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A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a határozat elfogadásához minősített
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BeľBRĺpszTÉsRE ALKALMAs:

Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáttatásĺ Bizottság véleményezi

Hatźlr ozati j av aslat a bizottság számźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a
mestársvalását.
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Képviselő-testĺiletnek az e|oterjesztés

Budapest Józsefvá ľosi on koľm ányzat
Képviselő-testĺi let e szźtmáÍ a

Tĺsztelt Képvise|ő-testĺilet!

A Józsefuárosi Közteľület-feltigyelet 2o|2. évi költségvetésének módosítása indokolt az alátbbiak

szeľint.

A napi szo|gźiat ellátás során a Józsefuarosi Közteľület-felügyelet kerékbilincselési
tevékenységet végzo egyik gépjármiive 2012. október 10-én vétlen félként balesetet

szenvedett a Bérkocsis-Tolnai Lajos utca kereszteződésében. Előzetes felmérések alapjźn a
gépkocsi totálkaľos állapotu, javítása nem gazđaságos, azonbaĺ a tevékenység zavartalarl

e||átáshoz azonna| sziikség van egy kis haszongépjármti beszerzésére. Gépjáľművet bérelni
hosszú távon nem gazđaságos megoldás, igy a gépjĺĺľmű beszerzése indokolt, melynek
bekerĹilési ktiltsége _ előzetes piackutatás szeľint - 3.800,0 ę Ft.

A fenti becsült érték közbeszerzési éľtékfiatáľt el
Józsefuaľosi Közterüleĺfeltigyelet bonyolítja |e a
Szabá|yzataa|apján.

A kálľende zés |ezfuáslĺnak időpontj a bizonýalan.

nem érő, ezért a beszętzési eljĺĺľást a
hatálvos Kőzbeszerzési és Beszerzési
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Javaslom a gépjármubeszerzéséhez a feđezetet az á|talźnos műkĺidési taľtalékľól biztosítani,
azzal a kikĺjtéssel, hogy a kźlnendezésből intézményi kĺlltségvetésbe befolyt összeget a
Kozteľület- felügyeletĺek az onkormányzatnak át kell adnia.

A f0I2. évi kĺiltségvetéséről szóló 7/20|2. (II.fI.) önkoľmiĺnyzat rendelet, a helyi
önkormĺínyzatoL<rő| szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés d) pontja, valamint a
l9l2009. (V.06.) önkoľmányzati ľendelet 1. nrelléklet 16. pontja alapján az e|őfuányzat
módosítás a képviselő-testület hatásköréb e tartozLk.

Fentiekre tekintettel kérem az alź"ř.bi hatáĺozatij avaslat elfogadását.

HłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hory

1. jóvahagyja, hogy a KĺizteľĹilet-felügyelet totálkaľos gépjáľmű pótlásanak céljából 1 db kis
haszongépjárművet szerezzeÍLbe maximum 3.800,0 e Ft bruttó összegben.

f . az |. pontban foglalt beszerzés fedezetétil az á|ta|źnos mfüĺidési taľtalékot jelĺili meg, és
ennek érdekében az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általĺĺnos taľtalék e|őirźnyzatát 3.800,0 e Ft-tal cstikkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás l1108-02 cím egyéb felha|mozási kiadáson belül a saját kĺiltségvetési
szeľvek feliigyeleti támogatása eLőirźnyzatźi, ugYm ezen ĺisszeggel megemeli.

3. aKönerület-feltigyelet 30103 cím kiadás fe|ha|mozási előiranyzatát 3.800. e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a bevételi támogatások saját kĺiltségvetési szeľvek fe|ha|mozási, felújítási
felügyeleti szervi támogatás e|oírźnyzatát,ugyan ezen <ĺsszeggelmegemeli.

4. a kźĺrendezésből teljestilő összeget a Kcizteľület-feltigyelet köteles az onkoľmźnyzat
szám|ájáĺa befizetni.

5. felkéri a Polgáľmestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a kĺiltségvetésről szóló ľendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1. pont esetén Polgármesteľ, Biál Csaba igazgatő
2.5 . pont esetén Pol gáľmester

Hatlíľidő: l.-3 pont esetén 20|2. október l8.
4. pont a bevétel teljesítését követő 3 munkanap
S.pont esetén a kĺiltségvetés kĺivetkező módosítása, legkésőbb 20If. december
31.

A diintés végrehajtását végző
Kiizteľiilet.felüryelet.

Budapest, 2012. o|<tőber 12,

szewezeti erység: Pénzüryĺ Uryosztály, Józsefváľosi

Törvényességi ellenőľzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

lLM-Dr. Mésziíľ Erika
a|jegyző
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