következő évek műkÓdési saját és kizhatalmi bevétel e it j av as olt me gj eI ölni.
8./

9.l Az I/9. pontbanfoglaltakmiatt sztjlrséges a bevételi és kiadási előirányzat emelése, valamint 200,0 e Ft M;lanbozetre az előirányzat átcsoportosítása a ] ]602 cím lalrasforgalmi érték
kiil önb özet e l őir ányzatár ól.
]0./ Az I/I0' pontban foglaltak atapján a nrĺsz módosításához sztilĺséges 35,000,0 e Ft
fedezetéül javasolt a műkôdési általános tartaléknt megjelolni.

IV. Jogszabályĺ ktirnyezet

A

Képviselő-testĹilet hatásköľe az önkormźnyzat 20|6. évi koltségvetésérőlszőIő 112016.
önkormĺĺnyzati ľendeletben foglaltakon alapul.

(II. 04.)

Kérem az a|ábbihatźrozati javaslat és a mellékelt önkormáľlyzati rendelet elfogađását.

H.łrÁRoz.łTIJAVASLAT

A Képviselő.testiĺlet úgy dtint' hory
|.l a) a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-nek a Polgáľmesteri Hivataltő| az Úi ľeleti
téri Piaccal kapcsolatos feladatokat (előterjesztések készítése,k<ĺzbeszeruési eljĺĺľásoklefolytatása, béľlőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatok, hátľalékkezelés, stb.) 2016. június 2-től
átadja.

b) a JózsefuĺĺľosiGazdálkodási Központ Zrt,-nek egy fő a|ka|mazott felvételéhezés az uzemeltetési költségekľe 2016. évben bruttó 3.254'7 e Ft kompenzáciőt, költségtérítéstbiztosít,
melynek fedezetétil azá|ta|źnos tartalékot jelöli meg.
c) az onko tmányzatkiadás 1l107-01 cím _ kĺitelező feladat _ mfütidési cél és általános tartalékon beIljJ az általrínos tartaIék eIőirźnyzatáÍó| 3.254,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás II407
cím _ kötelező feladat _ dologi e|óirźnyzatźra.
d) taľtós mfüödési kĺitelezettséget vállal évente 6.42|,6 e Ft összegben, melynek fedezetéül a
következő évekľeaz onkoľmányzatműkĺĺdésisaját és kozhatalmi bevételeit jelöli meg.

e) felkéri a Polgármestert az a)-c) pontban foglaltak miatt a Józsefuarosi Gazdálkodási Zrt.vel kötött kozszolgtitatási szęrződés módosításaľa és annak a|áírásźra.
Felelős: Polgármester
Határidíĺ201 6. június 2.
2,/ a) jővahagyja az onkormźnyzattulajdonában álló Ford Mondeo típusúgépjáľmű éľtékesĹ
tésétbruttó 5.400,0 e Ft-ban.

/n,

b) az onkormányzat 11101 cím - kötelező feladat _ bevételi ťe|halmozási, ezen belül a tárgyi
eszktizĺjk értékesítése
elóirźtnyzatźúés ezzel egyidejűleg a kiadás, ezen belül a dologi előiés gépjármtĺbérleti díj címén.
ńnyzatát 5.400,0 e Ft-tal megemeli gépjármű éľtékesítés

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 20l6.június 02.
3,l a) az Önkormanyzatkjađás11801 cím _ önként vá||alt feladat _ műkĺldésicélútámogatás
eloirźnyzatát 49.696,7 e Ft-tal csökkenti feladatellátás átadása címén.

u

onkoľmanyzat kiadás l 1801 cím _ önként vállalt feladat _ miikodési célútámogatás
e|ĺSirźnyzatárő| |.070,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási céItl támogatás á||anháztartźson

b)

kívĹilre e|ok ény zatát a.

c) az onkormźnyzat kiadás 11805 cím _ önként vá||alt feladat _ műk<idési célútámogatás
á||anhtnartáson kívülre előirányzatat 49.196,7 eFt-tal, felhalmozási célútámogatas á||amhźztartáson kívülre 500,0 e Ft-tal megemeli üdültetési feladatok költségeinek támogatása cĹ
mén.
d) felkéri a Polgármesteľt a Józsefuarosi Gyermekek ÜdtiltetéséértNonproťlt Kft., valamint a
Józsefuĺĺros KözĺisségeiéľtNonproťĺt Zrt. 2016. évi kĺizszolgáltatási szerzódésének és annak
mellékletét képezłő kompenzáció, támogatás módosításaľa és a|éńrására.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus 01.

