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Képviselő.testület e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

E,lőzmény
A Krudy u. 1 1. szém a|aÍti Tĺáľsashĺáz tetőterét a Tźtĺsasház tulajdonosai éľtékesítették a Péľe
Lauręnt Kft. részére. A cég a tetőtéľben új lakásokat a|akit ki és a tetőtérért cserébę fe|tĄítja a
Tźrsasházat. A cég a homlokzat-felujítást és a tetőtér beépítését 20Il. évben megkezđte, a
Tźtrsashźnteljestetőszerkezeteelbontasrakeľült.

A cég atętőtér beépítését abbahagýa, így a 3. emeleti ftidém feđetlenül maľadt. Az esőzések
nyomrín a 3. emeleti ftidém źúánott, a lakásokban źnás és penészesedés következeÍt be. A
ľoxÉrÜsZ az e||enórzése soľán az egészépületben megtiltotta a kémények haszná|atźÍ.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság al<rízishe|yzet elhĺĺrítása éľdekében 196312011..

cxll.2l.) sz. határozatźhan a következő dtĺntést hozta: ,,a Krúdy ]]. szám alattt Társashdz
lcrízishelyzetben lévő lakóinak glors és hatékony segítségnyújtása érdekében utóIagos

beszámolósi kotelezettséggelfelhatalmazza a Kisfalu Kft-t, hog 
Éffi KEZETT

2012 0KT 0 g. /€ 
1

6"5 Ąutlĺ"a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő.testĺileti ĺilés időpontj a:,20|2. október 18. , sz' napiľenĺl

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII., KÍudy u. 11. szttm alatti Taľsasház ideiglenes tetőfedéshez
vízeIvezetó csatoma készítése' ideiglenes tetőfedés javítása és téliesítése, kémények
bontása céIiára támosatás nvriitására

A napirendet nyuzárt iilésen kell tárgya|ní, a határozat elfogadásához minősített
szav azattobb sé g sztikséges.

ElórÉszÍro szpnvpzpTl EGYsÉG (NÉv,szlcxó) : c,ł.zoÁlKoDASI Ücyoszľe.I.y

KÉszÍrerre (ÜcvrNľÉzo Nľvn): DR' HENCZ ADRIENN f4í
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEIrĺ lcÉNyBl-. IGAZoLÁS : -ĘAr.Jł. o {^- J ť-'M
Jocl rcoNrRoLL: $o1ĺ--ą

BpľeRĺpszľÉsnp ALKALMAS :

fuvĺ.ą.ľ EorN,ą.
]Ecvzo

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottsá gv éLemény ezi

Hatźr ozati j av aslat a bizottság számtra:

A Yźrosgazdálkodási és Pérungyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteri esztés me gtargy a|ását.



I. a) az üres onkormányzati lakósáĺlománybóI a III. emeĺeti ĺakhatatlanná minősítetĺ
lakósok eseĺében- eĺhelyezési igény esetén _ átmenetileg ajónljon feĺ lakásoknt családonk,ént
maximum 2 ĺakás váIasztásónak lehetőségével és biztosítsa a koltöztetést.
b) a lakhatásukat onerőből megoldó III. emeleti csalódok részére igény esetén biztosítson
r ahár ozós i lehető s é get.
c) a kémények használatának megtiltása miatt flÍtés nélkal maradt családolcľlak - az
elehromos hálózat megfelelősége esetén - biztosítson oĺajradiátorokgt vagy mobiĺ gázJűtő

bcrcndczóscket, max. 30 db bcrendezós beszerzésévol.

il. A határozatban foglaltak fedezetéül az onkormányzat koltségvetésének 12]02 cím
hatósági életveszéĺyelhárítási előirányzatót jelÓli meg max. 2.000 e Ft összegben.

ilI. Felkéri a polgórmestert, hogl a hatóľozatban foglaltakat a kalrcégvetés kovetkező
módo s ítás ánól v e gye fi gyelemb e.',

A tetőtéľ beépítése a mai napig nem valósult meg, a cég egy ideiglenes tetőfedést készített,
melyet a Tźlrsasház szeľetne felújítani, téliesíteni, aľrnak érdekében, hogy a tavaly
b ekti vetkez ett átázźs okat elkerülj ék.

