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Képviselő.testiilet e számär a

Tisztelt Képviselő-testůilet!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezdés a|apján ,,Allandó napirendi pont _ tájékoztató formájóban - a
Testület altal megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzéke, amely
tartalmazza a halasztás rovid indoklását és az előteriesztő által vállalt úi hatóridőt.',

A fentięk értelmében tźĄékoztatom a T' Képviselo-testületet az a|źtbbia|<ĺőI:
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Előterjesztő: Dr. JNĺészár Eľika

a i e sv zot helvettesítő aIiesyző

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2012. februźr 02. sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatĺó a Képviselő-testĺitet által megszabott hatáľidőben el nem készült
előteľi esztések i ecvzékéľől

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.

ElorÉszÍľo szpRvpzpľI pcysÉc: SzpnvezÉsI És ÜznľĺpI-rprÉsI ÜcyoszrÁly kę
KÉszÍrerrn (ÜcvrľĺrÉzo Nľve): BooNÁn Ge'sRlpI.I.ł 
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A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottsáe számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgtitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesnés mestársv a|ását.
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Javus lat a LELEK-Progľamhoz kapcs olódó lakds o k kij elölés ére

19t2012. (r. 19.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I. az aIábbi ĺinkormanyzatitulajdonban álló lakások kizarő|ag a tÉLprc-program keľetében,
szolgá|ati szá|Iás céIj źtr a haszĺźůható ak fel :

Cím alapteľület (m2) komfoľt fokozat
I Dusonics u. 14. f. em. 1 f4.r6 komfoľt nélkü
f. Dusonics u. 16. I. em. 17. f4,75 komfort nélkti
a
J. Káiváriau. 10/b.I. em. 18. L.) komfoľt nélkül
t. Ká|vźriau.26. fszt.9. )45 komfort nélkül
5. Kőľis u. 1 l. fszt' 1nt1 f5 komfort nélkül
6. Masdolna u. 12. fszt.2. 33.r2 komfoľt nélkül
7. Masdolna v 4I.fszt.4. f6.28 komfoľt néktili
8. Tömő u.f3lb. fszt.6. 25.5 komfortnélküli
9. Tömő u. 56' fszt. l9. 1/1 1 komfoľtos
10. Tömő u. 60. fszt. l4. .', Á ,7 komfortos
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a 49Il20I1. (XII.15.) számú hatźtrozat 6. pontjában és ezen hatźttozat 1. pontja szeľinti
lakásokból 18 db lakás felújítási és beľendezési költségének, valamint 2 ďb lakás felújítási
arryag- és berendezési költségének _ összes felújítási költség 49.I57.500,- Ft, berendęzési
költség 15'000.000,- Ft fedezetéiil a Nemzeti Erőforľás Minisztéľiummal,
30746l20IIlsZoCsZoLG iktatószámon kötött támogatási szerzőďés mellékletét képező
költségvetési terv bęruházás cím szerinti támogatási összeget jelöli meg.

a 49Il2O11. (XII.15.) számű határozat 1.a) pontja szerinti LÉLEK Ház 20 férőhely
bővítésére vonatkozóan úgy dönt, hogy

a) a Koszoruu. 4-6. szttm alatti szálláshelyet 6 ferőhellyel bővíti.

b) 14 férőhelyes szálláshelyet alakít ki a 35325 hľsz-ú, teľmészetben a Budapest, VIII.
keľület Szerdahelyi u. 5. szám alatÍi önkormanyzati tv|ajdonban álló ingatlanban
LÉLEK HázII elnęvezéssel és annak feladatai ellátása céljából, melyet a Józsefuáľosi
Váro stizemeltetési S zo|gáIat telephelyéül j elöl ki.

