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Tisztelt Képviselő-testület!

I. TényáIlás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismertetése

20|3. január 30-án a|áirásra kerĺilt a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.,, (a
továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-ĺ.|.IĺB-1f-k-2012-0001) megvalós;ítására irányuló
Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Közhasznli Koľlátolt
Felelősségű Társaság kozött' Az a|ábbiakban ismertetett határozatok végrehajtása további döntést,

intézkedést igényel a kovetkezó témaköľökben :

- Az MNPIII önállóan nem támogatható szoft (Társadalmi, közosségfejlesztési, bűnmegelőzési,
szociális, képzési és foglalkoĺatási) pľogľamok maradványösszegének felhaszntiása, befejezési
határidő módosítása.

- A projekt szakmai, műszaki tarta|mźnak bovítése és a 4/2011. (I. 28.) Korm. ľendelet 61/A. $

szerinti támogatási igény benyújtása.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester; EgIy ,Ąttila a|polgáľmesteľ; Kaiseľ József képviselő;
Balogh István képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontja: 2014. december 4. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódó döntések
meshozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattóbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és PénzüsYi Bizottsáe véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi BizottsáýEmbeľi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés me stársv a|źsát.



A) Szoft pľogramok szakmai tartalombővítéseo befejezési hatáľidő módosítása

Az öná||őan nem támogatható szoft projektelemek tekintetében az MNPIII projekt eddigi 21 hónapja
a|att valamennyi program megvalósítása megkezdődĺltt. Az onkormányzat a Támogatási
Szeľződésben vállalt kötelezettségeknek és vállalásoknak a jelenleg hatályos befejezési hataridőig,
20 15.05.3O-ig eleget tesz.

A szoft projektelemek tekintetében költségmegtakarítás keletkezett. Ennek okai:

I. Több pľojektelem tekintetében egyes szolgáltatások megvalósítása az eredeti tervekhez képest késve
indult, melynek okai tobbek között aza|átbbiak:

- elhúzódó előkészítés (a szociális, közösségi szolgáltatások esetén a feladat-ellátás módjának

meghatározása; a pźiyźaat komplex szakmai tata|mának jogszabá|yi, pénziigyi, egyéb

feltételeknek való megfeleltetése; jogszabá|yok v źitozása; stb.);

- ajánlattevők hiánya vagy érvénytelen ajánlat miatt több eredménýelen beszerzési és

kozbeszerzési eljárás keľült lebonyolításra, amelyek az egymtsra épülő, sokszereplős, több
beszerzés és kĺizbeszerzési elj árással érintett szolgáltatasok esetében

II. Egyes szolgáltatások megvalósítĺása a becsiilt költségeknél alacsonyabb költséggel kerül
megvalósításra

Javasoljuk a tĺársadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális' képzési és foglalkoztatási
pľogramok vonatkozásában rendelkezésre tú|ó maradványösszeg felhasznźiźsa érdekében, szakmai
szempontból is indokolt pľojektelemek befejezési határidejének egy negyedévve|,20|5. augusztus 30-
ig töľténő meghosszabbitásźlt. Az a|álbbi tźlb|ázat foglalja össze azokat a szoft. projektelemeket,

amelyekľe a meghosszabbítás vonatkozik, A plusz 3 hónapos időszak becstilt költségét amaradvttny
felhasználás javasolt összege c. oszlopban tűntetttik fel. Ezek a becsült összegek megegyeznek azon
maradvány összegével, ame|y a szoft projektelemek esetében a projekt ťlzikai befejezési határidejének

változatlansága esetén nem kerül felhasználása.

ľáľsada|mi' közösségi' szociális éĺ
bíĺnmegelőzésĺ alpľogľam

Feladat-
ellátás

jellege /
kts.

tínus

Kezdés
Irosszabbítás

szĺĺkséges.
sége

Maľadvány
felhasználás

javasolt
łĺsszege

T1 Epület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonásá segítő pľogľamok