A Taľsasház sajćĺ költségéből Íinanszírozza té|iesítés költségeit, mely a következő főbb
munkálatokból ál1: ideiglenes tetőfedéshezvízelvezető csatorna készítése, ideiglenes tetofedés
javítása és téliesítése, kémények borrtása'

A Taľsashtn kozos képviseletét e||tńő Baross 88 Kft. ugyvezetoje kéľelmet nyújtott be
(előteĺjesztés 1. sz. melléklete) az onkormtnyzat felé aľurak éľdekében, hogy a fęntebb
említett építési munkálatokh oz támogatást kapj on.
A Társasház önrészként a költségek 40Yo-áttuđja vállalni. A különbĺjzeti összegre szeľetne
visszatérítendő támogatást kapni, melyet 5 év alatttudna visszatéľíteni.
Az előterjesztés 2. sz. me1lékIetét képező köItségvetési főösszesító a|apján a munkálatok
e|vé,gzése bruttó 5.225.|43,- Forint, mely összeg 6O%-át nýjtja az onkormtnyzat
visszatérítendő támo gatásként, azaz: 3 .I3 5. 0 8 6, - Forintot.

Javaslom, hogy Józsefuáľos onkormźnyzata a kivitelezési költségek 60yo-źú, bľuttó
3.135.086.- Ft-t egyszeri, visszatérítendő támogatásként biztosítsa a Tánsashźz'nak, A
témogatási összeg fedezetéül a |1705 cím társashazak fe|t$ĺtásfua átaďott pélueszköz
e|ófuényzatot javaslom megieltilni. Az előterjesztés 3. szźlmű mellékletét képezi a Józsefuaľosi
onkormány zat és a T źr sasház kö zĺjtt kötendő támo gatás i szerző đés tew ezete.

A Képviselő{estület döntése a helyi önkoľmányzatokról szőIő 1990. évi LXV. törvény 2. $
(2)bekezdésén, a |912009. (V.06.) önkoľmanyzatirenđelet 1. melléklet 16. pontján alapul.

Kéľem az a|á.}bi határ ozati j av a s lat elfo gadás át.

Ha,ľ,inozl.rl JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet r'igy dönt' hogy

1. egyszen, visszatérítendő bruttó 3.135.086,- Ft támogatást nyrijt a Budapest VIII',
Knidy u. 1 1. szálm alatti Tźľsasház ideiglenes tetőfedésének javításának, vízeľvezető
csatorna készítésének és a kémények elbontásĺĺnak költségeire, mely a teljes
kivitelezési költség 60%- źLtképezi. Avísszaťĺzetés (töľlesilés) idotartama 5 év. .

2. az 1. pontban meghatźrozott támogatás kcĺltségvetési fedezetéül a II7O5 cím
tźrsasházak felújításaľa átađottpélueszköz előfuźnyzat szo|gál. 

)



felkéri a Polgáľmesteľt az e|óteqesztés 3. szźlmí mellékletét képezó Támogatási
szerződés aláirźsáĺa.

felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánźi
a határ o zatban fo glaltakat ve gye f,r gyel emb e.

Felelős:
Hatĺáľidő:

Töľvényességi ellenorzes :

Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásábĺil:

I ilt r r/, {br to*?
Dr. Mésziíľ Erika ,/

a|jegyző l0lf Ü!{ľ 0g

polgármester
|.,2. pont esetén 20If . október 18.

