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Képviselő-testülete számár a

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2012. mźtrcius 22. . sz. napirend

Tá,gy.. Tőjék. tó a NEFMI-vel kiitiitt támogatási szerződésben, a LÉLEK-Pľogramhoz
kapcsolódó vállalások jelenlegi teljesítéséľől

A napirendet nyílt iilésen kell tárgyalni, döntés nem szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr

Humánszotgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati j av as|at a b|zottság szźtméra:

A Vrárosgazdálkodĺísi és Pénztigyi Biznttsáý Humiínszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őtenesztés megtĺáľgyalását.

Tĺsztelt Képviselő-testii |et !

A Képviselő-testiilet a1912012. (I.19.) szátműhatźrozatźnak 8. pontjában úgy döntĺitt, hogy ,felkéri a
polgirmestert, hogł a támogatósi szerződésbenfoglalt program végrehajtásóról a Képviselő-testület

20]2. mórcius mĺźsodik rendes tjlésére készítsen tójékoztatót.,,

A Képvisel<í-testiilet a2O|1. október 6-i ülésén, a387l201ll. (X.06.) szÁműhatározatźtban fogadta el a

,,Józséfuiírosi Lakhatasi, Élewiteli, LelkĹsegítségnyujtĺĺsi, Egzlsztencia-teremtési Közösségi
Program''-ot (a továbbiakban: LELEK-Progľam).
A Képviselő.testíilet a 49|120l|. (xil.15.) szĺámú hatáĺozatźlban a LELEK-Progľam további

feladatäinak megvalósítasa érdekében tĺámogatasi szerzodés megkötéséről dönttitt a Nemzeti Eľőfoľrĺás

Minisztérium-ĺ (u továbbiakban: NEFMI). A trímogatasi szerződés az onkormányzat és a NEFMI
ktizött a|źńrásrakeriilt, a tĺímogatas összege 150 millió Ft.

20 db iinkormányzatitu|ajdonban á|Ió lakĺĺs fe|újítása
Az onkoľmány,at atá,^ogatź.si szerzodésben vállalta összesen 20 db önkoľmźlnyzati tulajdonban álló
lakas felújítását, melyek a LÉLEK-Progľam keretében, sm|gá|ati sállĺás cé|jána hasmálhatóak fe|. A
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Képviselő-testület a lakrísokat a 461/f011. (xI.17.) és a l9ĺ20l2. (I.19.) szĺĺmú hatźnozatźtbanjelĺilte
ki.
A Vráľosgazdálkodrĺsi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a |fĺl20|2. (II. 0l.) számú
határozatában döntött az első l0 tinkoľmányzati tulajdonban álló lakás felújítĺásĺíľól, összesen bruttó
28.460.090,- Ft összegben. A lakrások felújÍtrásának második iiteméról szóló döntést a BizsttsĘ a
250/2012. (II. 29.) sz'źmű határozata tarta|mazza, a kivitelezés költsége összesen bruttó 23.000.000,.
Ft. A Felek között aláíľt vállalko zźlsi szerzódés szerint a végte|jesítési hatráridő az e|ső 10 lakás esetén
20|2.március 31., atiibbi lakĺás esetén 20|2.mźlus l5. napja.

LÉLEK-Há z Íérőhe|y bővítés, LÉLEK-Ház II kialakítása
Az onkoľmźnyzat a tĺámogatiási szerzodésben vái|a|ta a Józsefuĺĺľosi Városüzemeltetési Szolgálat
telephelyeként múködő Koszoru u.4-6. száma|aÍtiLÉLEK-HaZ 14 féľőhellyel történó bĺívítését. Ezen
p.og.u^ elem módosítasra keriilt, az,za|, hogy a LÉLEK-HáZ.6 ferőhellyď töľténő bővítése valósul
meg' a Szerdahelyi u. 5. szĺĺm alatt pedig kialakítrásľa kerül a LELEK-Ház II.
A Bizottsĺág a LELEK-Ház féróhe|ybĺĺvítésének költségéről szóló döntését' a |36ĺ2012. (II.08.) számil
hatźtrozat 1. pontja tarta|mĄ77a, a felújítrási költség bruttó 9.105.153,- Ft. A LELEK-HĺáZ lI
kialakítrásrának költségéľől a Bizottság ezen határozat 2. pontjźhan döntött szerint, mely szeľint a
beruhĺázás kiiltsége bruttó 17.150.500,- Ft. A Felek kozott a|źńrt vá||alkozási szerzodés szeľint a
végteljesítési hatłáridő a férőhelybĺívítésnek f0|2. źľlrilris 30., a LÉLEK-Hźa II kialakítrásának2012.
május 15. napja.

További önkormiányzati vállalĺís a 20 önkormźnyzati lakas, és a lÉlpr-Ház és ĺÉtĺK-Hźz II
berendezése, felszerelése, melyekĺe vonatkozó beszerzési eljáľás előkészítése folyamatban vaĺr.

Kiséľtékĺĺ eszkłizök beszerzése
Az onkoľmrányzaÍ'atźlmogatźlsi szerzodésben vállalta 10 db fényképez(5gép és 2 db laptop beszerzését.
A beszerzési e|jĺáľas eredményének megállapítrásáĺő| sző|ő döntést a Bizottság l25l20|2. (II.0l.)
szÁmű határozata tarta|mazza. összesen bruttó 700.000.- Ft összesben. Az eszkijzłjk beszerzése
megtöľtént.

Hajléktalanság megelőz ését cé|ző intézkedések
A támogatási szerint az onkoľmĺányzatvái|a|tavalamennyi (4750 db) iinkoľmányzati tulajdonban álló
bérlakrások ,,ellenőľzését,, és ezze| egyidejűleg sajátos köľnyezettanulmrány elkészítését. Az e||enórzést
a Polgĺĺľmesteri Hivatal és a Kisfďu Kft. munkatársai közösen 2012. janurár 9-én megkezdték. Januĺĺr
és februráľ hónapban a sikeľesen teljesített ellenőrzések száma összesen 2220 eset.
A béľleményellenőrzésben résztvevó munkatĺáľsak szttmfuaa támogatási szerződésben foglaltak szeńnt
,,érzékenyitő'' tréning került megszervezésre összesen 9 alkalommal, a tréning befejezési hatláĺideje
f0|2. március 28. napja.

Kéľem a tájékoztató tudomásu| véte|ét.

Budapest, 20 12. marcius 1 2.
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Törvényességi ellenőľzés :
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