4.la) a Polgáľmesteri Hivatal folyosóinak festéséreés szőnyegezésére a mfüödési általanos
tartalékról 34.000'0 e Ft-ot biztosít.
b) a Polgáľmesteri Hivatal festésévelkapcsolatos valamennyi feladatellátásáva| a Józsefuaľosi
Gazdá|kodási Zrt.-tbízza meg 25.000,0 e Ft összegben, mely a Zrt. dijazźlsát is taľtalma7za,
valamint felkéľia Polgármestert az eľre vonatkoző megźů|apodása|áírásźra.
c) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beliil az éita|ános taľtalék_ kötelező felađat_ e|óirźnyzatárőI34.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a ||108-02 cím
_ kötelező felađat_a felhalmozźsi céItl ťlnanszírozási kiadáson belül az az irényitőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás kiutalása e|őirányzatláľa 9.000,0 e Ft-ot, a 1 l601 cím - kötęIezó feladat_ dologi e|okányzatfua25.000,0 e Ft-ot.
d) a Polgáľmesteri HivataL |220I-0l cím bevételi fe|ha|mozási finanszíľozási bevételen beltil
az irányitőszervi tlímogatásként folyósított támogatás fizetési számlrán történő jóváíľása előirányzatát és ezze| egyidejiĺleg a kiadás beľuházás előirźnyzatát 9.000,0 e Fttal megemeli a
folyosók szőny e gezése címén.
Felelős : Polgáľmest er, J egyző
Határidő: 20|6.június 02.

5.l a) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I0f-01cím - cinként
válla|t feladat _ felhalmozási finanszirozási bevételi e|őfuźnyzatan beltil az irźnyítószewitámogatásként folyósítoÍItámogatás fizetési szátm|án történő jővátkása e|őirányzatát és a kiadás
benlházás e|őfuźnyzatát 8.000,0 e Ft-tal, a 40106 cím _ önként vá||a|t feladat - felhalmozási
ťlnanszitozási bevételi e|oirányzatan belül az irányítőszervi tźlmogatásként folyósított tźtmogatás fizetési szźm|tn töľténő jővźtittsa e|őirźnyzatát és a kiadás beruhźnás e|oirtnyzatát 4.000,0
e Ft-tal, a 40104-02 cím _ ĺinkéntvállalt fe|ađat- felhalmozási finanszirozási bevételi előirźnyzatźnbelül az irányitoszervi tiímogatásként folyósított támogatás fizetési sztlm|źn tĺiľténő

n
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jóvtirása e|őiráĺyzatát és a kiadás beruhtzás e|óirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csokkenti a gépjármúbeszęrzésekonkormányzati lebonyolítása címén.
b) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím _ önként vźilalt feladat - felhalmozási ťtnanszirozási kiadáson beliil azirtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatas kiutalása e|oirźnyzatáról 16.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a Il301 cím - önként vállalt feladat _ e|őirányzatára szemé|yszźtllításraalkalmas kisbusz 8.000,0 e Ft,2 db gépjáľmlĺ8.000,0 e Ft _ gépjáľművek
beszerzése címén.

c) abeszerzett gépjáľműveket az onkoľmźnyzat térítésnélkiili hasznźiatra' tizemeltetésre átaďjaaJózsefuarosi

Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ költségvetési szeľvnek.

d) felkéri a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont vezetőjét a 2 db

vonatkozó intézkedések megtételére,mely bevéte| az
használt személygépjármu értékesítésére
y
onkoľmĺín zatot illeti meg.

intézménylezető
Hatásidő: a)-b) pontokűáI 20|6 június 02.' c)-d) pontoknál 20 1 6.október 3 l .
6.l a) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont engedéIyezeÍt|étszźlmát
2016. augusztus 1. napjától - ĺinkéntvállalt iskolai óvodai szociális munkakörre a40|02.02
címnél- határozatlan időre 2 főve| megemeli, íEy u íntézményengedé|yezett létszáma 22|
főtol 223 főre módosu|' ezen belül a k<itelező feladat 1 84,5 fő , önként vállalt feladat 3 8,5 Íő.
költségei 2.515,9 e Ft, melynek fedezetéiil a működési általáb) 2016. évre a létszĺĺmbővítés
F

e

lelős

: Po l gáľmest er,

nos taľtalékot jelöli meg.