TI/I
-2

Táľsadalmi akciók
megszeľvezése
(lomtalanítás, paľkok
takaritása, zo|d udvarok
kialakítása)

saját
teljesítés

JSzSzGyK
, JKFVSZ

/bér +
kĹilső

szo|gá|ta-
tók

2013t0s1
1l

azépu|et-
felújítások
műszaki

tartalmának
bővítése miatti

többletfelada.tok'
épüleĺfelújítások

utógondozása

2.030.730

Tt/3

Lakossági tź|ékoztatás,
tanácsadás (ezen belĺil:
InfoPont, Szomszédsági
hrázfelĹigyelők, JSzSzGyK és
JKFVSZ
oľoi ektasszisztensek)

f0t3/03/
18

8.156.44f

T2 KesztyűgyáľKöztisségiHánszo|gáł|tatás-bővítés

Tztl A Keszt5ríĺgyár Közösségi
HźlzTzlL programjai

feladat-
ellátási

szerződés /
szo|gźůta-

trás

f0r3/03
01

lakossági igények 5.595.153



T3 BíÍnmegelőzési pľogľamok

T3/2
Szomszédsági rendőr
program

megbízási
szerződés /
szo|gźita-

tás

2013/05
102

lakossági igények 6.571.230

T3t3

Bűnmegelőzési stratégia,
cselekvési teľv
(viktimizációs suľvey'
antiszoc. teammunka)

megbízási
szerzódés /
szo|gá|ta-

tás

201,3/03/
19

eredménýelen
beszerzési eljárás

miatt egyes
munkafázisok

késedelme,
szolgáltatások

feilesztése

0

T3/4 99-es busz kísérleti projekt
2013/03/

19
0

T4 Szociális pľogľamok

T4ĺ1
Közteriileti
áľtalomcsökkentő
szolgáltatások

megbízási
szerződés /
szo|gźita-

tás

2015/01,/
0l

eredménýelen
beszerzési eljárás

miatt a kezdés
késedelme

0

T4l2
Intenziv családmegtartó
szolgáltatások, motivációs
csomagok biztosítĺása

saját
teIesítés

JSzSzGyK

' 
/bér ł
külső

szo|gźůta-
tók

f0I3l03/
l8

eľedménýelen
Programalap

pźiyázatokmiatt a
kezdés késedelme,

szociális
szempontok

1.578.35 I

T4/3
Családfejlesztési
szolgáltatás, motivációs
csomagok biztosíŁása

2013l03ĺ
l8 4.166.039

T414 Tehetséggondozás

megbízási
szerzódés /
szo|gáita-

tás

fÜr4/09/
l5

eredménýeIen
közbeszerzési
eljárás miatt a

kezdés késedelme,
szakmai taľtalom

bővítése

2.80f.882

T5 Ktiziisségfejlesztés

T5/1

A Fiumei út és Dobozi utca
közötti teľületek FiDo
megtĄitásáůloz kapcsolódó
szociális progľźlm

saját
teljesítés

JSzSzGyK

' lbér

2014/061
t6

a létesítmény
felépítésének és

hasznźiatba
vételének

késedelme,
szolgáltatás
feilesztése

7.204.428

T5/2
A Kźůvária tér
megtĄitásźlhoz kapcsolódó
szociális pľogram

megbízási
szerződés /
szo|gáita-

tás

2014/05/
02

szo|gźitatás
fejlesztése

2.336.2s6

Gazdasági' fogla|koztatásĺ alpľogľam' a gazdaságfej lesztés pľoj ektelemeĺ

G1 Képzési progľamok

GI

A KesĄríĺgyáľ Közösségi
Ház G| pľogľamjai (ezen
belül: készségfejlesztő
képzések, l0 osztályos
fe|zárkőnatő képzés)

feladat-
elláüási

szerződés l
szo|gáita-

tás

f013/03/
01

lakossági igények r.4r7.419

G2 Foelalkoztatási progľamok

G2
A Keszýíigyálr Közösségi
Ház G2 programjai összesen
kzen beltil: álláskeľeső

feladat-
ellátísi

szerződés l
2013/03/

01
lakossági igények 1.232.90r



K|ub' tanácsadás
megváltozott
munkaképességiiek részére,
álláskereső tréning,,,P á|y źtm

fe|é,,, ''Üdv a klubban'',
Munkába állást sesíto
klubok)

