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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat

Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

Előzmény

A Képviselő-testiilet a328120|1. (vII. 2I.) szám,űhatźtrozatźlbantársasházakrészéte pá|yźnat
kiírásaľól dĺintött, társasházak belső udvarának közosségi megújítása céIjaból. A pá|yazat
keľetében a Képviselő-testiilet térítésmentesen biztosított másodbeépítésű térbuľkoló elemeket
a 6 nyertes páIyźnó (Nap utca |5., Jőzsef körut 41., Stĺĺhly utca 1., NépszínhĺŁ utca 23.,
Puskin utca ZŁ.-Bródy Sríndor utca |4., Dobozi utca 7-9.) tlírsasház tész&e. A József kĺirut
4l., a Puskin utca 24.-Bródy Sándor utca 14. és a Stáhly utca 1. szém a|atti tźrsashźz a
felúj ítási munkálatokat határidőben elvégezte.

A Népszínhźn utca 23. szám a|atti társashźn lemondott a pźiyazaton nyert térburkoló
elemekről. A Nap utca 15. és a Dobozi utca 7-9. szám alatti tĺíľsashaz a térburkoló elemeket a
Vrĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I284l20I2. (X. 24.) száműhatźtrozata a|apjźn 2013 .
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:20|3.június 5. . sz. napirend

Táľgy : Javaslat másodbeépítésű térburkoló elemek felhasználásara

A napirendet nyílt iilésen kell trĺľgyalni, a dcintés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szfüséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr
Hatźr ozati jav as|at a bizottság számźr a:

A VárosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottsźlý Humánszolgáltatási Bizottsáĺgjavasolja a Képviselő-
testi'iletnekaze|őter.iesztésmegtárgya|źsált.



május 31. napjáig kĺjteles lerakni. A nyeľtes páIyazőkrészére a térburkoló elemek źLtadásźLt, a
beépítés ellenőľzését a Kisfalu Kft. bonyolította le.
A fenti pálryźzati lehetőséget követően a Kisfalu Kft. tájékoztatásaalapjan nagy mennyiségiĺ -
tĺibb mint 2 000 rŕ - burkoló elem maradt meg a Budapest VIII., Vajdahunyad utca 25. szźlm
alatti telken.
A keľĹileti tźltsashźzakrészéró| igény van arÍa, hogy továbbra is lehessen térburkoló elemekľe
pá|ytuni a belső udvarok megújítása cé|jábőI' ezért indoko|t - az előterjesztés mellékletét
képező Íblhívás szerinti - újabb ptiytzatkiírása.

A Képviselő-testiilet dĺjntése a Magyarorszźą heLyi önkoľmanyzatairőI sző|ó 2011. évi
CLX)oilx. törvény 107. $-an alapul.

Ké ľem az a|á.}bi határ ozati j ava s la t elfo ga d á s á t.

H,ą,rÁnoz.ł.TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. Tźlĺsasháľ;ak részére pá|yázatot ír ki a tttrsashźuak belső udvarának köztlsségi
megújítása céljából. A páLyazat keľetében térítésmentesen biztosít 2 000 m"
másodbeépítésű térburkoló elemet.

2. A ptiyźzatokat a Táľsashazi Pá|yázatokat Elbíľáló MunkacsoportbiráIja el, a nyertes
páIyź.zć..k részére a burkoló elemek źúađásźlt, a beépítés ellenőrzését a Kisfalu Kft.
bonyolítja le.

3. Elfogadja az előterjesztés |. számú mellékletét képezoPá|yázati felhívást.
4. Felkéri a Polgĺĺrmesteľt, hogy gondoskodjon aPźiyźlzati felhívlĺs megjelentetéséľől a

Józsefuaľos újságban és a honlapon.

Felelős: Polgáľmester
Hatźndő: 20|3.június 05.

A dtĺntés végľehajtását végző szewezeti erység: Kisfalu Kft., Vagyongazdálkodási és

Üzemeltetési Ügyo sztály

Budapest, 20|3. május 23. 
-l o l\ |ĺ1^ ""./Ą |"71/ ĺ

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízátsából:

/ /).t -ź1 fl
/, #'*.vA--V
Dr. Mészaľ Erika . ' ,/
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P áiv ázati felhívás táľsasházak ľészéľe

1. A,páůyázat cé|ja

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmźnyzat a kerületi társasházak szźlmźxa

lehetőséget kívrĺn biztosítani saját kĺizvetlen köľnyezetfü közösségi megújítására, támogatni

kívánja a társasházak belső udvarának megújítását. Ennek érdekébęn koztéri burkoló ęlemękęt

biaosít pźiyěuati foľmában tĺĺrsashazaknak.

2. A pályázók kiire

BudapestVIII.kerületJózsefu aĺoskozigazgatásiteľĹileténta|á|hatőtáĺsashźzak.

3. Apá|yázattárgĺa

Budapest Józsefuaĺosi Önkormányzat páLyázati foľmában tźĺrsashtvak számára

téľítésmentesen biztosít másodbeépítésri beton térburkoló elemeket. A társashaz apá|yźzatban

vźi|a|ja,hogy az onkoľmanyzattelephe|yérő| eIszźi|ítjaés beépíti, az a|ábbiak szerint.

