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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A szociális igazgatásről és szociális ellátásolaól szóló 1993 évi III. törvény (SZt) 92. $ (3)

bekęzdése éľtelmében a |ega|ább' kétezer lakosú települési onkormányzat a településen,

fővarosban éIó szociáIisan rászoľult.szerľiélyek részére biztosítanđó szolgáltatási feladatok

meghataľozása &đekében szolgáltatásteľvezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési
koncepció larta|mátaz onkormźnyzatkétévente felülvizsgálja és aktua|izźija.

A Képviselő-testület a 4I5l2O11. (X.20.) számuhatározatźlbanugy d<jntött, hogy -jogszabá|yi
kötelezettségének eleget téve- a Jőzsefvtlrosi Szociális Szolgáltatásteruezési Koncepciót
felülvizsgálja, melynek költségéĺe 850,0 eFt-ot biztosít. 
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Előteľj esztő : Santha Pétemé alpolgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja:2012. április 5. . sz. napiľend

Táľgy: Fedezet biztosítása a Jőzsefváľosi Szociális SzolgáItatásteľvezési Koncepció
felülvizssál'atára

A napiľendet lytltlzárt iilésen kelt tĺáľgyalni, a határozat elfogađásĺĺhoz egyszerű/4q!gĘ[!ę!!
szav azattobb sé g szĺiks é ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E]

Hatźtr o zati j av as|at a bízottság' szźLmtlr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés

mestársYalását.



A becstilt értéka|apjánaJőzsefvénosi onkormźnyzatKozbeszerzési és Beszeľzési Szabá|yzat
IX. része szerinti bęszęrzésí eljaľás került lefolytatásra.

A Városgazdá,Ikoďási és Pérrzügyi Bizottság 12212012. (II'01.) számiĺ határozatábaĺ a
,,Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatásteľvezési Koncepció feliilvizsgálata c. tanulmány
elkészítése,, tárgyíl,kozbeszerzési éľtékhatárt el nem érobeszęrzési eljáľást eredménytelennek
nyilvánította, tekintettel arľa,hogy az ajánlattételihaÍáríďőben nem érkezett ajáĺ|at.

A koncepció feltilvizsgálata az önkormányzatnak aZ SZt 92. $ (3) bekezdésében
meghatfuozott kötelezettsége. Igy abeszerzési eljárás ismételt lefolyatása sziikséges, azonban
ennek feďezete az ĺjnkormányzat 2012' évi költségvetésében nem került tervezésre, mivel
feladattal terhelten a 20 | I. évi kĺjltségvetésben az bińositott volt.
A feladat költségigénye kb. 850,0 ęFt.

A feladatelltĺáshoz szfüséges fedezet a20II. évi koltségvetés 11301 cím dologi e|őirányzat
szab ad p énzmar adv any áb ő| bi zto sítható.

A Józsefuárosi onkotmányzat a Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti és Működési
Szabá|yzatárő| sző|ó I9l2009. (V. 6.) számí ľendeletének 4. $-ának (4) bekezdés d) pontja
éľtelmében a Testület hatásköréből át nem nlházhatő a költségvetés megállapítása.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. a Józsefuaľosi Szociális Szo|gá|tatásteľvezési Koncepció felülvizsgálatának

fedezete érdekében a2011. évi költségvetés 11301 cím dologi e|őhányzat szabad
pénzmarudványábőI a feladatel|átáshoz 2012. évben töľténő feIhasznáIását 850,0
eFt összegben engedélyezi.

2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az önkoľmányzat
költségvetésének következő módo sításán á| v egy e figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđo: 1. pont esetében: 2012. április 5.

2. pont esetében: az tjnkormányzat kciltségvetésének kĺivetkező módosítása

Humĺínszolgáltatási UgyosztályA diintés végľehajtását végző szewezeti egység:
Iĺtézméĺyfelügyeleti lľoda, Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2012. március 1 9.

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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alpolgáľmesteľ


