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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Polgármestere
Szám: 123-1069/2017
Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma:

Képviselő-testület
2017. november 16-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2017. évi III. negyedév)
hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) sz. önkormányzati rendelete 14.§ (3)
bekezdése alapján a polgármester ellátja a Képviselő-testület által e rendelet 2. mellékletében
átruházott egyes hatásköröket és negyedévente . beszámol a Képviselő-testületnek az
átruházott hatáskörök ellátásáról.
II. Vélemények

A polgármester által átruházott hatáskörben meghozott döntésekről, intézkedésekről
alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

az

1.
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése körében

(Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pont)

III.

Vállalkozási
szerződéskötés

Egyebek

negyedév
mennyiség
(db)

1

3

Wass Albert téri játszótér napelemes közvilágítás
létesítése
1. Műszaki gazdasági tájékoztató elfogadása:
parkrekonstrukció:
1-3.
Rákosfalva
park
2.
mérőóra
felszerelése,
elektromos
hozzájárulás-kérelem
Használatbavételi
1-3.
park
(Rákosfalva
1

-

Beszerzés előkészítése
(kivitelezés)
Okirat

1

Megbízólevél

5

Nyilatkozat

4

1

- - - ------- ------

parkrekonstrukció/megépített szennyvízhálózat)
3. Ideiglenes áramvételezéshez igénybejelentés
(Bosnyák tér-jégpálya 2017/2018)
Bosnyák tér - jégpálya2017/2018 - ideiglenes áram
kiépítése
beruházási
engedélyokirat
Egyszerűsített
jóváhagyása: 1. Korong u. (Róna u. - Uzsoki u.)
parkoló építés
1. Bánki Donát u. - Szervián u. gyalogos
átkelőhely (tervezés), 2. Kacsóh Pongrác út - Nagy
Lajos király útja - Róna u. - Erzsébet királyné útja
- Amerikai út által határolt területen korlátozott
sebességű övezet kialakítása (tervezés), Gyalogos
átkelőhely létesítése (forgalomba helyezés): 3.
Kántorné stny. (IKEA mögött), 4. Egressy út Lőcsei út, 5. Róna u. - Bácskai u.
1. Bánkí Donát u. - Szervián u. gyalogos
átkelőhely (várható kivitelezés kezdése), 2. Kacsóh
Pongrác út - Nagy Lajos király útja - Róna u. Erzsébet királyné útja - Amerikai út által határolt
területen korlátozott sebességű övezet kialakítása
(várható kivitelezés kezdése), 3. Korong u. (Róna
u. - Uzsoki u.) parkoló építés (feladatellátás), 4.
Bánki Donát u. - Szervián u. gyalogos átkelőhely
BDK.
tulajdon
létesítése
(elbontott
maradványértékének megfizetése)

2.
Tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak; .
megállapítása körében .
III.

Tulajdonosi és
közterület-használati
hozzájárulás

negyedév
mennyiség
(db)

166

közterületi építési munkálatokhoz, pavilon, építési
tevékenység, konténer, stb

3.
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás körében

(Mötv. 23. § (5) bekezdés 14. pont)

III.

Elhelyezési
kötelezettség

negyedév
mennyiség
(db)

1

pénzbeli

37/2016. (VII.06.) önk. rendelet 38. §-a alapján
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
2

f

!

térítéssel
megváltása

történő

Befogadásról szóló
döntés
jóváhagyás/elutasítás

4/4

Bérlőtársi
jogviszonyban történő
változás miatti döntés
jóváhagyás/elutasítás

312

Lakásbérleti
JOg
folytatására vonatkozó
Jog
elismerése/megtagadása

2/1

Közérdekből
történő
(szanálás
bérbeadás
miatti
cserelakás
bérbeadása/elutasítása
SZB határozat alapján)
Szálláshelyen történő
tartózkodáshoz
hozzájárulás
Névjegyzékre történő
felvétel/elutasítás

Allampolgárok közötti
lalcáscsere
Rendkívüli élethelyzet
Jogviszony
alapján
létesítéséről
való
döntés
(támogatás/elutasítás)

Bérlőkijelölési
alapján
bérbeadása

JOg
lakás

Önkormányzat polgármesterének 5/2017. (VII.17.)
sz. polgármesteri normatív utasítás 19.2. pontjának
Hajdu Flórián alpolgármester a
értelmében
kiadmányozó
a 37/2016. (VII. 06) önk. rendelet 58. §-a alapján
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat polgármesterének 5/2017. (VII. 17.)
sz. polgármesteri normatív utasítás 22.13 pontjának
értelmében Szabó Rebeka alpolgármester a
kiadmányozó
37/2016. (VII. 06) önk. rendelet 54. §-a alapján
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat polgármesterének 5/2017. (VII.17.)
sz. polgármesteri normatív utasítás 22.15 és 22.16
pontjának értelmében Szabó Rebeka alpolgármester
a kiadmányozó
Ltv. 32. §-a, 37/2016. (VII.06.) 52. §-a alapján
Ltv. 32. §-a, 37/2016. (VII.06.) önk. rendelet 52. §-a
alapján
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat polgármesterének 5/2017. (VII. 17.)
sz. polgármesteri normatív utasítás 22.14 pontjának
értelmében Szabó Rebeka alpolgármester a
kiadmányozó
37/2016. (VII.06.) önk. rendelet 37. §- a alapján
'

111
.

