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Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Az SZMSZ 18.$ (5) bekezđés atapján ,,Állandó naptrendi pont - tájéIroztató formájában - a
TestüIet által megszabott határidőben el nem keszült előterjesztések jegyzéke, amely
tartalmazza a halasztás ľovid indoklását és az előterjesztő áltąl vállak új határidőt.,,

A fentiek értelmében tájékoztatom a T. Képviselő-testiiletet az a|ábbiakĺő|:

Előteľjesztő: Rimán Edina - jegyző

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2012. november 22. . sz. napiľend

Táľgy: TáĄékoztatő ahatáridőben el nem készůilt előterjesztések jegyzékérő|

A napirendet nyílt ülésen kelltĺíĺgyalni, dĺlntés nem sztikséges.

ErcrÉszÍľo szpRvľzETI EGYSÉG: SzpRvBzÉsI ÉS ÜGYVITELI IRoDA b l^ł" ĺ
KÉszÍľprre (ÜcvrNrÉzo ľľvľ) : BopľÁn GaeRleI,I,ł 8-ł.t.,',
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉ]'IYEL^jĘM]]ENYĘL, lcłzoLłs: .ąá^_.:

JocIrcoNľRo''3o 
ą

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bnottságvéleményezi tr
Határ ozatí j av as|at a bizottság' szźmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźńtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|oteriesztés me gtáľgy a|ását.



Javaslat a Kóbítószerťigyí Egleztető Fóľumok (I{EF-ek) míĺködésifeltételeinek
b izt o s ít ds úr a kiírt KAB -KE F- 1 2 p dly ázat o n tti rt é n ő r é s zv éte l é r e

29012012. oĄII.29.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. részÍ vesz az, F,m|lęri Erőforrások Minisztéľiuma megbízásából a Nemzeti Család- és

SzociálpolitikaiIntézet által hirdetett, aKábítószerügyi Egyeńető Fórumok (KEF-ek)
működési feltételeinek bizosításaľa kiírt KAB-KEF-I2 nyi|t pźiyázaton. A pá|yazat

megvalósítási költsége 555.556,-Ft, melyből az igényelhető támogatás összege
500.000,-Ft.

2. az I. pontban meghataľozottpá|yźzatbeny(Ątástůloz sziikséges 55,6 e Ft,- Ft önĺészt és

pá|ytzati díj 2,2 e Ft összegétbińositja.

3. az onkormźnyzat kiađás 11303 cím műkĺjdésre átadott pétueszkoz á||amháńartáson
kívĹilre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegti
ellátások eloirtnyzatan belül a méltányossági közgyőgyellźtás eloirźnyzatź./- 57,8 e Ft-
tal csökkentí és ezzel egyidejűleg a kiadás 1 1301 cím dologi eLoírźnyzatát, ugyaĺ ezen
tisszeggel megemeli ahatáĺozat 1-2. pontjában foglaltak a|apjźn.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosítástnáI
ahatáĺozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

5. felkéri a polgármesteľt a pa|yźzatbenyijtásahoz szĺfüséges dokumentumok a|áírástna.

6. felkéľi a polgáľmesteľt. hogv a hatáľozat 1. pontiában meehatározott pálvázat
eredményéľől táiékoztassa a Képviselő.testůiletet.

Felelős: polgármester
Hatźtd;dó: I.-2.pontesetén: 2012. augusztlls29.

3.- 4. pont esetén legkésőbb 2012. december 31-íg
5. pont esetén: 2012. auguszľus 31.
6. pont esetén: a Képviselő-testület 2012. novemberi utolsó ľendes iilése

A Váľosfeilesztési és Főépítésżi Iľoda tőjékoztatása alapján: A pályázat benyújtásľa
keľült az eľedményrőI dtintés Ę.es nem ttiľtént. Az e|járő hatĺóság áItali benyújtáshoz
kapcsolĺódó hiánypótlásnak az onkoľmányzat eleget tett. Az eľedmény megéľkezését
ktivető, 20|3. ápľilisĺ első rendes képviselő-testületi ülésre tájékoztatót készítünk.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. november ....

Ttiľvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

G.Ł(L=-/
fumán Edina ľ
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