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Budapest Józsefváľosi Önkoľmá nyzat
Képvi testĺilete számára

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

l. Előzmények

A Józsefuáľosi onkoľmányzat és a Proĺégió Kft. 2010. április 30.án Támogatási Szerződést

kötött az Elxőpa Belvárosa Progľam megvalósításźra. A szerződés Pénzügyi elszámolás

részletes szabáIyai címú, 7. sz. mellékletében foglaltak szerint a projekt zárője|entéséhez

kötelező csatolni k<inywizsgálói jelentést.

2. Kiinywizsgátóijelentéskészítése

AzEwőpaBelvárosa Pľogľam fizikaizfuása}OIf. augusztus lf-énmegtörtént. A projektben

vźůla1t elemek megvalósultak, a végrehajtó vállalkozók, beszőllítők szám|ái az
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Határ ozati jav aslat a bizottság szátmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a
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onkormrányzathoz beérkeztek. Megkezdődött az elszálĺlolási időszak, melynek ztnásélhoz

sziikséges az e\őzményekben jelzett könywizsgálói jelentés elkészítése.

Fedezet biztosítás kiinywizsgálóĺ jelentés készítéséhez

Az elmúlt időszakban az onkoľmtnyzat több uniós elszámolású projekt zárásźthozkészített

könywżsgálói jelentést. A Magdolna Negyed Program II. jelentése 1. 000 e Ft + Áfa

összegbe, a Tolnai utcai bölcsőđe elszrímolźsźůloz késziilt jelentés 785 e Ft + Áfa összegbe

keľü1t. Tekintettel azhwőpaBelvárosa Pľogľam nagyságára és komplexitására9O0 e Ft + Áfa

keľetösszeget javasolunk elktilöníteni kĺinywusgőlőijelentés készítésére.

A fedezet bińositásźń követően a Ftév8 Zrt. a szolgáitatás megľendelése éľdekében a

beszetzési eljárást lefolytatja, amelynek eredményét a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottság á||apitja meg a 19l20O9. (V.06.) önkormányzati ľendelet 45. $ (a) bekezdés L.

pontjának c) alpontja aIapján.

Az !.143,0 e Ft fedezetéii|javasoljuk a miĺködési áltďanos taľtalékot megjelölni, és egyben a

k<lltségvetést módosítani.

A Képviselő-testtilet dĺintése a helyi onkormányzatohő| sző|ó 1990. évi D(V. tĺirvény 2. $
(Z)bekezdésén alapul.

Kérjtik a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy fogadj a e| az alábbi határozatijavaslatot.

Hĺ.rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testůilet úgy dönt' hogy

1'. az Euľópa Belváľosa Pľogľam - KMoP.5.2.2tb-2Í.2009-0004 - pľojektzárásálhoz

szükséges kiinywizsgálĺói jelentés elkészítésére bruttĺó 1|43 000 foľint Íedezetet

biztosít.

2. az 1. pontban meghatáľozott költség ktiltségvetésĺ fedezetének bĺztosítása éľdekében

az onkoľmányzat kĺadás 11107.01 cím működési cél és általános tartalék
e|őirányzaJán Ĺe|iil a műktidési általános tartalék e|őirányzatáú 1.143,0 e Ft-tal
csökkenti és ezze| eryĺdejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát, ugĺa'n ezen

összeggel megemeli.

Felelős:
Hatźndo:

Felelős:
Hatariďő,,

Po1gáľmester
20If. szeptember2O.

Polgáľmester
2012. szeptember 20.



3. felkéľi a Polgármesteľt, hory a ktiltségvetésľől szĺiló ľendelet kiivetkező

mó đo s ítás áná./l a határ ozatban fo glaltakat verye Íiryelemb e.

Felelős: Polgármesteľ
Hatráĺidő: legkésőbb 201f. december 31.

4. felkéľi Rév8 Zrt-t, hogy az EurĺĎpa Belvárosa Pľogľam - KMoP-5.2.2lb-2f-2009.
0004 - pľojektzárásőthozszůikséges kiinywĺzsgálĺíĺ jelentés elkészítéséľe folytasson le

beszerzési ôryĺ"ĺ.t és az eljárás soľán beérkezett ajánlatok alapján teryen javaslatot

^ Váľosgaždálkodási és Pénzůigyi Bizottságnak ^ nyeľtes kiinywĺzsgálĺí
kiválasztásáľa.

Felelős: RévS Zrt. mb. cégvezetője
Hataridő: 2oI2. októbeľ 20.

A döntés végľehajtá sáĺt végző szeľvezeti erység: Rév8 Ztt.,Péĺungyi Ügyosztály

Buđapest, 20L2. szeptembeľ 1.1.

Csete Zoltán
mb. cégvezető lRlév& Zrt.

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina
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