3.1. Beton téľburkolĺĎ elemek

Az onkormtnyzat kerületi közteľĹiletrőt 30x30x6 cm beton téľburkoló elemeket felszedett és

deponált, a teljes mennyiség 2 000 m2. Ta.sasházak pá|yźzatot nyújthatnak be fenti burkoló

elemekből táľsashazanként, az udvaľ méretének megfelelő, de legfeljebb 300 m2 nagyságú

felületre, amennyiben a tfusasház váIla|ja az elemek telephelyről töľténő e|szá||ítását, azok

beépítését és fenntartását, valamint a megvalósításról elektronikusan felhasználható foto

dokumentáció készítését.

3.2. Fenntaľtás

Atnsashazak vállaljak, hogy megőrzik és fenntartjźl< az új udvaľt, és engedélyezik,hogy az

Önkoľmlĺnyzat 3 évig figyelemmel kísérje a megvalósult felújítást, valamint hozzájáru|nak

allhoz, hogy eľről az Önkormźnyzat a honlapján és a Józsefuaľos újságon keresztül

ájékortafia a kerĹilet lakosságát.

4. Pá|yázati feltételek

ApáIyázaton a keľiilet összes tźrsasházarészt vehet.

A pá|y źzőnak az a\źlbbi dokumentumokat kel l pá|y źuatźúloz b enyujtania..

- Kitölttitt ađatlapot

- Kozgytĺlési határozatot a ptĺlyźzaton töľténő indulásról, a megvalósítás és fenntaľtás

vá||alásárő|.

- A Józsefuárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hívata|a á|ta| kiáI|itott igazo|źlst, amely

szerint a pá|yaző társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefuaľosi

Önkormĺĺnyzat á|ta| esetlegesen korábban adott kamatmentes kölcscin tekintetében.

- Raj zotvagy fotót és rövid leírást a térkövek teľvezett helyéről, azudvar kialakításĺáľól.



- Nyertes pá|yźuő vál'Ialja, hogy a megvalósult burkolatról fotódokumentációt készít, és

azt az onkormlín y zat r észére elj uttatj a.

5. Pá|yázatokbenyújtásánakhatárideje' helye:

Apalyazatokat 2013. június 11-től legkésőbb 2013.július 11-ig folyamatosan lehet benyrijtani

zárt b orítékban,,,B e l ső udvar me gúj ítás'' j elzés s el.

Benyijtas helye: postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Yagyongazdálkodási

és Üzemeltetési Ügyosztźly titkráľságĺán (1082 Budapest, Baľoss u.63-67 sz. III. em.315-ös
szoba).

6. Apályánatokelbíľálása,megvalósításihatáľidők

A pá|yazatokat a TársashlŁi PáLytuatokat E|bíráIő Munkacsopoľt a benyrijtást kdvető 30

napon bęlül a beérkezési sorrend és készletek ťrgyelembevételével bírá|ja el. Dĺjntéséró| a

táĺsashźz a dĺintést k<jvető 30 napon belül írásban éľtesítést kap.

Téľkő igénylés esetén pá|yazć: nyeľtes társasház a döntési éľtesítést követő 30 napon belül

kĺiteles az e|ĺyert mennyiségű építőanyagot az Önkoľmanyzat telephelyéľől elszállítani és

legkésőbb 2013. decembeľ 3 l -ig beépíteni.

Amennyiben apźtIyźzó nyeľtes táĺsashźz a térkő beépítését a je|zett hatáľidőig nem teljesíti, a

társashźzSévignempá|yázhatazonkoľmrĺnyzatnźifelújításimunkaktźtmogatására,

7. Eryebek

A pá|yázattal kapcsolatban további infoľmáció a Vagyongazdá|kođási és Üzemeltetési

Ügyosztály titkaĺságán kéľhető a 459 -25 67 telefonsziímon.



pĺĺvlzĺTl ADATLAP

Belsőudvar burkoláshoz térkő igényléséľe

P ály ánő társasbáz cĺme :

Köziis képviselő neve' eléľhetősége:

Igényelt térkő (m2):

Dáfum Aláitźs

C s ato l andó dokumentumok:

- Kazgłűlési határozat a pályózaton ttjrténő indulósról, a megvalósítás és fenntartós
vállalĺźsáról.

- Másolatban az Alapító okirat mellékletét képező alaprajz, mely az udvart tartąImązza.

- A Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala áItal kiállított igazolás, mely
szerint a pályázó társąshóznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefvárosi
onkor mány z at ál t al e s e t l e ge s e n kor áb b an ado t t lrgmat me nt e s ko l c s c)n t e kint e t éb e n.

- Rajz vaglfotó és rrjvid leírás ą térkôvek tervezett helyéről, az udvar kialakításáról'

- Pályázó áItal kiállított nyilatkozat, miszerint a pályázó vállalja, hogł a megvalósult
felújításrólfotódokumentóciót lcĺźszít, és ązt eljuttatja az onkormányzat részĺtre.


