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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi -

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi -

Határ ozati jav as|at a bizottság számźr a:

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľész|etes ismertetése:

A Józsefuárosi Önkormányzat és a Coľvin Zrt. megá||apodása alapján valósul meg Józsefuáľos egyik
legnagyobb a váľosrehabilitációs projektje, a Coľvin Sétány Program. A több mint tiz éve

folyamatosan fejlődő projekt f014 évbęn újabb mérťoldkőhĺjz érkezett, a Képviselő-testület 15312014.

(VIII.27') számű hatźrozatttban a|apján, az onkormányzat és a befektető paľtner megállapodtak a

pľogram befejezésének feltételeiľől.

A megállapodás és az azo|.'hoz kapcsolódó szeľződések szerint, minđ az onkoľmányzat, mind a

Corvin Zrt. megkezdte věů|a|ásainak teljesítését. A Corvin Zrt. a Corvin Sétány Projekt sikeres

végľehajtásának érdekében 20|5. január 16-án kelt megkeresésében felajánlásokat tett az

onkormány zat felré az e|óterjesztés I ' sz. mellékletében fog|a|tak szerint.

A felajánlások kezelésére a Rév8 Zrt. javas|atainak figyelembe vételével az a|ábbiak elfogadása
javasolt:
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A) Egyiittmíĺktidési megállapodás a Coľvin sétány kiegészítő üzemeltetési feladataĺnak
el|átásáľa

A Képviseló-testtilet 15412014. (vÍII.f7.) számű határozatttban úgy dĺjntött, hory a Coľvin Sétány

Progľam |ezźtrásáva| és elszámolásźna| kapcsolatban - mint a Coľvin Sétány Kft. többségi tulajđonosa

- hozzźĄźra| a Corvin Sétany Kft. jogutód nélküli, végelszámolással tĺjrténő megszüntetéséhez azza|,

hogy a végelszámolás kezdőnapj a: 2015 . április 0l .

Fenti dĺjntés alapjón az onkormĺínyzat és a Corvin Sótĺíny Kft. között 2015. szeptember 15-án létrejött

megállapodás értelmében a Corvin Sét.ány Kft. üzemeltetési és hasznosítási joga a Corvin Sétány

Projektben lévő egyes kĺjzterületek vonatkozásában 20|4. december 31-én megszíĺnt és a Kft.
végelszámolásra kerül. Az onkormtnyzat vállalta, hogy a szőban forgó közterületeket a megszűnés

napját követően legalább a jelenlegivel azonos műszaki és esaétikai állapotban saját koltségére

megőrzi, üzemelteti és fenntartja.

Ennek érdekében a Képviselő-testtilet előzőekben hivatkozott határozata tartalmazza' hogy 2015.
januáľ 0l. napjától a Corvin Sétány Kft. által végzett' a Megállapodásban rogzitett feladatokat a

Józsefuárosi Közteľület-felĹigyelet és Viárosüzemeltetési Szolgálat |20|5.01. 01. napjától elnevezése:

Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat (továbbiakban: JVSZ)] |źńja e|.

A Corvin Zrt. ezt a munkát kívánja segíteni azza|, hogy a szóban foľgó köaeľĹileteken (Corvin köz,
Kisfaludy utca, Vajdahunyad utca, Futó utca, Corvin sétány) kiegészítő üzemeltetési feladatokat

végezne, saját forľásai terhére a kcjvetkezők szerint:

o közteľületek többlet takaritása, kiilönös tekintettel a hétvégi időszakra;
o koaeľületi szeméttaľolók tobbszöľi ürítése és a kommunális szemét elszállítása. különos tekintettel

ahénégi idoszakľa;
. hóeltakarítás, kĺilönosen akevésbé fľekventált gyalogostertileteken;
o többlet keľtészeti állag-fenntartó munkák;
. egyedi karbantartási és kertépítési munkák az onkormányzat által kijelölt közteľület-fenntartó

szerv ezette| alkal mankén t e gy ezteft e;

o kaľácsonyi díszvilágítás rendelkezésre bocsátása' fel- és leszerelése.

A fenti feladatok e||tltásät a Corvin Zrt. mindé:nkôri anyagi lehetőségétől fi'iggően hajtaná végre,

részben saját fonásból, részben az egyattmuködést önként vállaló kiskereskedokhozzź|áru|ásábő|. Az
onkormányzatot és annak intézményeit a kiegészíto üzemeltetési tevékenység pénzügyileg nem

terheli.