3 . pont támogatási szerzőđés a|áfuása 2012. októbeľ 3 l-ig
4. pont esetén költségvetési ľendelet módosítása, legkésőbb 2012. december
3 1-ig

A diintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Üryosztáiy, Pénzügyi
Ugyosztály

Budapest, 2012. október 08. ,lt/
rr1 ĺ, ', r),,1 ,l/t- tr -

Dľďĺ(sĺs Máté
polgármester
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5AKOS iV*
FW: Krúdv utca 11. ľľ.::='::--:::;:::l':::łłJ
@ I

ł(rudy u.11 kemeny'feiujiźas.pdí; Kľucy u.il esóvŁelevezet€s.Údí; Krlldy u.13-
řdeigłe::es tet* Íeĺl.$itłs.acĺÍ

szignáĺałdó

--.ÜrĘĺnař Messege-*.
F.oĺí1: BaÍ}55 88 Kft' ĺłnaĺĺto:baľgss.kŕt.1@cheiĺo'ľ'ul
Sent: !\rerjnesdsY" ÚctÚbeís3,20l'2 2:59 Ph4 . '
Te: dr. Sáĺa sotoĺld Atti|a
Subject: Krúdy utca 3.Í.'

.,Tiszteit Đr. Sála Bctond Úr'

Meĺiékelteľł kiildonĺ a ĺ{rúdy utca trÍ'' társasház tétiesitésének k{iĺtsćgeit' A hárnak ugyan vanřraĺ{ Ř€gtđkaľít{*sai, debizoĺ:ycsaĺĺ ľlern tĺ;đja ť!ĺraĺsĺĺĺozłrĺ á! iisszes ĺĺlu*kát' E'řé't ĺ{éŕjí'!k, ĺogy az łnĺ;,,*iá*ťzat leheiőségeihez ĺrĺérłen
ffi*9lľo5atássaĺ nyťłjtso;: segítséget a řliłzľrat fuogy tege iĺibb ezzć' äř ideigĺeněs *,1egcędással ĺs' đelakhatová tehessi]k a lakásakat' ĺ\ ház őłrĺészként a ĺ<łiltsśe' ęľJc-ť'jiÍśH*|je.géJlđEj*A łrrunkákat a łshetőĺeghanraľabb {|ehetši*g *któberbeni łneg kel| k*"-'dääü?täää?**"ň r''o.ffiffilt*ssanłk, hogy az önkaí}Đáäyča?hogya*, mĺ|yen értékben tud se6ĺt*łi a Krúdy ,ĺtca 31. lłkóiľraĺĺ. Te rmészetesen szěméłY€sEn is átlĺ.l*kľendelkezésükre'

T?szíelettél,

| |ücr Iarnas
Baĺpss 88 Kft. / Lł6yve:ető
l"084 sudapest Baľoss u" 86'
+36-L-788-6936

'*:ttřffi.*
Fax: 73S-3179

h4entseľt *.;eg egy Íát! Cs*k *kkor *yomtassa ki €Zi ä ieve|et, h* íeltćtĺgťtljl 5utjk5éges!
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3. sz. melléklet

TÁMoGATÁsr sznnzonns

amely létrejött egyrészĺő|
Budapest Főváros YIII. keľĺilet Józsefvárosi o n koľm ány zat
székhely: 1082 Budapes! Baross u.63-67.
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ,
adószám: | 57 3 57 I5-f-4f
törzsszám: 735715
bankszámlaszám : 1 4 1 0 0 3 09 - ILf 13949-0 1 0 0 0 00 6

KSH statisztikai szám: I57 357 I5-84II-32I-0|
mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészľől
Budapest VIII., Krridy u. 1 1. szám alattiTársasház
adő szäm: f7 02 | 5 52-I - 4f
bankszámla szám: I 1 70 800 1 -20 09 4007
képviseli: Baľoss 88 Kft.
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)
a továbbiakban egyiittesen Felek - között az a|źhbi feltételek mellett:

1. A Támogató a Támogatottnak 3.135.086,- Ft,. azaz hárommillió-egyszázhatmincötezer-
nyolcvanhat forint összegű visszatérítendő támogatást nyújt Budapest VIII., Kľúdy u. 11. szám alatti
Tźrsasház ideiglenes tetőfedés javítása és téliesítése, vize|vezető csatorna készítése és kémények
bontása koltségeinek támogatására, a Támogató Képviselő-testi'iletének ............/f01f. (X.18.)
s zámú határ o zata a|apj áĺ.

