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Budapest Józsefváľosi onkoľmá ny zat
Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Előzmény

-A Józsefuĺáľosi onkotmányzat Képviselő-testülete a37612009. (IX.16.) szźlműhatátozatźlban
döntött atő|, hogy a Környezetvédelmi és Yizugyi Minisztérium által az iparosított
technológiával épült lakóépületek széndioxiđ - kibocsátás csĺjkkentést és energia-
megtakaľítást eredményező korszenisítésének, felújításának tźmogatása cé|jábőI,

,,Panelprogram a Zold Beruhazźĺsi Rendszeľ tészeként,, kozzételt pá|yázat a|apján nyilvános
pźiyźzatot írt ki. Apźiyázat ľészletes feltételeit a3312009. (Ix.l8.) önkormányzati ľendelet
tartalmazza.

A Képviselő-testület 2009. decembeľ 16-ántartott ülésén, az 52612009. (KI.16.) _ 53412009.
(XII.16.) szttmtĺhatźrozataíban döntĺitt a Baľoss u. 101-101/A, a Baross u. 103., a Losonci tér

4., a Baross u. 103/A.' a Baross u 103/8, a Baross u. 111., a Losonci tér3., a Szigony u.2lB.
szám alattí lakóépületek eneľgia-me glakarítást ereďméĺyező (KvVM-ZBR-2009- Panel
Alprogram páIyázat) korszerűsítésének, felújításának bekeľĹilési ktiltségeihez egyszeri, vissza
nem térítendő támogatásľól, amely támogatást a Józsefvárosi VIIV6 Lakásfenntaľtó
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés iđőpontja:20|2. december 19. . sz. napiľend

T ár gy : Javas 1 at letéti szer ző dé s me gkĺjte s ére

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a döntés e|fogadźsához egyszerrĺfuqiĄisílęlt
szav azattobb sé s s ziiksé se s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáttatási Bizottságv é|eményezi -

Hatáĺ ozati jav as|at a bizottság szttmár a:

A Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a

Képviselő-testiiletnek az előteri es ńés meúáreya|áséLt.

2012 0Ec 1Ą 4Ť' q.



Szövetkezet részére nyujtja. A 8 lakóéptilet esetében az összes önkormányzati tźtmogatás
176.500.000,- Ft, az ĺjnkormźnyzatí támogatás folyósításának feltétele az áIlami támogatás
folyósítása a3312009. (IX.18.) önkormányzatircndelet 5. $ (3) bekezdése szerint.

A Baross u. 103/A és a 103/B sz. a|atti épületben önkormányzati fetrfiartású b<llcsőde,

valamint a Szigony u.2lB. szźtm aIatt Háziorvosi Rendelő múködik, ugyanakkor a fentiekbęn
jelzett páIyázat hatźůya intézményi beruhźnásra nem terjedt ki, ezért a Képviselő-testület a

Baross u. 103/z\ szĺím alatti BöIosődéľe az 53517009. (X[.16.), a Baross u. 103/8 szźlm a|affií

Bĺjlcsődéľe az 53612009. (KI. |6.), a Szigony l' 2lB szttm a|atti házi orvosi rende|ő az
5 3 7 l 20 12. (XI I. 1 6' ) számu határ o zatában ho zo tt dönté st támo gatás me gá||ap itás aró l.

A Józsefuarosi VIII/6 Lakásfenntartó Szövetkezęt igyvezeto elnĺjke 2012. július 4-éĺ az
onkoľmányzatfe|é bejelentette, hogy a 8lakóépület önerős energiatakarékossági felújításáľól
döntött a Kozgyulés 2012. május f3 -źn.

A Lakásfenntaľtó Szövetkezet a felújításahoz szfüséges forrást az oTP Lakástakaľékpénztári
Szerződéssel kombinált hitellel kívánjamegoldani, a hitel összege összesen 480 millió Ft.

