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Képviselő-testĺilet e számár a

Ti sztelt Képviselő-testtilet !

Az onkormányzat tulajdonát képezik a Budapest vLil,35204 ttsz-,ű, természetben a Budapest VIII.,
József u. f7. szám alatti, 813 m, teľülehĺ, és a Budapest VIII., 35600 hrsz-ú, természetben a Budapest
VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti, 558 m, teľiiletíĺ telekingatlanok. A Budapest VIII., Jőzsef u. 27.
szátm alatti telek ingatlanvagyon-kataszter szerinti értéke 59.583.000'- Ft, a Budapest VIII.,
Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek ingatlanvagyon-kataszter szerinti éľtéke 52.064.000,- Ft.
A Képviselő-testi.ilet 3011120|2. (Ix.20.) szátműhatározatánal úgy döntött' hogy

1.) e|tér a 22412012. (VII. 05.) szátmű képviselő-testiileti hatfuozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatźrozott béľleti díjtól és elfo gadja a Budapest VItr., József u.27 . szátm alatti telek, gépkocsĹ
beállóként való hasznosíĺását a VIII. keľületi Rendőrkapitányság, a Józsefrĺíľosi
Viáľosiizemeltetési Szo|gźůat és a Közterület.felügyelet dolgozói részére,5.000,- Ft + Afďgépkocsi
beálló havi bérleti díj mellett.
eltéľ a 224/20|f' (VII. 05.) szálmű képviselő-testiileti hatáĺozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatátrozott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VilI., Vajdahunyad ll. 9. szátm alatti telek,
gépkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgrármesteri Hivatal dolgozói részére, 5.000'- Ft +
Afďgépkocsi beálló havi bérletidíj mellett.
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Előterjesztő: Kisfalu Kft' Kovács ottó ügyvezető igazgatő

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2013. május 8. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest VI[., József l.2l' és Vajdahunyad u. 9. szźlm alatti telekingatlanok
hasznosítására, valamint a keriiletben kerékpĺáľtĺárolók létrehozására
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi E
HumánszolgáitatásiBizottság vé|eményezi tr
Határozati jav asĺat a bizottsäg számátr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársvalását.

f.)



3.) Az onkoľmányzat tulajdonáhan á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és

dologbérlet béľbeadĺásának feltételeiró| szslő 59l20I1. (xI.07.) szźtmű önkormiínyzati rendelet 13.

$ (2) bekezdése alapján a bérleti szerződéshatáiyba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegĹĺ óvadék megfizetése.

4.) Az onkormányzat tulajdonában á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) számű önkormányzati rendelet 15.

$ (4) a.) pontja alapján eltekilrt az egyoldalú kijtelezettség vállalti nyilatkozat közjegyzői okir.atba

foglalásától a béľleti díj méľtékére tekintettel.

5.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a gépkocsĹbeállóka töľténő béľleti szeľződések megkötésére.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgźija meg a keľékpáľtĺíľolók kialakíĺásának lehetóségét az
önkormányzati intézmények és a Polgáľmesteri Hivatal környezetében és a bevételek alakulásanak
fiiggvényében tegyen javaslatot a Képviselő-testiilet 2013. évi januĺári második ülésére.

A Képviselő-testület hatźľozatźlban foglaltak a|ap1án a Budapest VIII., Vajdahunyad v 9. szttm a|atti
telekingatlanra 1 fővel kötötttink bérleti szerződést,

A Budapest VIII., József u.27, szátm a|atti telekingatlanra senki sem kötött bérleti szerzőđést, mivel a
3 havi óvadék megfizetését nem vá|lalták. Előterjeszésünk alapján a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság az a|źbbi 1 47 0 / 20 12, (xII. 05 . ) szźtmű hatźrozatot hozta:

,,A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy a Budapest VIII., József a. 27. szźm
alatti telken ta|á|ható gépkocsĹbeállókľa a Budapest VIII. keľületi Rendőrkapitiányság, a Józsefuárosi
Vĺĺľosüzemeltetési Szolgálat és a Közterület-felügyelet dolgozói részére a bruttó háromhavi bérleti
díj nak megfelelő ös szegű óvadék me gťrzetését elengedi.''

