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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati jav as|at a bizottsäg számár a:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáď Humánszolgáltatási
testiiletnek az előteť esztés megtárgyalását.
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testiilet !

Az onkoľmányzattulajdonát képezik a Budapest vII.,35f04 hrsz-ú, teľmészetben a Budapest VIII.,
József u. f7 . szám alatti, 813 m2 terliletiĺ, éŁa Budapest MII., 35600 hľsz-ú' teľmészetben u Budup..i
MII', Vajdahunyad u. 9' szźtm alatti, 558 m2 teľtilettĺ telekingatlanok' A Budapest VIII., Jőzsef u. f7.
szźlm a|atti telek ingatlaĺrvagyon-kataszter szerinti éľtéke 59.583.000,- Ft, a Budapest VIII',
Vajdahunyad v9. szźm alatti telek ingatlanvagyon-kataszter szerinti éľtéke 52.064.000,- Ft.
A Képviselő-testiilet 30I/20I2. (IX.20.) számú határozatäval úgy döntött, hogy

1.) eltéľ a 224/2012. (VII. 05.) számú képviselő-testĺileti hatźrozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatfuozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., József u. 27 . szźtm a|aÍtitelek, gépkocsĹ
beállóként való hasznosítását a MII. kerületi Rendőrkapitźnystry, a Józsefuárosi
Városiizemeltetési Szolgálat és a Közteľtilet-felügyelet dolgozói részére,5.0oo,- Ft + Áfďgépkocsi
beálló havi bérleti díj mellett.

2') e|tér a 224/20|2. (Vil. 05.) számú képviselő-testtileti hattrozat II, fejezet 8. c) pontjában
meghatfuozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VI[', Vajdahunyad u. 9' szám alatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére,5.000,- Ft +
Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.
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3.)

4.)

s.)

Az Önkormányzat tulajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbéľlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (xI.07.) szźmű önkormányzati rendelet 13.

$ (2) bekezdése alapján a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Az Önkormányzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi.beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 5912011. (xI.07.) számű önkormányzati rendelet l5.
$ (4) a.) pontja a|apjźn eltekint az egyo|da|ű kötelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzői okiratba
foglalasától a béľleti díj nrértékérc tekilrtettel.

felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsĹbeállókra töľténő bérleti szerződések megfuötésére.

6') felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgźija meg a kerékpáľtráľolók kialakításának |ehetoségét az
önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal köľnyezetében és a bevételek alakulásának
fliggvényében tegyen javaslatot a Képviselő.testi'ilet 20l3' évi januari második ülésére'

A Képviselő-testĺilet hatźtrozatźtban foglaltak a|apján a Budapest MII., Vajdahunyad u' 9. szám a|aÍti
telekingatlanra 1 fővel kötötttink bérleti szerződést.

A Budapest MII., József u, 27 ' szám a|atti telekingatlalrra senki sem kötött bérleti szerződést, mivel a
3 havi óvadék megfizetését nem vállalták' Előterjesĺésünk alapján aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság az a|ábbi L 47 0 / 20 12. (XI. 0 5 . ) számű hatźrozatot hozta:

,,A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., József u' f7. szám
alatti telken található gépkocsĹbeállókľa a Budapest VIII. keľületi Rendőrkapitrínyság, a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet dolgozói részére a bruttó háľomhavi bérleti
díj nak megfelelő összegű óvadék megfizetését elengedi.''

Ezt követően a Budapest MII., József u. 27. szém a|atti telekingatlanra 11 fővel kötöttĺink bérleti
szerzódést,ebbő|2 fő már fel is mondta aa.

Tekintettel arra, hogy kevesen kötötték meg a bérleti szerzĺSdést, javasoljuk, hogy a bérleti dijat az
onkormány zat I,5 00,- Ft + AFA/hó/gépkocsi beálló összegre csökkentse.

Javasoljuk továbbá, hogy a közterület-felügyelet szo|gáiati autói ingyenesen állhassanak be a Budapest
VIII., József u.f7, szźlm alatti telek ingatlanra, mive| közfeladatot látnak el.

