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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár t

Tisztelt Képvise|ő-testĺilet!

E|őzmény
A Józsefuáľosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség képviseletében eljráró Pľo Régió
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kĺjzhasznú Kft. között
támogatási szeruődés került aláirásra 2010. április 30-án, melynek tárgya a Budapest Európa Belvárosa
Kultuľális-g azdaság fej lesztési Program, Józsefu áros Palotanegyed.

A pľojekt megvalósításának kezdő időpontja 2010. február If., a támogatási szerződés több
alkalommal módosításra került, melyek a|apján a pľojekt fizikai megvalósításának befejezése 201'2.
augusztus 12.
A projekt teÍyezett összköltsége I.908.245.000,- Ft, melyből elszámolható költség l.658.245.000,- Ft.
A proj ektelemek az alábbiak:

- egységesdíszvilágításirendszerkialakítása,
- a Horánszky u. 13 . fővárosi védettség a|att źi|ő épület felújítása, funkcióváltása,
- egységes gyalogos-vegyesfoľgalmúközterületirendszerkialakítása'
- speciális piacok projektelem,
- Belső-Józsefu áros i szo|gáItatási kĺirnyezet kialakítása,
- identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági civil szereplők bevonása.

Előteľjesztő: Szilágyi Demeteľ, Vörös Tamás, dr. Ferencz oľsolya képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2012.július 3l ' sz. napiľend

Táľgy: Hoľánsz|cy u. 13. szám alattĺ ĺngatlan felújításával kapcsolatos diintések meghozatala

A napirendet nyílt ülésen |ehet tźtrgyallĺi, a döntés elfogadásához minősített szavazatÍĺibbség
szi'ikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Hatfu ozati jav as|at a bizoÍtsźtg szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javaso|ja a Képviselő-
testĺiletnek az e|óteriesztés mestárw a|źsát.
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A projektelemek jelentős része megvalósult, a Horánszky u. 13. szźtm a|atti épület míĺszaki átadás-
átvétele 2012. július 20-án megtörtént. Az uniós forrásokkal való elszámolás folyamatban van.

A Budapest, VIII. kerület Horánszky u. 13. sz, 36615 hrsz' a|atti ingatlan a 16054 totzsszám,í
Horánszky u. 11. 36616hrsz. alatti mrĺemlék (Vörosmarý Mihály Gimnázium, Diesher Jőzsef źita|
terv ezett histoľizáló épületének) környezete.
Az épület áta|akitására, felújítására, abbaĺ diákcentrum kialakitására, homlokzatának felujításara,
disml|ágítására vonatkozó építési engedélyt a Budapest Főváros VI. kerület Terénźtros
onkormányzattnak Po|gáľmesteri Hivatala Építési osztá|ya a XIJ38l15lf0I0. szźtmű hatźrozatátban
adta meg, mely 2010. április 28-án emelkedett jogerőre. A tęrvezői feladatokat a Rév8 Zrt. |źĺtta e|, az
építészeti terv ezést Alföldi György DLA ép ítés z, EI 0 1' -09 0 5 ĺ If .

Aberuházźts kivitelezője - a lefolýatott közbeszęrzési eljárás eredményeként - az Épkar Zrt, vo|t, a
miĺszaki ellenőri feladatokat a Kisfalu Kft.. |źttta e|. Az épületľe vonatkozó haszná|atba véte|i

engedé|y ezési elj árás folyamatban van.

Az épület homlokzatának szinezetének egyeztetésére 20If. ápri|is 11-én keľült sor, melyen az
Epitésnewező, a Kivitelező és a Kultuľális orökségvédelmi Iroda munkatársa vett ľész, mely
egyeztetés eľedményeként a főhomlokzat színe RAL 8025 (szilikáta|apil), a főhomlokzati nyí|ászźtrők
színe RAL 7010, kapualj színe RAL 8025 kód került meghatározásra. Az építési naplóban a
színfelfestés 2 0 1 2. j únius 4-én bej egyzésre került.

A kivitelezést kcjvetően ugyanakkor megállapÍtható, hogy a főhomlokzat szinezete városnegyed képi,
utcaképi és esztétikai szempontolaa, továbbá az ingat|an megváltozott ľendeltetéséľe - Diákcentrum,
inkubátor ház _ tekintettel teljes körűn nem illeszkedik, ezért javasolható az ingat|an homlokzat
színezetének új ragondo lás a, e setle ges átfe sté s e.

