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Képviselő.testĺilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

Az sZMsZ 18.$ (5) bekęzdés alapján ,,Állandó napirendi pont - tájékoztató formájában _ a
Testiilet által megszabott határidőben el nem lcészük előterjesztések jeg,lzéke, amely
tartalmazza a halasztás rÓvid indoklásót és az előterjesztő által vállalt új határidőt.''

A fentiek éľtelmében tt$ékońatom a T. Képviselő-testiiletet az a|ábbiak<rő|:
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Előterjesztő: Riman Edina - jegyző

A képviselő-testületi ülés időpontja 20|2. október 18. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem késziilt előterjesztések jegyzékérő|

A napirendet nyílt ülésen kelltaľgyalni, döntés nem sztfüséges.

ElorÉszÍľo szĺyvBzETI EGYSÉG: SzeąvnzÉsl ÉS ÜGYvrcrunooĺ firt
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi t]
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźn ozati jav as|at a bizottság' számt!Í a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|óteriesztés megtáľgy a|ását.
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Javaslat elvi dtjntésre, a Budapest Jóaďvdrosí onkormúnyzat tulajdonúban
ólló lakások jogcím nélkiili lakdshasznúlói últalfelhalmozott hútralékok egy
részének elengedésére, a kiiltségelvíí alaplakbérrel azonos összegíí egyszeres'
és az előző rendeletek alapjdn szdmldzott tijbbszörijs mértékíÍ lakdshgsznúlati

díj ak nettó k iili)n b ij zetének t)s s ze g éb en

255ĺ2012. (vil.19.)

1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi hozzĄaru|ási szandékát fejezi ki az egyszeľes
és többszörös méľtékrĺ hasznáIatí díjak nettó különbözetéből adódó követelések
elengedésének vonatkozásábarl azza|, hogy a tételes, pontos összeggel kimutatott
csomagot a 2012. oktĺóbeľi második ľendes képviselő-testĺileti ülésen fogadja el.

2) A Képviselő-testület felkéri a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdá|kodő Kft. tĺgyvezető
ígazgatőját, hogy a Képviselő-testiilet 2012. októberi második ľendes tiléséľe készítse
el a tételes, pontosan számszęrusített csomagot, valamennyi jogcím nélküli
lakáshasznál ó vonatko zásáb an.

Felelős: polgármesteľ, Kisfalu Kft ügyvezeto igazgatőja
Hataridó:1) pont vonatkozásábanazoma|,Z) pont vonatkozásábanZ}IZ. október 31.

A Kisfalu Kft. és a Jęeyz]iĹKab'ine! tájékoztatálsa alapján:
Az EHo és a SZJA fizetési ktitelezettséggel kapcsolatos kéľdések tárgyában tiibb
egyeztetés történt a Hivatal és a Kisfalu Kft. kiiztitt. Lz e|őterjesztés az egyeztetések
|ezára|tát és a kiiztis álláspont kialakítását kiivetően, leghamarabb 20t2. decembeľ
hónapban várhatő.

Beszdmoló a Míkszúth 4. KÍt. íngatlan apportjúval kapcsolatos
b er uh dzási kö ks é gek alak ulús úró L

A Gazdálkodási tjeyosztáIv tájékoztatása alapján a beszámoló elkészítése folyamatban
van' a beszámoló a2012. novembeľ havi második ülésľe elkészül.

Kérem a tá,jékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. októbeľ 9.

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:
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