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VáľosgazdáIkodási és PénzĺiryiBĺzottság véleményezi
Humánszolgáltatásĺ Bĺzotts á g v éIeményezi
Hatźtro zati j av aslat a bizottsélg' széImáÍa:

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáitatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testii|etnek az e|óterjesztés megtáľgy a|źsáú.

Tiszte|t Képvise|ő-testület!

Előzmény
Képviselő-testiilet a 274/20|l. (VI. 16) szamú határozatźlban döntött arról, hogy a faültetési
e|óirányzat felhasználási tervének kidolgozásához munkacsoportot állít fel. A munkacsopoľt tagiaiként

A

az a|źtbbi személyeket jelölte ki:

Dr. Ferencz Orsolya,
Dudás Istvánné,
Kaiseľ JózseĹ
JakabĄ' Tamás,

Kovács Judit.

A

munkacsoport 2011. évben szakmai javaslatot do|gozott ki Józsefuáros fatelepítéséreés annak 3
éves fenntartásáľa, érintett területek: Be|ső JózŚefuáľos és a Tisztviselő-telep' továbbá a Szźaados tlt.
Ezen közbeszerzési ěrtemataľ1 el nem éro beszeruési eljárásról a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság (a továbbiakban: VPB) az 19|4/20|1. (XII.l4.) számri határozatában hozott döntést.
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A

munkacsopoľt szakmai javaslatot dolgozott

ki a Vajda

telepÍtésérevonatkozóan, mely beszerzési eljárásban a
hozta meg döntését.

Péter utcai osztósávban gyöngyvessző

VPB |24lf0I2. (II.0l.)

számű hatźrozatźlban

A

munkacsoport f0|2. évben az ápri|is 22-én Fölrd Napja alkalmából tartandó önkormányzati
ľendezvény keretében 235 db facsemete ültetésére vonatkozóan is javaslatot készített. Az eľről szóló
beszerzési eljaľásban a döntést a VPB 2012. ápri|is 13-án taľtott iilése keretében hozta meg.
TźĄékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy a munkacsopoľt személyi összetéte|e vźůtozott,tekintettel
ana, hogĺ a munkacsoport egyik tagja, Kovács Judit már nem dolgozik a Polgármesteri Hivatalban,
mely sziikségessé teszi a mllnkacsopoŕ ťnszetételénękmódosítását.

További módosítĺási igény, hogy időkiizben a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgá|at tevékenységi
köľe is változott, bővült. A SzolgáIat a|apitő okirat szerinti feladata többek között városkozséggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások,20|2. március l-jétől a zĺildterület kezelés. Mindez szintén
szükségessé teszi, hogy aSzo|gá|atvezetóje által kijelölt személy is a munkacsoport tagja leryen.
Fentieken tulmenően javaslom a munkacsoport tagjának Vörös

A munkacsopoľt tagjai feladataikat

Tamás képviselő urat.

dijazÁs nélktil |źltjźlke|, ezért az összetétel módosítása nem igényel

kö ltsé gvetés i fe dezetet.

1990. évi LXV. t<lľvény (a továbbiakban: ow.; 8. $ (1) bekezdése
települési önkoľmányzat feladata a helyi közszolgáltatĺĺsok körében kiilönösen a
településfejlesztés, az épitett és teľmészetiköľnyezet védelme, a helyi közutak és köztertiletek

A helyi önkormányzatokró| szóló

a

alapján

fenntaríása.

A Képviselő-testiilet döntése azow.2.

$ (2) bekezdésén, a 8. $ (1) bekezdéséna|apul.

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatározati

javaslatelfogadását.

Határozatijavas|at

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy
a 274/2011. (VI.16.) számű határozatźtban létľehozottmunkacsoport összetételét az a|ź.ůbiakszerint
módosítja:
A munkacsopoľt tagja:
- Dudás Istvánné,
- Dľ. Ferencz Orso|ya,
Kaiser Józset
JakabĘ Tamás,
Vöľös Tamás,
- aJőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője által kijelölt személy,
- a Polgármesteri Hivata|részéró| aJegyző által kijelölt személy.
-

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2012. źryri|is |9.

A dłintésvégľehajtás ńt végző szewezeti egység: Gazdálkodási
Budapest, f0|2. ápri|is

|6.
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Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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