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Tiszte|t Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság!

L TényáI|ás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatősźry Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kiľendeltség VIII.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Tűzoltóparancsnokság) kérelemmel fordult a

Budapest Józsefrárosi Önkormányzathoz (továbbiakban: Önkoľmányzat), amelyben a

Tűzoltópaľancsnokság a Budapest VIII. kerĹilet, Dologház u. 3. szám a|atti objektumában a
parancsnoki, parancsnok-helyettesi irodák festéséhez és laminált padlóval való ellátásához, valamint
iľodai bútorok beszeľzéséhez kéri az onkormá ny zat támo gatását.

A felrijítás-berendezés becsült összértéke l.300.000,- Ft, amely pénzösszeget az onkormányzat
adományozási szerződés keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőságrészétebiztosítja, azza|
a kikötéssel, hogy az kizárőIag a Túzo|tőparancsnokság kérelme szeľinti igények megvalósításáľa
használható fel.

ľ. A beteľjesztés indoka
Az adományozási szerződés megkötéséről való döntés a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik'

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntés célja adományozási szerződés megkötése a Túzo|tőparancsnokság Budapest VIII. kerület,
Do|oghźn u. 3. szám alatti objektuma állapotának, felszereltségének javítása érdekében, ez á|ta| a

Tűzoltóparancsnokság munkája hatékonyságának növelése.

A döntés pénzügyi fedezete l.300,0 Ft tisszegben a 11105 címen biztosított, ugyanakkor ezen
e|oirányzat módosítása vált szükségessé az e|őirányzat felhasználás miatt, amely a|apján a miiködési
és felhalmozási cé|ű előirányzatok kerültek módosításra polgármesteri átruházotthatáskörében'

IV. JogszabáIyi kiĺrnyezet
Magyaroľszág helyi onkormányzatairól sző|ő f0|1. évi CLXXXX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 18.

pontja a|apjźtn a kerületi önkormányzat fe|adata különosen közręműködés a helyi kĺizbiztonság
biztosításában.

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testi'i|et és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatáró| szóló
36120|4. (XI.06.) ĺinkoľmányzati rende|et 7. me|lékletének l.1.3. pontján alapu|, me|y szerint: A
Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság feladat- és hatáskore külonosen.. dont kozbeszerzési
üglekben az eljóľás megindításáról, eľednlény megáĺlapíĺásáról, beszerzési ügyekben az eredm'ény

nlegállapításáról, bármely tnkormányzati szerződés nlegkaftséről, módosításáról, nlegszüntetésérőĺ,

'fu



ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatdskört, kivéve továbbó a 7/20I6.

(III.03.) onkormónyzati rendeletben meghatórozott Józsefuárosban míiködő önszerveződő kazosségek,

művészek és sportolók pólyázati tómogatásához kapcsolódó szerződések módosítását'

Mindezeka|apjáĺkéľemaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

. Hatáľozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy diint' hogy

1. a Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat aFovárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság Közép-
pesti Katasztrőfavédelmi Kirendeltség VIII. kertileti Hivatásos Tl,lzo|tőparancsnokság
Budapest VIII. keľület, Dologház. u 3. szám alatti objektumában a parancsnoki, paľancsnok-

helyettesi irodák festése és laminált padlóval való ellátása' valamint irodai bútorok beszerzése
érdekében adományozźtsi szerzodést köt a Fővarosi Katasztrófavédelmi lgazgatőságga|,
amelynek keretében a Fővárosi Katasztľófavédelmi lgazgatőság részére 1.300.000,- Ft
(működési 400,0 e Ft, felhalmozási 900,0 e Ft) <isszegű támogatást nyújt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. július 10.

f . felkéri a polgáľmestert a határozat I, pontja szerinti szeruődés a|źirásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidó: f01^7.jűlriusf4.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosvezetési Ügyosztály
A lakosság széles köľét éľintő d<jntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a kozzététe|
módjáľa: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017. július 04.

ugyosztá|yvezető
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