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Előteľjesztő: Csete Zo|tánmb. cégvezető lPtév9 Zrt.

Akćpvisclő-testiiletiülós időpontja:f}If.június7. | .......,',,. sz' napiľend

Táľgy: Javaslat azEuĺőpaBelvárosa Pľogram l Ttĺrlogatási Szerződés módosítása múszaki

taľtalom váLtozás miatt _ Hoľánszky 13. sz. alatti Diákcentrum iľodabútor beszerzése

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszetú szavazattöbbség

szükséges. 
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Yáľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság véIeményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati iav aslat a buottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

megtárqyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

1. Előzmények

A Józsefuárosi onkormínyzat a Képviselő-testtilet t20l20L0. (IV. 21.) számű határozata

a|ap1án 2010. ápľilis 30-án kötött támogatási szeruőđést Pro Régió Nonpľofit K-ft-vel, mint

Kozremúködő Szervezette| az Euľópa Belvĺĺľosa Progľam megvalósításźra. A pá|yazati

anyagban önkoľmányzati vál\|a|ásként szerepe|t az orĺikségvédelem és a Belső-Józsefváľosi

szo1gźitatálsi környezet kialakítása pľojektelemen belül a Hoľánszky u. ].3. sz. a|att éptilo

Diákcentrum bútoľain ak beszerzése.

2. A btĺtoľbeszerzés míĺszaki taľtalmának változása

fOo9 évben készült e| a páiyázati anyag mellékleteként az Akcióteľtileti Teĺv, melyben a

kĺiltségek inđoklásaként benyrĺjtásra került abeszetzendő bútorok listája, árazott költségvetés

foľmájában. 
#ft Kľľ:/FTT,tr*6,bą, tn5V
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Abeszerzés kiíľása előtt Rév8 Zĺt. és azintézmény vezetője egyeztetést folyattak, tekintęttel

az e1miitidőszakľa, szfüséges-e a háľom éwel összeállított lista aktlalizáIása.

Az egyeztetés során felmerĹilt váItozási igényt az a\ábbi táblráaat tartalmazza, helyiségenkénti

elosztásban:

Helvisések Bútorok Eredeti Úi

Előadó

Összecsukha tő aszta| (80x1 60) 10 fo

Szekrénv (elektronikai cikkek) 1 0

''E1őadói pult'' 1 2

Szemétkosár

Galéria álló hírdetőtábla 10 2

Pinceklub

ouff. babzsák 6 10

Szemétkosár 2

lnfobox

mobil tablótároló 8 f
karfás foreószék z 6

vendégfotel 4 2

Ruhafogas z 1

orosoektus tároló f 8

Fedett udvar

körasztal 90 cm 6 0

kocka asztal 0 1,0

szék 36 40

napernyő J 2

pult 0 1

b e épített kulcsszekény 0 Í

Nvitott udvar keľti bútorszett 0

Inkubátorház

társya|ő aszta| I 0

karfás forsószék 2

Ruhafosas 2 1

Térelválsztó paraván 0 4

Meetins room

szekrénv oolcos zárt alacsonY 10 6

konfęrencia tár gy aLő asztal 0 I

ĺjsszecsukhat ó aszta| (1 40x80) 6 0

írőaszta| (80x140) 0 Á

konténer (fix 3 fiókos) 0 t

Workshop

Ruhafosas 6 4

vendéeszék 10 f8

Információs tábla t J

Térę|vá|sztő paraván 0 4

Mĺĺhely

szekĺénv polcos zárt (60x80) L4 10

szekrénv alulaitós' felül polcos (60x80) '1.4 10

íróaszta| (80x160) 10 8

írőasztal (80x140) 4 6

vendéeszék 10 I4

Információs tábla 1 2

TéreIvá|sztő paraván 0 4
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Diákcentrum Térelválsztó paraván 0 +

MÍĺhelv

szekrénv polcos záĺt (60x8o.) L4

szekrénv alulaitós' feliił polcos (60x80) I4 2

írőaszta| (80x160) 10 0

szék Í4 4

asztali lámoa I4 4

szemetes kosáĺ T4 4

Ruhafosas 6 f
vendésszék 10 8

Térelválsztó paraván 0 f
Konvhák ťa|ľa szeręlhetó konyhai szekľény 0 J

3. TámogatálsiSzerződésmódosítása

Amennyiben a Tisztelt Testület támogatja, a fent részÍetezett változásokat, .így szükséges a

Pľo Régió Kft. felé Támogatási Szerződés módosítasát kezdeményezní.

