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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testůilet!

TźĄékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a VértesAszfalt Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Mészáros ti 7., cégsegyzékszám: 11 09 01 0016,
statisztikai számjele: 1326173I-4}II-1|3-||, adőszźlma: 1326I73I-f-11) képviseletében e|járva
Borbély Sándor igyvezeto onkoľmányzatunk részéľe az a|thbi --előterjesztés ]. mellékletét képező -
kozérdekíĺ felaj ánlást tette.
A Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló, Budapest, VIII. kerület Strázsa u.,38839/10 hrsz,
teľület 2375 m2 buľkolat felújítási munkák kivitelezését, aberuházáshoz kapcsolódó szakhatósági és

egyéb engedélyek beszerzését. A kivitelezéshez szükséges bontási, felépítményi és befejező munkák
e|v é gzését, val am i nt vál lalj a a lako s s ág tź! ékoztatását a b eruhénásr ő|.
A felaján|ás szerint a beruházás költsége bľuttó 4.2I3.2I0,- Ft. A kivitelezés idotartama: az
onkoľmányzat e|fogadő döntését követően, 2012. július hónapban, az időjárás fiiggvényében, max. 5

munkanap.
Garanciális időtartamként 60 hónapot vállalt a sikeres míĺszaki źttadás.átvételt követően. A Kft.
tudomásul vette, hogy felajánlásának elfogadása esetén a miĺszaki źttadás-źúvétel lebonyolításakor az
onkormányzat részéro| részt vevő szervezet a Kisfalu Kft.' Az előterjesztés 2. számú mellékletét
képezi a térképszelvény, mely a felújítással érintett utcarészre vonatkozik.

ÉR KEZETT

2012 JÚN 1.g, /6,E

Előterjesztő: dt. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2012.június 21. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat Strázsa u. felújításáľa

A napirendet nyiItlzárt üIésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeťĺl/glrugýtett
szav azaĹíobb sé g s zfü sé ge s.

ElÓrÉszÍrÓ szľ;rtvpzpTl EGYSÉG : Gnzoĺl'roDÁSl ÜcyoszrÁly
KÉszÍreľľE: DR. BALLA KATAL1N |,JĄx,-|,

PÉNzÜcyĺ FEDEZETET IGÉN\€LINEM IGÉNYEL.

Jocl roNľRoLL:JR€

BerBRmszTÉSRE łI-řłI-v,q.s :

IGAZ9LÁS: íJ.;

IEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véIeméĺyezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatát ozati j av as|at a bizottság' szźffiát a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'i letnek az e|őteri esztés me gtáľ gy a|ás áń.



Az előterjesztés 3. szdmú mellékletét a Kft. költségkalku|ácić:ja, 4. szómú mellékletét a Striázsa u.

źi|apotźltbemutatófényképfelvételekképezik.
A VéľtesAszfa|t Epítőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f004-ben alakult, főtevékenysége út,
autópálya építés, további tevékenységei tobbek kozött vasút építés, híd, a|agti építés, építési teriilet
előkészítése' stb. Mindezek a|apjźtn a Kft. a Strázsa u. felújítására vonatkozóan rendelkezik a
szükséges személyi és tarryi feltételekkel.

A Ptk. 593. $-ában szabáiyozza a közérdekű kĺjtelezettségvállalás jogintézményét, mely szeľint
közéľđekű kĺjtclczettséget nragánszemé|y, jogi személy ós jogi szcmélyisćggcl ncm rcndclkcző
gazdasági társaság vállalhat. A felajánlásnak tartalmaznia kell a felajánlás célját és a vagyoni
szolgáltatás mibęnlétét' osszegét, illetőleg természetben történő szo|gá|tatás esetén a vagyontárgy
megnevezését,mtĺsrésztaszo|gá|tatźlsesetlegesfeltételeit.
A helyi önkormányzatokĺól szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: tw.) 8. $ (1) bekezdése
szerint a teleptilési önkoľmányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiilönĺjsen: a
településfejlesztés, a teleptilésrendezés, az épített és természęti ktirnyezet védelme, a helyi közutak és
köztęrĺiletęk fenntartása, valamint a 8. s (4) bekezdés szerint a települési önkormányzat köteles
gondoskodni a helyi kĺjzutak fenntartásáról, melynek a|Ąán javaslom a felajánlás elfogadását.
Az előterjesztés 5. számú mellékletét képezi a felaján|ás elfogadására vonatkozó megállapodás, mely
megállapodásban hivatkozott 1. számű melléklet megegyezik jelen előterjesztés 3. számú mellékletét
kép ezo költségkalkulációval.

