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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Előzmények:

A Képviselő-testület a 32812011. (VII. 21 .) számíhatározatában társashá zak részére pá|yázat

kiíľásáról döntött, tfusashtzak belső udvaľának közösségi megújítása céIjából. A pá|yázat

keľetében a Képviselő-testtilet térítésmentesen biztosított másođbeépítésű téľburkoló elemeket
a 6 nyertes pá|yáző társasház (Nap utca l5., József körut 41., Stahly utca 1., Népszínhźnutca
23., Puskin ltca24.-Btóđy Sandor utca I4,,Dobozi utca 7-9,) részére. A József körut 4I,, a

Puskin utca24.-Bróđy Sándoľ utca 14. és a Stráhly utca 1. szźlma|attitársasház a felújítási
munkálatok at hatátidoben elvé gezte.

II. Indokolás:

A téľbuľkoló elemek ęIszálíitásátés leľakását a Budapest VIII., Dobozi tfica7-9. szźtm a|atti
társasházaze'ľeđetihataľidoig,201l2. április 30. napjáig ĺemvégezte el. A Varosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság méltányosságbót többszöľ, utoljáľa a I284l20I2. (X. 24.) számil
határozatával nyújtott teljesítési hataridő hosszabbítást (2013. május 31-ig) a kérelmező
tźľsasháznak.Ezenhatátiďo _ eredménýelen - |ejártát követően a Dobozi utca7-9. sztĺn a|atti
tfusashtn újabb hatĺíridő módosítási kéľelmet nyújtott be, ezĹlÍta| 2013. augusztus 3I. napjźig.

III. TényáIlás:

A Dobozi utca 7-9. száĺrl alatti társasház 260 mf téľburkoló elemľe páiyźzott 201|
szeptembeľéig beérkezett páůyźnatában. A másodbeépítéstĺ térburkoló elemek eIszáI|ításfua és

|erakására a 2011 szeptembqétő| 2013 mźljusáig rendelkezésľe á||ő 20 hónap a tźnsasháznak
nem volt elegendő. A méltanyossági (hataľidő hosszabbítási) kérelmeiben a tarsasház minden
alkalomma| ugyanazt az indokot jelölte meg: ''a munka szervezése és helyhiany miatt nem
táro lható a térko, ezért munk afoly amatában tudj uk el s zál l ítani.''



IV. Jogszabályi kiirny ezet ismeľtetése:

A Budapest Jőzsefuáĺosi onkormźmyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásaľól szóló 6612012' (xI.13.) onkoľmányzati reĺđe|et 17. $ (1) bekezdés ab) pontja
a|apján a Képviselő.testület Yźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága a fulajdonosi
joggyakorló a 100 millió Ft-ot meg nem haladó értékti vagyon hasznosítása esetén.

V. Dłintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése:

Javasolt a Dobozi utca 7-9. sztm alattí tźnsaŠház újabb (f0I3, augusztus 31-ig töľténő)

hatáľidő hosszabbítási kérelmének elutasítása, meľt az eredeti pá|yázati cél (,,tarsashtzak

belső udvariínak megújítása'') nem valósult meg. A tźrsashźzat javasolt ugyanakkor
tźtjékoztatni arľól, hogy a Képviselő-testtilet a22712013. (VI. 5.) számthatározatźxal'20II'
utan újra páIyázatot íľt ki a táĺsashźzak belső udvarának közösségi megújítása céljából'
amelyre _ amennyiben eľľe igény mutatkozik _ pźiyázhat a Dobozi utca 7-9. szćm a|atti
tarsasház is'

vI. A diintés célja, pénzůigyi hatása:

A döntés célja, hogy azon táľsashźzak kapjanak onkormányzati tźtmogatást, amelyek a

pźl|yázati lehetőségekkel valóban élni tuđnak és megvalósítják apźiyázat cé|ját, attrsashźnak
belső udvarĺának megújítäsát. A taľsasház kozos képviselőjének tájékońatása szeľint _ a

tärsasházi közgnilés fe|hatalmazása esetén - készülnek újra pá|yázni ezeke a téľbuľkoló
elemekľe, ahatźriđo hosszabbítási kérelmiik elutasítása nem jelentene visszaesést a tźtrsasház

céljainak eléľésében.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs'

Fentieka|apjźnkéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Ha.rÁRozĺ,TI JAvAsLAT

A Varosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Dobozi utca 7-9. szálrl a|atti ttnsasház vonatkozásában a
másodbeépítésű térburkoló elemek lerakási hatáľidejét nem hosszabbítja meg 2013. augusztus

31-ig.
2. felkéľi a polgármesteľt, hogy tájékoztassa a társasházat, hogy a Képviselő-testület a

22712013. (vI' 5.) számu határozaÍźtban foglaltak alapjan tłjra páIyźnatot hiľdetett a
ttrsasházak belső udvarának közösségi megúj ítása célj ából.

