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A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1.

a Magdolna Negyed Pľogľam III. keľetében az a|ábbi tinkoľmányzati tulajdonban átló
lakásokat átmeneti cseľelakásnak jelłili ki, melyek a pľojekt keľetében a kikiiltiizést
igénylők elhelyezésétbiztosítj a:

Cím

Szobaszlźm

Komfortfokozat

Méret

Dankó u.30.3. em.6.

1 szoba

komfoľtos

33.46 mz

Dankó u.40.4. em.

1.

f

szoba

iisszkomfoľtos

58.45 m2

Kőľis u. tLĺa. fszt.14.

1

szoba

komfort né|kĺi|i

42.80 mz

Magđolnau.33.2. em.4.

I szoba

összkomfoľtos

f7.50 m2

Masdolna u.33.3. em.2.

I szoba

tisszkomfoľtos

27.60 mz

Masdolna u.

44. 3. em. 19.

I szoba

komfoľt nélkĺili

33.30 m2

vav Ádám u.

6. fszt. 16.

1.5 szoba

komfoľtos

36.40 mr

Felelős:

Polgáľmester

Hatźtridó: 2013. október

2.

a) a hatáľozat

16.

l.

pontja szeľĺntĺlalĺ.ások felújításáľaó.388'1 e Ft-ot biztosít, mely
tartalmazza a kivitelezés költségét, a bonyolítási díjat és a műszakĺ ellenőľzési díjat.

Đ

az Ónkormdnyzat a 11604 cím önként vlźllatt fetadat Magdolna negled III projekt sajdt
forrds dologi előirónyzatdn beliil a pdlydzaÍ elóÍkészítés15.926 e Ft összegét és a temezésí
feladatok 19.574 e Ft összegét ótcsopoľtosítja az aldbbi dologi kiadásokra:
- a kiköltöztetésekre, cserelakdsok kíalakítlÍsóra 7.000 e Ft-ot,
- a közÍeriileti beruhdzósokndlfelmeriilő

egles elemek költségeíre 10.000 e Ft-ot,

- tdrsadalmi

és gazdasógí programok sorón a kialakítósra keriilőÍ nonprotit szolgdltató
helyiségek rezsiköltsége és infrastruktúrdja 18.500 e Ft.ot,
c) a2.a) pont fedezetéül a 2.b) pontban meghatáľozott előiľányzatot jeltili meg.
d) fetkéľia Polgáľmesteľt' hogy a kiiltségvetésľőlszólĺó ľendelet kiivetkező módosításánál
a 2.a)-2.c) pontban foglaltakat vegye Íigyelembe.
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3.

Felelős:

Polgármesteľ

Határidő:

2.a)-2.c) pont esetén 2013. október |6., 2.d) pont esetén a költségvetésről
szóló rendelet következő módosítása

a) a hatáľozat 2. pontja a|apján felkéľia Kisfalu Kft. Íĺgyvezető igazgatőjáú a lakásokľa
vonatkozó tételes kiiltségvetés elkészíttetéséľe,
a vá||alkozási szeľződés előkészítéséľe,
valamint a bonyolításĺés mííszakie|lenőľzési tevékenységekľevonatkozó szerződés

előkészítéséľeés elfogadás céljábóI
történő előteľjesztéséľe.

a

VárosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság

e|é

b) a bonyolítási díjat a kĺvitelezésĺkiiltség nettő So/o-átban, a műszakĺ ellenőrzési díjat a
kivite|ezési köttség nettő l,SoÁ-ában ál|apítja meg.

4.

Felelős:

Kisfalu Kft . ügyvezetője

Határidő:

a)20L3. október
ülései

16.

b) a Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rendes

elfogadja az előteľjesztés 1. számr'i mellékletétképező, a ,,Budapest-Józsefváľos,
Magdo|na Negyed Pľogľam III tárgyűi, pľojektre vonatkozóan a Józsefváľosi
Kiizbiztonsági Polgáľőľségés (šatasztrőfavédelmi onkéntes Ttizo|tő Egyesiilettel
megkiitendő Együttműködési Megá||apodást és felkéri a Polgáľmesteľt a megá|Iapodás
a|áírására.

Az egyĺittmÍĺködésimegállapodás kfiltségvetésifedezetet nem igényel.
Felelős:

3.

Polgármester

Határidő: 2013. októbeľ 16.
a) az Onkoľmányzat Józsefváľosi

Közösségi lďLá.zak Nonpľofit Kft-vel kötött
^
Negyed Pľogľam III.'' (azonosító sám: KMoP.
,,Budapest.Józsefváľos' Magdolna
5.|.1tB-12-k-2012-0001) a Kesztyűgyáľ Kiizösségi Hán (1084 Budapest' Mátyás téľ15.)
szeľvezésébenzaj|ő pľogľamok feladatainak e|látásáľa'' vonatkozó feladat-e|látási
szeľződést módosítja oly mĺódon' hogy a Nonpľofit Kft. saját megvalósításr'i pľogramjait
kiegészíti az iľodalmi kör' női toľna' sporttáľs foglalkozásokkal, melyľe 1.568.450 Ft-ot
biztosít' és ezze| az összeggel a fe|adat.el|átási szeľződés 5.1. pontja szeľinti bľuttó
76 788 |32Ft díj tisszegét megemeli.
Fedezete az MhIP|TI pľojekt páiyá.zati támogatás összege.

b) felkéľia

Polgáľmestert

a

batározat 5.a) pontja feladat-ellátĺĺsi szeľződés

módosításának előkészítéséľealáírásáľa.
Felelős:

Polgáľmesteľ

Hatźttidő: 2013.
6.

október 16.

a) elfogadja az előterjesztés 2. száłmű mellékletét képező, a KMoP-5.1.|tB-12-k-20t20001 pályázat megva|ósításáľa vonatkozó Támogatási Szeľződés aktualizált 9.. számú
mellékletét.

b) felkéľia Polgáľmesteľt az aktualizáIt melléklet alapján nyújtson be
bejelentési kéľelmeta Pľo Regio Közhasznr'i Nonpľofit lfft. felé.
Felelős:

Polgáľmester

Hatáľidő:

6.a) pont esetén 2013. októbeľ

l6.

változás

ó.b) pont esetén 2013. október 18.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti

egység: Rév8 Zľt., Kisfalu Kft., Józsefvárosi Közösségi

HázakNonprofit Kft., Pénzĺigyi Ügyosztály

Budapest, 2013. október l5.
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