A hitelkérelemhez szükséges az onkormányzat ígazo|źsa arľa vonatkozőan, hogy a bĺjlcsődei
felújítás költségét az onkormáĺyzatváIIaIja. A felújítás műszaki tarta|ma a bölcsőde esetében

nyi|ászarők felújítása, lapostető hő- és vizszĺgetelése. Äz ttrazott költségvetés szerint a

felújítás költsége összęsen 24.I47 324,- Ft.

A Képviselő-testület a 229120|2. (VII.05.) számú hatźrozatában döntött aľról, hogy a
Budapest, VIII. keľüĺet Baross u. ]03/A sz. alatti, 35728/26 hrsz-ti, a Budapest, VIII. kerüĺet
Baross u. 103/B sz. alatti, 35728/26 hľsz-ú onkormónyzati bolcsőde tulajdonosaként viseĺi a
nyíĺászárók felújításának és a lapostető hő- és vízszigetelésének kaltségeit Összesen

24.]47.324,- Ft összegben, oly módon, hog1l ezen osszeget célbefizetésként az igazolt
teljesítést kovetően átutal a Józsefvórosi VIII/6 Lakńsfenntartó Szovetkezet számlaszámára.

A 3312009. (IX.18.) ĺinkoľmányzati rendelet 5. $ (3) bekezdése szerint: ,,Az önkormányzati
támogatás igénybevételénekfeltétele, hogl a lakóépüĺet felújítását az illetékes minisztérium is
tdmogassa.,'A 6.$ (2)bekezdése szerint: ,,A pályózat benyújtósa előtt megkezdett programra
támogatás nem adhątó' A megkezdés időpontjának építési beruhózás esetén az építési naplóba
tortént első bejegyzés időpontját kell tekinteni.,'

A fentiekĺe tekintettel a Képviselő-testtilet a 33012012. (X.04') számú határozattnak 1.

pontjában visszavonta az 52612009. (XII.16.) - 53412009. (XII.16.)' az 53512009. (XII.16.) -

537 l 2009 . (XII. 1 6.) számt hatfu ozatait.

A Józsefuárosi VIII/6 Lakásfenntartó Szövetkezet ügyvezető elnöke f0I2. decęmbeľ 10-én

kérelemmel fordult az onkormányzathoz, aľra vonatkozőaĺ, hogy az onkormanyzat |etéti
szerződést kössĺjn aYIII1í Lakásfenntartó Szövetkezettel. A letéti szerzóđés megkötését az
indokolja, hogy a VIII/6 Lakásfenntartó Szĺjvetkezetnęk a hitelkérelem során önľészt kell
igazolnia.

Tekintettel aĺľa, hogy a Képviselő-testület a 22912012. (V[.05.) számű hatáĺozatában arról
dĺjntött, hogy Budapest VIII. kerület Baross u. 103/A sz. a|atti,35728/26 hľsz-ú, a Budapest
Vil. keľiilet Baľoss u. 103/8 sz. a|atti, 35]28lf6 hĺsz-ú önkormányzati bĺilcsőde
tulajdonosaként viseli a nyilászźnók felújításának és a lapostető hő- és vízszigetelésének
költségeit összesen 24.147 .324,- Ft összegben, javasolható a |etéti szęrződés megkötése.

A Képviselő{esttilet dcjntése a helyi önkormányzatokőI szőIő 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2)bekezdésén alapul.



Kéľem az a|á,ňbi határ ozati j avaslat elfo ga d ás át.

H.łrÁnoz.ł'TI JAvASLAT

A Képviselő.testiilet úgy diint' hogy

1. a229l20lf. (VII.05.) számuhaLáro,zaLball a VIII. keľület Baľoss u. 103/A sz. a|atLi,

35728126 hĺsz-ú, a Budapest, VIII. kertilet Baross u. 103/B sz. a|atti, 35728126 hĺsz-ú
önkormányzati bölcsőde nyíIźszátőinak felújításanak és a lapostető hő- és

vízszígete\ésének cé|jáĺa biztosított költséget, összesen 24.141.324,- Ft összeget ügyvédi
letétbe he|yezi a Béhm Ügyvédi lrodánál.

2. felkéľi a polgármestert az 1. pont szeľinti |etéti szęrzodés a|áírására'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2012. december 19.