1

57/17

3

2/4

2

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi· jogok gyakorlásárol szóló
18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelet 40. § (6).
bekezdése alapján
37/2016. (VII.06.) önk. rendelet 20-22. §-a alapján
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat polgármesterének 5/2017. (VII.17.)
sz. polgármesteri normatív utasítás 22.19 pontja
alpolgármester
a
Rebeka
alapján
Szabó
kiadmányozó
Ltv. 89. § és a 37/2016. (VII.06.) önk. rendelet
alapján
37/2016. (VII.06.) önk. rendelet 50. §-a alapján
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat polgármesterének 5/2017. (VII. 17.)
sz. polgármesteri normatív utasítás 22.1 pontja
a
alpolgármester
Szabó
Rebeka
alapján
kiadmányozó
37/2016. (VII.06.) önk. rendelet 44. §

3

1

1

Bérbeadói/tulajdonosi
hozzájárulás

3

Vállalkozási
szerződéskötés
Bérleti
szerződés
felmondás

2

1. 4 db utcai redőny szerelésére 1144 Füredi utca 5254. fszt. 2.
2. ablakcserékhez és egyik szoba leválasztásához
1145 Róna utca 151. 1. em. 8.
3. 1 db split klíma telepítéséhez 1141 Szugló utca
103. fszt. 1.
1. Nemzetiségek Háza, Budapest XIV., Thököly út
73. magasföldszinti helyiségcsoport felújítása
2. Bp. XIV., Kövér Lajos utca 19. (31806.hrsz.)
szám alatt található épület bontása
1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 14/b

1

4.
Az Önkormányzat gazdálkodását érintő körben

Polgármesterre átruházott hatáskörök:

1.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a
2017. évi költségvetéséről szóló 1112017. (III. 16.) önkormányzati rendeletének
13. § (1)-(3) bekezdései szerint:
„(1) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek esetében
- amennyiben ahhoz kiadási kötelezettség is társul - a helyi
önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvstési szerv a
polgármestert írásban tájékoztatja.
(2)
Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon bevételek.
esetében - melyhez kiadási kötelez�ttség nem társul és• tényleges
többletbevételként jelentkezik - a helyi önkormányzat fenntartása alá
tartozó költségvetési szerv a többletbevételt felhasználhatja. Az
előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása
alapján kerül sor az Ávr. 35. § (10) bekezdése szerint.
(3)
A Képviselő testület az (1)-(2) bekezdésben meghatározott
bevételi többlet felhasználáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás
engedélyezését a polgármesterre ruházza át."
Ezen jogkörében eljárva:
(2017. III. negyedévében)

10 irat

(4) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetéséről szóló 11/2017. (III. 16.) önkormányzati rendeletének 14. § (!) bekezdése
szeri11t:
A Képviselő-testület a helyi önkonnányzat és az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervek költségvetési kiadásainak és bevételeinek kiemelt
előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát - Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a
polgármesterre ruházza át."
Ezen jogkörében eljárva:
40 irat
(2017. III. negyedévében)
„

4

(5) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetéséről szóló 11/2017. (ill. 16.) önkormányzati rendeletének 14. § (3) bekezdése
szerint:
A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti
átcsoportosításra - Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján - értékhatár nélkül a
polgármester jogosult."
Ezen jogkörében eljárva:
18 irat
(2017.111 .negyedévében)
„

(6) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi
költségvetéséről szóló 1112017. (III. 16.) önkormányzati rendeletének 14. § (4) bekezdése
szerint:
A Képviselő-testület az általános tartalék és a céltartalékok költségvetési
sorokra történő átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át
az alábbi kitételekkel:
a) A „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete"
elnevezésű céltartalék költségvetési sorokra történő átcsoportosítási jogát
a keret összegéig a Képviselő-testület utólagos beszámolási
kötelezettséggel a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságra
ruházza át. A keretből alapítvány nem támogatható.
b) Az ,,Egészségügyi Bizottság kerete" elnevezésű céltartalék költségvetési
sorokra történő átcsoportosítási jogát a keret összegéig a Képviselő
testület utólagos beszámolási kötelezettséggel az Egészségügyi
Bizottságra ruházza át. A keretből alapítvány nem támogatható.
c) Az „Óvodai udvari játékok és egyéb szakmai eszköz és
készletbeszerzések" elnevezésü céltartalék költségvetési sorokra történő
átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a polgármesten-e ruházza át
azzal, hogy a Zuglói Óvodák Szakmai Közössége .javaslata szerint
rendelkezzen az átcsoportosításról.
d) A „Szociális Bizottság kerete" elnevezésű céltartalék költségvetési
sorokra történő átcsoportosítási jogát a keret összegéig a Képviselő
testület utólagos beszámolási_ kötelezettséggel a Szociális Bizottságra·
ruházza át. A keretből alapítvány nem-támogatható."
Ezen jogkörében eljárva:
32 irat
(2017.III. negyedévében)
„