Az Önkormźnyzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59120|1. (xI. 07 ') szźmű önkormányzati rendelet 2. $
(1) bekezdése alapjan az elóterjesztéstáĺgyźtban a Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult
dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a bérlőjelölt 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetésére kötelezett. Az óvadék összegének mérsékléséľól és elengedéséről a
Y árosgazdźtlkodási és Pénzügyi B izottság j ogosult dönteni.

A rendelet 15' $ (4) bekezdése szerint a béľleti szeruódés megkötését követően a bérlőnek közjegyző
előtt egyoldal'űtartozáselismerő nyilatkozatot kell aláírnia. Ebben tudomásul veszi, illetve kötelezi
magáil aľra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbeadó által felmondásľa kerül, vagy az|ejźr,
el kell hagynia a bérleméný . Ezen tul kötelezi magát arra, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor
fennálló tartozás méľtékére elfogadja a bérbeadó nyillvátntartźtsai alapján készült, közjegyzoi okiratba
foglalt ténýanúsítváný. A bérleti szerződés hatá|yba|épésének feltétele a kozjegyzői okirat
elkészítése, amelyre a bérleti szerződésben utalni kell.

Javasoljuk a Képviselő-testtiletnek, hogy a 15. $ (4) a.) pontja alap1źn aközjegyzł5 előtt tett egyoldalú
tartozás elismerő nyilatkozatok megtételétól tekintsen el, mivel a béľleti díjak nem érik el af0.000,-
Ft-ot. A bérleti díj mértékének a megállapíttsa az 59l20I1' (XI. 07.) önkormźnyzati rendelet 13. s (1)
bekezdésén alapul.

A rendelet 2.s (8) bekezdése a|apján a Képviselő-tęstĺilet a béľbeadói jogokat báľmelyik bérlemény
tekintetében közvetlenül gyakorolhatja.

Józsefuáros éľdekében tevékenykedő szervezetek parkolási dijźLt a 224lf0|2. 0ĄI. 05.) számú
Képviselő-testiileti határozat külön nem rögzíti. A leírtak a|apjźn javasoljuk a dolgozók tészére a



bérleti díj alacsonyabb összegen történő megá||apítását. A díjfizetés nélkĹili parkolás biztosításáĺ a
nemzeti vagyonról szó|óf0I1. évi CXCVI. tcirvény 11. $ (13) bekezdése a|apjánnemzeti vagyon
ingyenesen kizárő|ag közfeladat ellátrása cé|jábó| adható használatba, a ko,f"|udat e||átásátloz
szükséges mértékben. Tekintettel arra, hogy a dolgozók autóinak parkoltatása nem kapcsolódik a
közfeladat e||átáłsához, a díjmentes parkolás nem biztosítható' A kĺjzterület felügyelet gep;ĺrmĺveĺ
közfeladatot látnak e|, ezért részükre biztosítható az ingyenes hasznáł|at. Tekintettel uou, ňogy mind a
Polgármesteri Hivatal, mind a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, mind a Víg és Tolnai L. utcai
rendőrségi te|ephe|yek fizető övezetben vannak, é's a dolgozóknak nem jár közterületi parkolási
engedély sem ingyenesen' sem kedvezményesen, ezért a fenti javaslat alapján indokolt a dolgozók,
illetve a Közteľület.feliigyelet tulajdonában á||ó autók parkolásának megoldása. A két telken
biztosított férőhelyek mégígy sem biztosítanak teljes mértékben férőhelyet a dolgozók szźtmára'

A Képviselő-testület hatásköre a Budapest Józsefváľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2olf. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 15. $ (2)
bekezdésében, valamint a Képviselő-testület fulzOIO. (Vil. 05.) sz.határozatában foglaltakon alapul.

A kerületben található gépkocsi-beállók bérleti díjált a fent említett Képviselő-testületi hatáĺozat II.
fejezet 8. c) pontján hatálrozza meg, ezért ettől eltérő béľleti díjról is csak a Képviselőtestület dönthet.

A Képviselő-testület a30I/f0I2.(D(. 20.) szá,mú'határozat 6.) pontjában felkérte a Kisfalu Kft-t, hogy
vizsgálja meg keľékpártáľolók kialakításának lehetőségét az <inkormányzati intézmények és a
Polgáľmesteri Hivatal kornyezetében.

