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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
i selő.testii lete szźlmár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Budapest Józsefuaľos Önkoľmźnyzata és a H-OKT Kft. kcizött 2006. július 2|-én
Lakóingatlan adásvételi szerzódés jött létre. A szeľződésben a H-OKT Kft. vállalta, hogy
Józsefuaros terĹiletén öt darab lakóépületet épit meg Vajdahunyad u. 23.' Ptátet u. 30-32.,
József u.4,I., Magdolna u' 33. és az orczy út 31. sz. alatti tlnkormányzati telkeken. Az
épületek elkészültek és 2008. december 9-én átadásra kerĹiltek.

Tekintettel arra, hogy a kivitelező a gararlciális időszakban nem teljesítette garanciális
kĺĺtelezettségeit aJőzsefvźrosi onkoľmányzat azépületenként adott bankgarancifüat lehívta.

Az ot lakóépület közÍil a Práter utca 30-32. szźnn társashźzi tulajdon, az épi|et kĺjzös
képviseletét az onon Taľsasházkeze|ő Kft. Iatja e|. Az épületľe lehívott bankgarancia összege
4,5 millió Ft.

A Képviselő-testĹilet a94l20t2. (|I|.22.) számú'hatáľozatźnak 4. pontjábaniryy döntcitt, hogy
aPráter u. 30-32. sz. a|atti Tarsashaz garanciális javításainak elvégzéséľe vissza nem térítendő
támogatás formájábarl. az onkormtnyzat által lehívott bankgarancia terhére, 4 500 000.- Ft-ot
biztosít.
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Előterjesztő: Csete Zo|tánmb. cégvezętő lPtév8 Zrt.

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2013. algasztus 29. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat aPrźĺter l.30-32. sz. a|attitáľsashánzal kdtött megállapodás hatáľidejének
módosításáľa

A napirendet nyílt tilésen kell tĺírgya|ĺi, a dcintés elfogadásahoz egyszęrú szavazattĺibbség
szükséges
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Humánszolgáltatási BÍzottság véleményezi
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A Képviselő-testület a 425/2012. (Xil.06.) szántl határozatának 1. pontjában elfogaďta a
,,Megállapodás garanciális munkak e|végzés&e történő támogatás nyrijtásáról'' című
megállapodást, amelyet az onkormtnyzat és a Táľsasház a|źńrt. A megállapodás szerint a
munkak e|végzéséĺek és elszámolásának határideje 2013. augusztus 3 1.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

A Taľsashaz levélben fordult az onkoľmányzathoz, melyben kérelmezte, hogy az elsztlmolás
határideje 90 nappal keriiljön meghosszabbításľa. Tekintettel a megállapodás szerinti
hataridőre a döntéshozatal szĹikséses.

uI. Tényállás

A Práter u' 30-32. szźlm a|atti Ttĺrsasház a megállapodás szerint megkezdte az orlkormźnyzati
támogatás fe|hasznźiásával a társasház gaľanciális jellegű hibáinak javítását. A költséges és
összetett munkálatok folyamatban vannak, azonbarl a megźi|apodás szerinti hataľiđőt a
Tarsashaz nem tudja tartani, az előterjesztés I. szánű mellékletét képező indokok a|apjźn.

Iv. Jogszabályiköľnyezetismertetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helý tinkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi
CLXxXx. törvény 41. $ (3) bekezdésén és 107. $-an alapul.

v. Döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Az Önkormányzat és a Práter utca30-32. sztlm a|attiTársasházkozott. kötött 
',Megállapodásgaranciális munkák elvégzésére t<jrténő támogatás nyujtásíĺľól,, szőIő megállapodás 3.1.

pondában szereplő, a garanciáIis jellegű hibák kijavításĺának felhasmálási hataľidejének
módosítása 2013. augusztus 31-ről20|3. november 30-ľa.

vI. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása

A megállapodás módosításával a Práteľ utca 30-32. szám alatti Társasháznak nyujtott
trímogatás megfelelően felhaszná|ásra kerülhet, illetve az épiIetben lévő gaľanciális jellegű
hibák. a tźnsasháznak is megfelelően kijavításľa kerülhętnek. A döntés péru'ngý fedezetet
nem igényel.