Felelős: polgiĺľmester
Hataľidő: 2013.július3.

A dtintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Yagyongazdálkođási és Üzemeltetési
Ügyosztály



A lakosság széles kĺjrét érintő đöntések esetén javaslata a kozzététe| mőď1ára:

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20t3. jitnius 24.
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Mint a Budapest' VI[. keľület, Dobqzí VĹca7-9. táĺsasház k<izös képvisetője kéľem onöket.
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Ferox Ingatlankezelő Bt.
Breuer András
cegvezeio reszere

Budapest
Lónyay u. 3.
1093

Tárgv: Ir,{ásodbeépítésű térkcjvek

Ikĺatószrĺm : 1 6-7 30 l 1 4 l20 12

Ügyi.ritéző:'Hajni s Dorotťya

Telefon: 459-2535
Fax:333-i765
e.rnail : hajnisđ@jozseíłaĺos.hu

Tisztelt Cégvezető Úr!

2012. novembeĺ ZI-én éľkezeťt másodbeépítésLí térktivekkel kapcsolatos kéręlnrére ae
alábbiakban tájékoztatom.

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az 128412012. (x. 24.) sz. határozatábul az
alábbiak szeńnt döntött.

,,A Váľosgazdĺĺlkodási, és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönÍ; hogy a Nap u. 15. szám alatti
Tláľsasház és a Dobozi |ł' 7.9' szánr alatti Táľsashráz vonatkozásában a másodbeépítésrĺ
térburkoló elęmek lerakási hatáľidejét 20l3' május 31-re módosítja.''

Kérem taj ékoztatásom elfo gadását.

Budapest, 2012. november 27 .

Tisztelettel:

řát***ľ'
Sžücs Taniás

ĺigyosztályvezető

wrvw.ioz-sefuaĺos.hu



JBGYZOKONWI KIVOIiAT

Készü}t Brrĺlapest' Józsefviíľosi o4kormanyzat Képvĺselĺl.iesĹület 2013. június 05-én 15.$0
óľakor a Józsefi.aľclsi ollkor,mányzat Polgármesreľi llil:atal III. em.30-0-as táľgyalójábarr

megÍaľtott l0. ľendes tjlésóről

Napiľenĺ| 4/3. pontj*
JavaslaÍ: másodbęépítésű téľbuľkoló etemek fe|használás{'ľa
(irásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő:' Dľ; 'Kocsis Máté - p'olgrírmestcľ

SZAvAZÁs}łĺ'r :prnNvAN l8 rÉpvlspro
A HATÁRoZATHoZ.A.TALI{oZ N,{INosÍľpľr SZóTCIBBSÉG SZÜKSÉGES

4. Felkćri a polgłírmesteĄ lrogy goncloskodj.on a Pťůyázati felhívás megjelentetéséről a
Józsefváľos'újságban és a honlapon.

HÄTÁRoZAT:
227ĺ2013. (vI.05.) 1B IGEľ..{ 0 NEM o TAR.ToZI(oDÁSS'ĄL

A KépviselőtesťĹilet úgy dont, hogy

l'. Tlĺľsasházak ré,széte pályázatot íľ ki a trĺľsasházak belsĺj udvaľanak közösségi
' nregrtjítása celjábóI. A pályiuat keĺetében téľítésmenteselr biztosít 2 000 m2

másodbeépítésii térburkoló elenret.

2' A pétyázatokat a TrĺrsashĺŁi Pályázatokat Elbír.áló lvÍunkacsopoľt bíľďja el, a nyeľtes
pá|y.az-ók részéľe a burko]ó elemęk átadasát, a beépítés ollenőľzését a Kisfalu Kft.
bonyolítja Ie.

3. Elfogadja az e|őterjesńés 1 . számú mellókletét képez ő Pállyázritt felhívásr.

Felelős: polgármester
Határidő: 20]3. iunius 05.

A dłintés vég.ľehajtását l:égzó szervaz'eti egysóg: Kisfa|u Kft., Vagy.ongazdálkodási és
Üzemettetósi Üryosztály

Riłnón Edina sk.
jegłző

A jegyzőkönyr'i kivonat hiteles:

Dr. Kocsis Mtźté sk
polgórinester
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