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Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testůilet!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺáľosi
Önkormányzat (továbbiakban Józsefuĺáľosi Önkoľmányzat) és azÉpít(5 és Épületkarbartartő ZFlt
(továbbiakban EPKAR Zrt)kłjzijtt201|.június havában és a Budapest, VIII. keľület Józsefuarosi
onkoľmányzat trrlajđonát képező lakó ilzemi épületek, háziorvosi rendelők, lakasok,
helyiségek, iires telkek körét érintő közvetlen balesetveszély-elhlíľíüísi, gyoľsszolgálati
hibaelháľítási, kaľbantaľtási és felújítási feladatainak ellátĺĺsának taľgyában létľejött Vállalkozási
szerzőďés 20|3. jrinius 30. napjĺán lejár. Annak érdekében, hogy a Józsefuĺírosi onkormźnyzat
mint tulajdonos, trrlajdonában lévő ingatlanok tekintetében, jogszabrĺlyi k<itelezettségének eleget
tudjon tenni, a tevékenység fo|yamatos fenntaľtĺísa sankségszerű'.

ĚFĘ l,\ľ;ĺäTl"

Előterjesztő: Kovács ottó; Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja

A képviselő-testĺileti tilés időpontj a: 20 13 . mlárcius 6. . sz. napirend

Táľgy: Fedezet biztosítasa a ,'Budapest, VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormányzat nilajđonát
képező takó - tizemi épĺi'letek, haziorvosi ĺenđelők, lakások, helyiségek, ĺires telkęk kiiĺét
éńntő ktizvetlen balesetveszély-elhĺáľítasi, gyorsszolgálati hibaelháritási, kaľbantartási és
felúiítási felađatainak e|Iźtásď, tźLrgyűkozbeszerzési elirírás lebonvolítasához.

A napirendet nyílt iilésen kell tlĺľgyalni, a döntés elfogadásahoz minősített szavazatt<ibbség
szfüséges.
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BBľeRĺBszTÉsRE ALKALMAS :

Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi x
Humánszo|gáitatási Bizottság v é|eményezi

Hatźr ozati j av aslat a bízottsźĘ szźtmér a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénztĺryi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺilętnek az előteľjesztés
mestárrva|ásáLt.
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A KISFAIU Kft Felügyelő Bizottságának felkérése alapjrín,, a KISFALU Kft elvégezte a
gyorsszolgálati és karbantaľtasi feladatok ellátźsával kapcsolatos EPKAR Zrt. fe|adawégzés
elemzését. Az elemzés célul tíjńe ki' hogy a tevékenység statisztikai jellemzőinek feltáľásrín
tulmenően, a feladahĺégzés soran kialakult péľ.zngyi analitikfü alapjén, a tevékenység kĹilső
vá||alkozőval töľténő ehégeztetése költségvetési oldalĺólmilyen tapasrtalatokathozott, és abból
milyen kcivetkezteteseket lehet levonni.

Az e|emzó vizsgáIat 2013 év jantľĺrjában elkészĺilt, mely alapj źn megźl|apitásra kertilt, hogy a
gyorsszolgźiat és karbantartás munkáinak kjszervezése mind gazdasági, mind tervezhetőségi, és
mind szervezési oldalról továbbra is kívĺínatos.

A KISFALU KFT Feliigyelő Bizottsźrya (FB) 2013.februáĺ 6-án tatott FB tilésére az eIemző
vizsgálat dokumentuma beteĺjesztésrę keriiĺt, melyet a Felĺigyelő Bizottság megtaĺgyalt és a
3 l 20 1 3, (02. 0 6) számú hatźr ozatával e gyhan gúlag elfo gadott.

A Felügyelő Bizottság hivatkozott hatfuozatźlban arról is d<intĺitt, hogy az elemzés kerüljĺin
kiegészítésre a FB által felvetett kérdések alapjĺĺn, illetőleg u igy kiegészített e|emző vizsgáIat
tajékoztatásként kerüljön előterjesztésre a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tilésére,
mely 2013. febľuáľ 18 napjan taľtott üléséľe Tájékoztató foľmájában beteľjesztésľe is keľĹilt.

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozathozatal nélkĺil a tajékoztatást fudomásul
vette.

Az épített kĺiľnyezet alakítasáról és védelméről szóló 1997. évi Do(vIII. tĺirvény 54. $ (2)
bekezdés alapján

,,A tulajdonos lňteles az építmény állapotót, állékonysógót a jogszabáĺyokban meghatórozott
esetekben és módon időszalronkźnt felüIvizsgóhatni, és a jó műszaki állapothoz szülrséges
munkál ato kat e lv é 8e zt etni.

a Budapest VIII, Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének, a töľvényileg
meghatfuozott feIadat e||źúasźnak éľdekében a gyorsszo|gáIat és kaľbantaľtási tevékenység
fo|ytatását biztosítania kell, mellyel kapcsolatosan kĺĺzbeszerzési eljĺáľás lefolytatása sziikséges.

