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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvise|ő.testü let e számára
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Előterjesztő : Sántha Pétemé alpolgármester

A képviselő-testületi iilés időpontj a: 2012. szeptembeľ 20. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat a Budapest VIII., Kőfaragó u. 3. szám a|atli Táľsashźn homlokzat
felúi ítáS anak tźtrno satás ár a

A napirendet nyíItlzárt iilésen kell tárgyaLni, a döntés elfogadásźlhoz minősített
szav azatÍobb s é g s ziik sé g e s.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási BizottságvéIeményezi -

Határ ozati j av as|at a bizottság' szźLmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humĺłnszolgá,|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteri es ńés męŃźttsva|ását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

Tormay Cécile szepkői munkássága 1899-ben az Aprőd-szeľelem címiĺ novellásktitettel
indult. Itói pá|yája a koľabeli magyaľ irodalomban 1918-ig töretlęn maradt, és rendkívtili volt
a nemzetközi elismeľtsége is. Novellái, regényei rendszeľesen jelentek meg francia, olasz és
német folyóiratokban, regényeit sorozatban ađták ki a jelentős kiilft'ldi kiadók. Tormay a
kortĺáľs világirodalom elismert taga lett. Emberek a k<ivek kozott, A régi hán, vagy a
Viaszf,rgurfü ennek a különleges és modeľn stílusnak az ékk<ivei. Legismeľtebb könyve, a
Bujdosó könyv. Toľmay Cécile írói munkássága és nemzetiinkéľt kifejtett tevékenysége
nyomiĺnmé|tźlntarthatszźtmotelismeréstinkľe.

HaIáIa utźn 75 éwel állítottak szobľot Tormay Cécilne-nek Józsefuaľosban a Szent Rókus
Kőthaz előtti parkban, tekintettel ana, hogy az írónő évekig élt és alkotott a kerülętben,
valamint gyakÍan imádkozott a csa|ádja áLta| á||ított Rókus kápolnában.

Toľmay Cécile a Budapest VIII., Kőfaragó u.3. szám alatti épĹiletben élt 1906-tól ha|źiáig,
1937-ig.
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Az irőnő tiszteletére Budapest VIII., Kőfaragó v 3. szém alatti Társashźn (hrsz.: 36488)
homlokzatát a tulaj donosok szeľetnék felúj ítani.
A munkálatok előteľvezésének időpontjában abęnlházźts becsült költsége 7.700'000.- Ft volt.
A taľsashaz eZeÍL összeg támogatását kéľte Józsęfuaros onkoľmányzatátőI (1. szźtmtl
melléklet).

AKozigazgatási és Igazságýgyi Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium) Józsefuaľos
onkormanyzata kereste meg kérelmével, hogy a beruhtzást a magyar kulturális éľtékek
megorzését és fejlesztését szem előtt tarľva támogassa a homlokzat felújítási muĺkálatok
megvalósulását.

AKozigazgatási és IgazságĹigyi Minisztérium Kozigazgatási ÁllamtitkźraavIIIl2O0l38l20I2
iktatószámú tájékoztatő ügyiľatában k'ĺfejeńe azon szánđékát, hogy a Budapest VIII.,
Kőfarugő u. 3. szám alatti Taľsasház homlokzatźnak felújítási költségeihez egyszeri, vissza
nem téľítendő támogatást nyujt a minisztéľium' A hivatkozott levél szerint a tervezett
felújítási költségek 80Yo-a, iegfeijebb bruttó 6.160.000.- Ft a minisĺérium kdltségvetésében
ľendelkezésre áll (2. számtl melléklet). A támogatás kifizetésének jogalapja a Taľsashźnzal
kötendő támo gatási szerzo dés.

A Budapest VIII., Kófaragő u. 3. szám a|atti TársashrŁ közös képviseletét ellátó Kisfalu
Józsefuaľosi Vagyongazdá|kodő Kft. Realteam Taľsashźzkezę|ő Iroda tájékoztatása szeľint a
felújítás és lebonyolítás teljes költsége, bruttó 7.643.589.- Ft. A kivitelezés végső hataľideje
20|2. szeptembeľ 30-a.

A kĺjzĺjs képviseletet ellátó Kisfalu Kft. Realteam Társasházkezeló Iľoda véleménye (3. számí
melléklet) szerint a Budapest VIII., keľiilet Kőfaragó u. 3. szám alatti lakóépület utcai
homlokzata vakolathiányos, így a feltáskásodott fęlületeket gyakran veszélýeleníteni kell.