szo|gźilta-
tás

G2l
4

Karľierut fejlesztés és
tanácsadás, diákmunka
mentorálás

mcgbízási
szerzódés l
szo|gá|ta-

tás

f0r3/12/
03

eredménýelen
beszerzési eljaľás

miatta kezdés
késedelme,

lakossási isénvek

r.2r9.314

G2/
5

Köz(össégi)-hely szociális
mosoda

saját
teljesítés

JSzSzGyK
, /bér

f0I4/06/
16

a helyiség
felújítĺásának és

hasznźiatba
vételének

késedelme,
szolgáltatás
feilesztése

f .568.535

G2/
6

Társadalomból kirekesáett
nők foglalkoztatása és
rehabilitációja

megbízási
szerződés /
szolgźůta-

tás

2014/07ĺ
01

eredménýelen
közbeszerzési
e[iáľás miatt a

kezdés késedelme,
szakmai taľtalom

bővítése

2.845.852

Osszesen 49.725.532

Számviteli
kategóľĺa

Maľadvány
összeg

Plusz 3 hónap
becsült fe|használás

Szoft pľogľamon belüli
átcso po ľtos ítáłs tew ezett

fisszepe
Eszközbeszerzés 7 333.426 0.000 -7 333.4f6
Ewéb szolsáltatás 25 925.522 21684.751 -4 240.771
Saiát teliesítés 16 466.584 28 040.781 r 574,197
Osszesen 49725.532 49 7f5.532 0,000

A TSZ-módosításban a szoft projektelemeket érintően az egyes számviteli, költségvetési sorok között
az a|éhbi becsü|t összegben szükséges átcsoportosítást kezdeményezni.

B) A pľojekt szakmai, műszaki taľtalmának bővítése

A ,,2007-2013 programozási idoszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Evőpai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származő támogatások felhasználásának rendjéről'' szóló
4/201|. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. $-a kiemelt projekt vonatkozásában lehetővé teszi, hogy az
összköltség azeredeti elszámolható összköltség Is%-át meg nem haladó méľtékű emelését, amelynek
érdekében a közszféra szewezet kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen

bemutatva és számszeľiĺsítve a költségnövekmény egyes okait, indokát.

A támogatáls növeléséről 1 milliárd forintot meghaladó tiámogatással ľendelkező kiemelt projekt
esetében a Nemzeti Fejlesztési Koľmánybizottság dönt. Az alábbiak szerint javasoljuk az MNPItr
projekt szakmai, műszaki taľtalmának növelését az a|átbbiak szerint:

onkormónyzati tulaj donban lévő lakóépiiletek felúj ítĺźsa

Javasoljuk, valamennyi MNPIII projekttel érintett bérhá.z vonatkozásában egyedi igényfelmérés
a|apjźn béľlakás korszeľÍĺsítési munkák, energiahatékonyságot növelő és lakhatási, fenntartĺási



költséget csökkentő beavatkozások végľehajtását. Pl.: kártyás közüzemi mel|ékmérők felszerelése,

frĺĺtéskoľszerűsítés, hőszigetelés' stb. A Lujza utca 8., Magdolna utca 22. lakőépnletek vonatkozásában
javasolt kiegészítő míiszaki tartalom megvalósítasą amelyek eddig a források korlátozottsźęa miatt
nem szeľepe |tek a p źůy ázatban.

Tórsąsluźz i tulaj donban lévő lakóépületek felúj ítasa

Javasoljuk a Magdolna Negyed Programokban eddig nem szerep|ő üársashrázi lakóépületek ľészleges

fclújítását az MNľIII pźlyáaatban cddig alkalmazott szcmpontokkal ĺĺssďlangban, az alríbbi területi
prioritások szerint: Mátyás tér, Teleki téą Fiumei út és Dobozi utca közötti zoldtertilet, Zsibárus-tömb,
valamint aLujza utca Magdolna utcáig tartő szakasza.

Indoklás: az MNP II és MNP III pľojektek keľetében eddig megvalósított felújítások folytatása,

kiegészítése, az eddig elsősorban közös területek, szerkezetek és há'|őzatok megújítására fókuszáló
felújításokra építve egyedi igények kielégítése, az e|végzett felújítások állagmegóvása, erységes
utcakép megjelenítése. Az alábbi költségek tar1a|mąz.zák az tervezés.előkészítés,
projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatrások (műszaki ellenőr, tervezői miĺvezetés,

stb.), valamint projektmenedzseľi dijak kiiltségét.

Koz os s égi sportudvarok, sportpólydk me gvilógítas a

Javasoljuk az MNPII keretében a Homok utca7., és Dankó utca 18. szttm a|att, valamint az MNPIII
keretében a Fiumei út és Dobozi utca köz<itti zöldterĺileten kialakított sportpályák megvilágításának
kiépítését.