A mtĺszaki taľtalommódosítás többletköltséggel nem jáľ. Jelen előterjesztéshez csatolásľa

keľtil egy módosított ilrajánlat, mely szerint a bútoľok beszerzésének és leszál|ításának

k<iltsége 21' 868 500.- Ft + AÍa. A 2Oo9 évben elkészült, a péiyázati anyagban szereplő

költségvetés még 27 4OL 1.80.- Ft + Áfa költséggelszámolt.

A Képviselő-testtilet dontése a helyi ĺinkormányzatokľól szóIő L990. évi LXV. törvény 2. $

(2), valamint 8. $ (1.) bekezdésében foglaltakon alapul.

Ké rem az alá.ů'bi határ ozati j av a slat elfo gadá s át.

H,łrÁnozĺ,rl JAvAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dönt' hogy

1-. az Eańpa Belváľosa Program oľökségvédelem és Belső-Józsefuárosi szolgáltatási

kĺĺrnyezet kialakítása projektelemek műszaki tartalmat módosítani kívánja, miszerint a

pźlyázatban elfogadott, a Hoľánszky u. L3. sz. aLatti kozosségi ház bútor beszetzési

ListáĄát az a|6bbiak szeľint mó do sítj a.

Helviségek Bútorok
Eredeti
vállalás Módosítás

Előadó

osszecsukha Íő aszta| (80x1 60) 10 zo

Szekrénv (ęlektronikai cikkek) 1 0

''Előadói pult'| I f
Szemétkosár 2

Galéria álló hírdetőtábla 10 2

Pinceklub

oufĹ babzsák 6 10

Szemétkosár f



Infobox

mobil tablótároló 8 2

karfás forsószék 2 6

vendégfotel Át 2

Ruhafosas 2 1

prosoektus tároló 2 8

Fedett udvaľ

körasztal 90 cm 6 0

kocka asztal 0 10

szék 36 40

napernyő
Ą 2

pult 0 1

beéoített kulcsszekrénv 0 1

Nvitott udvar kerti bútorszett 0 J

Inkubátoľház

társva]ró aszta| 1 0

karfás forgószék z J

Ruhafogas 2 T

T&e|vá|sztő paraván 0 1+

Meetins ľoom

szekény polcos záľt alacsonY 10 o

konferencia társyalóasztal 0 1

összecsukhat ő aszta| (140x80) 6 0

írőaszta| (80x140) 0 4

konténer (fix 3 fiókos) 0 Á

Workshop

Ruhafosas 6 Át

vendésszék 10 28

Információs tábla I J

Térelválsztó paraván 0 4

Műhely

szekrénv oolcos záľt (60x80) I4 10

szekény alulaitós' felül polcos (60x80) I4 10

íróasztaĹ (80x160) 10 I
írőaszta| (80x140) + 6

vendépszék 10 1.4

Információs tábla 1 f
Térelválsztó paraván 0 4

Diákcentrum

vendésszék 10 '1.4

Térelválsztó paraván 0 4

MÍĺhely

szekrénv polcos zárt (60x80) 14 2

szekrénv alulaitós' felül polcos (60x80) 74 2

írőaszta| (80x160) 10 0

szék I4 t

asztali lámpa 74 4

szemetes kosár 74 Ąt

Ruhafosas 6

vendésszék 10 8

Térelválsztó paraván 0 2

Konvhák falra szerelhető konyhai szekľény 0



Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2012.június 7.

2. felkéri a RévS Zrt-t a hatfuozat 1.. pontja szerinti múszaki taľtalom módosításához

szükséges Támogatási Szerzođésmódosítás iránti kéľelem ĺisszeá||ítására és a Pro

Régió Kft. felé töľténő benyújtásaľa.

Felęlős: Rév8 Zrt. mb cégvezetője

Határidő: 20If . június 1'5.

3. felkéľi a polgármesteľt a 2. pont szeľinti támogatási szerződésmódosítás iránti kérelem

és mellékleteinek a|áításfu a.

Felelős: polgármester

Határidő : 20Iz. június 20.

4. amennyiben a Pro Régió Kft. elfogadja a 2. pont szeľinti támogatási

szeruodésmódosítás iránti kérelmet, felkéri a polgáľmestert a Pro Régió Kft. által

elfogadott Támogatási Szeľződésmódosítás és mellékleteinek aláirésára.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáľidő: a Támogatási Szeruődésmóđosítás Pro Régió Kft. által töľténő elfogadását

követően.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetierység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyos{ály

r\il
Budapest, 2}I2.m6Ąus23. U -

Csete Zoltán

mb. cégvezető lRév$ Zrt.

Tcirvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és meebízásából: /r ", t | /
^ľ,,f. ̂ [/afur%; ľvĺe,,{,#l*u

aljegyzĺ3
?iiťl i\Ą^) 

.l



8t.Etlľo',nĺtoľ
6ame 2 KíŁ
20ło Budałĺrs, Domb u.27.

E|óadő

}lelvsér
natĺ'oľrato.s'e1

Britor megney9aĘ

ÖsszeesukhatÓ aszta| (8q49!l-
-Li*álhlľÁ cĺĺnnadelemek

ĺá'f iłłlhr{nw

,,E|őadÓi pult..

DB

^-*4aiÁc rłh|a

szemétkosáŕ ,',! .

?nn

nettÓ

eEvségár

Ö|ttizĺĺ
Ga|éria

1Ą oo0

Ruhafogas

Ruhatár

20

Raktár

nettĎ íssaecen

Ĺ2

Pad fssassal (fm)

1

32 780

íilx ll.łlirĺĺtáhlílĺ

2 600000

800@
58,500

14o fóre, akasztÓs

f

Satső po|c 3*4 po|c

2

;.{^'anail czÁ|ĺ lłárnví|áqsä|- |lolao nelru|

z

315 600

655 600

ffiacě|csóváz,
rnüanyag végzárÓ elem, 1E mm vastaliląmlná|t

b torlap, ABS élzárás, sarkos kivitel, Ínérete:

16o*80ł75 cm

12 980

9600m
58500

3 000

a

ĺ Ęnr.1so cm ipénv szerlnt

B tor

631 200

':
Féin média á||vánv

5 400

I

|Bđ^y .*'.i"ffi_.* sJé|es, szÓnokI réssze |,

ĺnunkafeliiĺetťe|, magassága 75 cm'

homloklappal .

25 960

t

5 000

3f140

1

1i'890

nfa táb|a

3

qlemptEs kosáľ

10 800

245 600

ffifo,gffim. 
"i^terezett 

acélcsö váz, mÜanyag

végzárÓ elem, eserny tartÓya| és kalaptartÓval,

1B0 cĺn magas

25 000

2s7 t20

Fĺtt pad egy oldalas háttämns Klvltel, a|ul

cipótartÓ rácca|, fenyó ti|ö- és háttárnla, mérete:

Ĺ7srtzo]Ąal4ocm 
-2s 780

75 000
245 600

lnłn táh|ĺ

ffiitel,egyelemkb'35
akasztÓvalvan e|láWa

ł5x90cm, horBanYeoĘ



Mobil t?b|6táfolÓ

|nternetre aĺzta|

(kłizponti}asztallap: 18 mrn vastíg laminá|t
: ÖntÖttvastalp, fém lábszerkezqt

ABs é

bůtorlap. ABS é|zárás, nyĺtott polcos mérete:
iEslerkezet,it m m vastag lamináh

Fffi13E'-eŕk"zet, íg' mm vastag I ami ná|t

mérete:80|80*75 cm

b tgr|aB, ABS é|zárás, nyltott po|cos mérete:

brĺtorlap; Ä8s ć|zár'ás; nyltott po lcos, mérete:
ilrreny: 18 mm]vastag laminá|t

F,í_lottEa',.:aaľrv:f émlábszerkezet,18

ntÍ'n vástaB laminá|t bťÍtorľap, ltBS é|zárás, 5'

ffiżsmm.essĺkovál
mśrete: 191.80ł40.cm

szinterezett múanyag végzárÓ e|eĺn, 18 mm

fiigges.ztett háztartćĺival, mérete; 140ł68*75
.|äíniná|t b tor|ap, AB5 élzárás, saľkos, 2

fiÓkos szekrénnYel, kábe|átvezetóve|, 30 cm
.ze'.nt ra .'*' va' ,taŃ tor|apbÓl, a|sÓ

magas nĺtétpu|tta|, beépĺtett széf és fém kulcsos

GE'rgť,s |oľ'téner: 18 mm vastag |aminált

b torJao. ABS élzárás' 1 db kózpontl zárra|, 3+1

2Đ40

''* ^t.. { n'łB{$^ÉrB n.ĺn|ltlĺĘlrĘĺĺnánn

nffiĘiĺssďz.z-lí t..
Tbl.:46/50&308

''.iĘ

:lš7
.:iä5



szinterezett, múanYaB véEzárÓ e|em, 18 mm

vasta8 |aĺninált btńtoľ|ap, ABS é|zárás, sarkos,

ecYed..Jołz5 mm.ęs sĺkovál csó'