A dtintés végľehajtá sńt végző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály

Budapest, 2012. december 1 3.

Tĺirvényességi ellenőrzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:

a|jegyzó
7:812BEť' 1ť,

)Kdcsis ľ'Iáté
polgäľmesteľ





Letéti szerződ.és

amely
- a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźĺnyzat (székhely: 1082

Budapest, Baross u. 63 -67, adószám: I 57 3 57 15 -2-4f , totzsszám: 7 3 51 I 5, statisztikai
szám: |5735715-841I-32I-0|, bankszám|aszám: 14100309-102|3949-01000006,
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármester) mint letevő (a továbbiakban: letevő)

- a Béhm Ügyvédi lroda (1083' Budapest, Baross u. 119/A., képviseli: dľ. Béhm Lajos
irođavezető ügyvéd) mint letéteményes (a továbbiakban: letéteményes) és

- aJőzsefuĺíľosi VIII/6. Lakásfenntaľtó Szövetkezęt (1082 Budapest, Baross u. 111/A.,
cégsegyzékszám.,01 02 051632, adőszám: 10110849-1-42 képviseli: Koczka István
Ernő ügyvezető elnĺik) mint jogosult (a továbbiakban: jogosult)

(egyiitt: szerzőďó felek) között jott létre alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

I.l A szerződő felek rogzítik, hogy a jogosult f0|2. május 23-én tartott közgyíilése döntött a
működési körébe tartoző 8 lakóépület önerős eneľgiatakaľékossági felújításáról
535.000.000 Ft, azaz Otszázharmincĺjtmillió foľint összegben. A lakóépületek közül a
Budapest VIII., Baross u. 103/A. szám a|atti és a Budapest VIII., Baľoss u. 103/B. szám
alatti épületben műkĺidő bölcsőde a letęvő tulajdonában Van. A bĺjlcsődę esetében a munka
a ĺyi|ászárók felújítására, és a lapos tető szigetelésére terjed ki. A jogosult a felújításhoz
szükséges forrást az OTP Lakástakarékpérutarí Szerződéssel kombinált hitellęl kívánja
megoldani. A hitel összege 480.000.000 Ft, azaz Négyszaznyolcvanmillió forint. A hitel
nem érinti a letevő tulajdonában levő bĺjlcsőde felújítási munkáit, azok költségét a letevő
saját fonásbólfedezi. A bĺjlcsőde felújítási munkái kĺiltségeinek letevő általi rendęlkezésre
bocsátása érdekében aszerződo felek a jelen letéti szerzodést kötik.

2.l A |ętevő váI|a\1a, hogy a jelen letéti szerződés aláirásátő| szźmitott 8 munkanapon belül
átutaIja a letéteményes _ Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-ĺé| vezetet. - 10201006-
60110820-00000000 számí letéti számlájaru a bölcsőde felújításához szrikséges, a letevő
és a jogosult áItaI kcizĺjsen megállapított f4.I47.324 Ft, azaz Huszonnégymillió-
egyszázneg.yvenhétezer-háromszáz-huszonnégy foľint ĺisszeget. A letéteményęs az összeg

- letéti szźlmlźljára töľténő _ megérkezésérőI a lętevőt és a jogosultat a megérkezéstől
szćlmítotthiáľom banki napon belül íľásban éľtesíti.

3./ A letéteményes vźilalja, hogy a letétet órzi, és annak összegét az a|ábbiak szerint ťtzetiki.

4.l A szerződő felek rogzítík, hogy a letevő á|tal áfiJta\t, aŻ.lpontban meghattrozott összeg
kízárő|ag a letevő tulajdonában levő bölcsőde felújításanak ťlnanszírozástra szo|gáI. A
jogosult arra más címen nęm támaszthat igényt. A finanszírozźs módjaĺól a fe|ek az
alábbiak szerint állapodnak meg.

