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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

iselő.testiilete számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

Budapest Józsefuáľos Magdolna Negyed Program II. Konzorcium (továbbiakban

,,Konzorcium'') a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Kĺizép-Magyarországi opeľatív Progĺamjának

,,Hagyományos építésű városi területek integrált szociális típusú vaľosrehabilitációjď' tźrgyű
pźiyázati felhívására KRMFT.ŻO\7.1'81' azonosító számon regisztráIt pźiyázatot nyrijtott be,

amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: ,,Támogató'') Regionális Fejlesztési

Pľogľamok Irányítő Hatósága a f007.08.03.ánkeLt,49-138715012007 iktatőszámri támogató

levél szerint támogatásban részesített.

A projekt megvalósításźra a Budapest Józsefuarosi onkoľmćnyzat és Rév8 Zrt. a Képviselő-

testület 89/2008.(II.27.) sz. hatźrozata a|ap1án 2008. április ].].-én Megbízési Szeľződést -
2009. április 9-én, és 2009. augusztus 28-án módosítva - kdtött a projekt megvalósításának

időszakára, ezt kovetően külön dokumentumot fogadott el a szerzódés mellékleteként az
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Előteľjesztő: Csete Zo|téĺĺmb. cégvezető lFtév& Zrt.

A képvisclő-tcstiilcti tilós időpontja;fD|f. mójus 3. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat épület fetújítás miatt átmenetileg elhelyezett bérlők visszaköltöztetésérel
Masdolna Negyed Pľogram II.

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a dĺjntés elfogadásiĺhoz minősitett szavazattöbbség
szükséges. .l
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezí tr

Határ ozati iav as|at a bizottság számfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

mestársValását.



MNPII fęladat-ellátási és pénzugyi elszámolás ľendjéről (FER), amelyet felek 2008. október

29-énfutaka|á.

A projekt fizikai megvalósítása 20II. május 1'6-án befejeződott. Azota az illetékes

közremfüödő és ellenőľző hatóságok elvégeńék a szükséges ellenőrzéseket, és lezárult a

támogatásfe|haszná,Iásánakpénzngyielszámolásais.

2. Rehabilĺtáció miatt szükséges átmeneti elhelyezés

Az MNP II. épületfelújítási alprogľamjánakrészétképezte a Dankó utca 16., Dankó úca20.
és a Dankó utca 30. földszinti és III. emeleti épilettészének teljes felújítása. A beavatkozások

miatt sztikségessé vźit a bérlők átmeneti elhelyezése. A harom éptiletből mindösszesen 60

család e|hely ezését kellett biztosítani.

Rév8 Zľt. a VPB 280lfOI1'.(II.23.) számí hatánozata alapján 2o1,L. március 1.-jén Budapest

Józsefuárosi onkormányzat képviseletében megbíuás alapján eljárva vállalkozási

keretszerzódést kotött Fősped Teheľtaxi Kft-vel (székhely: 1.084 Budapest, Bacsó Béla u. 31.).

Felek a szerzóđésthatározott időre, 20II. december 3 1-ig terjedő időtartamľa kĺjtötték.

A Vál|alkoző a szerződésben rogzített feladďok ellátásával kapcsolatosan az alábbi díjra volt
jogosult.

Tekintettel arra,hogy a költöztetések a használatba vételi engedély kiadását követően 201I.

nyfu végén kezdődtek meg a 20II. decembęr 31-i hataĺidőíg a kikĺjltöztętettek mintegy

kétharmadát sikeriilt visszakoltĺjńetni, további 15 bérlő visszakĺjltöńetésére van szfüség,

amelynek becsült koltsége legfeljebb bruttó 1 millió forint. A fedezetét az áItalźnos múkcidési

taftalréI<ĺ ő| j avaslom b iz to s ít an i.

A Kĺjzremfüödő Szervezet a projekt LezárásźĺrőI szőIő jegyzőkonyvet még nem źi|ította ki, így

a Rév8 Zrt. megbízási szerzódése jelenleg is hatályban van, ez a\apjźn a kĺjltöztetési feladat

l eb onyo l ítá sát elv é gezheti.

Az önkormányzatkozbeszerzési és beszerzési szabályzatźxal ĺjsszhangban a Fiév8 Zrt.201'1'

évben a költöztetési fęladat e\Iátásźra beszerzési eljáľást folytatott le, amelyľe öt vállalkozás

kapott meghívást. A három beérkezett érvényes ajánlat alapján került kiváIasztásľa a Fősped

Tehertaxi Kft., akivel a megkĺitött szerzódés 20|I. december 3I-én|ejźrt.

