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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

L Tényállás és a đłintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A Képviselő-testtilet a 46812013, (X[.18.) számú'határozatálban elfogadta a Kisfalu Kft fol4.január l-tol hatá-
lyos Vagyongazdálkodási szerződését, amely tarta|mazzaa Tiáľsaság feladatainak rész|etezését ěs azok díjazását.

A Vagyongazdálkodási szerzodés 2014. december 31-ig van hatályban. Mivel a Kisfalu Kft. által végzett va-
gyongazdá,|kodási és vagyonkeze|ési feladatok folyamatosságát biztosítani szükséges, intézkedni kell a szeľző-
dés megho s szabbítása érdekében.

A szerződés megkötése érdekében kozbeszerzési eljárás lefolýatása nem szükséges. A közbeszerzésekľől szóló
fOII. évi Cvlil. törvény 9' $ k) pont alapján:
,,9.s (1) E ttirvényt nem kell alkąlmazni
k) azokra a megdllapoddsokra, amelyeket
ką) a 6.g (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajĺźnlatkérő és az egyediili tulajdoruiban lévő gazdólkodó Szervezet
köt egymdssal, amely felett az ajłinlatkérő _ tekintettel a kö4feladat, illene a közszolgóltatós ellótásóval vagy
elĺ,ĺźtĺisĺinak megs7ervezésével összefiiggő feladatĺira _ a7 ügyvezetési jellegii feladatok elldtdsĺźt illetően teljes
kör{i ellenőrzési jogokkal renlelkezik és képes a gazdĺilkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek
alapvető befolyĺisolĺisóra, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazddlkodó szervezet adott üzleti evben elért
nettó ĺirbevételének legaldbb 80vo-a az egyedüli tag (részvényes) ajdnlatkérővel karcndő szerződések teljesítésé-
ből szĺirmazik',,
A 6. $ az érintett ajánlatkérőkethatźtrozza meg (minisztérium Miniszterelncĺkség, a központosított közbeszerzés
során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, állam, helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv, koza|apít-
vány, stb...).

A Kbt.9. $ (3) bekezdése alapján:
,,Az (]) bekezdés k) pontja szeinti szerződések - ha a törvény eltérően nem ren.delkezik _ hntĺirozott időre, leg-

feljebb 5 évre köthetők.,,
A fenti feltételek a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkormrínyzat és a Kisfalu Kft. vonatkozásában
teljes egészében telj esülnek.
Mindezek alapján közbeszerzési eljrárás lefolytatásrára nincs szlikség, ktilönös tekintettel arra, hogy a szerzodés-
ben foglalt feladatokat _ változő tartalommal - már 1997 . óta a Kisfalu Kft láda el, illetve az e|idegenítés pénz-
ügyi bonyolítási feladatkort af004-f005-ben lefolytatott kozbeszerzési eljrárás sorián nyeľte el.

A szerződés módosítás a feladatellátás tarta|mát és terjedelmét nem módosítja, a hatá|yát hosszabbítja meg,
2015. december 3l -ig.
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A fa14. november 6-án elfogadott új sZMSZ-ben néhány fogalmi meghatározás pontosításra' illetve az eddig
hiányzó fogalmakkal is kiegészítésre került. Ezekafogalmak vannak áívezetve a{zerződés 30. j), illetve 30. n)
pontjaiban. Az új SZMSZ pedig a normatív eloírások között, a szerződés 1 1. k) pontjában.

Az elmúlt év során a táĺsashiĺz tulajdont a|apító okiratok (főként az okiratmellékletét képezo műszaki dokumen-
táció) készítésével kapcsolatos jogszabá|yi előíľások jelentós ménékben vá|toztak, mint peloĺu| az a|aptajzot
f<ildhivatali zálradé|<ka| kell ellátni; okirat módosításánál nem csak az érintett szint a|aprajzát kell tenyuitanĺ a
fĺildhivatalhoz, hanem az összes szintajzot a már említett foldhivatali záľadékolással; a rajzokatfcjldmérőnek
kézjegyével kell ellátnia; minden mrír fennálló épület esetében szükséges hatósági bizonyÍtvány benyujtása az
okirat mellé.

Az okirat készítésére (fz.O}o,- pt + Áfďalbetét) és módosításáľa (közos tulajdont érinto módosítás 18.500,- Ft +
Afata|betét, közös tulajdont nem érinto módosíĺás 15.0OO,- Ft + Ärĺĺu"teĐ vonatkozó díjazáls 2007. évben ke-
rtilt megállapításra, amely alapjrán már az idei év soriín is nehézségekbe ütközcitt, újabb társasház a|apításravo-
natkozó megbízást ezen a megbízási díj szinten már nem lehet kiadni. A díjazás mértékéĺiek módosítása szĺiksé-
ges, amely nem éľinti koltségvetésben előre biztosított keret mértékét, mivel az a|apító okirat készítések száma
az utóbbi időben olyan mértékben visszaesett, hogy a megbízási díj emelésével is biztosítható a keret felhaszná-
lása, és nem lépi trĺl a költség azt.

