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Budapest J őzsefv árosĺ Onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a

Előterjesztő: Riman Edina - jegyzo

A képviselő-testtileti iilés időpontj a:20|2. november

Tárgy: TáĄékoztatő ahatáridőben

. sz. napirend

8.

el nem készült előterjesztések jegyzékéről

A napiľendet nyílt ülésen kelltárgyalni, döntés nem sztikséges.
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Városgazdátkodási és PénzůigyĺBizottság
Humánszolgáltatási

véIeményezítr

Buottságvéleményezi

tr

Hatáĺozati j av as|at a bizottság szttmtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý

HumánszolgáItatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testĺiletnek az e|óteriesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

18.$ (5) bekezdés alapján ,,Állandó napirendi pont _ tájékoztató formájĺźban_ a
Testtjlet áltat megszabott hatóridőben el nem laźszük előterjesztések jegłzéke,amely
tartalmazza a halasztás rövid indoklását ,ćs az előterjesztő által vállalt új határidőt.',
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A fentiek értelmében tájékoztatom a T. Képviselő-testÍiletet az
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faiiltetési előirdnyzat felhasznúlúsdra

444t2011. (XI.03.)

A Képviselő.testĹilet úgy dönt, hogy
1. elfogadja a 27412011.(VI.16.) számthatározaÍta| létľehozottmunkacsoport javaslaĹáĹ, a
B el ső Jó zsefu aro s és a Ti szťviselő -telep, tov źlbbá a Százado s ii fásítására.

2. felkéri a polgáľmesteľt a Mátyás tér kĺjzelében 27 db 10 cm törzsátméľőjű, (25-30 cm
kertilettĺ) fa telepítéséreés 3 éves fenntaľtásĺĺra, a Tisztviselő-telep területén 48 db 8 cm

torzsátmérójíi, (20-25 cm kerülehi) , a Szźnados úton 12 db 8 cm törzsátmérojú fa telepítésére
és 3 éves fenntartásaľakozbeszeruési érté|dlatárteI nem érő beszerzési eljaľás lebonyolítására.
Abeszerzés becsült értékebruttó 7.000 e Ft.

3. azidei évi fatiltetési előiľanyzat felhasználása érdekében és abeszerzési eljarás fedezetének
biztosításához az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címľől a
Köľnyezetvédelmi Alap, fapótlási céltaľtalékzároItkiadási e|oirányzatátaztxo|ás alólfeloldja
és egyben 10.000 eFt-ot Ft-ot átcsopoľtosít a 1l601 dologi e|őirtnyzat címre.

4. a 3 éves fenntartźs e|őírźlsamiatt' a Képviselő-testiilet 20II. évľől bruttó évi 1 millió
forintot f}I 4-ig feladattal terhelt pérumarađvanykéntkezel'i, biaosítj a.

5. a 2. pont szeľinti beszeruési eljĺĺráslefolytatása után a 3. pont szerinti e|oirźnyzat

maľadványösszegének fe|használásával kapcsolatos đöntéshozata|ra - a 27412011.(VI.16.)
számuhatátozattal létrehozott munkacsoport szakmai javaslata alapjźn _ a Városgazdálkodási
és PénzĹĺgyiB izottság ot hata|mazza feI.

6. felkéri a polgármesteľt' hogy a kĺiltségvetéskövetkező módosításakoľ, valamint az azt

következő évek tervezésénéla hatáĺozatban foglaltakat vegye figyelembe.

7. felkéľia 27412011. (VI.16.) számú hatáľozattal létľehozottmunkacsoportot, how
2012. máius 31.ig egv ttibb évľeszóIó átfoeó stľatégiát doleozzon ki aľľól. hogy hol lehet
úi területeken a zöldfelületeket ntivelnĺ' fásítani, és ezt teľiessze a Képviselő-testület elé.
Felelős : polgiírmester
Hatźriđő:1-5. pontok esetén 20II. november 3. , 6.pont esetén a ktlltségvetésmódosítása
20||. december 31., valamint a kĺivetkezó évek költségvetésének tervezése.
7. pont esetén 2012. máius 31.

A

Gazdálkodási Üeyosztálv tájékoztatása alapján: a munkacsoport 2012. novemberi
kiivetkező ĺilésénkido|gozza a stratégiát, és a Képviselő-testület 2012. decembeľ havi
első üléséľekészůile| az e|őterjesztés.

Javaslat a Jóaefvdrosi onkormdnyzat 2012. évi költségletésérdl saíló ľendelet
elfogadúsdra
4st2012. (rr. 16.)

2012. évi költségvetés a ktiztisztvĺselőknek albéľletihozzáiárulásra. szociáIis.
temetési. családalapítási támoeatásra. egyéb költségtérítésľefoľráshĺánv miatt
fedezetet nem biztosít. ezéľtfelkéri a Ktizterület.l.elůĺgvelet vezetöiét. hogY a máľcius
havi másodĺk ľendes testületi ĺĺlésrea ktiltséevetésiszeľvre vonatkozó kiizszolgálati
iowiszonyban állók iowiszonvainak eeves kérdéseiről szóló ľendelet teľvezetét

6. a

készítseel és teriessze be a Testület elé.

Felelős : a Kiizterĺilet-felügyelet vezetői e
Határidő: a képviselő.testület 2012. máľciusi második rendes ůilése.

A Gazdálkodási iigyosztály tájékoztatása alapján: a Kłizteľület.felĺigye|et igazgatójának
tájékoztatása alapján a döntést a 20|3. évi kiiltségvetéselkészítésekoľkívánja a
Képviselő.testület elé teľj eszteni.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Budapest, 20|2. október ....
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Riman Edina
jegyző

Tĺirvényességiellenőrzés :

Rimán Edina
jegĺző
nevében és megbízásából:

ĺĺ,
aljegyzó