Annak érdekében, hogy a sétány továbbra is a megszokott színvonalon üzemeljen, javasolt a fentiek

elfogadása azza|, hogy a feladatok, a felelősségi körök ľészletesen kerüljenek rögzítésre egy

együttműködési megállapodás formájában az onkormányzat és a Corvin Zrt.közott. A megállapodás

kidolgozásba bevonásra kerĹil a JVSZ, a megállapodás elfogadása a 36/2014. (XI.06.) önkormányzati

rendelet 7. melléklet 1.1.3. pontja szerint aYárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság hatáskörébe

taľtozik.

B) Pľáteľ utca 55. épület mĺĺszaki felújítása éľdekében vállalt feladatok

A Futureal cégcsoport elindította a Corvin Sétány Pľojektben ta|á|batő l25-ös tömb beépítésének

előkészítését. Az előkészítés során kiderült' hogy a 100% önkormźtnyzati tulajdonban lévő Práteľ utca

55. sz. alatti társasház ot|akźsa szabá|yta|an kialakítású.

Az épület négy |akásának az állandó tartőzkodásra szo|gá|ő fóhelyiségei légaknáľa nyílnak, ez a mai
építési szabályoknak máľ nem felel meg. Az épület három lakásának gáziizemú fiĺtő készi'ilék

kivezetői szabá|yta|anul a légaknába vannak kivezetve.



Az érintett lakások

Fenti szabálýalanságok megsziĺntetése mellett a Corvin Zrt. az épület műszaki źi|apotának a javitása

éľdekében az épu|et elektromos fóvezetéki rendszerének cseréjére, a tetőszerkezet és tetőzet javitásźtta,

a kémények javitására, magasításáľa, falvarrásra, és dúcolásra tett felajánlást, a munktlk ter,,lezett

költsége bruttó 57 millió Ft, amit a Corvin Zrt. vá||a|.

A 125-ös tömb a Corvin Sétány Projekt ke|eti lezźlró tömbje, ezért ennek beépítése kiemelt
jelentőséggel bír a városrehabilitációs projekt sikeressége szempontjábő|. Az onkormányzatot és

annak intézményeit, gazdasági társaságait a felajánlott felújítási tevékenység pénzĹigyileg nem terheli.

A Kisfalu Kft.-vel a tewezett felújításokat előzetesen egyeztette a Corvin Zrt,, és a Kisfalu Kft.
Műszaki Irodája a felsorolt munkálatok áttekintése a|apján megállapította, hogy a lakóépület általános

mrĺszaki źú|apotát a munkanemek elvégzése nagymértékben javitaná,. Az éptiletben élő lakók
életkörülményeit pozitívan befolyáso|nä a tervezett felújítás, valamint a lakások biĺonságosabb és

gazdaságo sabb hasznźůatát tenné lehetővé.

Fentiek a|apján javasolt a Ptáter utca 55. szám a|atti épület felújítására vonatkozó felajánlást a

Képviselő-testiilet fogadja e| azza|, hogy annak ľészletes mĺĺszaki tarta|ma, az e|készij|t munkák
tńadás-źńvételének és garanciáinak feltételei, a bérlőkkel töľténő eg1rtittműködés formái ery
megállapodás keretében kerüljon rögzítésľe. A megállapodás kidolgozásba bevonásra kerül a Kisfalu
Kft., a megállapodás elfogadása a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskore.

II. A beterjesztés indoka

A fenti felajánlás elfogadása a3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet 21. $-a a|apjźtn a Képviselő-
testület kizárólagos hatásköre, az ehhez kapcsolódó dontés meghozata|źtra a Képviselő-testĺilet
jogosult. Az előterjesztés megtálrgya|tsćnak sürgősségét indokolja a Corvin Sétány Progľam
megvalósítása, mely egyik kiemelt önkormányzati vźrosrehabilitációs projekt, illetve a
fentiekben ismertetett onkormányzati bérlakásokban élőkkel a mielőbbi egyeztetés
megkezdése, a lakásokat érinto munkálatok megkezdése érdekében.

am bérlemény típusa leírdsa alapterülete (m') bérL jogi dlldsa

Práter u' 55.

félemelet 6.