/Az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a fenti iratokat./

ID. Bizottsági Vélemények

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság rendes ülésén tárgyalja, a bizottság
álláspontját a polgármester a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

IV.

Döntési javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Képviselő-testülete
....../2017.(
) Öh .számú
határozata

5

a polgármester átruházott hatáskörben ( 2017. évi III. negyedév) hozott döntéseiről,
intézkedéseiről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesterre átruházott hatáskörben 2017. évi III. negyedévben hozott döntéseiről,
intézkedéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: 2017. november 16.
Felelős: polgármester

A határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2017. október 27.

Készítette: Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Önkormányzati Osztály
Képviselői Koordinációs Csoport
Galó Bernadett csoportvezető

6
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A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN
POLGÁRMESTERI ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

...„.„.

1.
fi>
1:
ti

1'

t-

1

Módosítás/

, . átcsoportosítás
sorszáma

t:1
1

Jogszabályi

Jóváhagyás

Megnevezés

dátuma

vagy egyéb
elrendelés

.

Bp. Főváros XIV. Kerület Zugló
2017/99.

2017.07.05

Önkormányzata

A Herman Ottó Általános Iskola sportpályájának gumiburkolattal történő ellátásához fedezet biztosítása.

14. § (4)
f

j:
Budapest Főváros XIV. került Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a
számú határozatával

2017/100.

2017.07.05

!.OOO.OOO Ft-os támogatásban részesítette a Jávor utca

l lA. szám alatti társasházat

a lakóépület homlokzatának felújításához.
A

társasház

rendkívüli

közgyűlésen

úgy

döntött,

hogy

eláll

a

i
;:-

15/2017. (!. 26.) Oh.

tervezett

építési

tevékenység

14. § (1)

megvalósításától.
Az ehnaradt feladat előirányzata általános tartalékba helyezendő.

2017/101.

2017.07.05

2017/104.

2017.07.06

2017/105.

2017.07.06

2017/106.

2017.07.06

2017/107.

2017.07.06

2017/108.

2017.07.06

A

2017. májusi nagy vihar miatt bekövetkezett károk biztosító általi fehnérését követően az

önkormányzatot megillető kártérítési összegek a számlára beérkeztek.

Az „Óvodák részére: játszótéri eszközök, egyéb eszközök, szakmai anyagok beszerzése" elnevezésű

A Musica Hermina Közérdekű Alapítvány támogatására a

2017/109.

26. Vajdahunyadvárí Nyári Fesztivál

megvalósításához fedezet biztosítása.
A Képviselő-testület a

i�
!

13.§ (1)

1

céltartalékon biztosított keret óvodák részére történő felosztása.

276/2017. (VI. 22.) Öh. számú határozata alapján fedezet biztosítása a

„Vállalkozz Zuglóban!" program megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére.

Az „Óvodák részére: játszótéri eszközök, egyéb eszközök, szakmai anyagok beszerzése" elnevezésű
céltartalékra biztosított keret-kiegészítési fedezetet átcsoportosítás visszavonása.

A Csertő park 3/b-c. alatt található rendelő felújításához kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatokra
fedezet biztosítása átcsoportosítással.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2017.07.06

�
[,

i.

1

14. § (4)

14. § (4)

14. § (1)

14. § (4)

i

1
1

14. § (1)

1
�

1

98/2017. (VII. 03.) PKB számú határozata alapján a Kábítószer

Egyeztető Fórum, valamint a kerület lakossága közötti interaktív kommunikáció és közösségépítés
fejlesztésének a megvalósításával kapcsolatos drgoprevenciós műsorsorozat elkészítésére és sugárzására

1

14. § (1)

fedezet biztosítása átcsoportosítással.

2017/110.

2017.07.06

2017/111.

2017.07.06

A

Kábítószer

Egyeztető

Fórum

céljainak

eléréséhez

kapcsolódó

költségvetési

kereten

belül

átcsoportosítás indokolt a felhasználásoknak megfelelően.
A Képviselő-testület a

14. § (1)

283,284/2017. (VI. 22.) Öh. számú határozataiban nem támogatta a „Csarnok

felújítása-kézilabda pálya kialakítása" elnevezésű pályázathoz TAO önrész biztosítását. A korábbiakban

14. § (1)

rendelkezésre bocsátott 71.556.123 Ft önrész az általános tartalékba kerül.

