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A napirendet nyilvános iilésen kell taĺgyalni.
A döntés elfo gad ásáho z e gy szeru szav azattöbb s é g szfü s é ge s.

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ĺsmertetése

A Budapest Józsefuáľosi onkormĺĺnyzat (továbbiakban: onkoľmanyzat) és a Józsefuárosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) a Képviselő-tęstiilet 220120|5. (X.22,)
szźlnuhatźlrozattnak 13. pontja aIapjźn 2015. október 26. napján támogatási szerzőďést kótött a
Budapest VIII. keľiilet Futó u. 27 . szźtm a|atti épület homlokzat felújítása, valamint az iĺgat|anban
ta|źihatő 8 db lakásba tĺiľténő gźnvezeték bevezetése kivitelezésének lebonyolítása tárgyźtbarl,
összesen bruttó 33.400.000,- Ft <isszegben. A Bizottság 1282lf0l5 (xII.14.) szźlIrú hatźnozata
éľtelmében atámogatás felhasználásanak hataľideje 2016. május 3I., sz elszámolási hatĺíľidejét
2016.jú1ius 15. napja.

A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zĺt. Yagyongazdálkodási lgazgatősága a tźtmogatásí
szerzőđések 8.4. pontja alapjaĺ kéri fenti beruhazás tekintetében a támogatás felhasznźiźsi
határidejének a módosítását, tekintettel aľľa, hogy az e|hilződó flítési szęzon miatt (májusban is
t<ibb alkalommal be kellett kapcsolni a fiĺtést) a lakók nem jrĺľultak hozzá a kivitelezés
megkezdéséhez.

il. A beteľjesztés indoka

Fentiekre tekintettel szükséges a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| megkötĺltt
támogatási szerzőđésęk módosítása. Az előterjesztés targyában a döntés meghozata|a a Bizottság
hatásköréb e tartozík.

ilL A döntés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntés cé|ja a támogatási szetzodésęk módosítása. A döntésnek pénziigyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Jőzsefvźtosi Önkoľmćnyzat Képviselő-testtiletének a Képviselő-
testiilet és Szervei Szervezeti és Mrĺkc'dési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati
ľendelet 7' melléklet 1.l.3. alpontjan alapul.

FentiekaIapjánkéremaza|ábbíhatźltozati javaslatelfogadását.
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Határozatĺ javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénziigyibizottságúgy dönt, hogy

l. elfogadja a Budapest VIII. kerület, Futó u. 27. szám alatti épület homlokzat felújítása,
valanrint az íĺgat|arlbarl ta|á|ható 8 db lakásba történő gźnĺezeték bcvczctése kivitelezés
lebonyolításatáľgyábarl2015. október f6. napján a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-
vel köt<itt és 2015. december 15. napján módosított támogatási szęrzőđés módosítását az
alábbiak szerint:

a ttlmogatźts felhasználásának határideje: 20| 6.június 3 0.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

2. felkéri a polgĺĺrmestert az 1. hatáĺozati pont szerinti támogatási szerzódés módosítás
aláirásáta.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. május 31.

A dcintés vé gľehaj tás át v égző szerv ezeti egysé g : Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles kĺirét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététel módjaľa

nem indokolt hirdętőtáblan

Budapest, 201_6. május 25.
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