lakás l,5 szobás

komfortos
36,5 szerzodéses (2

lakó)

Práter u. 55.

félemelet 7.

lakás 2 szobás
komfortos

38,9 bérbeadás

folyamatban van
(1 lakó)

Práter u' 55. I.

emelet 15.

lakás 2 szobás
komfoľtos

39,9 szerződéses (2

lakó)

Práter u. 55. II'

emelet 23.

lakás 2 szobás
komfortos

39,6 szerződéses (1

lakó)

Práter u. 55. ilI.
emelet 31.

lakás f szobás
komfoľtos

40 szerződéses (1

lakó)



III. A dtintés célja, pénzĺigyĺ hatása

A felajánlásban szereplő feladatok e||źttásźtt a Corvin Zrt. saját forrásból oldja ffiog, az

Önkormányzatot és annak intézményeit a fe|ajän|źlsban szereplő kiegészítő üzemeltetési tevékenység

és a Práteľ utca 55. sz. önkormányzati lakóépület műszaki felújítása pénzügyileg nem terheli.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet döntése a Magyaroľszághe|yi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXX.
törvény a 41. $ (3) bekezđésén és a 107. $-án, a 3ĺ2014. (II.13.) cinkormányzat rendelet 21. $-án

alapul.

II,łľÁnozłTI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt. Corvin sétány kiegészítő üzemeltetési feladatainak ellátásáľa tett

felajánlását az a|á.ůbi feladatok terén az alábbi munkák tekintetében:

. kiizteľiiletek többlet takaľítása, kültiniis tekintettel a hétvégi időszakľa;

. közterĺileti szeméttáľolók többsztiľi üľítése és a kommunális szemét elszállítása'
küliinös tekintettel a hétvégi időszakľa;

. hó eltakaľítás, különösen a kevésbé fľekventá|t gyalogosteľůileteken;

. tiibblet keľtészetiállag-fenntartó munlcĺk;

. egyedi karbantaľtási és kertépítési munlcík az onkoľmányzat áltat kijeltilt
kiizteľůilet-fen nta ľtó szer"vezettel alkalm an ként egyeztetve;

. kaľácsonyi díszvilágítás ľendelkezésľe bocsátása, fel- és leszerelése.

az a|á.Ďbi ön kormányzati tulaj d on ú közteľü leteken :

. Coľvin köz (hľsz.:36401)

. Kisfaludy utca (hľsz.: 36387)

. Vajdahunyad utca (hľsz.: 36368)

. Futó utca (hľsz.: 3631411|)

. Cor.vin sétány (hľsz.: 36329 és 36283)

Felelős: Polgármester

Határidő: f0|5. januźtr 22.

2. az 1. pont alapján felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a Józsefváľosi Váľosüzeme|tetési

SzolgáIat bevonásával egyiittműkiidési megá||apodást készítsen elő a Corvin Zrt. és az
Önkoľmányzatkőzőtt, amely ľészletesen tarta|mazza a fe|adatokat, a felelősségi köľöket
azza| a feltétellel, hogy a kiegészítő ĺizemeltetési tevékenység elvégzése iinkoľmányzati
foľľást nem igényel.

Felelős: Polgármester

Határidő: f015. januźlr 22.

3. felkéľĺ a Polgáľmestert, hogy a 2. pont szeľĺnti együttműktidési megállapodást elfogadás

céljából teľjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.



Felelős: Polgáľmester

Határidő: 2015. janlźr 22.

4. elfogadja a Coľvin Zrt. Práteľ utca 55. épiĺlet mĺiszaki felújÍtása érdekében tett

felajánlását az a|ábbi munlĺĺk tekintetében

o Ą táľsasház elektľomos fővezetéki ľendszeľénekcseľéje

. Meglévő tetőszeľkezet és tetőzet javítása

. Kémények javítása, magasítása

. Falvaľľás, dr'icolás

. Szabálytalan kialakítású lakások (félemelet ó., féleme|et7.,|. emelet l.5.' II. emelet

23., m. emelet 31.) szabályossá tétele

Fenti munkákteryezett ktĺltsége bľuttó 57 millió foľĺnt.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2015. januźr 2f .