Indoklás: a fejlesztést ahaszná|ati igények indokolják.

II. A beteľjesztés indoka

A szoft projektelemek maradványösszegének felhasználása, a pľojekt szakmai, miĺszaki tartalmának

bővítése, valamint a projekt befejezési határidejének módosításźthozTźtmogatási Szerzódés módosítási
kéľelem benyújtása szükséges, amelyről a Képviselő-testiilet dönt.

m. A dłintés céIja' pénzůĺgyi hatása

A döntés cé|ja a támogatói döntésben jóváhagyott tĺámogatási összeg feĺhasználása a szoft
projektelemek megvalósítási idejének meghosszabbítása, részben bővítése ľévén a lakossági igények,

és szakmai szempontok figyelembe vételével. A projekt befejezési hatĺáridejének módosításáva| jźtrő

többlet feladat-ellátás költségének fedezete szoft projektelemek esetében a páúyárati forrásban

Projektelem
Nettó becsiilt
ki,ltség @Fa

Afa összege
(eF0

Bruttó
becsült

kiiltsés kFt)

Elszdmolható
költség (eFĄ

Béľlakások korszerĺĺsítése,
energiahatékonyságot növelő,
lakhatási, és fenntaľhási
költséget csökkentő
beavatkozások

96 685 26 ros r22 790 96 685

Tráľsashrázi tulajdonban lévő
lakóépületek felúi ítása

365 000 98 550 463 ssD 463 550

Közösségi sportudvarok,
spoľtpályák megvilágítása
(FiDo, Dankó u. 18., Homok u.
7.)

l0 000 2 700 12 700 12 700

Osszesen 471 68s 127 355 599 040 572 935



ľendelkezésre źń|ő maradványöSszeg' aberuházási típusli tevékenységek esetében a többlettamogatási

igény. Fenntartási igény, és ehhez kapcsolódó üzemeltetési költség a spoľt és szabadidős létesítmények

megvilágítása esetében jelentkező áram és karbantartási díj, amelynek becstilt éves kiadási összege

nettó 500 ezer Ft. Az összeg tervezet, ami a végleges miĺszaki tartalom, illetve a sportpályák

tizemelése és kihasználtsága friggvényében módosulhat.

A fenntartási kötelezettség érdekében önként vállalt feladatként előzetes kötelezettségvállalás

szükséges hatźrozat|an iđőre évente megközelítőleg ó35 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. $ (5) bekezdés 14. pontján, a41. $ (3) bekezdésén, a 107. $-án, valaminta4/20|l. (I.28.) Korm.
ľendelet 61/A. $-án alapul.

Kérjiikaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Ha'rÁnoa,TlJAVAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. a) kezdeményezi a KMOP.S.I.|tB.|f-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest.Józsefváľos
Magdolna Negyed Pľogľam ltr. pľojekt ktittségvetésében az ,,oná||őan nem támogatható
szoft l Táľsadalmi, kiiztisségfejlesztési, bűnmege|őzésĺ, szocÍális, képzési és foglalkoztatási
pľogľamok'' megvalósítása soľán fe| nem használt támogatás (maľadvány)' jelenleg is
megvalósulás alatt lévő pľojektelemekľe ttirténő felhasználását az alábbiak szeľint:

fáľsadalmi' közösségi' szociáIis és

bűnmege|őzési alpľogľam

Feladat-
ellátás

jellege /
kts. típus

Kezdés
Ilosszabbítás
szükségessége

Maľadvány.
felhasználás

javasolt
ässzese

T1 Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok

T1/l
"'

Táľsadalmi akciók
megszervezése
(lomtalanítas, paľkok
takaritásą zij,ld udvarok
kialakít-ĺása)

saját
teljesítés

JSzSzGyK,
JKFVSZ/
béľ + külső
szolgáltatók

2013/0s/
1l

azépiilet.
felújítások
műszaki

taľtalmának
bővítése miatti

többletfeladatok'
épület-felújítások

utógondozása

2.030.730

TI/3

Lakossági táĘékoztatźs,
tanácsadás (ezen beliil:
InfoPont, Szomszédsági
házfe|ugy e|ők, JSzSzGyK és
JKFVSZ
proi ektasszi sztensek)