Ennek érdekében a KISFALU Kft kezdeményezi, a ,,Budapest, VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat fulajdonát képező lakó iizemi épületek, hiŁioľvosi rendelők, lakasok'
helyiségek, iiľes telkek köľét éľintő kĺĺzvetlen balesetveszély-elháľíĹísi, gyorsszolgálati
hibaelhĺáľíüĺsi, kaľbantaľtĺĺsi és felújíĹĺsi feladatainak elláüĺsa,, tÁrgyű kozbeszęrzési eIjiĺľást,
melynek lebonyolításához aJózsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiiletétol a feladat legalább
két éves ellátrísrának érdekébęn egyrésnő| kötelezettségvállalas megadásą illetve költségvetési
fedezet biao síĺĺs a sztiksé ges.

A Képviselő-testtilet 9/2013. (II.22.) ĺlnkormányzati rendeletével elfogadta a 2013. éví
költségvetést, amelyben gyorsszolgá|ati és kaľbantaľtĺĺsi kiadások kapcsán 2013 évre 248.760;
eFt összeget kiilĺjnített eL. Ezen elkiilĺinített ĺĺsszegből az EPKAR Zrt.-ve| fennálló szeruódés
alapjan 2013. június 30. napjráig _ a szerződés megsztĺnéséig _ 124.380eFt keľiil részéľe
kjťlzetésre', így 20|3 év 2. felére a megnevezett fonásból vaľhatóal 124.380eFt maĺad
felhaszrálható keľetként. Két éves - azaz 4 féléves - szerződési időtáľtamot figyelembe véve a
feléves |24.380eFt szetzłĺđéses összeg iđőaľányosításával a sziikséges költségigény kerekítve
497,5 millió Ft, melybőI2013 évi kĺiltségvetés 2. félév tekintetében 124.380eFt ĺisszeget biĺosít.
A fennmaľadő 373.I40eFt, tevékenységhez kötőđő költségigény tekintetében a Józsefrĺĺrosi
onkonnĺányzat Képviselő-testĺiletének előzetes kötelezettségvá|Ia|ő nyi|atkozattra van szfüség.

A Képviselő-testtilet hatiískĺire a Magyaľország helyi önkoľmanyzatnró| szőIő 20||. évi
CL)oo(D(. töľvény 107. $-án, a kozbeszeľzésekről szőIő 2011. évi CVm. törvény 5.$-án,
valamint az épített környezet aIakitasaről és védelméről szóló 1997. évi L)O(WII. törvény 54. $
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Fentiekalapjźnkéľemazalábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

1.) A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy a ,,Budapest, VIII. keľület Józsefuaĺosi
onkoľmányzat tulajdonát képcző lakó tizcmi épiiletek, hńzioľvosi ľendelők, lď<iísok,

helyiségek, iires telkek kĺlrét érintő k<jzvetlen ba1esetveszély-e|hárítźlsi, gyorsszolgálati
hibaelhiíľítási, kaľbantartási és felújítasi feladatainak ellátásď, téngyÍl kozbeszerzési
eljáľrís lebonyolítĺsĺĺhoz. a 201,3 évi k<iltségvetésben fenti tevékenységhez rendelt
kiadĺísokon tulmenően' 2014. évre 248.760e Ft és 2015 év első felének vonatkozásában
további |24.380e Ft összesre kĺjtelezettséset vállal. a lakőhźzműkĺjdtetési bevételek
terhére.

2.) A Képviselő-testiilet felkéri a Kisfďu Józsefuaľosi Vagyongazdákodő K-ft. ügyvezető
igazgatóját, hogy ,,Budapest, VIII. kerülęt lőzsęfufuosi onkormányzat tulajdonát képezó
lakó _ tizemi épiiletek, haziorvosi rendelők, lakások, helyiségek, iires telkek kĺjrét érintő
kĺjzvetlęn balesetveszély-elhárítási, gyorsszolgálati hibaelhráľíüĺsi, kaľbantaľtási és
felújítasi feladatainak ellátása érdekébeď' elnevezéssel a Budapest Fovaros VIil. kerĹilet
Józsefuiĺľosi Önkormźnyzat és a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdĺálkodó Kft köz<itt

létľejött és 2012. januáľ 1-tő1 hatályos Megbízási szerződés 16. pontja a|apjźn' a
közbeszerzési eljańst készítsę elő, és terjessze a Vĺĺrosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság elé.

3.) Felkéľi a polgármesteľt, hogy a Za1,4. és 201'5. évi költségvetés tervezésénél a
hatźr ozatban fo glďtakat vegye fi gyelembe.

Felelős: 1. pont esetében: polgármesteľ

2. pont esetében: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja

Hatáľidő: 1. pont esetében: 2013. máľcius 6.

2.pontesetében: 2013. maľcius 25.

A döntés végrehajtálsátvégző szervezeti egl'ség: Kisfalu Kft.

Budapest, 20 1 3.februőű ft.
jśĺscfĺá;osi

tiswezető isazsatőllĄ.

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina
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