Előzoek alapján javasoljuk az onkormányzat és a Kisfalu Kft. köz<itt fennálló Vagyongazdálkodási szerzodés
meghosszabbítását 2015. december 3l-ig, továbbá a Vagyongazdálkodási Szerződés 83. a) és 85. pontjrának mó-
dosítását az a|átbbiak szerint:
8,3. a) Társasház alapítása esetén (ideértve a műszaki felmérést és a jogi közreműködést is) 45.000,- Ft +
Afďki.i|ön tulajdon, továbbá megbízott jogosult az a|apítő okirat készítéshez kapcsolódó költségek (pl.: földhiva-
tali eljárási díj) megtérítésére.
85. A 2007. szeptember I-ét mege|ózo idószakban keletkezett hibás alapító okiľatok kíjavításaert, módosításáért
45.000'- Ft + Afďkülön tu|ajdon, továbbá megbízott jogosu|t az a|apítő okirat módosítás soľán felmeľüIt koltsé-
gek (postázás, földhivatali eljáľási díj, stb) megtérítéséľe.

Az onkormáĺnyzat vagyonráról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóIó 66|fOI2. (xII.13.) számú
önkormányzati rendelet módosításra, kiegészítésľe kertil, az tnkormányzat és szervei vagyonleltár készítési
kötelezettségével. A rendelet alapján mind az ingó, mind pedig az ingatlanvagyon |e|tározálsát rendszeresen,
háromévente el kell végezni. A Kisfalu Kft kezelésébe adott ingóságok és ingatlanállomány |e|tározásáva| kap-
csolatban (Ii I79lA. pont kerül a szerzodésbe. A feladatellátás díjazását illetően akövetkezo évekre vonatkozó
költségvetés elfogadásakor szükséges megállapodni.

II. A beteľjesztés indoka

A Budapest Fováros VIII. kerütet Józsefvĺárosi onkormányzat és a Kisfalu Kft. kozött 2013. december 31-ig
hatályos Megbízási szerződés gyökeresen áta|akításÍa került, az elvárásoknak megfelelően. Az újonnan
megkotésre került vagyongazdálkodási szeľzodés az űj jogszabályi környezetnek 1Áht, Ávr, Mötv, Kbt.)
maradéktalanul megfelel, teljes mértékben lefedi a Kisfalu Kft által ellátott feladatkördket, és szerkezetileg is
álta|akítÁsra került, a szerződő felek kĺjzös akaratának és a törvényességi eloírásoknak megfelelően.
A szerzodés megkötését megelőzően a felek pontról pontra egyeztették a feladatellátással kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket, a felek együttműkodéSét, illetve az e|számolási feltételeket. A szerződés tehát a jelen
formájában megfelel mind a jogi feltételeknek, mind a felek egymás iránti elvárásainak, annak további
módosítására nincs szükség.

III. A döntés cé|ja' p,énzügyÍ haĹása

A dontésnek pénzijgyi hatása a miír ismerteken túl nincs, külön fedezetet nem igényel.
A feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek és kiadások a tárgyévi költségvetésben beállításra kerültek, a
sziikséges változásokľól a következo évek költségvetésének elfogadása során szükséges megállapodni.
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IV. Jogszabályi kłiľnyezet

A Képviselo-testület döntése a Magyarországhe|yi önkormányzatairól sző|őfOIl. évi CLXXXIX. törvény 23. $
(5) bekezdésén, valamint a 4|. $-án és 107. $-án alapul.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező Szerzodés módosítást
fogadja el.

Határozati javaslat

(......hó .....nap). ........számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságrigy dcint, hogy

1.) a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefviárosi onkormányzat és a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó
Kft. között f0I4. januáĺ l-tol hatályos Vagyongazdálkodási szerzodés módosítást _ a melléklet szerint, az
abban foglalt módosításokkal együtt - meghosszabbítjafOl1. december 31-ig.

2.) felkéri a polgármestert aZ előterjesztés mellékletét képezó Vagyongazdálkodási szerződés módosítás
a|áírásálta.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft' Ĺigyveze to igazgatőja
Határido: 2014. december 15.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺirét érinto d<intések esetén javaslata aközzététe|módjára:

nem indokolt hirdetőtáblrán

Budapest, 2014. december 3.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ügyvezetó igazgatő

KÉsirpľľB. KIsFALU KFT.
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.iii'',.. śz. Szerződés módosítás
vagyongazdálkodásĺ feladatok ellátásáľa

amely
egyrészrő| a Budapest Főváľos VIil. keľůilet Józsefváľosi onkoľmányzat (székhelye: 1082
Budapest, Baross u. 63-67.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester; statisztikai számjele:
I51357L5-84II-32I-0I; adőszátma: 15735715-2-42: tiĺrzsszátma 735115.. bankszámlus,á^u.
1 4 1 003 09 - 102L39 49 -0 1 000006) - a további akb an: onkormányzat,

másrészről a Kisfalu Józsefváľosĺ Vagyongazdálkodó Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Losonci u.
2. képviseli: Kovács Ottó ügyvezető igazgatő. statisztikai számjele: 108571Ig-6832-LL3-oI.
ađőszáma: 10857119-2-42. cé,gtregyzékszáma: Cg.0I-o9-f65463) _ a továbbiakban: Kisfalu Kft. ; a
továbbiakban együtt: Felek _ között jött létre alulÍľott helyen és napon az aláhbifeltételekkel:

1. A Felek 2013. december 18-rán hatfuozott időre szeruóđést kotöttek egymással a
va|yorl$azdálkodási feladatok elláltáłsátra, amely szeruődést az a|u|írott helyen és napon a jelen
szeľződésmódosítás aIapjarl közĺls megegy ezéssel a kovetkezok szerint módosítj ák.

f. A Felek aszerzódés 4. pontját az a|ábbiak szerint módosítjak:

A Kisfalu Kft. e||átja a mindenkori vagyonkatasztet szeľinti önkormányzati üzleti Vagyon
tekintetében az izemeLtetési, kezelési, hasznosítási feladatokat, a szetzodés 1. és 2. számĹl
mellékleteiben felsorolt ingatlanok tekintetében azizemeltetési feladatok közül a kaľbantartást.

3. Az I. pontban rogzített szerződés 8. pontjában meghatfuozott szeruodés hatáIya 2oL5.
december 3l-ig szó|' a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ....,.l20I4. (X[....) számĹl
hatfuozata alapján.

4. A Felek a szerułídés 11. pont k) alpontját az aIálbbiak szerint módosítjak:

tA Kisfalu Kft.-re hóruló feladatok tartalmĺit meghatórozó önkormónyzati rendelet
módosítósaiklĺal és kiegészítéseikkel egyiitt _ a jelen szerződés létrejöttének idpontjóban a
következők:]

k) 36lf0l4. (XI.06.) önkoľmányzati ľendelet Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkoľmányzat aKépviselő-testület és Szeľvei Szewezeti és Mtiködési SzabályzatáróI.

5. A Felek aszeruőđés 30. pont j) alpontját az alábbiak szeľint módosítjfü:

Üzemeltetés: külĺjnösen a vagyonelem őrzése (ktilön megbízás alapjan), karbantaľtása, gondozása,
állagmegóvása, épĹiletgépészeti berendezések karbantaľtása, szeľződéskötés és továĺbbszátm|ázás,
koz.jzemi szolgáitatókkal való kapcsolattartás, portaszolgálat és gondnoksági feladatok ellátása,
kármentesítés,kaszálás, gyomtalanítás, ingatlanszo|gáItatźtsi feladatok.

6. A Felek a szerzőďés 30. pontját a következő n) alponttal egészítik ki:

Hasznosítás: az ingatlan birtoklása, használata, hasznok szedése, ezen jogok bármely - a tulajdonjog
źtrvházásált nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe
adást, valamint a haszonélvezeti jog a|apításźlt.

7 . A felek a szerződés 83. pontjának a) pontját az a|álbbiak szeľint módosítják:
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Társasház alapítása esetén (ideéľtve a műszaki felmérést és a jogi kcizreműködést is) 45.000,- Ft +
Afa/külön tulajdon, továbbá megbízottjogosult az a|apítő okiľat készítéshez kapcsolódó költségek
(pl. : földhivatali elj ráľási díj ) megtér ítés&e.

8. A felek a szerződés 85. pontját az a|źhbiak szerint módosítják:

A f007. szeptembeľ l-ét megelőző időszakban keletkezett hibás alapítő okiratok kljavítźłsáéĺ",
módosításáért 45.000,- Ft + Áraĺ<tĺltin tulajdon, továbbá megbízott jogosult az aLapítő okirat
módosítás során felmertilt költségek (postázás, földhivatali eljárási díj, stb) megtérítésére.

9. A Felek aszerződést a következó I79lA. ponttal egészítik ki:

A Kisfalu Kft. ellátja a külön ĺinkormányzati ľendeletben és szabá|yzatbaĺmeghatáltozottak szerint:

a) a mindenkoľi vagyonkataszteľ szerinti <inkormrányzatiiz|eti vagyon le|táĺozását,
b) az a) ponthoz kapcsolódó, a Kisfalu Kft. leltárkĺirzetébe tartozó ingó vagyonelemek

Ieltározását.

10. A szerződés többi, a jelen szerződés módosítással nem éľintett pontjai változatlanul
hatályban maradnak.
Jelen szerzóđés módosítás az ercđetí szeruodés elválaszthatatLarl részét képezi, azzal egyutt
éľvényes.

Budapest' f0I4. decembeľ,,. . ..''

Budapest Főváros VIII. kerület Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft.
Józsefváľosi Ônkormányzat képviseletében: Kovács Ottó

képviseletében: dľ. Kocsis Máté igyvezeto igazgatő
polgármesteľ

Fedezete: Dátum: Budapest, 2oL4. decembeľ ...

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Práris Gyuláné
p énzngy i ijgy o sztá'Iyv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásáłb ó|



Dr. Kovács Gabriella
a|jegyző


