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ELoTERJESZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|5.február 9-i üIésére

Tárg5'3 Javaslat a Jĺízsefváľosi Egészségügyi Szolgálat épületének fetújításához kapcsolrĺdóin gatlan használati döntések me[nőLatawri

Eloteljeszto: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezeto igazgatőKészítette: Nováczki Eleonóľa đivízióvęzeto 
v !

A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni
A döntés e l fo gadásáh o z egy szerls, szav azattöbb sé g szüksé ges.

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése:
A Nernzeti Fejlesztési Ügynökség 2013.június t4-énkiemelt pľojekt felhívást tettkozzéKMoP-4.3.2lA-l3 kódszámon a ,,Közép-Magyarországi opeľatív Program - Egészségügyi szolgáltatásokjáľóbeteg-szakel|átás fejlesztése;' címmel. e repviselő-testület a zšsĺzolz. (VI. 27.) számuIlatározatában döntött aľľól, hogy a Nemzeti Fejlesztési u*y".Ĺ,ng anäi wĺ"KMoP-4.3 '2/A-|3kódszámú pályázaton indul, az, Aurőra utcai rendelőinté zet felujításával a magasabb szintrĺegészségtigyi ellátás megteremtése céljából.
A Budapest VIII.' Auróľa u.22-28. szám alatti rendelő intézet felújításához kapcsoló d,óan igénymeľtilt fel az intézményben ta!áIhatő ingóságok, a feiújításhoz kapcsoloao építési anyagoktárolására, valamint a jelenleg az intézmény udvárán működo paľkoló biztosításaľa. A JózsefvárosiEgészségügyi Szolgálat je\ezte ezzel kapcsôluto. igényeit, amely a|apjána pľoblémák megoldásáraaz a|ábbiak szerint teszrink iavaslatot.
A.

Az onkormányzattu|ajdonát képezia Budapest VIII., 3497}l0lvl1helyrajzi számonnyi1vántaľtott,a Budapest VIII', Tolnai L. u. 44. szám a|aitj, ||O mź alapterületrĺ, utcai bejáratu,pinceszinti raktćrmegnevezésű nem lakás célú helyiség.

A Józsefváľosi Vagyonkezelő Kft. a helyiséget 2009' október 6-án vette birtokba. A helyiségbenkészült fenyképek ala.pján a helyiség rului vizesek' a vakolat mállik, raktározćs céIjáľarendeltetésszerű haszná|atraalkalmas. )

A vizőtás helyiség után az Önkoľmány zatkozösköltség fizetési kötelezetts ége: 32.706.- Ft/hó.
A helyiség forgalmi éľtéke a Gľifton Pľoperty Kft. által 2o|2.július 27-énkészített és 2015' február2 - án aktualizált értékbecs l és e alapj án 1 5 . 6 0 0. 0 0 0, - Ft.
A fenti helyiséget az ort'osi ľerrdelő felújítási munkálatainakbeťejezéséig, műszaki átad,ás-átvételigjavasolt ingyenesen használatba adni a Józsefváľosi ľgJs'segügyi Szolg á|at részére az atábbiakszeľint:

A Budapest Jőzsefvár.osi onkom any7at a tulajdonában á1ló Budapest VIII., Tolnai L. u. 44. szźlmalatti, 3497010/A/7 hrsz-u, 110 m2 alapteľriletű ľ'.lyi.eg.. díjmentesen használatba adja aJózsefuáľosi Egészségügyi Szolgálat résźére a nuaapest VIII., Auróľa u. 22-28, szám alattiľende]őintézet felújításának idejére, a mílszaki áiad,ás-átvétel lezáľásáig. A Józsefvárosi



Egészségügyi Szolgálat ezen idótartam
felmerülő költségeket megfizetni.

B.

a|att saját költségére köteles a helyiségľől gondoskodni, a

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapes^t VIII., 3492610lAl8 helyrajzi számon nyilvántartott,
a Budapest VIII., Víg^u. 28. szám a|alti, |75 mf alapterületű, utcai bejáľatú, földszinti (23,93 m2; és
pinceszinti (151,07 m,) műhely megnevezésű nem lakás célú helyiség.

A Józsefuáľosi Vagyonkezelő Kft. a helyiséget2003.január 31-én vette birtokba' A helyiségben
készült fényképek szerint a helyiség falai nedvesek, mállik a vakolat, egyebekben jó állapotú,
raktározáscéIjźnaľendeltetésszeruhaszná|atraalkalmas.