2, ATźmogatő atźmogatźst je|en szerződés a|áírásźttő| számított 5 napon belĹil egy összegben ź.Í'|fialja

a Támogatott oTP Banknál vezetett 1 1708001-20094007 számí szźtm|aszźlmźra,

3. Támogatott kĺjtelezi magźlt arua, hogy a tźlmogatást kizárő|ag jeIen szerzódésben megjelölt cél
megvalósítása érdekébenhasznźů1a fel, amennyiben annak feltételei feĺnállnak, a trámogatás péluiigyi
elktilönítésével.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásárő| az 1. pont szerinti munkálatok
elvégzésére vonatkozó szĺámlamásolatokkal, vagy az összeg kifizetését igazolő egyéb hiteles
bizonylattal köteles elszámolni a Támogatott fe|é 2013. március 3l-ig.

A Felek rögzitik, hogy a szeľződés szerinti feladatokra a szám|á(ka)t, számviteli bizonylatokat a
képviselő-testiilet döntésének napja és 2013. januźr 3I-e közötti időszakban egymás kozött elismerik.

A felhasználast dokumentáló szám|źlk, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési
időpontjának jelen pont szeľinti felhasználási időszaknak megfelelő keltezésiínek kell lennie.

5. A visszatérítendő támogatĺást az Önkormźnyzat részére a Tźrsashźa egyenlő részletekben köteles
visszafizetni, minden hónap 15. napjáig aza|źbbiak szerint:

- törlesztés kezdete: atźtmogatás kifizetését követő hónap
- törlesztés időtaľtama: 5 év
- töľlesztő rész|et összege: 52.f51',- Forint.

A Táľsasház előtörleszés tefiesítésére jogosult.



A töľlesztő rész|etet a Volksbanknál vezetett 14100309-10fI3949-0I000006 sz. szám|źra, a
hattrozatszám felttintetésével kell átutalni.
Támogató a törlesztő rész|et 3 havi elmaradása esetén késedelmi kamatot számol fel, melynek mértéke
Ptk. szerinti.

6. Támogatott tudomásuĺ veszi, hogy amennyiben

- a tĺámogatást nem haszrrálja fel, vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatoff

haszná|tafe|,vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatásbő| az elfogadott céltól eltérő feladatot

valósított meg, vagy
- ha nem számol eI a határidőre

kizárja magát a további tĺámogatás lehetőségéből, s a biztosított összeget az elszámolási hatáľidőt
követő 10 napon belül vissza kell térítenie.

7. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon tuli köztartozása, i||etve a Tźlmogatőval szemben lejárt
tartozása nincsen.

8. Felek ńgzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabá|yozott kéľdésekben az á||amháztartásról szóló
2011' évi CxCv. törvény, a Ptk., az źi|amhánaftásľól szóló törvény végľehajtásáról szóló 368lf011'
(xII.31') Korm. rendelet és a vonatkoző egyéb jogszabályok ľendelkezései irányadóak.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják. Jelen
szerződés 2 szźlmozott oldalból áll és 5 példányban készült.

Budapest, f0L2. oktőbeľ ..'.'

Budapest Fővráľos VIII. Kerület
Józsefu áľosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polglírmester
Támogató

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészĺár Erika
aljegyző

Fedezete: Dátum: Budapest,20l2.

Pénziigyiteg ellenj egyzem:

Páris Gyulĺáné
p énziigy i ugy o sztá|yv ezető

Budapest VIII., Knidy Gy. u. 1I' szźm'
a|attiTfusashźn l,t

képviseletében
Baross 88 Kft.

Tibor Tamás ügyvezető
Támogatott


