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Táľgy: Javaslat a Józsefuaľosi Gyermekek ÜdtiltetésééľtKcjzhasznú Nonpľofit Kft.
iizęmeltetett Káptalanfiiredi Gyermek tábor gyermek vizesblokk felúiításĺĺra.
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Városgazdálkodási

és PénzĺigyiBizottság

vé|eményezi E]

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

E

Hatźfi ozati iav as|at a bizottság' szárnlár a:

A Városgazdálkodási

és PénzügyiBizottsaý HumĺínszoLgáItatásíBizottság javasolja a Képviselőtestületnek az előteľi es ztés mestźLrsvalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az onkormányzat

2012, és fOI3. évi költségvetés tervezésénéla Kft. az uzeme\tetésében |évő, de az
onkoľmányzat tu|ajdonéÍ. képező Káptalanfiiredi Gyermek táboľ létesítményeinekállapot fe|ü|vizsgálata
a|apján, tĺjbbek között az igen rossz állapotban ta|á|ható gyeľmek tábor vizesblokkjának felújítását jelölte
meg és kért rá fedezetet.

A

költségvetés helyzete csak a konyha felújítását tette lehetővé, amelyre az onkoľmányzat 5.000 e Ft

támogatás nyújtott a Kft részére.

Ugyanakkor a Kft. megteremtette 2012. évre az energetikai pá|ytnathoz szükséges 2 000 e Ft ĺjnrészt. A
Kormány f0|2. évben i|yen páůyázatot nem írtki, igy II9l20|2. (IV.05.) képviselő-testtileti határozat 4.
pontja a|apján2.000 e Ft-ot vissza kell utalnia az onkoľmányzat költségvetésébe.

A vizesblokk

ha|aszthatatlan felújítása3.500 e Ft-ba kerülne előzetes számítások szerint. Az Önkormányzat
vezetőivel töľtént egyeztetés után saját pénnlgyi lehetőségeit megvizsgálva' a gyeľÍnek vizesblokk
felújításának teljes költségéhez, kéri a Kft., hogy a 20|f . évi támogatásból fel nem haszná|t 2'000 e Ft-ot ne
kelljen visszautalni az önkoľmányzatnak, és 1 500 e Ft-nak af0|3. évi költségvetésből töľténő biztosítását.
-ľ"lĺ3ĺta,eban,
A Káptalanfuredi Gyermek tábor legfontosabb közösségi helyiségeinel.
mint amilyen a
konyha' a vendég és tanári vizes helyiségek voltak, részben vagy egészben vállalta bevételi terhéľea

flnanszirozäsát'

úlif ;{Ł;i.;-i"ĹT
ŻilĺjÁPR JÜ.

/ď,"Jiu,

A Kft.

nonproťlt jellege és tevékenységiköre ösztönzi arra, hogy a megtermelt és kigazdálkodott pénziigyi
lehetőségeiből segítse a tulajdonos által is jogosnak ítéltfejlesztésekhez adott támogatás kiegészítését.

A

gyermek vizesblokkľaigy 3 500 e Ft állna rendelkezésre, amely összegből 1.500 e Ft-ta|, mint többlet
támogatássa| a f0I3. évi trĺmogatási szerződést _ ami 73 600 e Ft _ meg kell emelni és így 75 100 e Ft lesz.
A felťljításra biztosított 3.500 e Ft támogatással a Kft külön számol el.

Aze|őző indokok alapján kérjük a Képviselő-testületet, hogy a f0I3. évi költségvetésben a kért 1 500 e Ft
támogatást biztosítsa és a 201f. évi támogatásból megmaradt f 000 e Ft összeget a Kft. a vizesblokk
fe|tĄ ításttra has ználhas

s

a fe l.

Az igy biztosított 3.500 e Ft összeg az e|őzetes koltségbecslésalapján elegendő fedezetet biztosít a
vizesblokk felúj ítására.
A Képviselő-testtilet hatásköre

a

Magyaľországhe|yi onkormányzatairő| sző|ő f0|

23. s (5) bekezdés 1l. pontján alapul.

Fenti ek a|apj ttn kérem az a|ábbi hatźro zati j avas l at

el

1.

évi CLXXXIX. törvény

fo gadás át.

Határozatijavaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

a Józsefuárosi Gyeľmekek ÜdultetéseéftKozhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Káptalanfiiredi

f.

az 1. pontban foglaltak fedezetéül 1.500 e Ft összegben a ll107-01 cím általános taľtalékot,2.000 e
Ft összegben a Kft 2012. évi fel nem használt önkormányzatitźlmogatását jel<ili meg.

Gyermek táboľ gyeľmek vizes helyiségeinek felújítására 3 500

e Ft-ot

biztosít.

3. a

Jőzsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. a f0I2' évi önkoľmányzati
támogatásából fel nem haszná|t 2.000 e Ft-ot ne utalja vissza az onkormányzatrészére, aú' az I.
pontbanmeghatározottfeladathozhaszná|jaf e|.

4.

a

f.

pontban fog|altak miatt az onkoľmányzatkiadás 11l07-0l cím működési cél és általános
tartalékon beltil az általános taľtalék e|őirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a i1801 cím
önként vállalt feladat - fe|ha|mozási célúátadott pénzeszkoz e|őirányzatára.

5. felkéri a

polgármesteľt

a

Józsefuárosi Gyeľmekek ÜdtiltetéséértKozhasznú Nonprofit Kft.

támogatási szerződésének módosítására és a|áírására a 4. pontban foglaltak miatt'

6.

a Józsefvárosi Gyermekek ÜdtiltetéséétKozhasznú Nonprofit Kft. a 3 500 e Ft-ot ktilön kezeli és
külön számo|ja

7. felkéri a

e| az eredeti

mríkĺjdésitámogatástól.

Józsefuáľosi Gyermekek ÜdtiltetéséétKozhasznú Nonprofit

Kft.

ugyvezetojét a

közbeszerzési értékhatáľtel nem érő beszerzési eljáľás lefolytatásáľa, és a vállalkozási szerződés
megkötésére az I, pontban meghatározott feladat tekintetében.

8.

felkéri a Polgármesteľt, hogy ahattrozatban foglaltakat a költségvetésről
szóló rendelet következő m ódosításánál ve gye fi gyelembe.

Fęlelős: Józsefuárosi Gyermekek ÜdtiltetéséértKozhasznúNonprofit Kft. ügyvezetó igazgatő
Hatáľidő: l-7. pontokban azonna|,8. pont esetében a költségvetés következő
Budapest, 2013. ápľilis l 8.

Törvényességi ellenőrzes:
Rimán Edina

jegyző

módosítása