A „Műemlék Keret

2017/112.

2017.07.06

2016" pályázat keretén belül a Széchenyi István Általános Iskola épületének

homlokzati felújítására önkormányzatunk támogatást nyert. A homlokzat felújítási tervdokumentáció

14. § (1)

elkészítéséhez fedezet biztosítása.

2017/113.

2017.07.12

2017/114.

2017.07.12

A Szociális Szolgáltató Központ részre a

2017. évi eszközbeszerzések megvalósításához fedezet

biztosítása.

A Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

253/2017. (VI. 20.) TKB számú határozata alapján fedezet
113. szám alatti önkormányzat osztatlan közös

biztosítása a „Harmónia" Idősek klubja Fogarasi út

14. § (4)

14. § (4)

tulajdonát képező ingatlanrész megvásárlásához.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék részre a

2017. évi eszközbeszerzések megvalósításához fedezet

2017/116.

2017.07.12

2017/117.

2017.07.12

A Zuglói Csicsergő Óvoda kazánházi rekonstrukciójához fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/118.

2017.07.12

A Zuglói Patakparti Bölcsőde kazánházi rekonstrukciójához fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/119.

2017.07.12

A Lipták Villa kazánházi rekonstrukciójához fedezet biztosítása.

14. § (1)

2017/120.
2017/121.

2017.07.12

biztosítása.

Az

óvodai

udvari

játszós2erek

beszerzéséhez

kapcsolódóan

fedezet

biztosítása

(közterületi

játszóeszközök rekonstrukciója feladat fel nem használt részéből).
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A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN
POLGÁRMESTERI ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
'

.

.

Módosítás/
átcsoportosítás
sorszáma

.·

Jóváhagyás

Jogszabályi

'

Megnevezés

dátuma

vagy egyéb
elrendelés

.

.

.

2017/125.

2017.07.13

A Zuglói Meseház Óvoda és a Zuglói Hétszínvirág Óvoda kerítés felújításához fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/126.

2017.07.13

A Zuglói Tücsöktanya Óvoda tetőfelújításához fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/128.

2017.07.18

A Csertő park orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan fedezetet kiegészítés.

14. § (4)

2017/131.

2017.07.20

A parkolójegykiadó automaták beszerzéséhez kapcsolódóan fedezetet kiegészítés.

14. § (1)

2017/132.

2017.07.24

AWAIR nemzetközi projekttel kapcsolatos szakértői díj kiadásaíboz fedezet biztosítása (Tudatosság
a levegő szennyezettség témakörben).

14. § (4)

2017/133.

2017.08.02

A Korong utca (Uzsoki utca-Róna utca) területén megvalósuló parkoló építés kiadásaihoz kiegészítő
fedezet biztosítása.

14. § (1)

2017/134.

2017.08.02

A Zuglói Tihany Óvoda és a Mazsola Bölcsőde épületegyüttes tetőfelújításához fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/135.

2017.08.03

Novellás kötet megjelenéséhez kapcsolódó nyomdai munkálataihoz fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/136.

2017.08.03

A Parnasszus költészeti folyóirat 2017. évi megjelentetéséhez fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/137.

2017.08.03

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének támogatására, a „Közösség
lámpásai" program megvalósításához fedezet biztosítása - 92/2017. (Vl.22.) PKB számú és 78/2017.
(Vl.19.) KKISB számú határozatok.

14. § (4)

2017/139.

2017.08.03

A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ részre a 2017. évi eszközbeszerzések megvalósításához
fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/141.

2017.08.11

2013. és 2014. évben az önkormányzat részére befizetett jóteljesítési biztosítékokhoz kapcsolódóan
visszafizetési kötelezettségünk van, melyhez fedezet biztosítása szükséges átcsoportosítással.

14. § (1)

2017/145.

2017.08.11

Az Egressy úton és a Mogyoródi úton ideiglenes, kőzúzalékos burkolású parkoló kialakításához
kiadásaihoz fedezet biztosítása.

14. § (1)

2017/151.

2017.08.15

A Csertő parkban található vízmérő locsolási célú vízvétel kiszolgálására került felszerelésre. Az óra
átirás folyamatban van, azonban az eddig keletkezett számlákat ki kell fizetni. A kiadások a Zuglói Zrt.
felé továbbszámlázásra kerülnek, így ez biztosít fedezetet a nem tervezett költségekre.

13. §

2017/155.

2017.08.18

A Kacsóh Pongrác út-Nagy Lajos király útja-Róna utca-Erzsébet királyné útja által határolt területen
korlátozott sebességű övezet kialakítására fedezet biztosítása.