Tekintettel az á|Iarĺli tĺĺmogatás nagyságáta. a tiíľsashźzkeze|ő szakvéleményéľe, valamint
alľa, hogy a Buđapest VIII., Kőfaragó utca idei kivitelezésben _ azBurőpa Belviĺľos Program
keľetében - új burkolatot kapott, a leľomlott esĺétikai és miĺszaki állapotu homlokzat
jelentősen rontja az utcaképet, súlyozottan indokolt a homlokzat felújítási munkálatok
elvégzése.

AKozigazgatási és lgazságügyi Minisztérium homlokzat felújítási munkálatokĺa biztosítandó
tényleges pénzbeli támogatása, (a szerzódésekben foglalt vállalási díj 80%-os támogatási
ańnyát ťrgyelembe véve) 6.114.871.- Ft.

Javaslom, hogy Józsefuaľos onkoľmźnyzata a kivitelezési költségek 20oÁ-át, bruttó
I.528.7I8.- Ft-t egyszeri, vissza nem téľítendő trímogatásként biztosítsa a tátsashźznak. A
támogatási összeg fedezetéiil a működési céltaľtalékon belül a városmarketing előirányzatát
javaslom megjelölni. Az előteľjesztés 4. szźtm,ű mellékletét képezi a Józsefuaľosi
onkoľmány zat és a T át sashźz között kötendő támo gatási szeruő dés terv ezete.

A Képviselő-testiilet dĺintése a helyi önkoľmĺĺnyzato|<rő| szőIő 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2)bekezdésén, a |912009. (V.06.) ĺinkormĺínyzatirenđelet 1. melléklet 16. pontjrĺn alapul.

Ké ľem az a|á'ňbi határ ozati j avas lat elfo ga d ás át.



Ha,rÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testület rĺgy dtint' hogy

1. egyszeri,vissza nem térítendő bruttó I.528.7I8.- Ft támogatást nyújt a Budapest VI[.,
Kőfaĺagó u. 3. sztlm alatti Tarsashaz homlokzat feltĺjítás bekerĹilési költségének20oÁ-
támogatására.

2. az 1. pontban támogatás kĺiltségvetési fedezete éľdekében az onkoľmanyzatkiadás
11107-01 cím mfüĺidési cél és általános 1arta\ék e|őirźnyzatán belül a váľosmaľketing
céltartalék eloirźnyzatát I.528,7 e Ft-tal csökkenti és ezzelegyidejűleg a kiadás II705
cím egyéb fe|ha|mozźlsi kiadás előírźnyzatát,ugyaĺezen összeggel megemeli.

3. felkéri a Polgármesteľt az e|őteqesztés 4. számű mellékletét képező Támogatási
szerzódés a|áirására.

4. felkéľi a Polgáľmesteľt' hogy a koltségvetésről szóló rendelet követkęző módosításánál
a hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Fęlelős: polgármester
Határidő: |.,2.pontesetén 20|2.szeptembeľ20.

3. pont támogatási szerzóđés a|áítźsa20l2. szeptember 25-ig
4. pont esetén költségvetési rendelet módosítása, legkésőbb 2012. decembeľ
3 1-ig

A dtintés végľehajtá sát végző szeľvezeti egység: Gazdátkodási Üryosztály, Pénzügyi
Ügyosztály

Budapest, 2012. szeptember 6.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

fir-u ?-L=$-.i
Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ

t,,űLu ź-L
Dľ. Mészáľ Erika
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Jóass$fáľosĺ ÔnkÖľfi ánłęat
Po tgáĺn sstoÍi t'iivataĺa
s4ÍÉĺ ľé.t€rłs Alpole*ľilęÜteľ
Íésfá€

Buđapest

Baĺoss u' 63-ó7.
I082

Tisrtelt AlpolgÉn ť't6tef AśŠrony!

Toľrĺray Céoil*, a Bu4ápšśt \ŕĺlI.. Rrťaľagó u" 3. e3, at*Ä lakóépiil€tbaĺ élĺ és alkotott. Á takoopü|eĺ

társssh*]ttá ątakuti ćs e til!ĺjdgľosqk szerętłę'|ĺ' az {ľónö ĺí5*ęlďéľ€ ĺz spüłs! hoínlokza$t Ŕlújitĺni' de

sajnos a mai gúzdasági hely*tten a fę|Ąiĺtási mun&Él'ałolĺbo: a sai}ĺs*es kfiĺtséget biztosĺtanĺ nem
tudják.