Kérem az a|ábbi határ o zati j avasl at el fo gadás át.

Ha'ľÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy dönto hogy

1. a Bp. VIII. Práter utca 30-32. (he|yrajzi szám:35696) szám a|attittĺrsashźn kérelme a|ap1źm
az Onkormźnyzat és Társasház kcizött tétrejött ,,Megállapodás garanciális munkak
e|végzésére történő támogatás nyujtásaról,, sző|ő megállapodás 3.1' pontját az alábbiak
szerint módosítja:

3.1. A Táľsashźu kcĺtelezettségetváI|a| arra,hogy a 4'500.000.- Ft támogattst20|3.
augusztus 31-ig atźrsashźn épületének jelen megállapodás I. szfurÍl' mellékletében
felsorolt garanciáli s j elle gtĺ hibái kij av ításfu a felhaszrálj a.

Helyette fęlvételre keri| az a|źtbbi szöveg:

3.1. A Tźĺrsashta kcitelezettséget vállal aĺľa, hogy a 4.500.000.- Ft támogatäst2013.
november 30-ig a ttrsasház épületének jelen megállapodás 1. szźtrnű mellékletében
fel sorolt garanci ál i s j ell e gti hi b ái k ij av itásźr a f e|hasznáIj a.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013. auzusztus 29.



2. felhatalmazza a Polgármestert a hattrozat |. pontja szerinti
mó do sítas an ak a|áir ástr a.

Felelős: Polgáľmester
Hataľidő: 2013. aagasztusZ9.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2013. augusztus 14.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|

megállapodás 1. szźlmi

Csete Zo|ltán
mb, cégvezető

, ff,,p,u, ę*8Á,, üĺm
Dr. Mészár Erika

aljegyző
201J ÄtJ6 ? 6.
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Budapest Józsefuárosi
onkoľmänyzat

H.1082 Buđapest,
Baĺoss u. 63-67.

oľion Kft.
1605 Budapest, Pf.:7.

T eI / fax.:(061) 7 86-6306

Tisztelt Dľ. Kocsis Máté!

Mellékletelc

!1et1tným a segítségét kéĺni, mint a 1083 Budapest, Pĺáter utca 30-32. szám aiatti tátsasház közos
képviselője, 2012. decembet 0ó' napján a képviseió testtilet Ęy hatfuozott, hogy a tátsasház száman
átutalnak 4,5 millió foĺintot amely összegből ki kell javítani a Ěhető legtobb gatř.,.ĺĺľ' hibát, amelyet a
Hérosz Ztt. nem, vagy Íosszul, vagy csak tészben javított.
Á megá|lapodásban ľögzítéste kenilt, hogy az átadott összeggel legkésőbb 2013.08.31. napjáig a
tÁtsasháznak el kell számolnia' Sajnos ezt zfidőpontot nem ľudj.ik* betaňani, az a;ábbiokoli miati', 

.

A Társasház több ánján|atot kéľt be a buľkolatok és a szigetelések javítátsfua, Ezek meglehetősen
koltsóges és összetett munkáiatok, ezétt a tulajdonosközössé{ 2013,05,iO. napjän tartott käzgyűlésen
lsĺ.\ayfuozott, hogy nyeftes kivitelező aján|atáttészmunkákĺat[ bontani. ľĺi'á.n elkészĹilt efrtĺetľesz
iavítását követően Í:n9kíÝ1i! közgýlést kell tattani, ahol meg kel] vitatni a további munkafolyalnatokat.
'\ másik oka a késedelemn* o,. hogy a buľkolóanyzr1ot a bJszállító cég a nyáĺi szabadságolásokta való
tekintettel nem n:dj a haľáridőľe biztosítani.