2013/03/
18

8.156.442

T2 KesztyĺigyáľKiiziisségiHánszo|gáltatás.bővítés

T2/1
A Keszffigyáľ Közösségi
HźLzT2lI programjai

feladat-
ellátĺási

szerződés /
szolsáltatás

2013/03t
01

lakossági
igények

5.595.153

T3 Bĺĺnmegelőzési pľogľamok

T3/2
Szomszédsági rendőľ
program

megbízási
szerződés /
szolgáůta

tás

2013/05/
02

lakossági
igények

6.57r.230

T3/3 Biĺnmeselőzési stratégia, megbizźsi 2013/03/ eredménvtelen 0



cselekvési terv
(viktimizációs survey'
antiszoc. teammunka)

szerződés /
szolgáltatás

t9 beszerzési eljárás
miatt egyes

munkafĺázisok
késedelme,

szolgáltatások
feilesztése

T3/4 99-es busz kísérleti projekt
2013/03/

19
0

T4 Szociálĺs pľoqľamok

T4/l
Közteľületi
árüalomcsökkentő
szolgáltatások

megbízási
szerzódés l
szolgáltatás

f0r5l0t/
01

eredménytelen
beszerzési eljarás

miatt a kezdés
késedelme

0

T4t2
Intenzív családmegtaľtó
szolgáltatások, motivációs
csomasok biztosítĺása

saját
teljesítés

JSzSzGyK, /
béľ + külső
szolgáltatók

f0t3/031
18

eredménýelen
Programalap

pźůyźzatokmiatl
a kezdés

késedeIme

1.578.351

T4l3
Családfejlesztési
szolgáltatás, motivációs
csomasok biaosítása

2013/03/
18

4.166.039

T4/4 Tehetséggondozás
megbízási
szerződés /
szolgáltatĺás

2014ĺ09l
15

eredménytelen
közbeszerzési
eljárás miatt a

kezdés
késedelme,

szakmai taľtalom
bővítése

2.802.882

T5 Kiiziisségfejlesztés

T5/1

A Fiumei út és Dobozi utca
közötti teľületek FiDo
megt$itásźthoz kapcsolódó
szociális program

saját
teljesítés

JSzSzGyK, /
bér

20|4ĺ06l
ĺ6

a létesítmény
felépítésének és

használatba
vételének

késedelme'
szolgáltatás
feilesztése

7.f04.428

T5/2
A Kálvária tér
meýjitásźthoz kapcsolódó
szociális program

megbízási
szerződés /
szo|páitatźs

f014/0s/
0f

szo|gźitatás
fejlesztése

f .336.256

Gazdasági, fog|alkoztatási alprogľam, a gazdaságfejlesztés pľojektelemei

G1 Képzési pľogľamok

G1

A Keszýíigyér Közösségi
}Jáz pľogramjai (pl.:
készségfejlesztő képzések,
10 osztálvos fe|zárk' képzés)

feladat-
elláĺási

szerződés /
szolsáltatás

2013/031
01

lakossági
igények

t.4r7.4t9

G2 Fo glalkoztatási pľogľamok

G2

A Keszýigyźtr Közösségi
HáE programjai összesen
(pl.: álláskereső Klub,
tanácsadás megváltozott
munkaképességÍĺek részére,
álláskereső tréning,,,P źiy ám
fe|é',, ''Üdv a klubban'',
Munkába állást sesítő
klubok)

feladat-
ellátĺási

szeľződés /
szolgáltatás

20131031

01

lakossági
igények

t.232.901

G2/
4

Kaľrierut fejlesztés és

tanácsadás. diákmunka
megbízasi
szerződés /

2013/r2l
03

eredménýelen
beszęrzési eliĺárás

r.2r9.3r4



mentorálás szolgáltatás miatt a kezdés
késedelme,
lakossági
isénvek

G2ĺ
5

Köz(össégi).hely szociális
mosoda

saját
teljesítés

JSzSzGyK, /
bér

f0|4ĺ06l
16

a helyiség
fe|újításának és

hasznźiatba
vételének

késedelme'
szolgáltatás
feilesztése

2.568.535

Gf/
6

Társadalomból kirekesztett
nők foglalkoztatása és
rehabilitációja

megbízási
szerződés /
szolgáltatás

2014/07t
0l

eľedménýelen
kĺizbeszerzési
eljárás miatt a

kezdés
késedelme,

szakmai tartalom
bővítése

2.845.852

Osszesen 49.725.53f

b) kezdeményezi a I(MoP-5.1,1tB-|2.k.2012.0001 azonosító számú, a Budapest.Józsefuáľos
Magdolna Negyed Pľogľam ltr. pľojekt 4/2011. (I. 28.) Koľm. ľendelet 61/A. $-a szeľintĺ
szakmai, míĺszaki tartalom bővítését és az eľedeti elszámolható tisszktiltsóg 15%.át meg nem
haladó mértékű tłibblet támogatási igény benyújtását az alábbĺak szeľint:

