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a Váľosgazĺ|á|koĺ|ási és Pénziigyi RizotÍ.ság 20ĺ3. jlĺnius l0.i ülésére

Táľgy: Javaslat a Budapest, V[I. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épü-
letek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, Ĺires telkek gyorsszolgá|ati (24 óľás) hiba-
elhĺárításą karbantaľtrísą felújítása vagy rész|eges felújításą valamint onkormányzati tulajdonú társer;házi
albetétek és házi oľvosi ľendelők ryorsszolgálati hibaelhárítasi feladatainak ellátásď, Íárgyil vállalkozási
szęr ző dés mód os ításĺára

Előterjesztő: dr. Mészár Enka a|jegyzó
Készítette JegyzoiKabinet; Ész-rBn rn
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni.
A döntés el fogadásáh oz egy szeru szav azattöbbs é g szüks éges.

Tisztelt VárosgazdáIkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság!

Előzmény
Az Onkormźlnyzat a Budapest MII. kerület Józsefrárosi onkoľmányzat tu|ajdonźú képezó lakó- és üzemi
épületet lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsopoľtok, üľes telkek gyorsszolgáIati (f4 őrás)
hibaelhrĺrítĺásą karbantartása, felújítas a vagy részleges felújítása, valamint onkormányzati tulajdonú tiársas-
hazi albetétek és házi orv'osi ľendelok gyorsszolgálati hibaelhárítási feladatainak ellátása tźtrgyźban vállalko-
zźsi szetződést kötött azBpkar Zrt-ve|. A szerződés határozott időtaľtamu 2013. június 30-ig taľtó.

A jövőbeni fe|adate||átás érdekében a Képviselő-testtilet 75/2013. (I[.06.) száműhatáĺozatźnak 1. pontjában
az a|ábbiak szeri nt dĺjntött :

,,1.) A Képviselo-testiilet úgy dönt, hogy a ,,Budapest, VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkoľmányzat tu-
lajdonát képező lakó _ üzemi épületek, hiázioľvosi rendelők' lakások, helyiségek, tiľes telkek köľét
érintő közvetlen balesetveszé|y-e|hárítási, ryorsszo|gálati hibaelhárítási, karbantartĺási és felújítási
feladatainak e||źItá"sď, tárgyi:közbeszerzési eljárĺás lebonyolításźůloz a20|3. évi költségvetésben fen-
ti tevékenységhez rendelt kiadrásokon túlmenĺĺen,2014. évre f48.760 e Ft és 2015. év elso felétrek
vonatkozásában további |24.380 e Ft összegre kötelezettséget vźi|a|, a|akőházmuködtetési bevéte-
lek teľhére.''

A fentiekben hivatkozottvźů|alkozäsi szerződés szeľint a kerületbenjelenleg is folynak olyan felújítási, źt-
alakítási munkák, melyeket azÉpkar ZÍÍ,.z}|3.június 30-ig nem tud teljes körtĺen és szprzódésszerĹien befe-
jemi. A Képviselo-testiilet a 18712013. (v.zf.) szÁműhatfuozatában dĺintött arľól, hory Magdolna neryed
Program III. projekt keretében felkérte a Kisfalu Kft-t, hogy jelĺlljön ki az MNP III. projekttel éľintett vala-
mennyi bérház, de elsĺjsoľban a projekt szerinti k'rizisházak bérlőinek elhelyezése szźlmźtra 5 db, 30-50 nm
alapterületú, felújítoą valamint további 2 db, 30-40 nm alapterületű felújítandó átmeneti cseľelakást és ké-
szítsen előterjesaést a lakhatóvá tételükhöz szükséges felújítási munkálatok költségvetésére

A folyamatban lévő felújításokra tekintettel javasolt a vá|la|kozási szeľződés hatĺíľidejének módosításą
2013. július 3l-ig meghosszabbítani. Tájékoztatom a Tisaelt Bizottságot, hogy az Épkar Zrt. a mődosítźsi
javaslatot elfogadta.



A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźtrő| szőIó 25lf0|3
(v.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontjában foglaltakon alapul.

Mindezeka|apjźtnkéremaza\źlbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bizottsága rĺgy diint' hogy

l. a ,,Budapest, VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonát képezó lakó. és iizemi épületet
lakrások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás) hi-
baelháľítísa,karbantartttsą felújítása vagy részleges felrijítasą valamint onkormányzati tulajdonú
társasházi albetétek éshćzi orvosi rendelok ryorsszolgálati hibaelhárítási feladatainak ellátása,'ttr.
EYű, a Józsefuárosi onkormányzat és az Epkar Zrt' közöÍti, határozott időtartamú vállalkozási szer-
zódést 2013. július 3l-ig meghosszabbítja. A módosítlís avá||a|kozási szerződés egyéb pontjai nem
érinti.

2. ahaÍÁrozat l ' pontja a|apjźn felkéri a polgármesteft a szerződésmódosítrĺs a|áírásźra.

Felelos: polgármester
Hatĺárido: 2013. június 10.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Jegyzói Kabinet Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érinto döntések esetén aze|őterjesztés előkészítójénekjavaslataakőzzététel módjá-
ľa: honlapon

Budapest, 2013. június 07.

a|jegyzó
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