A Đqdapest VII!,' Kófaĺagó u. 3, szám ataÍti T{ľŚĺsl'.á'r tuląjdoĺomlnłL, lŚéřéŚgl lq'pĺvtselvę kérjülĺ
tisztęlt lilpolglĺĺąpstsť Ąłs.äony seív'ęs k6ąbęnj{iľásłÍ +.tsatlo'kuäĺ fř]lĺjÍtásíhoe;seiiksóges 7'69'l.f6l..
Ft' ĺĺmogptás negÍt*lesében.

A Táŕ.sashńz tĺląidoł:osái és Tonnły Cócĺło íľôi nuľkásságárt tisaelö és ęlismąĺö iĺodahnaf kedveló
eĺľberęk nwébeĺ * segítóté&. ĺ4"nęgatás{ĺ kóizönöm'

Budapęst" 2012. julius 5.

Tisztelettęl:

E'ía@|d'Íäe.r.ĺÖřr*íttďoś.til . ulllwĺ'JđsÍäkŁhu

|0ĺa Bĺłdłĺĺłq ór rĺ'8. . Ťd.: 3ł ji!.ĺ{ł|; 3|s|M . F*,3!3'9535
Adó+ám: |0ä57l |9.ĺ.+2 . cąitné*s*tt c8' 0l.0'.2ó54ó3

ł{l
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Iktatószám: vľvzool9N /fo|z,

Sántha Péteľné ľészére
alpolgáľmester

Budapest F.óváros VIII. keľület
Jĺízsefuáľosi onkorm ánvzat

Budapest
Baľoss u.63-67.
1082

Táľgy: értesítés támogatói döntésröl

Tĺsztelt JegzőÚľnő!

A VIII. kerület kőfaľagó u. 3. szám alatt tďálható táľsasház (,,Tormay Cecile sziL|őhán,,)

homlokzatának felújítása iigyében Kerényi Imľe miníszteľelnöki megbízotthoz iĺt lęvęle
kapcsan az alábbiakról tájékoztatom.

A felújítísi kiiltségek 80 %-ának (bruttó 6 160 000 foľint) fedezete a minisztéľium
koltségvetésében rendelkezésre áll, mely a táĺsasházza| megkötésľe kerülő támogatási
szerződés alapján keľiil teljesítésľe. A szeľződés előkészítése folyaľratban vaľl' ez ügyben
munkataľsďnk młár egyeztefirek egymással. A támogatás folyósításĺĺĺrak előfeltétele a
ĺímogatĺĺsi szerződés megktitése.

Budapest, zí)l1..augusztus 1l .

Röngazgatási és Igazságitgyi Minhztéľium l055 Budapest, Kossuth tér2-4'
tel';06 |7953607;fax 06 l 795 05ló
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Sziics Tamás

FcIađó:
Küldve:
Címzeta
Máso|atot kap:
Táłgy;

zsidi Lajos <xidiJ@kish|ujozseÍvaľos.hu>
2012. szeptembeľ 6. 16:18
Szúcs Tamás; Hajnis Dorotýa
,holaiłgerj'

Kófaragó 3. hoŕn|o|adt

Budapest Jóusefváros Önkormányfat po|gárÍnesterĺ Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztá|y

Szílcs Tamás
Ü gyosztálplezet ő ĺészére

TiszteIt Ügyosztályvezető Úrl

Kéľésére tájékoztatjuk, hogy a Budapěst, Vłłl. kerü|et KófuÍagó u' 3. szám alatti ĺakóépÜlet utcaí hom|okzata
vakolathĺányos, a f€|táskásodott fe|ületeket gyakran veszélyteleníteni ke||. Tek|nwe, hogy a Kőfaĺagó utca ideĺ
kivĺte|ezésben új buľkolatot kapott a Ieromlott esztétikai és műszaki á||apotú hómĺokzat jeĺentősen rontja ar
utcaképet' A homIokzat felújÍtása javasolt.

Budapest, 2012. szeptember 6.

Tisztelettel:

Lajos Ho|czingeľJánosné

|ľodavezető Rea|team Társasházkezelő lroda vezető

Kft. Kisfalu Kft.