5./ A felek megállapodnak, hogy a letéteményes abban az esetben jogosult és kĺjteles a letéti
széľĺĺ'lárőI a jogosult ... Banknál vezetett számll
szám|źĄára ťtzetést teljesíteni, ha a jogosult - a letevő és a jogosult kĺjzött létrejött
szerzőđésben foglaltak szeĺint _ afe\iljítás szźlm|ázhatő részfeladatát e|végezte, a bölcsőde
felújításanál múszaki ęllenőri feladatokat ellĺĺtó Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdá|kodő
Kft (a továbbiakban: Kisfalu Kft) a részfeladat teljesítését igazolta, és a letétből történő
kifizetést jővahagyta. A jogosuItnak az utaláshoz a számlź/-, valamint a Kisfalu Kft
teljesítés igazolástft és a kifizetés jóváhagyását kell a letéteményeshez eljuttatnia.



6.l Aletéteményes váIlalrja, hogy a sztlmla és a Kisfalu Kft teljesítés igazolása megérkezését
követő 3 banki napon belül átutalja a számla cisszegét a jogosult 5./ pontban megjel<llt
bankszámlájźra, mindaddig, amig a letéti szám|Ąźn a lętevő źita| átutalt letétből
rendelkezésre á1l pénzö,sszeg. Az utaIźlssal egyidejűleg erľől írásos éľtesítést küld a
letevőnek, a jogosultnak és a Kisfalu Kft-nek.

7.l Aletevő és a jogosult tudomásul veszik, hogy a letéteményes az 5.lpont alapjan részére
megküldött iratok és éľtesítések jogszenĺségét, valódiságát, illetve azok érvényességét és

tarta|mát nem köteles vizsgálni, mindössze a szźlmla összegét, valamint a Kisfalu Kft
telj e s íté s i gazoIása é s kifi zeté s j óváhagyás a c é gszeru aLź"j.r ás tú.

8.l A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a letétet, illetve annak - az iďoszakonkénti
utalás után megmarudt Észét - a letevő 2014. decembeľ 3l-ig jogosult és köteles a letéti
szám|áján tartani. A határidőt követő 3 banki napon belül köteles a letéti számláján még
meglevő letét összegét a letevőnek visszautalni, fiiggetlenül attól, hogy a jogosult által
töľténő munkavégzés folyamatbaÍI van' és erről a 6.l poĺtban foglaltakat értesíteni. A
letevő és a jogosult azonban megállapodhatnak abban, hogy a letéteményes a letétben
maľadt pénzosszeget továbbra is a letéti szźm|ájántaľtsa.

9./ A lętevő és a jogosult elfogadjak _ amennyiben kĺjzötťiik a bcilcsőde felújítása kapcsán a
letét kifrzetése tekintetében vita támad _, hogy a letéteményes a vita ľenđezéséig (ogerős
bírósági ítéletig) a Iętét vitatott ĺisszegét a számLájźn taĄa. Ez esetben a letét vitatott
részére a 8./ pontban meghatározott visszaťlzętési kötelezettség nem á11 fenn. A letevő a
vita rendezését /jogerős bírósági ítéIetetl követően az osszeget annak a félnek adja ki,
amelyet azmegillet

10./ A letéteményes a jelen |etéti szętződésben foglaltak kapcsán egyebekben az igyvédekĺől
szóló töľvényben meghatźlrozottak szerint jttr e|, a szeruődésben foglaltak betaľtásáéľt teljes
anyagi felelő s sé g g e| tarto zik.

11./ A letéteményes a letét kezeIéséért letéti díjat nem számol fel, kamatot nem Íizet.

I2.l A jelen letéti szeruődésben nem szabá|yozott kérdésekben a vonatkoző jogszabályok
ľendelkezé seí az ir źny adő ak.

Budapest, 2012. december .....

Budapest Főváľos VIII. keľület
J őzsefv ár osi onkoľman y zat |etev o

Józsefvárosi VIII/6. Lakásfenntaľtó
Szövetkezet

jogosult

Béhm Ügyvédi Iroda
letéteménves



Pénzügyi fedezet:. .Dátum:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
P énzü gyi IJ gy o sńáIyv ezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Riman Edina jegyzó
nevében és megbízásából

Dr. Mészaľ Erika
a|jegyzó
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