5. a 4. pont alapján felkéľi a Polgáľmestert, hogy a Kisfalu Kft. bevonásával megál|apodást

készítsen elő a Coľvin Zrt. és az onkormányzat ktĺzłitt, ame|y ľészletesen tarta|mazza a

felújítás műszaki tarta|mít, az elkészült munkák átadás-átvételének és gaľanciáinak
feltételeit és a béľlőkkel ttiľténő együttműktidést, és az esetlegesen szükségessé váló
átmeneti kiktiltöztetéssel kapcsolatos feltéte|eket azza|, hogy a felújítási munkálatok és

azza| ka;p cso I atos felad atok ii n ko ľm á ny zati fo rr ást n e m i g ényel n ek.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015' januźtr 22.

6. felkéľĺ a Po|gármestert, hogy az 5. pont szeľinti megáltapodást elfogadás céljából
teľj essze a Y ár osgazd álkod ási és Pénzii gyi Bizottság elé.

FeleIős: Polsármesteľ

Hatáľido: 2015.január22.

A dtintés végľehajtás áftvégző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály,

Pénzügyi Ügyosztály, Rév8 Zrt., Jőzsefváľosĺ Városiizemeltetési Szolgálat, Kĺsfalu Kft.

Budapest, 2015. január 27.
I

II/\nn (Lu i L_-,'
-\ldľ. Kbcsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

iegyz(i
nevében és megbízásából

łĺlhú flrJą'
Dr. Kovács Gábriella

a|jegyző
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Budapest Józsefvárosi onkormányzat Polgaľmesteri
I082 Budapesĺ, I3aros,s utca ő3 - 67.
Dľ. Kocsis Máté, polgáľnresteľ úr f,rgyelnrébe

Táľgy: két felajánlas a Coľvin Sétány Pľojekt megvalósításállak éľdekélren

Tisztelt Polgáľmesteľ úľ!

A Coľvin Zrt. a Coľvin Sétány Pr.ojekt sikęľes végľehajtásanak ér.dekében az alábbí felajánlásokat
teszi a Ru dape st Jó zs ęfo á ľo s i o nkományzat (,, o nk or lĺálly zať, ) fel ó.

1. Felaiánlás. Coľvin sótánv

Az onkorrrráĺyzat és a Coľvirr Sétány Kft. köz<itt 2015. szeptembeľ l5-án létľejött megállapodás
éľtelrnében a Corvin Sétány Kft. üzemeltetési és lrasznosítási joga a Coľvin Sétány Pľojektben lévő
egyos közterületek vonatkozásában 20|4. decernber 31-én megszíint és a kft. végelszamolásľa
keľiil. Az Önkoľnrányzatvállalta, liogy a szóban foľgó közteľületeket a nregsziĺnés napját követően
legalább a jelenlegivei azonos rrriiszaki és esztétikai állapotban saját köItségéľe nregőľzi,
üzemeltęti és ferintaľtia.

A Corvin Zrt. nevó|ren ezűtorl fe|ajánlonr, hogy a szóban foľgó kiiztcľĺiletc|ĺcn kiegószítő
üzclncltetósi feladatokat vógziink az alábbi szakteľületekcn:

r közteľüIetek takaľítása (kĺilönĺĺs tekintettel a hétvégi időszakľa, aluikoľ az a|apszo|gá|tattn
nenr mtik<idĺk);

e közteriileti szeméttáľolók üľítése és a kolrrmunális szemét elszállítása (kiilöncjs tekintettel a
hétvégi időszaiaa);

o hóeltakaútás (kĹĺlonösen a kcvésbé fľekverrtált gyalogosteľületeken, aho| azt az
a|apszolgźůtatás nelrr taúa|lnazza);

o keľtészeti állag-ferurtaltó munkák;
o egyeđi kar.bantartási és kertépítési munkák az olrkonrrźĺlryzat által kÜoiölt közteľiilet-

fBnntaltó szęľvęzęttel alkalrrrankélrt egy ezte1ľ e;

. kaľácsonyi díszvilágítás r.endelkezésľe bocsátása, fel- és leszeľelésę.

Elképzelésünk szeľint a fenti feladatok eltátását a Coľvin Zľt. mirrc|enkoľi arryagi lehetősógétől
Íiiggően lrajtaná végľe, ľészben saját fonásból, ľészben az együttnrűködést cjnként vállaló
kiskereskedők hozzétjáru|ásából' Az onkoľmányzatot és annak intéz;nényeit a kiegészító
ĺizemeltetésí tevékenysé g pénzü gyil e g negl tęrüeli.