Ezt követően a Budapest VIII., József v 27 ' szźtm a|atti telekingatlanra 11 fővel kötöttíink béľleti
szerzodést, ebbő|2 fo mźlr fel is mondta aa.

Tekintettel arra, hogy kevesen kötötték meg a béľleti szerződést, javasoljuk, hogy a bérleti dijat az
Önkormányzat I.500,- Ft + ÁFA/hólgépkocsi beálló összegľe csökkentse.

Javasoljuk továbbá, hogy a közterület-felügyelet szo|gá|ati autói ingyenesen állhassanak be a Budapest
VIII., József u.27 . szźm a|attitelek ingatlanra, mivel közfeladatot látnak el.

Az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek bérbeadasának feltételeiľől szóló 59l20I1. (XI. 07.) szátmű önkormányzati rendelet 2. $

(1) bekezdése alapján az e|oterjesztés tĺáľgyában aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult

dönteni. A rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérlőjelcilt 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő
óvadék megťrzetéséľe köte|ezett. Az óvadék összegének mérsékléséľől és elengedéséľől a
Y áľosgazdźtlkodási és Pénzügyi B izottság jo gosult dönteni.

A rendelet 15. $ (4) bekezdése szerint a bérleti szerződés megkötését követően a béľlőnek közjegyző
előtt egyolda|ű tartozáselismerő nyilatkozatot kell aláírnia. Ebben tudomásul veszi, illetve kötelezi
magált arra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbeadó által felmondásra kerül, vagy az|ejttr,
el kell hagynia a béľleméný. Ezen tul kötelezi magéft arra, hogy a bérleti jogviszonyból mindęnkor
fennálló tartozźs ménékéľe elfogadja a bérbeadó nyi|válntartásai alapján készült, közjegyzői okiratba
foglalt ténýanúsítváný. A bérleti szerződés hatźiyba|épésének feltétele a közjegyzői okirat
elkészítése, amelyľe a bérleti szerződésben utalni kell.

JavasoljukaKépviselő-testtiletnęk,hogya 15. $ (4)a.)pontja a|apjźnaközjegyző előtttettegyoldalú
tartozás elismerő nyi|atkozatok megtételétől tekintsen el, mivel a bérleti díjak nem érik el a 20.000,.
Ft-ot. A bérleti díj mértékének a megállapitása az 59l20Il. (XI. 07.) önkoľmányzati rendelet 13. $ (1)

bekezdésén alapul.

A rendelet 2.$ (8) bekezdése a|apjźn a Képviselő-testtilet a bérbeadói jogokat bĺáľmelyik bérlemény
tekintetében közvetlenül gyakoľolhatja.

Józsefuáros éľdekében tevékenykedő szervezetek parkolási dijźú a 224ĺ2012. (VII. 05.) számil
Képviselő-testÍileti hatźnozat külön nem rögziti. A leíľtak a|apjźtn javasoljuk a dolgozók tészérę a



bérleti díj alacsonyabb összegen töľténő megáú|apitását. A díjfizetés nélktili paľkolás biztositásźú a
nemzeti varyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. törvény 11. $ (13) bekezdése a|apjźtn nemzeti vagyon
ingyenesen kizárő|ag közfeladat e||źúźsa céljából adható hasnźiatbą a közfeladat e||źtásźůloz
szükséges mértékben. Tekintettel arra, hogy a dolgozók autóinak parkoltatĺása nem kapcsolódik a
közfeladat e||ttźstůloz, a díjmentes parkolás nem biztosítható. A közteľtilet felügyelet gépjármiĺvei
kozfeladatot látnak e|, ezért részükre biztosÍtható az ingyenes haszrńůat. Tekintettel aľrą hogy mind a
Polgármesteri Hivatal, mind a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat, mind a Víg és Tolnai L. utcai
rendőrségi telephelyek ťlzetó övezetben vannak, és a dolgozóknak nem jáľ közterületi parkolási
engedély sem ingyenesen' sem kedvezményesen, ezért a fenti javaslat alapján indokolt a dolgozók,
illetve a Ktizteľĺilet-felügyelet tulajdonában źilrő autók paľkolásĺínak megoldása. A két telken
biztosított féľőhelyek még így sem biztosítanak teljes méľtékben ferőhelyet a đolgozók szźtmára. A
Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat kéľte, hogy a 2013. május 1-ig tulajdonában álló 5 db
gépjárművel paľkolhassaĺakaBudapest V[I., József v27. szźtma|atti ingatlanon.

