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a: 2012. októberó.

Táľgy: Javaslat fedezet biztosítĺĺsáraĺsko|aĺspoľtudvarok fejlesztéséhez
A

napirendet nyílt ülésen ke||ttrgyalni, a határozat e|fogadásához minősített szavazattobbség

szĹikséges.
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YárosgazdálkodásÍ és Pénzĺigyi Bizottság
Humánszolgáltatási

véleményeá X

Bizottságvéleményezi

X

Határ ozati j av as|at a bizottsáB sztlmźra.

A

Vaľosgazdálkodási és Pén-Zügyi Bizotf,sĘÄIumansm|gźůtatźsi
Buottstlg javasolja
testĺileťnęk az előten esnés mestá'rw altrstrt.

T

a Képviselő-

isztelt KépviselĹtes tůilet!

Előzmények
Mtr. kerĺlet Német u. 14. szám ďatti Németh L,źÉztóÁltatĺánosIskola sportudvarainak felujítasaĺól
a Képviselő-testr.iLlęt a 270l2al2. (VI. 21.) hatźroz.atźwa|, 14.922.500'. Ft <isszeg biztosítasávď dontött' Az
osszeg atęrvezés és kivitelezés k<lltségeit is magában foglďja.
Budapest

Ä Kisfalu Kft. a határozafrakmegfelelően'

beszerzesi eljánás keretében kiválasztott tsrvező taĺsasĘgal - a
Vaľosgazdálkod:ási és Pénztigyi Bizaürsźlg 849120|2. (Vtr.10.) szilmú hatźtroaÍaalapjtn - kötÓtt tervezési
szerződés keretében elkészíttettea szüLséges terveket. A tervezés koltsége bruttó 736,6eFt.
Tervezés folyamán kiemelt hangsulyt kapott az iskola vezetéséve|és a testneve(ő tantro|d<a| tortént tobbszöri
tewegyeztetés. Alapigény volt a József utca 2f . szán alatti, jelenĺeg asďaltburkolatu udvaron |abdajátékokat
binosító, gumiburkolatos - világítassal, csapadé|<llu elvezetéssel ręndęlkező - sporťpďya kiaĺakítasa.
,Ąz alapígény mellett igéĺyvott a Német utcai udvarban a legszükségesebb tereprendezés mellett a magas és

tavolugróhe|y biztositźtsa. Azonban a tęrv eľTe a telekre az iskola ráltal igényelt módon teljes felületre
megfelelő terep és betonalap előkésátéssel - gumiburkolatos borításra késztilt.
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Kisfalu Kft. javasolja, hogy a Jőzsef utcai udvar sportcélú felújítasára, |łvitelező kiválasztására a
beszerzési eljánĺs haladékalanul kezdődjon el. A Nómst utcď udvar spoľtcélúfelujítasa a f013, év tavaszán
kezdődjön.
Képüselő-testtilet és Szervei Szeĺvezeti és MĺÍk<'désiSzĺibétlyatáró1. szőLő 19/2009. (v.06.)
önkornuányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pontjának c) ďpontja ďapjám aYárosgazdźikodasi és Pénzügyi
BizottsĘhatiĺskörébe tartnzika beszerzesi eljánás eredményének megallapíüísa.

A

A l(sfalu Kft. szakrrrai javaslatálak indolcai:
Némęt utcai udvarban jelentős frldmunka előkészítésután szerelőbeton készítéseszĺikségesa
gumiburkolat fogadźséĺra'melynél a betonk<ltés technológiď idejet be kell taľtani. Az időjárźsi viszonyokra
tekintettel a gumiburkolat mar nem fektethaĘ mert ł5,C áJaü. ablĺko|atĺagasztźskémiaiľeakciója leall.

A

vonatkozó beruhĺázás 20|2. évi lebonyolítasa érdekében sziikséges a fl1lfIIf . (YI.
képviselő-testĺi|ďi
ÍnÍźnozatmóđosíüása.
sztmú
-)
Tárgý beruházasi fęladatok teljes köríĺ bonyolítasát,míiszaki e||enőrzéséÍaKisfalu Kft. |átja e|, dijazása az
Önkormanyzat és a Kisfalu Kft. közĺjtt 2012. szeptember Ol-jstől hatalyba lépő módosítasokkal egységes
szęrkezetben lévő megbízási szerződése ďapjan.

A József utcai udvarra
2

I

A Képviselő.testĺilet döntése
8. $ (l) bekezdésénalapul.

a helyi önkormányzatolaól

szóló 1990. évi LXV. torvény 2. E Q) bekezdésén,a

Fentiek ďapj an kérem az a|thbi hataĺozati javaslat elfogadasát.

HĺrÁnozĺ'rrJAvASI-AT
A Képviselő-testü|et

l.

úgy dlnt' hogy

a2l0/f012. (VI. 21.) szÍm,űhatÁĺozatźnak1. pontját azalźlbbiak szerint módosítja:
,,a Németh Lćsz|ő Áltaĺanos Iskola József utca 2f . szźnn alatti (hĺsz: 349L6) sporhrdvarát f0I2. évben
felujítja és a feladat végrebajüására (kivitelezés) 9.736,6 e Ft osszeget biztosít.''

2.

az 1. pontban foglďtak miatt a az onkormányzaĺ kiadás 1160l cím felujítasi előkěnyzatźt 5.185,9 e Fttal cs<jlkenti es ezze| egýdejÍĺleg a 11l07-0t cím mfüĺjdésicél és ĺáltalános tartlalékon belül az általanos
t:rrta|ék e|őirtnyzatźt ugyan ezen ĺisszeggel megemeli a Német Á.ttal*os Iskola sporľudvarai
felúj ítasának cs<ikkenése miatt.

3.

fęlkéri a polgármesteĄ hogy az önkormźnyzatkĺiltségvďésérőI sző|ő rendelet kovetkező módosítasánal
vegye figyelembe.

Felelős:
Hatandő:
következő

Polgłĺrmester
1-2. pont esetében 2012. oktőber
módosítása

Ä dtintés végrehajtĺĺsátvégző szervezeti

l8., 3. pont

esetében a koltségvetésről szóló rendelęt

eglség: Kisfalu Kft.' Pénzüryi ÜgyosĺáIy, Gazdálkodási
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Budapest, 20l'2.. október 15.

Sántha Péteľné
alpolgáľmester

Törvényess égi e|Ienőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nĘben és megbízásából:
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