2017/160.

2017.08.28

Az

kiadási megtakarítás tartalékba vonása

14. § (1)

tartalékból szűkséges fedezet biztosítása

14. § (4)

Fizető parkol övezet kialakítását érintő szilárd burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódóan kiegészítő
fedezet biztosítása.
kiadási megtakarítás tartalékba vonása

14. § (1)

tartalékból szükséges fedezet biztosítása

14. § (4)

2017/162.

2017.08.31

A Képviselő-testület a 329/2017. (VIII. 31.) Öh. számú határozatával döntött az intézmények
tálalókonyháinak üzemeltetése táfgyéban kötött szerződés 5 éves meghosszabbításáról, melyhez
kiegészítő fedezet biztosítása..

14. § (4)

2017/163.

2017.08.31

A Zugló Környezetvédelmi Program hulladékgazdálkodási szakasza szakmai felülvizsgálatának
folytatására, meghatározott. ütemterv alapján történő kidolgozására fedezet biztosítása (Képviselőtestület 32/2017. (!. 26.) Öh. számú határozata alapján).

14. § (4)

2017/164.

2017.09.01

A civilekkel kapcsolatos költségvetési kereten belül előirányzat átcsoportosítás indokolt jogi tanácsadási
megbízási szerződés megkötéséhez.

14. § (!)

2017.09.01

A Magyar Kézilabda Szövetséghez a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tornatermi öltözőinek és
vizesblokkjának felújítására benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan pályázati biztosíték befizetésére
kötelezett önkormányzatunk. A 2016/2017-es támogatási időszakban a benyújtott pályázatunk nem
nyert, az akkor befizetett biztosítékot 2017. január 09-én visszautalták az önkormányzat részére. A
2017/2018-as támogatási időszakhoz kapcsolódó pályázati biztosíték megfizetésére ez nyújt fedezetet.

13. §

2017/167.
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A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN
POLGÁRMESTERI ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
'
'

Módosítás/
átcsoportosítás
sorszáma
.

•·

2017/168.

Megnevezés

dátuma

vagy egyéb
elrende lés

'

2017.09.01

Polgármesteri Hivatal épületében helyiségek karbantartásához kiegészítő fedezet biztosítása
fel nem használt maradvány tartalékba vonása
tartalékból a szükséges fedezet biztosítása

2017/169.

2017.09.06

1

Jogszabályi

Jóváhagyás"
.

·

14. §

(!)

14. § (4)

Műjégpálya üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások - fel nem használt áramkiadások visszavonása
tartalékba

14. § (1)

Iskolai ebédlők karbantartása - fedezet biztosítása tartalékból

14. § (4)

J..
!
:·:

14. § (4)

2017.09.14

Az uniós pályázatok kiküldetéseihez fedezet biztosítása átcsoportosítással.

14. § (4)

2017/173.

2017.09.14

A Zuglói Tücsöktanya Óvoda tetőfelűjításához biztosított fedezet visszavonása a céltartalékba. A
nyertes kivitelező írásban jelezte, hogy a szerződést az árajánlatban megadott összegért nem írja alá.
Mivel az idei évben űj közbeszerzés ezen feladatra már nem indul, a felszabaduló összeget vissza kell
helyezni a céltartalékba más célok megvalósíthatóságának biztosítására

14. § (!)

2017/174.

2017.09.14

A játékszin Óvoda és Tipegőkert Bölcsőde tetőfelűjításához, valamint kapcsolódó terasz felűjításához
fedezet biztosítása.

2017/172.

2017.09.06

14. § (4)

2017.09.14

A Rákos-patak zuglói szakaszának és partjának megűjítását megalapozó koncepció-, engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítéséhez fedezet biztosítása.

14. § (!)

2017/185.

2017.09.21

A zuglói Anyák az Anyákért Alapítvány részére a Képviselő-testület a 277/2017. (VI. 22.) Öh. számű
határozatával 200.000 Ft támogatást adott. Korábban fedezetként 700.000 Ft került átcsoportosításra,
így a fel nem használt 500.000 Ft visszavonásra kerül az általános tartalékba.

14. §

2017/183.

2017.09.21

A DTPl -037-3.1-CHESTNUT projekt keretében uniós pályázatot nyert önkormányzatunk. A
támogatási szerződésben szereplő fmanszírozási táblázat alapján indokolt a beemelt költségvetés
módosítása az alábbiak szerint.

12. § (!)

2017/187.

2017.09.25

Zugló születésnapja alkahnából fedezet biztosítása a zuglói lakosok részére történő - 2017. szeptember
30-i - állatkerti belépők beszerzésének kiadásaíra.

14. § (4)

2017/188.

2017.09.26

A Zuglói Aprófalva Óvoda ablakcsere munkálataihoz fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/201.