c) az onkotmźnyzatkiadás l1107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az á|ta|ános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatź|Íő|2.515,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11l0802 cím _ <ĺnként vállalt feladat _ működési finanszírozási kiadáson beliil az irźnyitőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalasa e|őirźnyzatźlra 2.472'9 e Ft-ot, a felhalmozási
ťlnanszítozási kiadáson belül az fuáĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eIóirźnyzatéra 43,0 e Ft-ot a költségvetési szerv tĺĺmogatása címén.
d) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím - önként vállalt feladat - bevételi mfüĺjdésiťtĺanszitozási előiľányzatoĺ beIu| az iľiínyítószeľvitĺĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn tĺiľténőjőváirása e|oirényzatźLt2.472,9 e Ft-tal,
a felhalmozási finanszitozási e|oirźnyzaton belĹil az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváirása e|oirźnyzatźLt43,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás e|őitáĺyzatát l.5|5,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociźiis hozzájáľulási aďő e|oírźnyzattĺt4|7,4 e Ft-tal, dologi e|oirányzatźLt 539,6 e Ft-tal, beruhazás e|oirźnyzatźLt43,0 e Ft-tal megemeli létszámbővítéstĺibbletkĺiltségeicímén.
évek,łetartós működési előzetes kĺltelezettséget vállal évente 6.094,0 e Ft ĺiszszegben, melynek fedezetéül az onkoľmányzat műk<jdési saját és közhatalmi bevételeit jelöli
meg.

e) a következő

f) felkéri aJőzsefvźrosi Szociális Szo|gźůtatőés Gyermekjóléti Központ vezetojét a Képviselő-testület 20|6. szeptember havi üléséľeaz intézménymódosított Szervezeti és Működési
S zabźůyzatát ted es sze be.
Felelős : Polgáľmester, költségvetési szeľv v ezetł|je
Határidő: a)-e) pontok esetében 20l6.június 02, f) pont esetében 20|6.09.30.

7.l a) az Euľópa Belvárosa Program I keľetébena Palotanegyedben 5 db társashaz díszvi|ágitásĺĺnak karbaĺtartásfua20|6. évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít a működési általános taľtalékteľ-

/
uí,

h&e, 2017-20l9-ig évente 3.000,0 e Ft összegben előzetes kcjtelezettséget vállal az önkormányzati saját bevételek terhéľetinként vállalt feladatként.
b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11107-01 cím mrĺködési cél és általános tartalékon belül az á|taltnos tartalék _ kötelező feladat _ eloirányzatárő| 3.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadáS 11605 cím _ önként vállalt fęladat _ dologi e|őirányzatźra.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|6.junius 02.

Htvatalfoglalkoztatottai részéremegállapított üdiłlésitámogatás 2016.
évi kÓltségeinek fedezetéiil, melynek összege 20.042,0 e Ft a műIrĺjdésidltalónos tartalékot
jelÓli meg, és 2017. évtől tąrtós míiködési önként vóllalt feladatk'ént évente 40.084,0 e Ft-ra
saját és kazhatalmi bevételinek terelőzetes lötelezettséget vállal az onkormányzat míÍkĺjdési
8./ a) a Polgórmesteri

hére.

b) az onkormányzat kiadás ]1107-0] cím műkĺjdési cél és általános tartalék, ezen beliil az
óltalános tartalék _ lcĺjtelező feladat - előirányzatáról 20,042e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
]1108-02 cím _ Ónként vállalt feladat _ míikôdésiJinanszírozósi kiadáson belĺłlaz irányítós z e rv i t ámo gat ás ké nt fo ly ó s ít o t t t ĺźmogat á s kiutal ós a e l ő ir ány zat ár a.
- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím _ Ónként vállalt feladat _ bevételi műl<ödési Jinanszírozási bevételen belt;l az irányítószervi támogatáskźnt folyósított tómogatás fizetési számlán
tÓrténő jóváírása előirányzatát ]3'854,6 e Fual és ezzel egidejűleg ą kiadás személyi juttatás, ezen belul a béren kívtili juttatások előirányzatát ]0'300,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jĺźrulékokés szociólis hozzájárulási adó előirónyzatát 3.554,6 e Ft-tal (SZ]A I.838,6 e Ft,
EHO 1.716,0 e Ft) megemeli.
- a Polgármesteri Hivatal ]2203 cím _ Ónként vóllalt feladat - bevételi műIödési Jžnanszírozósi bevételen belal az irányítószervt támogatósként folyósított támogatás fizetési szdmlán
történő jóváírása előirónyzatát 6.]87,4 Ft-tal és ezzel eglidejűleg a kiadás személyi juttątás,
ezen beltil a béren kíviłlijuttatások előirányzatát 4.600,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatót ].587,4 e Ft-tal 6ZrA 82],] e Ft, EHo
766,3 e Ft) megemeli.