A Képviselő-testület dcintése azOw.2.s Q) bekezdésén alapul.

Kéremaza|źlbbihattrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képvĺselő.testůilet úgy dönt' hogy

1. a VértesAs zfa|t Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: f800 Tatabánya,
Mészáros tú 7 .) ttmogatásként felaj ánlott kötelezettség vá||a|ásźt, az onkormźlnyzat közérdeku
célj ainak és tevékenységének megvalósítására elfogadja.

A felajĺánlott kötelezettségvállalás^jellege: teľmészetbeni, tźlrgya: a Budapest, VIII. kerület
Strázsa u. (hľsz.38839110),f375 m" teľĺilet felújítrása, összege: 4.f13'fIĺ,-Ft.

z. felkéri a polgármestert az előterjesĺés 5. szźlmű mellékletét képező megállapodás aláírására.

Felelős: polgármęsteľ
Határidő: 1. pont esetén 2012. jtnfusf7'

2, pont esetén 2012. jűniusf7.

A dtintést végľehajtás át végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyoszály, Pénzugyi Ügyosztály,
Kisfalu Kft.

Budapest, 2012. jitnius If.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

a|jegyző
1ÜÍ2 JUN 1 8,

Lś<
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B udapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľosi onkoľ mányzat
Dľ. Kocsis Máté polgáľmester úľ

táľgy: közéľdekií felajánlás

Tisztelt Polgáľmester Úr!

A VÉRTESASZFALT Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Mészáľos tń 7.) képviseletében
eJsarva Boľbély Sándor ügyvezető a Budapest Fovaros VIII. keľiilet Józsefuarosi
onkoľmányzatrészéreaza|ábbikĺizérdekúfelajanlástteszem.

Felajłĺnlom a Józsęfuárosi onkormanyzati tulajdonában álló Budapest, V[I. keľiilet Strázsa u.
burkolatfelújítási munkak kivitelezését, a kivitelezéshez kapcsolódó szakhatósági és egyéb
engedélyek beszeľzését. A kivitelezéshez sziikséges bontási, felépítményi és befejező munkĺk
eW é gzését. Vál lď om a lakos ság táj ékoztatősát a beruhazásról.

A kivitelezés költsége bruttó 4.213.2I0,-Ft összeg.

A kivitelezés időtartama: az onkormźnyzat elfogadó dcintését követően, 2012. július
hónapban, aziđőjaräs fiiggvényében' max. 5 munkanap'

Elfogadom a műszaki tiadás-źLtvéte| esetén a Józsefuiĺľosi onkormányzat ľészéľől a
Józsefvárosi Vaľosüzemęltetési Szolgálat és Kisfalu Kft. eljaľását.

Garanciális időtartam: a sikeres műszaki ätadás.ćLtvételt kövętő 60 hónap.

Kéľem fenti felajánlásom tiímo gatáséú és elfogadását.

T atabźny a, 20 l2.0 6. I 5 .

vÉnľBs.tszĺ'lr,ľrĺĺ
28ooTatabányą E

o*,ffilfrl.ułł]i.'-''

lv Sándor
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Budapesto Vll|' lęeľti|et strázsa u- buľkolatfe|újítási
rnunkák

Epĺtésełőkészĺtő munkák Anyag 0'j

Ideig|enes forgaIomtechnĺkai je|zések eĺhe|yezése és bontása1 Ft 1?il1 26 472 
ffi zB2

Epĺtóse|őkészĺtő munkák Összesen 26 472
18 282

Bontási munkák Anyag Díj

Burkolatcsatlakozás kĺalakĺtása szélvágássaĺ, bontássa|, tormelék 5 km-en tŮl kije|Ölt |eraklhe|yre
szá||ításával, e|he|yezési díjja|

1 db 300 300
27 880 27 880

Bontási munkák rässzesen 3ü0
27 880

Felépĺtrľlényi munkák Anyag DÍj

Meg|évi burkołat |etakarĺtása kéZi erove|
573 m2

368 210 864

Emuiziis permetezés 0,5 kglm2 ťe|használássaI
573 m2 ftz 58 446

193 1 10 589

AszÍalt kiegyenlítô réteg készĺtése váItozi vastagságban AC 11 kopó j. aszfa|t gépĺ terĺtesével
17 m3 59 258 1 007 386

15 427 262 259

AszÍa|t koprréteg készítése 3 cm vastagságban AC 11 kppó j' aszťa|t gépi teľĺtésével
573 ' mf 1 758 1 007 334 ?