Li €.,ť1 A'

-l- ÍŠ^0ľj^ K,
H.l082 Budapest' h'tó ut(a {7.53. CoIvín 0ÍÍi(c5

Tel:'.]6l z00zlei'rax:l 3ó$,#ľ 
- ť tĹ {

ł'"tE. Ot ĺť
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2015. januáľ. 16. 
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H.l082 BudaPesĺ, Íutó Ut(a 47.53. CoÍvin oífl(e5

Te|:.l.3ó l 266 218|' täx: l.]6 1 266 l489

Cégcsopoľtunknak Íĺibb éves tapaszta|ata van a sétany üzerrreltetésében, erśtt mtlnkatársaink és
alvállalkozóink ľeridelkęznek a szjikséges szakéľtelemmel, lrogy a ftnti kiegészjtő üz-eineltetési
feladatokat kiváIó minoségben és a köz-teľület miĺszaki állapotának veszé|yer.tetése nélküI ellássák.

a) Kéľem, hogy az onkoľnrányzat adja hozzájarulását, lrogy a CorvÍn Zrt. aVźi|alkozók
bevonásával kiegészít<j üzerneltetési felacĺatokat lásson el az alábbi illrkoľrnárryzati

tulaj đonťl közteľiileteken :

. Corvin köz (rrsz.: 364a1>

. Kisfaludy utca (lrľsz.: 36387)

. Vajdahunyad utca (hľsz.: 36368)
o .Ir.utó utca (lrľsz.: 36314l|1)
. Coľvin sétĺfury I. és II' (lu.sz.: 363f9 é,s36283)

" Nagytenrplom utca (hľsz.: 36306)

b) Kéľenr, bogy az Önkoľlrrányzat jelölje meg azt a közteľület-fenntaľtĺi szeľvez-etet, amellyel
a Corvin sétárry kiegészítĺi üzemeltetósi feladatait a Coľvin Zľt' munkatáľsai egyeztetni

tudják.

2. FeląiáľIás :llľáĹęľ q..55.

A F-utuľeal cégcsopoľt ęlirrclította a Coľvin Sétany Pľojektberi található i25.ĺis tornb beépítésének
előkészítését. Az előkészítés somn fény deľtilt aľľa, hogy a 100% önkoľmárryzati tulajdonban lévő
Plateľ utca 55. sz' alatti táľsaslrĺŁ öt lakása szabálytalalrul van kialakítva, az alábbiak szeľint:

Á.Ibctĺit EmeIeĺ/I'aIńs

SzabáIytalan
helyiség

kialakítás*
SzalráIytalan

fíĺtés kialakítás**
9 félern.6' lgen

10 féIeIn.7' gen

19 l. eln. 15. qon

z"I IL en.f3. igen lgen

36 IIL em.31. lgen iqen
+ |ógaknáľa nyiló |akószoba
* * lógakiláľa kivezetet.t égésteľmék

A 125-iis tönrb a Coľvitl Sétány l)rojekt keleti |ęzárő tönrbje, ezért ęnnek beépítése kielrrelt
jelentóséggel bíľ a váľosrclrabilitációs projekt sikeressége szempontjából. Erľe való tekintettel a
Coľvin Zrt. a mcllók|etben ľószlctezett felajánlásokat teszi a Pľáteľ utca 55. sz. alatti
Úársasház műszaki áIlapotának ós jogszabályi rnegfelcliíségének javíĺ:ása érdckóben' kb.
bľuttó 57 mi|lió Ft éľtéklren.

,Ą felújítási feladatok sikeľęs végľelrajtása éľdekében a Coľvitl ZľL az alábbi közľemlíkÖdést kéľi az
Önkoľmányzattől, mirrt irrgatlantulajdonostól, annak harrgsúIyozása nreIlett, hogy Önkoľllrányzatot
ésanrrakintézĺrrérryeítafelajánlottfeIúiításítevékenység@:



ffiđJT.đJŕwffiÁfu

Kóľjĺik az onkormźłnyzat tulajdonosi lrozzájáľulását, lrogy a Coľvin Zrt. aPľáteľ u. 55. sz.
alattí ingatlanon és arurak fent megnevezett albetétein éľtéknövelő felújításokat lrajtson
végľe.