Társaságunk Műszaki, |ntézményi és Közterületi kodája 8 helyszín megjelölésével összeállította
javaslatát. Ezeken a helyeken a minél alacsonyabb költségráfordítások érdekében egyszerű
kerékpártámaszok telepítését javasoljuk. A helyszínek kiválasztásánál szempont volt, hogy gépkocsi
parkoló ne sziĺnjön meg, kizátő|ag _ gyalogos forgalom zavarta|an biztosíĹásával _ szélesebb
járdafelületre és terekre terveztünk. Kerületi oktatási intézményeknél igényfelméréstvégeztunk. Azt is
vizsgáltuk, hogy a már meglévő kerékpártámaszok mennyisége az adott helyszínen kie|égíti az
igényeket, szi'iksóges-e továbbfejlesztés. Javaslatunk figyelembe veszi a BKK által indított BuBi
program (budapesti kerékpárkölcsönző állomások) kerületünket érintő helyszíneit is.

Megkerestük a Magyar Kerékpáros klubot, valamint egyeztetettünk a BKK illetékesével a helyszínek
és a kialakítás vonatkozásában' Egyetéľtettünk abban, hogy ajánlott foľdított ,'IJ'' vagy ,B'' alalĺi
támaszok beszerzése. A várható kciltségek kalkulálására piackutatást végeztünk.

A ,P'' tálmasz telepítési koltsége _ egyetlen a rogzítéshez szükséges furatigénnyel _ lényegesen
alacsonyabb, mint az ,,U,, támaszé. A várható költségek kalkulálásáľa piackutatást végeztünk.
Kidertilt, hogy a kerületünk az a|á.ŕ,bi pontjain létesült ,B,, támaszok -- mint formavédett termékek
egyetlen, a kerületünkben működő társaságtól a Reguly fI.Kft-tő| származnak.

- Astoria EW irodaház 5 db.
- Mikszáth tér 5 db,
- Tavaszmező ltca 6 db,
- Gutenberg tér 3 db,
- Hoľánszky utca (Jezsuita rend udvara) 2 db,
- Mária utca 2x5 db,
- Gyulai Pál utca 5 db,
- Corvin negyedben cisszesen 40 db,

A termék _ |eírása mellékelve _ ára piaci viszonylatban kedvező nettó 27.000,- Ft/db és a gyátĺó
6.500,- Ft/db koltségen a telepítést is vállalja.

A telepített termékek ktillemükben és minőségĹikben hibátlanok.

A Kisfalu Kft. által _ egységes megjelenés miatt ,'P'' tálmaszkia|akítására- javasolt helyszínek:
- Baross u.63-67. _ onkormányzat épülete előtt,
- Harminckettesek tere,
- Horváth Mihály tér _Fazekas Mihály Gimnázium elott,
- Losonci téľ - Losonci téri iskola előtt'
- Mikszáth Kálmán tér - SoTE könyvtár közelében,



Német utca - Németh iskola közelében vagy Metro közelben,
- Tömő utca - soTE kozelében,
- Szigony utca _ Práteľ utca _ Pázmány Péter Egyetem Informatikai Kaľ

Tervezetünk szerint bruttó 1 millió Ft koltségből ezeken a helyszíneken át|ag 3 támaszos, vagyis 6
kerékpár fogadására alkalmas támaszok telepíthetők.

A Kisfalu Kft. bonyolítási díj nélkül |átja e| a feladatot.

A József u. f7. és a Vajdahunyad u. 9. szám alatti gépkocsi-beállókból befolyó bevétel nem
számottevő a kerékpártárolók kialakírása tekintetében, ezért az e cé|ra elkĹilönített és egyben zárolt
1.000.000,- Ft-os keret felszabadítása szükséges.Ezze! egyidejrĺleg a II6Of címen a lakásforgalmi
értékkĹilonbozet előirányzatábő| további 1.000 e Ft záro|ásáłtjavasoljuk. A teljes kihasználtság mellett
(a közterület-felügyelet szolgálati gépjármiĺvei által használt helyeket is) várható éves nettó bevétel:
1.371.600,- Ft

Javasoljuk a Budapest V[I., József u. 27. szám alatti telek a VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, valamint a Közterület-felügyelet munkatársai részére
gépkocsi-beállóként történő hasznosítását 1.500,- m+ ĺralgepkocsĹbeálló havi bérleti díj mellett, a
Közterület-felĹigyelet tulajdonában álló, közfeladat e||áiására használt szolgálati gépjármtĺvek esetében
a díjmentes parkolást.