458 2ô2434

Feĺépĺĺményi rnunkák osszesen 2 g73 1ô&
84S 146

{. sz. me||ék|et / 1,



Befejező munkák

Aknafedlapok szintre eme|ése
6db 24 272

'o o?Ę

Anyag

145 632

Dĺj

179 610

Befejező munkák osszesen

Anýag összesen

Díj <isszesen

o'sszrspľtt

Ánn1+27 %|

145 632

2 245 570

179 610

1 071 918

3 317 48'8

895V22

MINDOSSZESEN 4 213 210

1.1 2.
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előteľjesztés 5' szómú melĺékĺete

MEGÁLLAPoDÁs

amely létľejĺitt egyrészĺő| a

VéľtesAszfalt Epítőĺpaľio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 2800 Tatabánya,Mészaľos út 7.

cégiegyzékszźlm:11 09 01 0016
statisztikai számj ele : t326 17 3 1 - 42I | -I 13 -I I
adőszáma.. 132617 3 I -2-I I
képviseletében: Borbély Sándor ld;gyv ezető
mint kĺitele zettségvźiLaló (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló),

másrészľől

Budapest Főváľos YIII. keľület Jĺózsefu árosi Onko rmányzzt
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszźm.. I 57 3 57 I 5 -2-42
torzssztĺm: 735715
bankszáml aszám.. 1 4 1 003 0 9- 1 02|39 49 -0 1000006
statisztikai szźtm: 1' 57 3 57 15 -84| | -32I -01
képviseletében : dľ. Kocsis Máté polgĺármester
mind kedv ezmény ezett (a továbbiakb an : Kedvezmény ezett)

között az aLźhbi feltételek szerint.

1. Kötelezettségválla|ő váILa|ja, Kędvezményezett kdzérdekiĺ céljainak és tevékenységének
megvalósítására - 4.2t3.f10,. Ft ĺisszegben támogatásként, a Keđvezményezetĺ
tulajdonában á||ő, a 38839/10 hĺsz-ú, Budapest, VIII. keľület Strázsa u. 2375 m" teľiilet
felúj ítását j elen megállapodás L. számu melléklete szeľinti taľtalommal.

2. Kotelezettségvállaló kötelezettséget vállal aľľa, hogy az I, pont szerinti feladatot, a

megállapodas 1. szĺámú mellékletét képezó taľtalommal, a jelen megállapodas a|źirásátőI

szźlmitott 1 hónapon belül elvégzi.

3. Kötelezettségvállaló kötelezettséget vállal az 7. pont felujítási munkfü kivitelezéséte, a
beruhazáshoz kapcsolódó szakhatósági és egyéb engedélyek beszeruésérę, a kivitelęzéshez
szĹikséges bontasi, felépítményi és befejező munkak elvégzéséľe, vďamint a

foľgalomtechnikai és a beruhazźshozkapcsolódó információk lakossági tájékoztatasaĺa.

4. Kötelezettségĺá||alő kĺjtelezettséget vá|Ia| arra, hogy az 1. pont szerinti felújításra

vonatkoző gaľanciális iđő a műszaki átadźs-átvételt követően 60 hónap, kezđő napja a

múszaki átadas-áNételt követő nap'

5. Kötelezettségvállató elfogađją hogy a Kedvezményezett tészétől a miĺszaki źúaďás-átvételt

a Kisfalu Kft..végzi.

6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., vďamint a vonatkozó egyéb
j o gszab áLyok rendelke zései az iranyadók.



7. Jelen megállapodás késztilt 2 oldalon, 5 egymássa| sző szerint megegyezo példányban,
melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindęnben megegyezőt helyben
hagyólag alźirnak.

Melléklęt:

1. számú melléklet: Költségkalkuláció

Budapest,2012.

Budapest Főváľos YIII. keľĺilet Józsefváľosi VértesAszfalt Epítóipaľi, Kereskedelmi és

Onkormányzat Szolgáltatĺi Kft.
képviseletében képviseletében

Dr. Kocsis M:áté Boľbély Sándoľ
polgiĺrmesteľ ugyvezető

Kedvezményezett KötelezettségváI|aIő

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészáĺ Eľika
aI1egyző

Fedezete: Dátum: Budapest,2012.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané
pérnigyiigyosztá|yvezető