A felújítási és beľendezési kĺiltség fedezetéül- összes felújítási költség 30.000 e Ft,
berendezési költség 8.000 e Ft - a Nemzeti Erőfoľľás Minisztériummal,
3 07 4 6 l 20 I 1 l szo CsZoL G iktató számon kötött támo gatási szetző đés mellékletét képezo
kĺiltségvetési terv beruházás cím szerinti támogatási ĺlsszeget jelöli meg'

E pont szerinti telephely vttItozás az eIózetes kötelezettségvá|Ialás ĺisszegét, azaz a
49112011. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozatbanmeghatźlrozott összegét nem
haladhatja meg.

c) a LÉLEKHázII. szálláshelyen a maximálisan eltolthető idő 6 hónap, amely indokolt
esetben 1 alkalommal 6 hónappal meghosszabbíthatő.

fęlkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőját a határozat I-2. pontjában meghatfuozott
lakásokľa és a 3. pontban meghatározott felújításokľa vonatkoző vá||a|kozási szerződések
megkötésére.

felkéri a Kisfalu Kft. tĺgyvezetó igazgatőjźĺ,hogy a Szeľdahelyi u. 5. fsz I. és a fsz. 3.

szám a|atti lakások bérlőinek elhelyezéséľe készítsen előterjesztést a Vĺáľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság f)If. február havi második iilésére. 
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6. a) a határozat 3.b) pontia alapián felkéri a Jĺizsefváľosi Városüzemeltetési Szoleálat
igazgatóiát. hogy készítsen előteriesztést a Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési
Szoleálat alapító okirat módosítására a Képviselő-testület 2012. évi februári első
ülésére.

b) ahataľozat3.pont1aalapjánfelkéri aJozsefvćtrosi Varostizemeltetési Szolgálat
ígazgatőját, hogy készítsen előterjesztést a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat
Szervezeti és Miĺkĺjdési Szabźůyzatáta a Képviselő-testtilet 2012. februaľ havi második
ü1éséľe.

7 . ahattlrozat aIapján felkéri a polgármestert a Nemzeti Eľőforľás Minisztéľium felé a
támo gatási szerzo dés mó do sítása iranti kérelem benyúj t ásfu a.

8. felkéri a polgármestert, hogy atźlmogatásí szerződésben foglalt pľogram végrehajtásáről' a
Képviselő-testĹilet 2012. máľciusi 2. rendęs üléséľe készítsen tźĄékońatőt.

Felelős:
|.,2.,3.,7, 8. pont esetén polgármester
4., 5. pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
6. pont esetén Józsefu aro si V áľo süzemeltetési Szo|gáIat igazgatőj a
Hataridő:
1.,2.,3.,4.,7.poĺt esetén 2012. janufu 19.
5. pont esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. februáľ havi második tilése
6.a) pont esetén a Képviselő-testület 2012. februáľ havi első iilése
6.b) pont esetén a Képviselő-testület 2012. februaĺ havi második ülése
8. pont esetén a Képviselő-testiilet 2012. márciusi 2. ľendes ülése

A Gazdálkodási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: JVSZ Alapító okirata módosításának
előterjesztési hatáľidejét - a foľgalomképes vagyonbĺíl a kor|átozottan foľgalomképes
vagyonelembe ttiľténő átminősítésével egy időben . a Szeľdahelyi u. 5 szám a|atti
ingatlan felújítása illetve a 20 db szolgálati lakás felújítása befejezési hatáľidejének
időpontj áľa javasoljuk mĺidosítani

Tdjékoztató a Lujza u. 14. épiůletfelújítds köItségeiről és míĺszaki taľtalmdróI

A Képviselő-testtilet 2012. januáľ 19-ei ülésén a 4l2.,,Javaslat a Belügyminisztérium részéĺe
bérlőkijelölési jog biztositásárď, címu napirend ttrgyalása közben _ eleget téve Pintér Attila
képviselő kérésének - döntés született, hogy tájékoztatő készül a kĺjvetkező testtileti ülésľe a
Luj za 1 4. épületfe lúj ítás kö ltsé geirő l é s mtĺszak i tarta|már ő|.

A Rév8 Zrt. táiékozta;tása alapján: A tájékoztató elkészítése folyamatban van, de
tekintettel Đ testületi anyagok leadásának ľendjére, a februáľ 16.i iilésľe kerĺil
beteľjesztésre.

Kéľem a tájékoztatĺó tudomásul vételét.

Budapest, 2012. január 24.
n l,ĺ' .C/, fuw.Ź,ą

Dr. Mészáľ Eľika /
ajegyzóthelyettesítő a|jegyző /
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