Az iizenetet az BSET NoD32,Ąntivirus elleniĺľizľe^

bttp:/lwww.eset.hu

Zsidi

mrJszakl

Kisfalu

ESET NoD32 AntiviľBs - Vírusdefiĺíciós ądatbázis: 7452 (20120906)
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amely létrej ött egyrészto|
Budap est F'őváľo s YIII. keľĺilet Józsefo áľosi Onko rmány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
képviseli: dr. Kocsis Mláúé polgáľmesteľ,
adőszźtm I 57 3 57 I 5 -2-42
totzsszám:735715
bankszáml aszźlIrl: 1 4 1 003 0 9- 1 021' 3 9 49 -0 1 0 00 00 6
KSH statis ztikaí szám: 1 57 3 57 I 5 -84I | -32| -0I
mint tiímogató (továbbiakban: Támogatĺi),

másrészľő1
Budapest VIII., Kőfaragó u. 3. szám alatti Tarsashiĺz
adő szám: 27 0 I 603 9 - 1 - 42
bankszáml aszźlm 1 1 70800 l -2 009225 6
képviseli : Kisfalu kft . Realteam Tarsasházk ezelő kođa
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)

a továbbiakban együttesen Felek - kĺizött az a|tĺbbí feltételek mellett:

1. A Támogató a Tźlmogatottnak I.528.7I8,- Ft,- azaz egymillió-ötszázÁuszonnyolcezeľ-
hétszáztize:nnyolc foľint összegú vissza nem térítendő támogatást nyújt Budapest VIII.,
Kőfaľagó u. 3. szám alatti Taľsasház homlokzat felújításĺának támogatásara, a Tźmlogatő
Képviselő-testiiletének . . . . . . . . . . . . l 20 12. (Ix.20.) szźrĺlű hatźrozata a|apján.

2. A TáffIogató a tźlmogatást jelen szerződés a|áírásátő| számított 5 napon beliil egy
összegben átuta|jaaTĺímogatott ..... .... sziĺmú szźrriaszámźra.

3. Tĺímogatott kĺjtelezi magát aľľa, hogy atźtrnogatástkizźlrő|ag jeIen szerződésben megjelölt
cél megvalósítása érdekében haszná|ja fe|' amennyiben annak feltételei fennállnak, a
támogatás pénzügyi elkülĺĺnítésével.

4. Tźtmogatott fudomásul veszi, hogy a támogatás feIhasznáIásárőI az 1. pont homlokzat
feltĄítására vonatkozó számlamásolatokkal, vagy az összeg kifizetését igazo|ő egyéb hiteles
bizony|attal köteles elszrímolni a Támogatott felé 20|3.januĺír 31-ig.

A Felek rogzítĺk, hogy a szerzoďés szerinti feladatokĺa a szźłriźl(ka)t 20|2. szeptembeľ 6.
napjátő| 2012. szeptembeľ 30. napja közötti időszakban egymás kĺjzött elismerik.

A felhasználást dokumentálő szźmiák. sziímviteli bizonylatok, egyéb dokumenfumok
teljesítési időpontjĺának a jelen pont szerinti felhasználási időszaknak megfelelő keltezésíĺnek
kell lennie.

5. Támogatott fudomásul veszi, hogy amennyiben

- a támogatást nem hasznźůja fel, vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a ttnnogatást részben vagy egészben nem a

Támogatott használta fel, vagy



- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a tźtmogatásból az elfogađott céltól eltérő
feladatot valósított meg' vagy

- ha nem szĺímol el a hataľidőre

k'lzáĺjamagźú, a további támogatás lehetőségéből, s a biztosított összeget az e|szárnolźsí
hatnídőt követő l0 napon belül vissza kęll térítenie.

6. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon tűLi köńaÍtozása, illetve a Támogatóval szemben
Iej árt tarto zása ninc s en.

7. Felek rógzitík, hogy a jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben az
áIlan.háztartásľól szóló f}II. évi CXCV. törvény, a Ptk., az á||amháńartásrőI szóló tcirvény
végrehajtásárő1, sző|ő 36812011. (XII.31.) Korm. ľendelet és a vonatkoző egyébjogszabályok
rendelkezései iranyadóak.

Ję|eĺ szętződést a Felek elolvastfü, és mint akaratukkal mindenbeĺ egyezőt elfogadjak. Jelen
szerzódésT szźtmozoÍt olđalból á|| és 4 példĺányban készült.

Budapest,2012.

Budapest Főváľos VIII. KerüIet
Józsefu aľosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgrírmesteľ
Támoeató

Budapest VIII., Kőfaľagó u. 3. szám
alattiTátsashén
képviseletében

Kisfalu kft. Realteam
Trírs asházk ezę|ő Ir o da

Kovács ottó
Támogatott

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

dr. Mészĺĺľ Erika
a|jegyzí3

Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyulané
p énzügyi lůgy o sńá|yv ezető

Dátum: Budapest,2012.