Szekrĺĺny a|u| ajtÓs felĹil polcos

z-árt

Fffiffiffilffi mm vastag laminált

blito'r|ap, aBS é|ziĺ.rás, nyitott po|coą mércte:

aseta!; ôsszequkhatÓ fém .|ábszerkezet,

itt, mĺlanYaB végzáĺtie|ern, fa |éces

felĺfletkeze|ve, ľnér.ele; 80a80l75 Głĺ|

ffi|ajtősbe|ii!

EEŇiĺterezett acélcső

AN éÍzárás, nYÍtott po|co5n

b tor|ap, AB5 élaárás, felĺil nyitott, a|ul

Fffilĺus^*ęzet, 18 mm vastąg |amĺná|t

bÚtor|ap, ABS é|zárás, nyitott po|cos,.méreté:

ĺÍlérętel 191t80.40

EÜRoBtiToR./

Tšl.:46/508-308
^ +: *ł: ĺ í Ar(äíąi.1áŕ|ŕ| íĺníftfrn'|anP|ta



Konténpr (fn 3

br1tor'.|ap;, ABs é|ałr 1db kiirponti zárra|, 3+x
Íg mm vastag laminá|t

alul aitÓs felii| po|cos

masztalE0*140

brltorbp" ÄBS łi|zárás. l đb k zponti 4áFrą|,3+1
Eĺ-nĺ m m vĺstaB |ami'Ĺá lt

mÉretg @t6sł45 cm

britor|ąp, ABS é|zánís, nYitott po|cbĺ ĺĺérete:
ĺa ľnm vastaB.|atĘinäh

.v. 'w-YY

nds e]ĺárĺs, fělii| nyitott, alu| kát ajtés

brítoľlap, AB5 él ľási nyitoa polcos, mérete:
szerenľ 18 mm vastag laminált

i.g mm vastag.|aminá'lt

mérett: 191ŕ80*,|10

Ém váz, |amináłt aszta

... :;t

UROBUTOR
.i:ti



(ĺá|ĺ
r*qli l4inn:

Dr'rlrqfna=t

kłrcár

Mfihélv

,Vendéeszék
Informái '|i{c tĺhla

izekénY polcos zárt [60r.9E

Ĺ4
74

u ľ0s.feltil polcos

t@i80)

14

16 mO

4

,uvitom oolc(6Oi.8O]

7 800

'r,

3 000
5 400

irOasrut ao*160

28

224 000

3

Szélt

109 200

--

Asztá|i |ämpa

il 80'f 140

42 000

80m
Í2980: | 'łł.94o

Szemetes kosár

z1 600

|rodai kerfás forE

D.lh łÍnort

10

Sremetes kosáľ

-

Áltiĺfuqas fém'

Wor-kshoP

10

2,14 ooo

E1 Íx)o

vendéssaék

Szék: 30ł15 mTn.es sĺková| cs6,'szinterezett,

m{iaľryagĺĺégzáĺÓ.elem, ldrPitozott ĺi]0- 
.es

háttám|ä. Rakásolhaté. c t{Fus'i'kárp|tta|.

Ószék

lnfor'ĺnáciÓs tábla

54Z/40

46 oOO3

I

natĺ'tar saleo polc 2+4' p9!!

fifo.tÉbta*

6

sro l0

tĄ

-FF-
: 1.i.i: r'.::.-r-

43 4:50

t4

bütprłap, Al
tgo*in*.60

542.400

41.W

!4

16 0m

6

7ru

é..jvTEä-.n'GffiíiemIhá|t
lS éhárás, nyľtoit po|cos, rnérete:

eÍn

l.am lľrdit b tor|apbll

1380m

3mo

224 000 ľroqé'j tgrtll]g

347 @

Pđ.b!J--jj6ś 
'lY'18mÍnvastaBlaminált

btrtjŕIä p'' AB5: é| zá rá s. nyitott po|cps, ĺné rete :

1ffi&ĺtp-.m ''.

