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Képviselő.testiile te számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés a|apjarl ,,Állandó napirendi pont _ tójékoztató formájóban - a
TestüIet áItal megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegłzéke, amely
tartalmazza a halasztós rôvid indoklásót és az előterjesztő áItal váIlalt új határidőt'',

A fentiek éľtelmében tájékoztatom a T. Képvise1ő-tęstületet az alábbia]<rő|:
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Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző

. sz. napiľend

Táľgy: Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|

A napiľendet nyílt ülésen kelltĺáľgyalni, döntés nem szifüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság vé|eméĺyezi tr
HumánszolgáItatási Bizottság véIeményezi tr

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság számźna:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.



Jav as lat ép íilet felúj ítós miatt dtmenetíleg elhely ezett bérlők
visszakiiltöztetésére / Magdolna Negyed Program II.

1s3t2012. (V.03.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a ,'Magdolna Negyed Program II. keretében épület felújítás miatt ideiglenesen

kikoltöztetett bérlők visszaköltözése,, táľgytl szolgźitatás megľendelése esetén a
kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszętzési eljaľás lefolytatásától eltękint _

tekintettel a feladatellátás siirgősségére _ és felkéri a Rév8 Zrt.-t a szoLgźitatźĺs

megľendelésére 2012. június 30-ig terjedő időszakra. A 2012. június 30. után

visszakölt<jző bérloknek a Józsefuarosi onkormtnyzatnem viseli a költöztetés költségeit,

amennyiben a koltözés elhúzódása a bérlő hibájából tĺjrténik.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Hataľidő: f01,2. iúnius 30.

2. felkérĺ a Rév8 Zrt-t. hoev a 2012. iúliusi első ľendes testĺileti ĺilésre készítsen
beszámolĺót az 1. pont szeľinti visszakiiltiiztetések véerehaitásáról.

Felelős: Rév8 Zľt. mb. céevezetőie
Hatáľidő: 2012. iűliusi első ľendes képviselő.testületi ĺilés

3. fe|hatalmazza a Rév8 Zrt-t, hogy az onkormányzat nevében eIjáwa, hatćnozott

időtaľtamú, 2012. június 30-ig tartó, vá||a|kozási keretszerzodést kĺjssön a Fősped

Tehertaxi Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 31.) az 1. pont szerinti

visszaktiltöztetéssel kapcsolatban bruttó egymillió forint keretĺisszeg figyelembevételével
az aIábbí vállalkozói díjj al :

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Hataridő: 20l2.máius 11.

4. a Magdolna Negyed Pľogram II. keľetében épület felújítás miatt ideiglenesen

elköltöĺetett bérlők visszakoltöztetés&e egymillió foľintot biztosít az źitalźnos műkĺjdési

taľtalék terhére.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: Zllz.június 30.

5. A 4. pontban foglaltak miatt az onkormanyzat |I107-0I cím Műkĺjdési cél és általĺínos

taľtalék - általános tartalék _ előirtĺnyzatát 1.000 e Fttal csökkenti, ezze| egyiđejűleg
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ugyan azon összeggel a 11604 cím kiadás dologi elóhányzatát megemeli az elköltońetett
bérlők visszaköltö ńetése címen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20If. május 03.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a koltségvetés következő módosítástnźů a hatźľozatbarl
foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkorm źnyzat k<iltségvetésének kĺjvetkező módosítása

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján: Mivel a visszakiiltiiztetések június 30-ig
iolyamatosan zaj|anak, az eiőteľjesztést július S-re csak próikézbesítéssel lehetne leadni,
ezért kérem, szíveskedjenek a tájékoztató elkészítésének határidejét a 2012. július 19.i
ülés időpontjáľa mĺídosítani.

Kéľem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, z}Iz.június 26.
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