2017.09.28

A Zuglói Tücsöktanya Óvoda tető szigetelés felűjítási munkálataihoz fedezet biztosítása.

14. § (4)

2017/102.

2017.07.05

A KEF rendezvényekhez kapcsolódóan terembérleti díj áfa rendezése miatti átcsoportosítás indokolt.

14. § (3)

2017/103.

2017.07.05

Intézményi tűz- és munkavédehni feladatokhoz kacsolódóan nyomtatványok és elsősegélykészletek
beszerzésére fedezet biztosítása.

14. § (3)

2017/115.

2017.07.12

A Csertő park 3/b-c. alatt található rendelő felűjításához kapcsolódóan fedezet kiegészítés szükséges,
melyhez az alábbi analitikus átcsoportosítása.

14. § (3)

2017/127.

2017.07.14

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat őrzés-védés szerződéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet
biztosítása.

14. § (!)
14. § (4)

2017/140.

2017.08.11

Kommunikációs tárg)'.Ú megállapodás�oz fedezet kiegészítést biztosítása.

14. § (3)

2017/143.

2017.08.11

2017/144.

2017.08.11

A

lakásgazdálkodási feladatokon belül a közüzemi díjak, és egyéb felmerülő költségek

kiadásainak rendezése indokolt a teljesítéseknek megfelelően.

A

szerint).

2017/152.

2017.08.22

(!)

14. § (3)

Bosnyák téri önkormányzati piac .. fejlesztéséhez kapcsolódóan a keretösszeg tényleges

felhasználásának megfelelően előirányzat

átcsoportosítás

indokolt (számviteli

elszámolás

14. § (3)

.

A parkolójegykiadó automataóra alapok áthelyezéséhez (szállítás, üzembe helyezés) fedezet biztosítása.

·-'".;..,-o:=cc
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Zelk Zoltán céltartalékból

2017/175.

11
1

A Széchenyi István Általános Iskola ebédlőjének tisztasági festéséhez fedezet biztosítása.

A Jókai Mór Általános Iskola műfüves pálya kialakítására kötött MLSZ szerződés módosítása indokolt
mivel adminisztrációs hiba miatt az MLSZ a szerződésben feltüntetett belső pályaméretre számolta ki a
költségeket, azonban helyesen a külső méretet kell figyelembe venni. Ezen okból módosul a költség
nagysága is, és így önkormányzatunkat is többletköltség terheli.

2017/171.

�

14. § (3)
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A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN
POLGÁRMESTERI ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
Módosítás/
átcsoportosítás
sorszáma

Jogszabályi

Jóváhagyás
•'

,.

1,

vagy egyéb

Megnevezés

dátuma

elrendelés

'

2017.08.22

A „VEKOP-7.2.3-17-Az alapellátás és népegészségügy átfogó fejlesztése-alapellátás fejlesztése" címen
benyújtandó pályázathoz megalapozó tanulmány készítésére fedezet biztosítása.

14. § (3)

2017/156.

2017.08.23

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Szent
István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karral, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetemmel,
melynek keretében az Önkormányzatnak lehetősége van zuglói helyszinre készült nappali tagozatos
hallgatók által készített diplomatervek díjazására. A diplomamunkák bírálóinak díjazására fedezet
biztosítása.

14. § (3)

2017/158.

2017.08.28

Az intézményi biztonsági rendszerek üzemeltetése céljára átcsoportosítással fedezet biztosítása.

14. § (3)

2017/159.

2017.08.28

Európai Uniós projektekkel kapcsolatos kiküldetések kiadásaíra fedezet biztosítása (Com'On Europe„Steff training", URBACT-Városfesztivál, Central Europe Transnational Program).

14. § (3)

2017/170.

2017.09.06

A Bosnyák téren a karácsonyi időszakra ideiglenes jégpálya kialakításához szükséges ideiglenes
elektromos hálózat kiépítéséhez kiegészítő fedezet biztosítása.

14. § (3)

2017/174.

2017.09.14

A játékszin Óvoda és Tipegőkert Bölcsőde tetőfelújításához, valamint kapcsolódó terasz felújításához
fedezet biztosítása.

2017/154.

meg nem valósuló óvodai kerítés felújításokból (Zuglói Meseház Óvoda, Zuglói Kerékgyártó Óvoda,
Zuglói Tihany Óvoda, Zuglói Hétszinvírág Óvoda)
kiadási megtakarításból (Zuglói Meseház Óvoda)

14. § (3)

[

14. § (3)

2017/177.

2017.09.18

A parkoló-jegykiadó automaták műszaki üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátáshoz kiegészítő
fedezet biztosítása.

2017/181.

2017.09.21

A Zuglói Közbiztonsági NPKft. Közszolgáltatási kiadási keretén bhelül a feladatok között
átcsoportosítás indokolt (térfigyelő és jelzőrendszeres feladatok, valamint parkolási feladatok).