I(éľem, hogy eľĺe való tekintettel szívesk3dj9n lehetőséget biztosítani, hogy a szeľződésben röýtett
ptĺĺĺa91 9! nappal meghosszabbíthassuk. Ennek érteřneben a tfusashři a gannciá|ls javításokkal
legkésőbb 2013.17,30. napjäv a| el tud számolni.

Sęítségót és megeĺtését ezriton is kószonom!

Budaput, 201j. jĺłtius 29,.

Tisztelettel,

.Oľion 
o.'

|ĺę|!t1l hrltttr
9łt'.!ł |on lÍt 'tI
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PODAS GARA
t v E G ZÉ, s É n B
támogatáls nyúj tás áľól

t. száműmódosítása

amely létrej<itt egyrészről

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat (szék'helye: 1082
Budapest, Baross ll. 63-67., adőszttma: 15735715-2-42, KSH statisztikai számjel:
15735715- 84I1-32I-0I, tcirzsk<inyvi azonosító szám: 735715, bankszámlaszźtĺrl:
14100309-102|3949-01000006, képviseletében: dr. Kocsís Máté polgármester)o
továbbiakban, mint onkoľmányza!

másľészľől a

Pľáteľ utca 30.32. Társasház címe 1082 Budapest, Pľáter úca30-32.,he|yrajzi szánl:
35696, képviseletében: Vaľadi Richaľd közös képviselő, (oľion Taľsasházkezelő Kft.
1145 Budapest, Róna u. 115.), bankszámlasztml:|1708001-20094258 továbbiakban,
mint Táľsasház között az ahflírott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1. Felek a kĺizöttĹik 20|3. februaľ 5-én létrejött, a gaÍaÍIciális munktk. elvégzésére
történő támogatás nytĄtásfua vonatkozó Megállapodás 3.1. pontjat az aIábbiak szerint
módosítjak:

3.1. A Társasház kcitelezettséget vállal ana,hogy a 4.500.000.- Ft támogatást 2013.
augusztus 3l-ig a taľsasház épületének jelen megállapodás 1. szźmltl
mellékletében felsorolt gaľanciális jellegű hibái kijavitásźra felhasználja.

Helyette felvételľe kerül az a|áĺňbi sztiveg:

3.1. A Ttrsashźn kötelezettséget vá||a| aĺra, hogy a 4.500.000.- Ft támogatást 2013.
novembeľ 30-ig a társashtu épületének jelen megállapodás I. szźmu
mellékletében felsorolt garanciális jellegrĺ hibái kijavítźsźnafe|haszná|ja,

2. Jelen módosítás a megállapodás e|vźůaszthatatlan részét képezi, azza| egyutt
érvényes.

3. A megállapodás fenti módosításokkal nem érintett rendelkezéseivtůtozatlanok.

A megállapodás módosítását a Felek elolvasták, érteLmezték' és mint akaľatukkal
mindenbenmegegyezőt jôvéhagyőIaga|źirtźů<.

Jelen megállapodást a Tźrsashźn közgyĺilése J2013. .... szźmń hatźrozatttval
elfogadta és fęlhatalmazta a közĺjs képviselőt az alźftásźra.

Jelen megállapodás megkötéséhęz az onkormanyzat Képviselő-testülete a .."...l2O|3.
(VIII.29.)szźlrrnhatározatáva|hozzájáru|t.

NCTALIS
TÖRľÉľo

MEGALLA
MUNKÁK E



Budapest,2013.

Tarsashaz részérő|

Práter u 30-32. Tarsashaz
ktjzös képviselő

onkormanyzatrészérő|

dr. Kocsis Máté
po1gármester

Dátum: Budapest,2013

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
p énzĹigyi lůgy o sztá|yv ezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:
fuman Edina
jegyzo
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
aljegyző