Kérjĺik az onkormányzat tulajdoliosí hozzźtjáru!ásćú, Irogy a szomszédos ingatlan
beépítéséľe tekintettel a Pľáteľ u. 55. sz. a|,atti ingatlalr kérnényeinek felújítását és a
szĹiksé g es kérrrenynragas ításokat a Coľvi n Zĺt, e|v égezze.

f isztelettel: íi' f,,.*,
Tatáľ Tiboľ

igazgatőságitag
CorvinZľt'

Melléklet: Pľáter u. 55' alatti táľsaslráz kapcsán a Coľvin Zrt, t/,rtal felajánlott felújítási feladatok (1

olđal)

lĺ-l08f Budapeí, [t|1ó u|(il 47-53' coĺ\'in 0ífl(e'
Te|: .F3ó l 266 2181, taxl -í.3ó 1 266 

.|489

a)

b)
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Mellólĺlet
Pľáteľ u. 55. alatti táľsasház . Corvĺn Zrt. á|ta| fclaján|ott felťrjítási fcladatok

ós azĺlk becsiilt kłi|tsége

I'. A társaslráz elcktI.omos fővczctóIĺi r.endszcľĺóllek cscľéje - trecsülÍ bekcľĺĺtós: 7.500.000,- Ft + ÁFÄ
a. teľvezesi díj
b. kábelfej íbl<jĺt elosztó szekrény az ELMÚ által elf:ogadva
c. a fő betáp csatlakozástól a lakások e|osztó doboznkig, rneglévő védocsilvekbe vagy ťlj

védőcsövekbe
d. azeLosztódoboz és a lakások elektlolnos fogyaszÍásrnéro közotti szakasz is, BI-MU

i'igyintézésseI
e' közös teľĹiletek világíŁási |lälőzatáĺlak cseľéje
f. villámvédelnli ft'ĺdelő |lźiőzat

f. M.eg|ővó tetőszar|<ezet ós tetőzet javÍtása - |rccsĺilt bekeľülés: 9.000.000,. Ft + ÁFA
a. nreglévő cseľépfedési ľendszer bontása szaľufakig
b' a meglévő feĺlélszék elemeí szelnľevéĺelezéssel
c. nreglévő fa szeľkezetű fedélszék javítása (0,5 m3),lnegeľősítése, ahol sztikséges
d. ťij cseľéplócek, deszkirat, faszel.kezet láng és gombanrentesítése
e' bádogozás cseľéje, alrol sziikséges
f' új holriyolt cseľépfeđés, hoľganyzoff acé| bádogos szeľkezetek, a l.észlrelr cseľélt íiiggőeľesz

csatollra javítása, szükségszeľilrti cseréje
g. eľeszdesrkäzat sztikség szeľint osereje

3. Kólnónyek javítása, magasítása - lrecsült bckcľĺi|és: 12.000.000,. Ft + ÁFA
a, mĺíkodö és taltalék kémények felĺi|vizsgálata
b. szÜkség szeľintí bólelése alulnílriutlr csövekkel
c. kánényfejek javítźsa
Cl. kénrénysepľő járda szĺikség szsľinti javítása
e. kélnények szüksóg szerinti magasítása' acél taľtószeľkezettel, padlástórben szi'ĺkséges acél

kivált.ó szeľkezettel (padlástéľbcn alaplnázolt, kiiltéľbcrr tiizi hoľganyzott)

4. Fa|vaľl.ás, ĺlťlcolás - bccsiilt |rekeľülós: 1.500.000 Ft + ÁFA
statikai áÍlapotr.ögzítő szakvélenélry szeľillt sziikséges helyeĺr az épiilet állékonyságát biztositása
vógeĺt.

5. SzabáIytalall kialakítású takĺások szabályossá tótelc - 15.000.000 Ft + Ár-A
a. a Iégaknám nyíió Iakószoba ablakok átalakítása fix ablakká ós ĺrj nyíló ablakok kialakítása a

belső uclvaľ felé
b. a szabálytalan fiitési ľen<lszeľek megsziintetóse és új fŕitósi ľendszerck kialakítása, be|eéľtve

a sziikséges en geđélyeztetési fo lyalnatokat és a kénrényfelúj íĺásokat
c' tisztasági festés, szakipari helyľeáĺIító nrunkák
d. az esetlegeselr szĹikségessé váló átlneneti kiköltoztetés koltségeillek fedezése
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Buda1rest Józsefváľosi onkoľnrányzat Polgarrrresteľi l{ivatala
l0B2 Budapest, Baross utca 63 - 67-

Dľ. Kocsis Máté, pol gár:ne'steľ ri ľ 1i gyelmébe

2015. iarruáľ' 16.