Tekintettel arľa, hogy a koltségek nem haladják meg a bĺuttó 1 millió forintot, valamint arra,

hogy a béľlők visszaköltöztetése siirgős feladat - mind a lakók, mind a |akásgazdálkodásí

éľdekekre - javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az ismételt bęszerzési eljárás

lefolytatástól tekintsen el és járuljon hozzá, hogy a Rév8 Zrt. az onkormányzat nevében

e|járva,hatźłrozott időtaľtamú,2012. június 30-ig tartó vźĺI|a|kozásikeretszerződést kössön a

Fősped Tehertaxi Kft-vel, a korábbi szęrzodés szeľinti kondíciókkal, bruttó 1 millió forint

keľetösszeg figyeIembe vételével.

Lakás alapterület 30 m2-ig 30,1-40

^'

40oĺ'-50
m'

50,1-70
m'

70,!-90

^'

90 m2

felett

Ajánlati egységáľ
(nettó)

26.000 29.000 35.000 50.000 55.000 60.000



Javasolom továbbá, hogy amennyiben a bérlő önhibájából nem fog
visszaköltözni, akkoľ költ<jzését saj át eľőből szfüséges megoldania.

A Képviselő-testület dontése a helyi <lnkormányzatok'ľől szóló 1990. évi

(2)bekezdé,sén és a 10. $ (1.) bekezdés d) pontján alapul.

Kéľem az alább í határ ozati j avasl at elfo gad ás át.

2oIz. június 30-ig

LXV. törvény 2. $

HłrÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a ,,Magdolna Negyed Progľam II. keretében épület felújítás miatt ideiglenesen

kiköltiiztetett béľtők visszakiilttizése,, táľgyú szo|gáitatás megľendelése esetén a

kőzbeszerzési értékhatárt e| nem éľő beszerzési eljáľás lefolytatásától eltekint _

tekintettel a feladatellátás süľgősségéľe - és felkéľi a Rév8 Zrt. a szolgáltatás

megrendelésére 2012. június 30.ĺg teľjedő időszakľa. 
^ 

2012. június 30. után

visszaktiltiiző bér|ő|<nek a Józsefváľosi onkoľmányzat nem viseli a kiiltiiztetés

költségeit, amennyiben a költözés elhúzódása a béľlő hibájából történik.

Felelős: Ptév9 Zĺ. mb. cégvezetóje

Hatátíđő z0I2. iúnius 30.

2. fetkéľi a Rév8 Zrt.t, hogy a 20|2. jrĺliusi első ľendes testůileti ülésľe készítsen

beszámoló t az 1. pont szeľinti visszakiilttiztetések végrehajtásáról.

Felelős: Rév8 Zľt. mb. cégvezetője

Határidő: 
^\Iz.júliusielsoľendesképviselő-testtiletiülés

3. felhatalmazz^ a Rév8 Zľt-t, hogy az Onkormányzat nevében eljáľva, határozott
időtartamí, 2012. június 30.ig tartó, vállalkozási keľetszerződést kiissön a Fősped

Teheľtaxi Kft.vel (székhely: ĺ-084 Budapest, Bacsĺó Béla u. 31.) az 1. pont szerinti

visszakiilttiztetéssel kapcsolatban bľuttó egymillió foľĺnt kerettisszeg

figyelembevételével az a|á.ňbi vállalkozói díj j al :

Lakás alapteľůilet 30 m2-ig 30,1-40

^'

40,1-50

^'

50,L-70

^2

70,1-90

^'

90 m2

felett

Egységár (nettó

FĐ
f6.000 29.000 35.000 50.000 55.000 60.000

Felelős:

Határidő:

Rév8 Zľt. mb. cégvezetője

20L2. május 11..



4. a Magdolna Negyed Pľogram II. keretében éptĺlet felújítás miatt ideiglenesen

elkłilttiztetett béľlők visszakłilttiztetésére egymĺllió foľintot biztosít az általános

műkti dési tarta|ék teľh éľe.

Felelős: Polgármester

Határidiĺ: f)ÍL.június 30.

5. A 4. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat 11107.01 cím Műkiidési cél és

általános taľtalék - általános tartalék - előiľányzatát 1.000 e Ft.tal csiikkenti, ezzel

egyĺdejíĺleg ugyan azon łisszeggel a 11604 cím kiadás dologi e|őirányzatát megemelĺ

az elkiiltiiz tetett b éľlők vĺs szakiiltti ztetése cím en.

Felelős: Polgármester

Hatáĺiđő 20If. május 03.

6. felkéľi a polgáľmesteľto hogy ^ ktiltségvetés kiivetkező módosításánál a

hztár ozatban fo glaltakat ve gy e fĺgyelembe.

Felelos: Polgármesteľ

Határido : az önkoľmányzat költsé gvetésének kovetkező mó dosítása

A dtintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály,

PéĺzngyiIJgyosztá'Ly

Budapest, 2012. ápľilis 20.
^
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Csete Zo|tán

mb. cégvezető lRlév8 Zrt.

Törvényességi ellenorzés :

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbÍzásábĺól:

,L.eU- LLL
Dľ. Mészár Erika

aljegyzó