2017/182.

2017.09.21

A Budapest XIV. kerület Öv utca - Mogyoród útja - Fogarasi út közötti szakaszának útépítési- és
csapadékvíz elvezetési-, valamint járda felújítási engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának
elkészítéséhez fedezet biztosítása.

14. § (3)

2017/184.

2017.09.21

A képviselői telefonköltségek keretén belül előírányzat átcsoportosítás indokolt a parkolási
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások fedezetére.

14. § (3)

14. § (3)

14. § (3)

t

1.

k

!:·

Bp. Főváros XIV.. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
2017/129.

2017.07.24

Nagyértékű eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása.

14. § (!)

2017/130.

2017.07.24

A Polgármesteri Hivatal épületében irodai teakonyha, mosdó belsőépítészeti tervezésének kiadásaihoz
fedezet biztosítása.

14. § (1)

2017/142.

2017.08.11

A Polgármesteri Hivatal épületében a padlástér szigeteléséhez kőzetgyapot beszerzésre fedezet
biztosítása.

14. § (1)

'

Zu!!lói E!!észsé!!ü!!Vi Szol!!álat

'

(!)

2017.07.12

Hipertónia szakrendelés részére eszközbeszerzések (vérnyomásmérő mandzsetta, reluxa).

14. §

2017.07.13

Őrs vezér téri szakrendelőben meghibásodott röntgengép javításához fedezet biztosítása.

14. § (!)

2017.06.07
2017.07.12

Kártérítési fizetési kötelezettség miatti fedezet biztosítás.

14. §

2017.08.23

Előírányzat átcsoportosítás. a költségvetési kereten belül (szakmai anyagbeszerzés, számlás orvosi
szolgáltatás igénybevétele, közüzemi számlák kifizetéséhez kiegészítő fedezet).

14. § (1)

2017.09.14

Meghibásodott röntgengép javításának fedezete.

14. § (!)

Zu!!lói

Önkormányzati Rendészet

(!)

'

2017.07.05

Informatikai végpont kiépítéséhez fedezet biztosítása.

14. § (!)

2017.08.11

Fedezet biztosítása térfigyelő .informatikai rendszer átalakitásához, mobiltelefonok és fényképezőgép
beszerzésére.

14. § (1)

c�-�··-A
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POLGÁRMESTERI ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

Módosítás/
átcsoportosítás

vagy egyéb

Megnevezés

dátuma

sorszáma
.

Jogszabályi

Jóváhagyás

elrendelés

.

.

.

Zu!!lói Szociális Szol!!áltató Köznont
2017.09.14

Kisértékű btérgyi eszközök ebszerzéséhez fedezet biztosítása ( moaogép, vasaló, hűtő, mérleg,
telefonközpont fejlesztése, telefonkészülékek beszerzése).

2017.07.05

.

.

Zu!!lói Anrófalva Óvoda

14. § (!)
.

Bérleti díjbevétel többletteljesülése miatti módosítás.

13. §

Zu!!lói Cseneredő Óvoda

.

óvoda évfordulós ünnepségéhez kapcsolódóan a fehnerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás
indokolt.

14. § (!)

2017.08.18

Az óvoda évfordulós ünnepségéhez kapcsolódóan a fehnerült kiadásokra előirányzat átcsoportosítás
indokolt.

14. § (1)

2017.09.14

�

2017.08.18

A2

óvoda évfordulós ünnepégének megrendezéséhez kapcsolódó kaidásokra fedezet biztosítása.

14. § (1)

,

Zu!!lói Herminka Ovoda
2017.10.02

Realizálódott érleli díjbevétel miatti előirányzat módosítás.

Zu!!lóiMókavár·Óvoda

1

2017.09.01

.

13. §
.

.

.

.

.

Realizálódott érleli díjbevétel miatti előirányzat módosítás.

13. §

Zu!!lói Örökzöld Óvoda
2017.07.13

Bérleti díjbevétel többletteljesülése miatti módosítás.

13. §

2017.09.18

Realizálódott érleli díjbevétel miatti előirányzat módosítás.

13. §

,

Zuglói Tücsöktanya Ovoda
2017.07.13

Bérleti díjbevétel többletteljesülése miatti módosítás.

13. §

2017.07.05

Bérleti díjbevétel többletteljesülése miatti módosítás.

13. §

2017.09.18

Realizálódott érleli díjbevétel miatti előirányzat módosítás.

13. §

Zu!!lóiZöld Lurkók Óvoda
2017.08.11

.

Fedezet biztosítása ventilátor, vérnyomásmérő beszerzéséhez.

.

14. § ( !)
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14. § (3)

2017/102.

1114985-62/2017

2017.07.05

2017/103.

1/14985-6 3/2017

2017.07.05

2017/115.

1/14985-92/2017

2017.07.12

2017/127.