A Képviselő-testtilet hatásköre a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonráľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásĺáról szóló 6612012. (XIJ. 13.) önkormźnyzati ľendelet 15. s (2)

bekezdésében, valamint a Képviselő-testtilet 2241201'0. (VIL 05.) sz.hatfuozatában foglaltakon alapul.

A kerületben található gépkocsĹbeállók bérleti díjźIt. a fent említett Képviselő-testiileti hatfuozat II.
fejezet 8' c) pontján határozzameg, ezértettól eltéľő bérleti díjról is csak a Képviselő-testtilet dönthet.

A Képviselő-testtilet a30Il2012.(x. 20.) szźĺmúhatźrozat 6.) pontjában felkéľte a Kisfalu Kft-t, hogy
vizsgźija meg kerékpártaľolók kialakításának lehetőségét az önkoľmányzati irftéznények és a
Polgármesteri Hivatal környezetében.

Társaságunk Műszaki, Intézményi és Közterületi Irodája 8 helyszín megjelölésével összeál|itotta
javas|atát, Ezeken a helyeken a minél alacsonyabb kciltségráfoľdíĺások érdekében egyszeríi
kerékpáľtámaszok telepítését javasoljuk. A helyszínek kiválasztźsźnźů szempont volt, hogy gépkocsi
parkoló ne szÍinjon meg, kizźtőlag - gyalogos forgalom zavarta|aĺ biĺosításával _ szélesebb
járdafeltiletre és terekľe teľveztĺink' Kerületi oktatási intézményeknél igényfelmérést végezttink. Azt is
vizsgáltuk, hogy a már meglévő kerékpĺáľtámaszok mennyisége az adott helyszínen kie|égiti az
igényeket, sztikséges-e továbbfejlesztés. Javaslatunk figyelembe veszi a BKK áItal indított BuBi
progľam (budapesti kerékpárkölcsönző állomások) keľiiletiinket éľintő helyszíneit is.

Megkeľestiik a Magyaľ Keľékpáros kluboĹ valamint egyeztetetťilnk a BKK illetékesével a helyszínek
és a kialakítás vonatkozásźtban. Egyetéľtetti.ink abban, hogy ajanlott foľdított ,,U', vagy ,,P'' alakú
támaszok beszerzése. A várható költségek kalkulálására piackutatiíst végeztiink.

A ,,P'' ttlmasz telepítési költsége _ egyetlen a rögzítéshez szükséges furatigénnyel _ lényegesen
alacsonyabb, mint az ,,IJ,, támaszé. A vaľható k<iltségek kalkulálásaľa piackutatást végezttink.
Kiderült, hogy a keľtilettink az a|źhbi pontjain létestilt ,,P,, támaszok - mint foľmavédett teľmékek
egyetlen, a kerülettinkben múködő társaságtól a Reguly 21. Kft-től szźtrmanlak.

- Astoria EW irodaház 5 db,
- Mikszáth tér 5 db,
-Tavaszmező utca 6 db,
- Gutenbeľg tér 3 db,
- Horánszky utca (Jezsuita rend udvara) 2 db,
- Mária utca 2x5 db,
- Gyulai Pál utca 5 db,
- Coľvin negyedben cisszesen 40 db,

A teľmék - leírása mellékelve _ źtra piaci viszonylatban kedvező nęttő 27.000,- Ft/db és a gyźttő
6.500,- Ft/db költségen a telepítést is vállalja.

A telepített termékek küllemükben és minőségtikben hibátlanok.

A Kisfalu Kft. által _ egységes megjelenés miatt,,P'' tttmaszkia|akítź"sźtra_ javasolt helyszínek:
- Baross u.63-67._ onkormányzat épiilete előtt,
- Harminckettesek tere,
- Horváth Mihály tér _Fazekas Mihály Gimnázium előtt,



- Losonci tér - Losonci téri iskola előtt.
- Mikszáth Kálmán tér _ SOTE könyvtáľ közelében,
- Német utca _ Németh iskola közelében vagy Metro kcizelben,
- Tömő utca _ SoTE közelében,
- Szigony utca - Pľáter utca - Pázmány Péter Egyetem Informatikai Kar

Tervezetünk szerint bruttó 1 millió Ft koltségből ezeken a helyszíneken át|ag 3 támaszos, vagyis 6
keľékpáľ fogadására alkalmas ľámaszok te|epithetok.