Táľgy: két fulajánlás a Conilr Sétány Pľojekt rnegvalósításálrak éľdekében

ľisztelt Polgáľmesteľ úľ!

A Coľvin Ztt. aCoľvirr Sétárry Pľojekt sikeľes végrehajtásának éľclekóbelr az alábbi felajánlásokat

teszi aBudapest JÓzsefvár.osi Önkoľrnányzat (,,oĺil<ornrányzať') felé.

1. Felaiálrlás - Colĺin sétánv

Az irrkoľm ányzat és a Coľviir Sétány Kft. k<izöit 2015. szeptembeľ 15.lán létľejött lnegállapođás

értelrnében a Coľvin Sétány lffi. ĺizeńeltetési és lraszrrosítási jogaa Coľvín SéJ{ny Pľojektben lévő

ęgyes közteľületek vonatläzásában}alŕ.. decernbeľ 3i-érr megsziĺlrt és a kft. végelszámolásľa

l.!ítii A" ónko1.n, áĺyzatvá|Ia|ta,lrogy a szóban foľgó lcdzteľĹileteket a megszűnés napját kövętőerr

legalább a jeterrlegivel azonos nrťiszaki és esziótikai állapotbaĺr saját koltségéľe megőľzí,

üzenrelteti és ferurtaľtj a.

Á. Coruirr Zľt. nevében ezúton felajántoln, hogy a szóIrarr ťoľgó kłĺzteľĺiletok.en kiegészítő

üzemeltetósi felaĺIatĺlkat vógzünk az a|ábbíszalł.tcľůiletelĺen:

ł közteľiiletek takaľítása (lĺülörrris tekintettel ahďvégíidőszakľa, anrikoľ az a|apszo|gáltatás

nem műkcidik);
o közteľiileti szeĺrréttáľolik üľítése és a konrnrunális szemét e|száLlítása(különös tekilrtettel a

hétvégi időszakľa);
. Iróeltalcaľítás (kĹilönösen a kevésbé Ji.ekventált gyalogosteĺületeken, aho! ań az

alapszo|gá|tatás nenr tartalmazza) ;

" kęltészeti állag-ferurtaľtómunkák;
o egyedi kal.baniartási és t<ertépítési r,nurrkák az Ölrkoľmányzat általkíjclolt közteľiilet-

ferrntu.tószervezettelalkalmankéntegyezteÍve;
. kaľácsolryi đísz.világítás ręndelkezésľe bocsátása, fel- és ĺeszeľelése.

Elképzelésürrk szeľint a fenti feladatok e\lrtĺĺását a Coľvin Zrt. nrilrđenkoľi anyagi lelretőségétól

fuggben lrajtaná végre, ľészbeir saját.'forĺásból, ľészben az egyĺittnriiköđést.önként vállaló

kiskeľeskedők hozzíjaíulasából. 
^; 

Önkormálryzatot ós annal< intéz,nényeit a kiegészíto

iizemeltetési tevékenység trnzugyile g uem teľlie] i.
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Cégcsopor.tunknak tĺibb óves tapasztalatavan a Sétány iizemeltetésében, ezért nrunkatáľsaink és

a1vá|Ia|kozőlnk ľenđe1kęZnek a szükséges szakéľteleńmel, lrogy a fenti kiegévítő üzemeltetési

felađatokat kiváló rrrinőségben és a kĺizteľület miĺszaki állapotának veszé|yeztetése nélkül ęllássák'

a) Kéreirr, hogy az onlcormárry zat adja hozzáiáru]tását, hogy a Coľvin 'ZLI' alvá|Ialkozók

bevonásával kiegészítő ĺjzenręItetési felaclatokat lássoĺr el ar- a\ábbi önkoľrrrálryzati

tulaj đonú közteľületekelr:

" Coľvin köz (lľsz.: 3640i)
n Iűsfaludy utca (lrľsz.: 36387)
. Vajdahunyad utca (ľu.sz.: 36368)

" . Futó utca (rĺsz.: 363I4/tt)
. " CoľvinsétányI' és II' (Iusz.: 363Ż9 és 36283)

. Nagyteĺrrplonr utca (hĺsz.: 36306)

b) Kérern, hogy azonkoľinány zat jeLö|je lrreg azt a köztertilet.fęrurtaľtó szeľversÍe,t., amellyel

a Coľvin sétáry kiegészítő üzenreltetési fęladatait a Coľvin Ztt' mvú<atáľsai egyeztetni

tuđiák.