1/14985-107/2017

2017.07.14

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat őrzés-védés szerződéséhez kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása.

14. § (!)

2017/140.

1114985-121/2017

2017.08.11

Komm!IIlikációs tárgyú megállapodáshoz fedezet kiegészítést biztosítása.

14. § (3)

2017/143.

1/14985-124/2017

2017.08.11

2017/144.

1/14985-125/20 l 7

2017.08.11

2017/152.

l/l4985-183 /2017

2017.08.22

A KEF rendezvényekhez kapcsolódóan terembérleti dij áfa rendezése miatti átcsoportosítás indokolt.

Intézményi

tűz-

,, munkavédelmi feladatokhoz kacso\ódóan nyomtatványok és clsősegélykészlctek beszerzésére fedezet

biztosítása.

A Csertő park 3/b-c. alatt található rendelő felújításához kapcsolódóan fedezet kiegészítés szükséges, melyhez az alábbi
analitikus átcsoportosítása.

A

lakásgazdálkodási feladatokon belül a közüzemi díjak, és egyéb felmerülő költségek kiadásainak rendezése

indokolt a teljesítéseknek megfelelően.

A

Bosnyák téri önkonnányzati pi ac fejlesztéséhez kapcsolódóan a keretösszeg tényleges felhasználásának

megfelelően előirányzat átcsoportosítás indokolt (számviteli elszámolás szerint).

14. § {3)

14. § (3)

14. § (3)

14. § (3)

14. § (3)

A parkolójegykiadó automataóra alapok áthelyezéséhez (szállítás, üzembe helyezés) fedezet biztosítása.

'

2017/154.

!/14985-185/2017

2017.08.22

A „VEKOP-7.2.3-17-Az alapellátás " népegészségügy

átfogó

fejlesztése-alapellátás fejlesztése" címen benyújtandó

pályázathoz megalapozó tanulmány készítésére fedezet biztosítása.

14. § (3)

Bu_dapest Főváros XIV. kerület Zugló önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Szent István Egyetem Ybl

2017/156.

!/14985-1587/2017

2017.08.2 3

Ivliklós Építéstudományi Karral, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetemmel, melynek keretében az Önkormányzatnak
lehetősége van zuglói helyszínre készült nappali tagozatos hallgatók által készített diplomatervek dijazására. A diplomamunkák

14. § (3)

bírálóinak dijazására fedezet biztosítása.

2017/158.

1/14985-195/2017

2017.08.28

2017/159.

1/14985-196/2017

2017.08.28

2017/170.

1/21096-12/2017

2017.09.06

2017/174.

1/21096-16/2017

2017.09.14

14. § (3)

Az intézményi biztonsági rendszerek üzemeltetése céljára átcsoportosítással fedezel biztosítása.

Európai Uniós projet.iekkel kapcsolatos kiküldetések kiadásaira fedezet biztosítása (Com'On Europe-„Steff 1Iaini11g",
URBACT-Városfesztivál, Ccntral Europe Transnational Program).

A Bosnyák téren a karácsonyi időszakra ideiglenes jégpálya kialakításához szükséges ideiglenes elektromos hálózat
kiépítéséhez kiegészítő fedezet biztosítása.

14. § (3)

14. § (3)

A játékszín Óvoda és Tipegőkcrt Bölcsőde tetőfelújitásához, valamint kapcsolódó terasz felű.jításához fedezet biztosítása.

<;>voda,

14. § (3)

kiadási megtakarításból (Zuglói Meseház Óvoda)

14. § (3)

meg nem valósuló óvodai kerítés felü.jításokból (Zuglói Meseház Óvoda, Zuglói Kerékgyártó Óvoda, Zuglói Tihany

!J
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2017/177.

1/21096-3 l/2017

2017.09.18

2017/181.

1121096-35/2017

2017.09.21

2017/182.

1/21096-36/2017

2017.09.21

2017/184.

1/21096-3 8/2017

2017.09.21

A parkoló-jegykiadó automaták müs1..aki üzemeltctésél1ez kapcsolódó feladat ellátáshoz kiegészítö fedezet biztositása.

A Zuglói Közbiztoilsági NPKft. Közszolgáltatási kiadási keretén bhelül a feladatok között átcsoportosítás indokolt (térfigyelő
és jelzőrendszeres feladatok, valamint parkolási feladatok ).

A Budapest XIV. kerület Öv utca - tvfogyoród útja - Fogarasi út közötti szakaszának útépítési- és csapadékvíz elvezetési-,
valamint járda felújítási engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának clkészitéséhez fodczct biztosítása.

A képviselői telefonköltségek keretén belül előirányzat átcsoportosítás indokolt a p11rkolási szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódó kiadások fedezetére.

14.

§ (3)

14. § (3)

14. § (3)

14. § (3)
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