A Kisfalu Kft. bonyolít^ási díj nélkÍil |átjae| a feladatot.

A teljes kihasználtság mellett (a kozterület-felügyelet szo|gá|atigépjárművei által használt helyeket is)
várható éves nettó bevétel: 1.371.600,- Ft

Javasoljuk a Budapest VilI., József u. f7. szám a|atti telek a VIII. kerületi Rendőľkapitányság, a
Józsefvárosi Viárosüzemeltetési Szolgálat, valamint a Közteľület-felügyelet munkatársai részére
gépkocsi-beállóként történő hasznosíĺását 1.500,- ru + ĺtalgepkocsĹbeálló havi bérleti díj mellett, a
Közterület-felügyelet tulajdonában állló, közfeladat e||átásfua használt szolgálati gépjárművek esetében
a díjmentes parkolást.

Javasoljuk továbbá, a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti teleknek a Po|gármesteri Hivatal
dolgozói részérę gépkocsĹbeállóként töľténő hasznosítását 1.5oo,- Ft + Áfďgépkocsi-beálló havi
bérleti díj mellett.

A József u. f7 , szám alatti telken 50 db, míg a Vajdahunyad u. 9. szátm alatti telken 20 db gépjáľmű
tár o|ásár a van lehetőség.

A bérleti díjakból befolyó bevétel váľhatóan fędezi majd a telkek karbantartási, egyéb kiadásaival
kapcsolatban felmeľülő költségeket.

A költségvetésben a fędezet biztosított a karbantartásra.

Kéľemaza|álbbihatározati javaslatelfogadását.

Hat,ározati javaslat

A Képviselő-testület úgy d<ĺnt, hogy

1.) visszavonja a 30Í/foI2. (x*fl.) számú határozat 1.) - 5.) pontját.

2.) e|tér a 224lf0l2. (Vil. 05.) számú Képviselőtestületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja, a Budapest VI[., József u. 27. szám alatti telek,
gépkocsi-beá]|óként való hasznosítását a VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat és a Közterület felügyelet dolgozói részére, 1.500,- Ft +

Atalgepuocsi-beálló havi bérleti díj mellett. A Közterület-felügyelet szolgálati gépjárművei a
Budapest VIII., József u.27 . szám alatti telken ingyenesen parkolhatnak, mivel kozfeladatot látnak
el.

3.) eltér a 2f4/f0ÍL (V[. 05.) számú Képviselő-testületi határozat II. fejezet 8. c) pontjában
meghatározott bérleti díjtól és elfogadja a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek,

ýPkocsi-beállóként való hasznosítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, 1.500,- Ft +

Afďgépkocsi beálló havi bérleti díj mellett.

4.) az onkormányzat tulajdonában á||ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0I1. (xI. 07.) számú önkormányzati ľendelet 13.

$ (2) bekezdése alapján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegÍĺ óvadék megfizetését
elengedi.

5.) az onkormányzat tu|ajdonában állló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbéľlet bérbeadásának feltételeirol szóló 59/2011. (xI. 07.) számű önkormányzati rendelet 15.
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$ (4) a.) pontja a|apjźln eltekint az egyo|da|ű kötelezettségvźi|a|ő nyi|atkozatközjegyzoi okiľatba
foglalásától a bérleti díj méľtékére tekintettel.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a gépkocsĹbeźů|ők,ła történő bérleti szerződések megkötéséľe, valamint a
meglévő bérleti szerződések módosítására a bérleti dij és az óvadék vonatkozásában'

7.) a Kisfalu Kft a feladat ellátĺáséľt megbizási díjban nem részesül.