Avízőrás helyiségľe az onkormányzatközos koltség ťrzetési kötelezettsége:32.706'- Ft/hó.

A helyiség forgalmi értéke a Grifton Property Kft. által z\Iz.június 28-án készített és 2015. febľuár
2 - án aktua|izált éftékbe c s l é s e aIapj án 1 5 . 6 0 0. 0 0 0, - Ft.

A fenti helyiséget az oľvosi rendelő felújítási munkálatainak befejezéséig, mtĺszaki átaďás-átvételig
javasolt ingyenesen haszná|atba adni a Józsefuáľosi Egészségügyi SzolgáIat részére az a|ábbiak
szerint:

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat a tulajdonában áIIő Budapest VIII., Víg u. 28. szám a|attl,
3492610lAl8 hrsz-ú, |75 m, alapteľületű helyiséget díjmentesen használatba adja a Józsefuáľosi
Egészségügyi Szolgálat részére a Budapest VIII., Auróra u. 22-28' szám a\atti rendelointézet
felújításának idejéľe, a mrĺszaki átadás-átvétę| |ezárásáig. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
ezen idotaĺ.tam a|att saját koltségéľe köteles a helyiségről gondoskodni, a felmerĹilő költségeket
megÍizetni.

II. A beteľjesztés indoka:

Az előteľjesztéssel kapcsolatos dcintés meghozatala a Bizottság hatásköľébe tar1ozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása:

Javasoljuk a helyiségek ingyenes haszná|atba adását a JESZ részére, tekintettel a rendelő intézet
felújítása miatt keletkező raktározási és feladatęllátási problémák megoldásáľa.

Ahaszná|atba adás nem befolyásolja az onkoľmányzatz}|5' évi béľleti díj bevételét.

A helyiség haszná|atba adása pénzngyi ťedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktirny ezet ismeľtetése:

A nemzeti vagyonról szőlő20|1. évi CXCVI. tcirvény 11. $ (13) bekezdése szeint,nemzeti vagyon
ingyenesen kizárőIag kozfeladat ellátása cé|jábol, a kozfeladat ellátásához szükséges métékbęn
haszno sítható, valamint adhatő vagyonkeze lésbe.

Az onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásáľól szóló 66l2OIf.
(Xil. 13.) számú önkoľmányzati ľendelet 31. $ (1) bekezdése alapján: ,,AZ Önkormányzatvagyona
ingyenesen kiztltő|ag kozfeladat ellátása céljából, a közfeladaÍ. ellátásához szükséges mértékben
hasznosítható.''

Az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beálló és
dologbérletek béľbeadásának feltételeiľől szóló 5912011. (XI. 07.) számu onkormányzatircndelet2.
$ (l) bekezdése a|apján az e|óterjesztés táľgyában a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult dönteni.

Az Öĺ.lkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo\gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 3512013' (u. 20.) számű Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rende|et) 2. $ (1) a Kt. - a rendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ



megosztás Szerint önkoľmányzati béľbeadói dcjntésre a Városgazdálkodási és Pénzugyi
Bizottságot jogosítj a fel.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

120|5. ( . . ) szttmuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) A Budapest Józsefváľosi onkoĺmányzat a tulajdonában álló Budapest VIII., Tolnai L. u.44'
szám a|atti,3497010lA/7 hrsz-u,1l0 m' alapterületű helyiséget díjmentesenhasználatba adja a
Józsefváľosi Egészségügyi Szolgá|at részére a Budapest VIII., Auróľa u. 2f-28. szám aIatti
rendelőintézet felújításának idejére' a műszaki átadás-átvétel |ezćtľásáig. A Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálat ezenidotarÍam a|att saját koltségéľe köteles a helyiségről gondoskodni,
a felmeľülő költségeket megfi zetni.

2.) A Budapest Józsefváľosi onkormtn^yzat a tulajdonában á||'ő Budapest VIII., Víg u. f8' szám
alaÍti, 3492610lĘ18 hľsz-ú, 775 m. alapteľtiletű helyiséget díjmentesen használatba adja a
Józsefuárosi Egészségügyi Szolgá|at részére a Budapest VIII., Auľóra u, f2-28. szám alatti
ľendelőintézet felújításának idejére' a műszaki átadás-tltvéte| |ezárásáig. A Józsefvárosi
Egészségtigyi Szolgálat ezen idotartam a|att saját költségéľe köteles a helyiségről gondoskodni'
a felmeľülő költségeket megfizetni.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t az ideiglenes haszntiati megállapodások megkotéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: 2015. febľuár 9.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles koľét érintő dcintések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015. február 2.
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