s 400

248. 6{0. ľF.éJryé!,18ĺniq'i

14

f

Í09 2oo

Fémváf;.lämĘatta9t

ł2 L.00

I 000

2

12 980

32 400

't
s'6nittéŚkosár

23 900

,- 112 000

l|łlfneas fém

25 960

]ltasŘa|lap

-

ĺEÓszék

Saék 30*15 ÍplÍ!.es sĺkovát aóo szlhterezett'

müąnYag végzáľÓ elenl káęltozott úl& és

háttáĺfiia. Rakáso|hatő'. C tipusr'i ľárpith|

47 8{tO

lnľotaplą

4Sxtł0.cm; horgenrrott

... r l. -.'| í\á h1'ÚFo:F, nł tltl'|EíilHHlna

JÓzsď

-.+g



Diákcentrum izekrény polcos zárt (60 :!p]-

Szekĺény alul ajtÓs fe|ii|polcos

í5o+8ol

'ľvltott potc (6ot80l

Ír asrtal 80ť160
l;Á'icrtal nŕt*1do.
cłlilł

Asztalil-ámpa
izé.Ínetes kosár '

t/t

.hlłaox

s1fi)o

14

M. helY

|nformlĺciÓs tábla .+í

s4240

3

10

714 mo

4

ffitag|aminá|t
b torlap, ABS élzárás, nyitott polcos, mérete:

180f80*60 cm

460m

!Ą

Szekrénv po|ms zárt (E01!9l

43 450

14

7s9 360

41 440

LĄ

Szekrény a]u|aitÓs fe|Ĺil pokqs

(60ł80)

16000

FéľnJábsłerkezet, 18 mm vasta8 lam|na|t

britor'|ap, A.BS é|zárás. felii| nyitott, alul kát aitÓs

beltl| oolcos, méľete: tr91'8o*49-

6

7 800

f:38 98Q

3(Đo

i6š 760
434 500

Polcos slelreny: lE mm vafiag larrrrtdrr

b tor|ap, ABS élzárás, nyitott polcos, mérete:

s4!

lNvitott po|c (60ł8o)

14

íĺ...lcĺta'l 9nł1Án

2240 )

1Bot8oŕ..60 cE'

3

m9 2m

Karŕás for'Főszék

ľĘn Y.ąą ĘT|la|T aĎ(tdľo'P

Éelr váz, l.aĺnĺiiált aĺ4oľap
lrnr|ai' tarfá s forcÓszék

Aszta|| lámpa

42 000

8@O
:,2r980

32 400

.|

ize-ĺn'ejas rpsĺr
fumfocasfÉni

112 000

51 000

z

$zék: 3o*t5 ínri.es sĺkovál csö. sz|nterezett,

müaí|Ya8{,égzárÓ elemi kárpltorott ĺil{l. és

háttámh- Rakásolhatő:*c'tĺpusĺ'Baĺp$a

38 9.40

:

54 240

3

4

102 000

0ts

4

46 000

ii.olcos.szekrény: 18 mm va$aB Ęmlnqn

b.ťl,torlap,.ABS élzarás, nyĺtott polc-ęs, mérete;

180*8gi60 cm

4

41/t40

I

108 480

25 000

Ěétn látszer.*ezet, 18 mm:vastag laÍnlna|t

bÚtoľ.|ap, ABS é|eárás, fe|ti| nyitott. a|ul kát ajtÓs-

be|ii| po|cos, méretę: 191*'m*4o

7 800

138 000
155 760

Polcos szekrény: tr8 mm vastaglam|naÍt

britorlĺP" ABS élzáľáq, nvitott polcos, mérete;

18Or80t6Ocm

100 000
31 200

ľém váą la'!t!4g 3szta|Ep
_j_...+-_
iilEt.Eôszék. karfás' va|Ódi b'őr

JSZT

.i;'ĺ



Íĺt|slolc' 20!2. 'oáJuc 21.

Srék 30*15 mm-es'sĺkovál csó, szinterezett,

mŐanyagvégzárÓ eiem, kárpitozott Ü16. és

rnm vastag laĺn|náh brltorlap, Agg élaérás,

30rĺ5: mrtr.es sĺ|toĺál csó, sdnterezett,
niÍanY'ag vé8rár'Ó e|eiu káraitozo$ til& és

háttémlä. Rakásolhatd. Q tĺpustÍ kjrp|tta|

EuRoEÚToR
1527 Miskolc. JÓzsef A.74'

..iljłii

6arne 2,Kft.


