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Képviselő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

Kerülettinkben közel 1000-1200 társasház van, melybo| 234 |akćház kizárólagosan önkormányzati
tulajdonban áll. A |akőhźnak mintegy 50%o-a 30 albetét a|atti, 39o/o-a 30-60 albetétes, S%ő-a esetén
pedig l01 feletti az albetétek száma. A l00 feletti albetétes lakóházak közül 101-200 albetét közcjtti 19

db, 201-300 albetét közötti 4 db, valamint 1 db 301-400, 1 db 501-600, 1 db 601-700 albetéttel
rendelkezik.

Fenti adatok is a|átámasztják, hogy egy-egy társasházban nagyszźtmű keľületi lakos él, akik igénylik az
önkormányzati képviselők fogadóórźýźnak ismeľetét, fontosabb önkormányzati intézmények (például
családsegítő, háziorvos, városüzemeltetés, közös képviselő, stb.) és hivatali elérhetőségekről való
tź|ékoztatást.

Javas|om, hogy kerülettinkben valamennyi táľsashazban egy egységes arculati megjelenéssel bíró
,,önkormányzati hirdetőtábla'' kerĺiljön kifiiggesztésre. A hirdetőtábla a fentiekben je|zett
információkat tarta|maz:za, a tźlb|a jellemzői 2 mm vastagságú, noľmál keménységíĺ (0,7 ýcm'),
habosított műanyag a|apraközvetlen tĺáblanyomtatás, karcolás- és ütésálló.

ÉR KEZEIT

Előteľjesztő: Kaiser József képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20 12. június 2 l . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat fedezet bĺztosításáľa iinkoľmányzati hĺľdetőtáblák beszezéséľe

A napirendet nyí|tlzźrt tilésen kell táľgyalni, a döntés elfogadáséhoz egyszertí/!n'iÍ!ĺgí!9!!
szav azaĹtöbb sé g szfü s é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság véleményezi x
Hu m ánszol gá ltatás i Bizottság v é|emény ezi

Határ ozatí j av aslat a bizoÍtság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|őteriesztésmestársya|ását.

2012 JÚN 12' Iŕ"



Előzetes piackutatás szeľint egy hirdetőtźtb|abeszerzési költsége (anyag és munkadíjjal együtt) bruttó
f .540,- Ft, melynek a|apjän a becsti|t éľték összesen bruttó 3.048.000,- Ft.

Fenti beszęrzés fedezętéül javaslom az önkoľmányzat mĺĺködési általános és céltaľtalékon belül
városmarketing céltaľtal ék e|óirźnyzatot megj elölni.

A táblák felszerelését akizźrő|agosan önkormttĺyzati tulajdonban álló lakóépületek esetén a Kisfalu
Kft., egyéb esetekben a közös képviselő végzi.

A Képviselő-testĺ'ilet döntését a helyi onkoľmányzatokľól szóló 1990' évi LXV' törvény 2. s Q)
bekezdése és a 10. $ (1) bekezdés d) pontja alapjrán hozzameg,

Kéremaza|źhbihatározati javaslatelfogadását.

Hatátozatijavaslat

A Képviselő-testület r'igy diint' hogy

1. egységes önkormányzati infoľmációkat tarta|maző hirdetőtáblát szerez be, összesen
3.048.000'- Ft összegben.

2. ahattrozat 1. pontja alapjźn az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím működési általános és
céltartalékon belĹil városmarketing céltartalék előirányzatát3.048,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a kiadás I|706-02 cím dologi e|óirányzatźú' ugyan ezen összeggel megemeli.

3. ahatározat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert abeszerzési eljrárás lefolytatásáľa.

4.a) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a kizárólagos önkoľmányzati tulajdonban álló lakóéptiletek
esetén a hatźtrozat 1. pontja szerinti hirdetőtáblák telepítéséľe vonatkozó intézkedések
megtételéľe.

4'b) felkéľi a po|gármesteľt, hogy a határozat 3. pontja szerinti beszerzési eljáľás lefolyatását
követően a tźrsasházi képviselő felé történő intézkedés megtételéľe.

5. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének
következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: I-3.,4.b),5. pont esetén polgármester,4.a) pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője
Határidő: 1', 2. pont esetén 2012. jűnius 2I.

3. pont esetén abeszerzési eljárás megindításárafDtZ. jűnius27.
4. pont esetén abeszerzési eljárás eredményének megállapítását követően
5. pont esetén az onkormźtnyzat költségvetésének következő módosítása

A döntést végľehajtás ńt végző szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztá|y, Pénziigyi TJgyosztáty,
Kisfalu Kft.

Budapest, 2012. június 1 1.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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