Projektelem Nettó becsijlt
kiiltség (eF)

Á7a asszege
(eFt)

Bruttó
becsíilt

kiiltsés fuFt)

ElszómoIható
kiiltség (eFt)

Bérlakások korszeľiĺsítése,
eneľgiahatékonyságot növelő,
lakhatasi, és fenntaľtási költséget
csökkentő beavatkozások

96 68s 26 105 122790 96 68s

Trírsashrázi tulajdonban lévő
lakóépĹiletek felúi ítása

365 000 98 550 463 550 463 550

Közösségi sportudvaľok,
sportpályák me gv i|ágítźts a (FiDo,
Dankó u. 18.. Homok u. 7.)

10 000 2 700 12 700 t2 700

Osszesen 471 685 127 355 599 040 572935

Egyt'ittal kezdeményezi az MNPil pĘekt befejezési hatáľidejének 2015.05.30.ró1 2015.08.30-ľa
tiiľténő módosítását.

c) a hatáľozat a-b) pontja alapján kezdeményezi a Nemzetgazdasági Minisztéľĺum Regionálĺs
Fejlesztési opeľatív Pľogramok Iránýtó Hatósága felé a KMoP-s.1.|tB-12.k.2012.0001
azonosító számú, a Budapest-Józsefuáľos Magdolna Negyed Pľogľam III. projekt Támogatási
Szeľződésének mĺódosítását.

d) felkéľi a Rév8 zrt..t a Támogatásĺ Szeľződés módosítás dokumentácĺójának az érintett
Pľojekt Megvalĺósítĺó Szeľvezetekkel kiiztisen töľténő iisszeállításáľa és a határozat b) pont
alapján tisszeállított részletes szakmaio műszaki taľtalom Képviselő-testĺilet számára tiiľténő
benyújtásáľa.



f) felkéľĺ a Polgáľmesteľt a módosítĺási kéľelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum
a|áírására és Pro Regio Közép-Magyaľoľszági RegionáIis Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit
Ktizhasznú Kft. ľészéľe töľténő benyújtásáľa.

Felelős: Polgármester

Határidő: a-c), Đ pontok esetében 2014. december 4.; d) pont esetében a KT 2015. évi első

rendes ülése

2. a) e|őzetes ktĺtelezettséget vállal határozat|an időľe évente 635 e Ft összegben a köziisségĺ

spoľtudvaľok, sportpályák megvi|ágítása @iDo, Dankó u. 18., Ilomok u. 7.) önként vállalt
feladat fenntartásáľa a helyi adóbevéte|ek teľhéľe.

b) felkéľi a Polgáľmesteľto hogy a 2. pontban fogla|ta|<at az éves kiiltségvetések készítésénél

vegye figyelembe.

c) felkéľĺ a Polgáľmesteľt vizsgá|ja meg annak lehetőségét, hogy a megvalósult téľvilágítás-

báůőzato|<at a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. milyen feltételekkel tudja átvenni

üzemeltetésľe.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: a)-b) esetén a mindenkori kĺlltségvetés készítése, c) pont esetén 2014. december 04.

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt., Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekjóléti Ktizpont, Jĺózsefuáľosi Kiizteľü|et.felĺigyelet és Váľosiizemeltetési Szolgálat'
Kisfa|u Kft., Józsefuáľosi Kiiziisségi lJázak NonpľoÍit Kft., Váľosfejlesztési és Főépítészi
tigyosztály, Pénzügyĺ ÜgyosztáIy

dľ. Kocsĺs Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbíásából

AttÍla
gárme,sťer

Kaiseľ József
képviselő

t. /' 
'l

,Ąil,M/^",ĺ"
I)ľ. Kovács Gábľiella

I

. november 25.

a|jegyző

lliijt i,."