Javasoljuk továbbá, a Budapest VIII., Vajdahunyad u.9. szám alatti teleknek a Polgármesteri Hivatal
dolgozói részéte gépkocsi-beállóként történő hasznosítását 1.500,- ru + ĺralgépkocsĹbeálló havi
bérleti díj mellett.

A József u' f7. szám alatti telken 50 db, míg a Vajdahunyad u. 9' szám a|atti telken 20 db gépjármű
tár o|ásfu a van lehetőség.

A béľleti díjakból befolyó bevétel fedezi a telkek karbantaľtási, egyéb kiadásaival kapcsolatban
felmertilő költségeket.

Tájékoztatom a TÍsztelt Képviselő.testületet, hogy Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
20ĺ'3. április 2.i ülésén Jakabfy Tamás képviselő úľ és Soós Gyöľgy bizottság elniĺk úľ elhangzott
javaslatáľa megkeľessük a Tavaszmező utcaÍ kávéző tulajdonosát annak érdekében' hogy a
kávéző előtt található keľékpáľ táľolókat melyik cégtő| szerezte be. Az á,Jta|la megbízott
kivitelezőt a beszerzési eljárás soľán felkéľjük ajánlattételľe.

Kérem az a|á.ŕbi batár ozati j avasl at el fo gadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testület úgy dont, hogy

1.) visszavonja a30ll20If . (W..20.) szám(lhatfuozat 1.) - 5.) pontját.

2.) ettér a f24l20l2. (vil. 05.) számú Képviselőtesttileti hatátozat II. fejezet 8. c) pontjában

meghatározott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VIII., József u, 27. szám alatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság, a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat és a Közteľület felügyelet dolgozói részére, 1.500,- Ft +

ĺfalgéprocsi-beálló havi bérleti dd mellett. A Kozteľület-felügyelet szolgálati gépjármiivei a
Budapest VIII., József v f7 . szám alatti telken ingyenesen paľkolhatnak, mivel kcĺzfeladatot látnak

el.
3.) eltéľ a f24/20lf. (VII. 05.) számú Képviselő{estületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában

meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek,

8ýPkocsi-beá||óként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, 1.500,- Ft +

Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.



4.) az onkormányzat tulajdonában ál|ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeifl szóló 59lfol1. (XI. 07.) számű onkormányzati rendelet 13.
$ (2) bekezdése alapján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeleó osszegĺ óvadék megfizetését
elengedi.

5.) az Önkormányzat tulajdonában á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľlet bérbeadásának feltételeifl szĺiló 59/2011. (XI. 07.) számú önkormányzati rendelet 15.
$ (4) a.) pontja a|apjá'n eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat közjegyriokiratba
foglalásától a bérleti díj ménékére tekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsi-beállókra törtéÍŕi bérleti szeradések megkĺĺtésére, valamint a
megléóberleti szerffisek módosítására a béľleti díi és az óvadékvonatkozásában.

7.) a Budapest Józsefvárosi onkormányzatf0I3. évikoltségvetésben 11602 címen biztosított 1.000 e
Ft, a kerékpártáro|ók létesítéséľe elkĹĺlönített és egyben záro|tkęretösszeg záro|ásái, abeszerzési
eljárás lebonyolítása, és a kivitelezés érdekében feloldja, ezze| egyidej1üeg a 11602 címen a
bęruházás kiadás _ lakásforgalmi értékktilonbözet _ eľirányzatából további 1.000 e Ft-ot zárol.

8.) a Kisfalu Kft a feladat e||átásértmegbízási díjban nem részesül.

9.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a
- Baross u.63-67 ' - onkormányzat épülete eőÍ,
- Harminckettesek tere,
- Horváth Mihály tér Fazekas Mihály Gimnázium eőft"
- Losonci tér _ Losonci téri iskola eÚ1
- Mikszáth Kálmán tér- SOTE könyvtár közelében,

émet utea _ Németh iskola kgzelében vagy Metro közelben,
- Tönŕiutca _ soTE közelében,
- Szigony utca _ Prátter utca _ Pánmány Péteľ Egyetem Informatikai Kaľ

helyszíneken bruttó 1 millió Ft osszeghatárig, ,F,, alalĺri kerékpártámaszok létesítésére folytasson
le beszeľzési eljárást és annak eredményét terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
elé.