8.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a
- Baľoss u' 63-67. - onkoľmányzat épij|ete e|őtt,
- Harminckettesek tere,
- Horváth Mihály tér Fazekas Mihály Gimnĺázium előtt,
- Losonci tér - Losonci téri iskola előtt,
- Mikszíth Kálmán téľ- SOTE könyvtĺáľ kĺizelében,
- Német utca - Németh iskola közelében vagy Metro közelben,
- Tömő utca _ SOTE közelében,
- Szigony utca _ Prźtter utca _ Pźnnány Péteľ Egyetem Informatikai Kar

helyszíneken bruttó 1 millió Ft összeghatáttg, ,,P,, alakri kerékpártźtmaszok létesítésére folytasson
le beszerzési eljĺáľást és annak eľedményét terjessze aYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsäg
elé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 1-7.) pont esetében 20l3. május 8.

9.) pont esetében 2013. június 3.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 20|3. ápri|is 25. - rl

=1...-;ĺ,.,

Kovács ottó
íigyvezeto igazgató

Töľvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából:

/ ł#./,{r WŕJąlW.UU
Dr. Mészár Erika

aljegyzó
201J ÁPR 2 6"

Melléklet: termékleírás
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Taľtosan ľögzíthető pľoÍi keľékpáľtámasz.

Minőségigazolással rendelkezik (|so 9001)

Rogzítése Íele annyi köItség és idő mint az U formájú támaszé, mert
csupán egy furatra Van szukség

. Merített tűzihorgany karrőziővéde|met kap (a festés, szinterezés
önmagában nem időtál|ó)

. Biztonságos és e||ená|ló 6 cm átmérőjtĺ acé| csőbő| készüI

. Telepítési segédletÜnk a|apján szakszerűen rögzíthető

. Foľmatervezési mintao|ta|omma| védett termék

A termékeinkre adott 10 év garancia akkor érvényes, ha a kivite|ezŐ betartja
a telepítési segéd|et előírásait.

@ Minden jog Íannta.tve 2o|2 l BringapärkolT
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Ała..27 o@+ÁÍa Budapestre kiszá||ítva, rögzÍtés né|kü|

Rende|ni szeĺetne? A kovetkező inÍormációkat küĺdje e| e-mail címťlnkre:

. Mennyiség
: Kérĺ a támasz rőgzítését? (Budapest teniletén vállaljuk). Kéri a támasz színezesót? (RAL classic színskála alapján, porfujva). Kapcsolattartó neve és te|eÍonszáma

Két napon b€lü| árajánlatot kÜldünĺ(.

inÍo @ bringaparko|o. hu

l Terlnékek
. Engedélyczés
. Tęrvez'őknek

. Egyéb
" Bejelentkezés
" RSS
" XIiTML szabványnak megfe|el

KeÉkpéÍércló, bringaparkoló. Minden jog fennĺaĺva. 20l 0

Egy P támasz . két férőhely

http://www.bľingaparkolo.hu/p-keľekpartamasz/ 2013.03.18.
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Szilárd talaj esetÉn

Szilárd talaj minimum 20 cm vastag,
minimum ,,C" típusti betont je|ent.

A ta|ajba 82 mm átm. és 30 cm mé|y furatot
készíteni, majd a furatba fo|yékony ál|agri,
k|oridmentes, gyorsk tó, nagyszi|árdság ,

zsugoľodáskom penzá|t cementhabarcsot
ke||Önteni és ebbe kelĺ beál|ítani a P támaszt'

l.aza ta|ai esetén

Laza talaj minden olyan tajlaj és burko|at,
ame|ybe a P támasz szi|árdan nem rÖgzíthetó.
Laza ta|ajnak számít a homokágyba rakott
térkó burkolat is'

A |aza ta|ajba beton a|aptestet kell készíÍeni,
vagy e|Őre gyáľtott 60 kg.os beton tuskÓt ke||
beásnĺ, és az abban |évó Íuratba ke|| beÖnteni
a folyékony á||agri k|oridmentes, gyorskÖtó,
nagyszi|árdságri, zsugoľodáskompenzá|t
eementhabarcsot ame|y a P támaszt r<igzíti.

A 10 cm.néI vastagabb térk6 burkotat
esetén, egyedl máretíí P támaszt keII
rendelnil
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A kerékoár álta|
e|foglat térÜ|et
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Megkôze|ítés iľánya
A kónnyÚ haszná|at érdek6ben

mlndig a keľékpáľ Íe|é mUtasson
a P támasz ĺegnagyobb Íve!
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Megköze|ítés íránya
A konny haszná|at érdekében

mindig a keĺékpár Íélé mutasson
a P támasz |egnagyobb Íve!


