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Képviselő.testület e számőr a

Tĺsztelt Képviselő Testĺilet!

l. Etőzmény

A Képviselő-testtilet 33|l20l2.cx.04.) számuhatározatában, úgy d<lntott, hogy a Horánszky
u. 13. szám a|att lévő - Difü és Yźů|a|kozás-fejlesztési Központ _ ingatlanľa vagyonkezelői
jogot létesít a Jőzsefvtttosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. (a továbbiakban: JKH NKft.)
tészétez}|2.november07.napjátőIhatározatlanidőre.

A Képviselő-testĹilet |1Ol20I3. (III.27.) számíhatfuozatábnl,igy döntött' hogy a Dankó utca
18. és a Homok utca 7. sztlma a\att Iévó ingatlanokat a JKH NKft. vagyonkezelésébe adja a
20 |3 . máj us 27 . napj áv a| hatźr ozat|an időre.

II. A beterjesztés indoka

A Horránszky utca 1 3 . sz. alattí ingat|an, valamint a Homok utca 7 . sz. és a Dankó utca 1 8.

szán a|att lévő ingatlanok vagyonkezelési szerzodés 37. pontja szetint, a Vagyonkeze|ő az
adott évet követő év februlír 15. napjáig írásban beszánol az onkormtnyzat Képviselő-
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Előteľjesztő.. Jőzsefvaĺosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft., Kovács Baľbara, ügyvezető

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2014. 02. 05. . sz. napiľend

Táľgy: Beszámoló a Jőzsefvźlľosi Kiĺztisségĺ Házak Nonpľofit Kft vagyonkezelésében
lévő insatlanokról

A napirendet lyĘzárt ülésen kell tĺáľgyalni, a d<jntés elfogadásahoz egyszeťu/minősített
' szav azattobb s é g sziiks é g e s.
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RnĺÁN Eorľ.ĺÁ,
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ o zati i av aslat a bizottság számfu a..

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óteĄesztés
meúźtrwa|ását'



testĹiletének az átvźila|t feladatok ellátásaról és ahozzá kapcsolódó vagyon működtetéséről a
VagyonÍa'vonatkozó Íőbb mutatókat is tartalmaző besziímolóban. Jelen előterjesztésben
szeretnénk beszámolni a 2013. évben megvalósult mfüĺidtetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásĺáľó1.

[I.-Iv. Tényállás' a dtintés taľtalmának részletes kĺfejtése 
]

Va$lon mfüödtetéséről a vagyonĺa vonatkozó főbb mutatók az alábbiak a 2013. évben

H13. Diák és Vállalkozásfejlesztési Kĺizpont ľendkívüli felhasznźiás az állagmegóvás és

benńazás tekintetében a követke ző tételek meľĹiltek fel:

ĺJi a|ap,és kerítés a hátsóudvaron: 1,588 eFt

Akadálymentesítés 700 e Ft

Lift panel csere (akadálymentesítés): 943 e Ft

Kamera rendszer telepítés, bővítés: 100 e Ft

Összesen: 3.33l e Ft

A Józsefuaľosi Közĺjss égíHazakNonprofit Kft. mind a két sportudvaľ tekintetében beszeľzési
eljĺĺrást bonyolított le, a spoľtpályak gumiboľítást kaptak.

SzĹikségessé váIt a Dankó utcai pá|ya köľiili terület keľítésének magasítása, mivel a pá|yát

alacsony kerítés vette köľül.

Abeszerzés éľtéke: Homok utca7. 3 228 575 Ft+áfa(gumiborítás)

Dankó utca 18. 5 669 890 Ft+áfa (gumiborítás)

Dankó utca 18. 1 248 220 Ft+źfa (kerítés elemek)

Osszesen: I0 146 685 Ft+áfa cisszegben.

v. A dłintés célja' pénzüryi hatása

Jelen előterj esztés nem taľtalm az pénzigyi d<jntést.

vI. A jogszabályi kłiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi <inkoľmrínyzatairőI szőIő 2OI1. évi
CDC(XIX. t<lrvény l07. $-an alapul:,'A helyi önkormányzatot - törvényben meghatáľozott
eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a
tulajdonost megilletik' terheĺik. A tulajdonost megillető jogok glakorlásáról a képviselő-
testület rendelkezik.',.



Kéťük azalźLbbíhatározati javaslatok elfogadásáttámogatni szíveskedjenek!

Ha,ľÁnoz,ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuaľosi KdzösséglHázakNonprof,rt Kft
beszámolóját aHoránszky u. 13., Dankó u. 18. és a Homok u. 7. szźlm a|atti önkormányzati
tulaj donú ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozóan.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺíridő: zll4.február 5.

A lakosság széles köľét érintő dĺintések esetén az e|őteqesztés előkészítőjének javaslata a

közzététel mő dj áĺ a: nem sziiksé ge s.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuaľosi KözĺisségiHáza\Nonprof,lt
Kft' ,/^ZU
Budapest, 2A14. jarruar 20. Kovács Barbaľa

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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