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Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat

Képviselő-testiilet e számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 20| 1. szeptember 15. . sz. napirend

Táľgy: Michelin Hungária Kft. gumitégLa adománya

A napirendet lylklzárt iilésen kell tárgya|ní, a hatfuozatlrendelet elfogadásához
egyszeĺu/minősítettszavazattöbbségsztikséges
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A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véLeményezí X

Határ o zati j av as|at a bízot1ság számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý HumánszolgźL|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestáľsv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Michęlin Hungaria Kft. /1087 Budapest, Kerepesj ílt |7.lazza|' afe|ajánlźlsával keľesett meg
benniinket, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat á|tal
fenntartott iĺtézméĺyek közül az źita|llnk kiválasztott intézményęk ńszérę cisszesen I20 m.
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mennyiségben, 4 cm vastagságú gumitéglát adomźtnyozna, továbbává|Ialĺá az adomźlnyozott
gumitéglak térítésmentes lerakásának kivitelezését is. Az adomźny összértéke |,2-I,4 MFt,
mely összeg a gumitéglák összértékén kíviil magźtban foglalja a megadott helyszínĺe t<lľténő

széiLítás kĺiltségét ís, az előzetes helyszíni felméréssel és szĹikség szerinti terepľendezés

elvégzésével. Az adományozási szeruodést az adományoző közvetlenül az érintett
íntézméĺyekkel szrándékozik megkötni. A gumitéglák lerakása nem igényel többletköltséget
résztinkľől, a gumitéglával lefedett teľiilet karbaĺ/raĺlást nem igényel.

A Michetin Hungária Kft. adományának fogadására - fele-fele arényban - két józsefuaľosi
önkormanyzati iĺtézményt jelöltiink ki, a Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos ovodát lI082
Budapest, Baľoss u. IIIlblés a Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék 1087 Buđapest, Százados
tlt I. szźtm alatti iĺtézményét. Az ővodában és a bölcsődébęn is a játszóudvat 60-60 m'
nagyságú területrészét fedné be gumitég|ával az adományozó.

A Gyerek-Virág Napközi otthonos óvodáľa azért esett a vźiasztás, meľt ez az iĺtézmény
kimaľadt az ővodtkjátszóudvarainak legutóbbi felújításából. A 1087 Budapest, Százados ut
1. szám alatti bölcsc]dét pedig azéľt jelöltfü, meľt befedésre kerülhetne a jźľrszőudvarukazon
tésze, amelyet nem tudtak f,ivel borítani, a hely árnyékos volta miatt.

Az cjnkormźnyzatnakvagy az önkoľmányzati költségvetési szerveknek ingyenesen felajrínlott
vagyon elfogadásával kapcsolatban a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzat vagyonáról,
valamint a versenyeńetés és a helyi kĺiltségvetési szervęk beszetzési eljárásźlnak szabá|yairőI
sző|ő 3712003. (VII. 07.) ök. sz. rendelęt ľendelkezik. A rendę|et22. $ (1) bekezdés a.) pontja

szerint az íngyenesen felajánlott vagyon elfogadásáralOO millió foľint egyedi érték'határig a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult. Azotv.9. $ (3) bekezdése értelmében a
Képvi selő-testület bizottságár a átnsházott hatáskorét vis szavonhatj a.

A fentiekľe tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testÍiletnek az alźlbbi hattlĺozati javaslat

elfogadását.
Határozati javaslat

A Képviselő-testület intézményfenntaľtói jogköľében eljfuva úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Michelin Hungária Kft. gumitég|aadomélnyát,
2. fe|hata|mazza a Gyerek-Virág Napktĺzi otthonos ovoda 11082 Budapest, Baľoss u.

l||lbl vezetőjét, valamint a Iőzsefvttrosi Egyesített Btilcsődék 1087 Budapest,
Százados út l. szám alattí intézményének vezetojét a gumitégla ađományozással
kapcsolatos szeľzőđés megkötéséľe.

Felelős: 1-2. pont: polgármester
Hatáľidő: 1-2. pont: azoĺ,na|

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási LJgyosztáIy oktatási és

Kultuľális Iroda.

Budapest, 20II. szeptember 7 .

Törvényességi ellenőrzés :
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