A szerzőijogokkal rendelkező Építészteľvező, az esetleges átszínezéshezhozzájźru|źsát adta, azza| a
kikötéssel, hogy a homlokzat Í! szinvl|áryának, technológiai eljárásának egyeztetésein részt kiván
venni, illetve az ätszínezésre vonatkoző tervezoi dokumentumokat dijazás nélkül összeállítja, a
szükséges építéshatósági eljárásban közľeműködik.

A Kisfatu Kft. a kivitelezést lebonyolító Épkar Zrt-tő| _ előzetes piackutatás keľetében ajánlatot kért
be. Az előterjesztés mellékletét képező miĺszaki taľtalom az a|ttbbiak'ra vonatkozik:
1' Előkésztileti munkák:

- gurulós źi|ványépltés homlokzat szinezéshez,
- homlokzati nyi|ászárók, bádogos szerkezetek védőtakarása,
- járdaésritburkolatvédótakarása.

2. Homlokzat szinezés Klngstone rendszerű homlokzat festék kiválasztott színével szükség szerinti
rétegmennyiséggel (2-3).

3. Védőtakarások és állvány elbontása.
A fenti kivitelezés elvégzéséhez szükséges a tervezói jóváhagyäs, a Kulturális Örökségvédelmi
Irodával töľténő tervezoi színegyeztetés.

A kivitelezés teľvezett költsége bruttó: 1.500.000 Ft, valamint szi.ikséges a miĺszaki ellenőrzési
feladatok e||źtásátra vonatkozóan a Kisfalu Kft' megbizása, melynek bonyolítási díja _ az
Önkormányzat és a Kisfalu Kft. között kötött megbizási szerzodés f3 'I8. pontja szerint _ a kivitelezői
szám|anettó összegének 10 %o-a + Áfa. Fedezetként javasoljuk megjelölni a 1l605 cím EU Belvárosa
Projekt megvalósításához biztositott źfa különbözet tarÍa|ék fehijítás e|őirányzatot.

Fentiek a|apjźn javasoljuk a Horánszky u. 13' szám a|atti ingatlan homlokzat színezetének
felĺ.ilvizsgálatát. Amennyiben az átszinezés lehetősége fennáll, a kivitelezés hataľidejeként f0I2.
október 10-ét javasoljuk megjelölni' A kivitelezéshez sziJkséges fedezet bifosítása _ keretösszeg
1.500.000,- Ft és a Kisfalu Kft. megbízása díja 118'l10,- Ft + Afa . a Képviselő-testtilęt hatáskörébe
tartozik, ezért a20|f. ok'tőbeľ 10-i kivitelezési határidóre tekintettel indokolt a rendkívüli képviselő-
testületi ülésen a döntéshozatal.



A Képviselő-testület döntése a helyi önkoľmányzatokľól sző|ő 1990. évi LXV. törvény 2. s Q)
bekezdésén, a l0. $ (1) bekezdés d) pontján alapul.

Fentieka|ap jánkéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dtint' hogy

1.a) felkéri a polgármestert, hogy vizsgźůja męg a Budapest, VIII. keľtilet Hoľánszky u. 13' sz'
366|5 hrsz. a|atti ingatlan főhomlokzat színezésének lehetőségét, melynek során az
építésztervezove| a szükséges egyeztetéseket folytassa le, vegye figyelembe a vonatkoző
építéshatósági elj árási szabźiy okat.

1.b) ahatározat 1.a) pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt, hogy avizsgźiat eredményéľől készítsen
előterjesztést a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012' augus:ĺtus havi utolsó ülésére.

2. amennyiben ahatźtrozat szerinti ingatlan homlokzat źltszínezésének lehetősége fennáll
a) a kivitelezés koltségére bruttó 1.500.000'- Ft keretösszeget biztosít.
b) a Kisfalu Kft.-t megbizza a bonyolítási' műszaki ellenőrzési feladatok e||átásźra

118.110,- Ft + Afa összegben.

3. a hatttrozat f. pontjában foglaltak fedezetére a 11605 cím EU Belvárosa Projekt
megvalósításához tervezett - teljes projekt áfa különbözet tarta|ék - felújítási e|óiĺányzat
mar adv źny źĺt b izto s ítj a.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős:polgármester
Határidő: 1.a) pont esetén 2012. július 31.

1.b) pont esetén aYźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0I2. algusztus havi
utolsó ĺilése
f.pontesetén 2012. július 31.
3. pont esetén 2012. július 31.
4. pont esetén az önkormány zat kö|tségvetésének kovetkező módosítása

+ diintés végľehajtását
Ugyosztály

Budapest, 2012. július 30.
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