Feleh: Kisfalu Kft. ĺigyvez eb igazgatőja
Határió: 1-7.) pont esetében 2013. ápril.is3.

8-9.) pont esetében 2013. április 30.
A döntés v é gr ehajtásált v é gź5 szervezeti egy sé g : Ki sfalu Kft.

Budapest, 2013. március 19.

Kovács ottó
ugyvezebigazgató

Törvényes s é gi e||erťnés:

Rimán Edina
jegyn

nevében és megbízásából: ,/

"t ,Üu, €*V
. 

Dr.Mészálr Erika ,/
a|jegyź5

Melléklet: termékleírás
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Taľtósan ľögzíthető proÍi keľékpártámasz'

. Minőségigazo|ással rendelkezik (lso 9001)

. Bögzítése Íele annyi költség és idő mint az U formájú támaszé, mert
csupán egy furatra Van szukség

. Merített tűzihorgany korrőziővédelmet kap (a festés, szinterezés
önmagában nem időtá||ó)

. Biztonságos és e||ená||ó 6 cm átmérőjiĺ acél csőbő| készul

. Te|epítési segéd|etünk alapján szakszertÍen rogzíthető

. Formatervezési mintao|ta|omma| védett termék

A termékeinkre adott 10 év garancia akkor érvényes, ha a kivite|ezŐ betartja
a te|epítési segéd|et e|őírásait.

@ Mindén jog ĺenntanva 2012 / BľingapaÍkoIl
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Egy P támasz = két férőhely

Ára:27 000+ÁÍa Budapestre kiszá|lítva, ĺögzĺtés né|kťj|

Rende|ni szeĺetne? A kovetkez<j információkat kri|dje e| e-mai| címunkre:

. Mennyiség

. Kéń a támasz röpz:íÍését? (Budapest teniletén váltaljuk). Kéľi a tiłmasz színezését? (RAL classic színskála alapján, poďújva). Kapcsolattartó rieve és te|eÍonszáma

Két napon b€lü| áľaján|atot ktl|dünk'

inÍo @ brińqaparko|o.hu

. Terlnékek

. Engedélyezés

. Tervez,oknekffim. E;eyé./o

" Bęjelentkezés
" RSS
" XI$ML szabványnak megÍelel

Kę'Ékpéüáioló, bľingaparkoló' Minden j og fenntaľtva. 20 l 0.

http : //wmľ .bľingapaľko lo. hu/p-kerekp artaÍÍIasz/ 2013.03.18.
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Ferde te|epítés
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Szi|árd talaj esetén

Szi|árd talajminimum 20 cm vastag,
minimum ,,C" típusti betont je|ent.

A ta|ajba 82 mm átm. és 30 cm mé|y Íuľatot
készÍteni, majd a Íuratba fo|yékony á||agri,
k|oridmentes, gyorskotö, nagyszitárdság ,

zsugoľodáskompenzá|t cementhabarcsot
ke|lÖnteniás ebbe ke|| beál|ítani a P támaszt.

Laza ta|ai esetén

Lazata|Ą minden o|yan tajlaj és burkoĺat,
ame|ybe a P támasz sziłárdan nem rdgzÍthetó"
Laza ta|ajnak számít a homokágyba rakott
térkó burko|at is'

A |aza ta|ajba beton a|aptestet kellkészíleni,
vagy e|óľe gyá ott 60 kg.os beton tuskćt ke||
beásní, és az abban |évó furatba ke|l beÖnteni
a folyékony á||agrÍ k|oľidmentes, gyorskÖtó,
nagyszi|árdságri, zsugoľodáskompenzált
cementhabarcsot amely a P támaszt rĺigzíti.

A 10 cm-néI vastagabbtérkö burkołat
esetén, egyedl méretíi P támaszt kełt
rendelnil
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Megkózelĺtés iránya
A' kťinnyú haszná|at érdekében

ľnindig a keľékpáľ fe|é mutasson
a P támasz |egnagyobb ĺve!

.:>'

Megk ze|ítés | ánya
A konnyŕí haszná|at érdekében

mindig a kerékpár Íe|é mutasson
a P támasz |egnagyobb Íve!