Felelős: Polgármester
Hatóridő: 2016. június 02.
I602 cím - kôtelező feladat _ bevételi ingäthnértěkesítéselőirányzaés ezzel egidejűleg a kiadás beruházós előirányzatát 430,0 e Frtal meg-

9./ a) az onkormányzat

tát 430,0 e Ft-tal

]

emeli.

b) az onkormányzat ]]602 cím - kotelezőfeladat _ kiadásfelhalmozási célti támogatás államháztartáson kívülre előirónyzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruhózás előirányzatára.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. június 02.
I0./ Az onkormányzat kiadás ]1]07-0] cím műIrĺjdésicél és általános tartąlékon belĺłlaz
általános tartalék - katelező feladat _ előirányzatáról 35.,000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadós
] 1703 cím _ katelező feladat - dologi előirányzatóra a JOKESZ módosítása cím,én.
Felelős: Polgármester
Hatóridő: 2016. június 02.

ĺ/
, ťľ.ł.

1 ]./ felkéti a Polgármesteľt, hogy ahatérozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetési rendelet
kĺivetkező módosításánál, valamint a következő évek tervezésénélvegye figyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2016. évre vonatkozőan20|6. szeptembeľ 30., valamint a mindenkoľi évek költségvetés elfogadásanak j o gszabźiyi határidej e

A

dtintés végrehajtásáúvégző szeryezeti eg;rség: Gazdálkodási|Jgyosztá|y,Pénzigyi Ügyosztá|y, Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt., Jőzsefuárosi Gyeľmekek ÜdtĺlteteséértNonprofit
Kft., Józsefuaros Kĺizösségeiért Nonproťĺt Zrt., Jegyzói Kabinet, Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti

Központ.

Budapest, 20l6.május
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Tcirvényességi ellenőľzés:
Danada-Riman Edina
jegyző
nevében ésmegbizźtsából:
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1.

szźLmu melléklet

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Onkormányzat Képviselő-testületének
.....ĺ20|6. (vI. 02.) önkoľmányzati rendelete

Hivatalnál ktizszolgálati jogviszonyban állók díjazásáró'.ł és egyéb juttatásairól sző|ő 4612014. (XII. 12.) iinkormänyzati ľendelet módosításáľól

a Polgármesteľ

Budapest Fővaros VIII. kerĹitet Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testülete aközszo|gáIati tisztviselőkről szóló 20II. évi CXCIX. tĺiľvény234. s (3)' (4) bekezdésében, a 236. $ (4)
bekezdésében, a237. $-ban kapott fe|hatalmazás alapjan az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźlrozott feladatkĺlľében eljźmaa kĺĺvetkezőket rendeli el:

1. $

A Polgáľmester Hivatalnźikozszo|gálati jogviszonybanéll|őkdíjazásáľól

és egyéb jllttatá-

sairól szőIő 4612014. (XII. 12.) önkormźnyzati rendelet 4. $-a aza|ábbi d) ponttalegészül ki:

[4.s Valamennyi kÍjztisztviselőt megilleti ąz alóbbi szociális, kulturális juttatás:J
,,d) a Hivata| vezetóje akilńisnviselő kérelmére,személyes és családi életkörĹilményeire tekintettel, annak javítása éľdekében,szociális alapújóléti juttatásként üdülési (rekľeációs) támogatás kifizetésétengedélyezheti Széchenyi Pihenőkáľtya formájában.',

2. $Ez a rendelet 20I6.jú1ius 1. napján lép hatályba, és a hatá|yba lépésétkcivető napon hatálvát veszti.

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármester

II{DOKOLAS
és munkavállalók részére, akik a KSH
á|ta| kozzétett, mindenkori iranyadó átlagkereset alatti' illefue kis méľtékbenazt meghaladó

A Polgáľmesteľi Hivatal vezetése azonkonisztviselők

illetménnyel rendelkeznek, családi életkörülményeik javítása céljából, rekreációs és iidĹilési
kiadásaikh oz hozzźtjźtrulástkíván biztosítani.
k<izszolgálati tisĺviselőkľől sző|ő 20|1. évi CXCX. tcirvény (továbbiakban Kttv.) 237. sában foglaltak alapjan az önkoľmányzati képviselő-testĹilet a juttatasokkal és támogatásokkal
összeftiggésben e törvény keľetei között ľendęletben szabá|yozza a szociźiis, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, szociźůisés kegyeleti tĺĺmogatásokat.

A

Kttv. l52. $ (2) bekezdése alapjan

a juttatás méľtékét,feltételeit, az e|bítźiźlsés elszĺĺmolás

rendjét, valamint avisszaténtésszabályait a hivata|i szervezetvezetoje á||apitjameg.
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