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Buđapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A társashźzak felújításához ny(Ątandó onkormétnyzati támogatásokľól szóló 712008. (II.27.)

önkormányzati rendelet alapjźn a tátsasházi pá|yázatokat 7 tagú munkacsoport éľtékeli és
javaslatot tesz a Polgáľmesteľ felé a pźiyázatok elbíľálásĺíĺa. A Táľsasházi Pá|yźnatokat
Elbíráló Munkacsopoľt (a továbbiakban Munkacsopoľt) tevékenysége folyamatos,
megalakulásáról és az abbanľészt vevő tagok kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület 40112010. (x.20.) számű határozata alapjáĺ a Munkacsoport 2 tagsági
helyét továbbra is - évente tcjrténő pá|ytĺúatással - józsefuárosi civil szervezetekjelölésével
kell betölteni. A civil szervezet de|egáltja nem lehet tarsasházi kozils képviselő vagy az
íntézóbizottsźątagaés a többi taghoz hasonlóan đíjazás nélkül |átjak elfeladatukat'

Azideiévben-keriileticivilszęrvezetekńszéľe-mindahonlapon,mind aJőzsefvźroscímii
keľĹileti lapban (a 2013. februáľ 19-i és a 2013. március 5-i lapszámbĄ páIyázati felhívás
jelent meg a Munkacsoportf civlI tagsági helyének idei betöltésére.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja:2013. április 17. I sz. napirend

Táľgy: Javaslat ilj ptiyázat kiirásźra a Téltsashtzi Pźiyźnatokat Elbíráló Munkacsoport
2013. évi civil szervezetekkel betöltendo 2 taesási helyére

A napirendet nyílt ülésen kelltargyalní, ahatátozat elfogadástthoz egyszerű szavazattobbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bżottság véIeményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi n
Hatáĺ o zatí j av aslat a bizottság szźlmáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oteqesztés
mestárcvalását.



A megadott határidőig I pá|yázat érkezett, amely érvénýelen volt, mivel nem civil szervezet
jelĺilte apźiyázőt.

A Munkacsoport - a két fó civil szewezeti taghíányában is _ mfüödőképes és jogszeľűen el
tudj a bíráln i a p źiy tnatokat'

A Képviselő-testület dcjntése az épített kĺirnyezet aIakitásźĺről és védelméró| sző|ő 1997. évi
LXXVil. törvény 6/A. $ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjźln, va|amint a Budapest Főváros
VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmtnyzatnak atársasházak osztatlan kozcjs tulajdonában lévő
épületľészek részleges-, teljes felújításához és gáz alap- és fęlszállóvezeték felújításához
nyújtandó önkormányzati tttmogatásokľól szóló 712008. (II.27.) sz. rendelete 5. $ (5)
bekezdésén alapul.

Ké re m az alábbi hatź.ľ ozati j av a slat elfo ga d á s á t.

H,ł.ľÁnoza'TI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 20|3. évre a Tźnsasházi Pá|yźlzatokatE|bírtiő Munkacsoport civil szervęzętek á|ta|
delegált tagokkal betöltendő 2 tagsági helyére kiírt pá|yázatot je|entkező hiányában
eľedménýelennek nyilvĺánítj a.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013. áprIlis 17 '

2. felkéri a Polgármesteľt, hogy a Táľsasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Munkacsoport még
betöltetlen két civil szervezeti tagsági helyére ismételten pá|yazati felhívást tegyen
kozzé aJőzsefváros című újságban és a keriileti honlapon.

Felelős: Polgármesteľ
Hataľidő: 2013. április 30.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyo sztály, G azdáIkodási Iroda

Budapest, 20|3. ápľilis 3.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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