2. ľelaiánlás. Pľátęľ u.55.

A }-utuľea1 cégcsopoľt elindítoĺta a Coľvin Sétány Pľojektben1a\á]lhatő 125-ös tcinrb beépítésének

el<íkészítését . Äz előkészítés 'soľárr fény deľült a,iz, l'ogy a |aaYo öĺrkor.mányzati tulajdonbari lévő

Prateľ utca 55' sz. aLattitáľsaslráz öt lakása szabálytalanul varr kialakítva, az alábbiak szeľint:

* lógaknáľa rryiló lal<ósz-oba
x * lógalaráľa kivezrtett égésteľnrék

A 125.ös törrrb a Coľvill. Sétány Pľojekt keleti |ęzfuő törnbje, ezýr] 9n1ek 
beépítóse kiernelt

jelentöséggel bíľ a váľosľehabilĺt-aios pľojekt 'sikeľessége szenrpontjából' Eľľe való tekintettel a

Coľvin 7'rt, a mellókletbc n rész|etczeti feta5á',lásoĹat.teszi a Pľáteľ utca 55. sz. alatti

Íáľsaslráz műszaki állapotának és jogszauáýĺ rnegfelelőségónek javítása éľđckóbell' lĺ|r.

bľuttĺi 57 nrillió Ft óľtélrlrelr.

A felújítási feladatok sikeľes végľehajtása éľdekébelr a Coľvilr Zľt- az- a\thbi közľenrűködést,kéri az'

onkoľmálry zattő|,nrint ilrgatlantulajdonostól, anrrak hangsrilyozása mellett, lrogy onkorm:łłĺyzatot

ésarurakintéznrényeitafe"tajantottře1újításiĺevékenysag@:

Sza|ráIytalan
fiÍtós lĺialalĺítńs**

SzalrálytaIan
helyiség

Iđalalrítás*
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I(éľjtik az onkoľnrárryzat tulajdollosíhozzćtjátulását, lrogy a Coľvin Zrt. aPráteľ u. 55. sz.

alatti ingatlalron és annak felrt nregnevezętt albetétein éľtéknövelő felrijításokat lrajtson

végľe.

I(érjĹik az onkoľrnálryzat tulajc1onosi hozzź,játulását, hogy a szornszéclos ilrgatlarr

beépítéséľe tekintettel a Pľáteľ u. 55. sz. aĺatti irrgatlan kénrényeinek felújítását és a
szĹikséges kénrélrymagasí1ásolcat a Coľvin Ztt' e\végezze'

Tisztelettel: {-;'r'-'
Tatáľ Tiboľ

igar.,gatősägitag
Coľvin Zľt.

Mellóklet: Pľáteľ u. 55. alatti tőĺsasházkapcsán a Coľvin Zľt. á|talfelajánlott fehijítási felaclatok (i
oldal)

a)

b)
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MelléIďet
Pľáteľ u. 55. alattí táľsa''",x;:ľ,m.ł 

ŕllllf;yĺu"'",t 
fclrijítási felađatolĺ'

1. .A táľsaslláz elelrtľolnos fővezetólđ ľenĺlszeľónelĺ cseľéje - becsiilt belĺeľüIós: ?.50Ü.000,- ľt r. Áľĺ.
a, teľvezési díj
b' tĺuelľęi friiott glosztó szekľélry az ELMÜ. által elfogadva

c' a fő betáp csatlakozástól u lańsol. eloszĺó dobozolcig, llreglévő védőcsövekbe vagy ťrj

d. ;:iĺ:::äľřo" a. a lakasok elektľonros fogyasztásmóľó közöĹ1i szaÍ<aszis, ELMÚ

iigyintézéssel
e' ktĺzös teľĹileÍek világítási lráĺózatárrak cseľéje

f. villálrrvédelmí foldelő |lźiőzat

2. Meglóvő tetőszeľIĺeze t és tetózet javíĺása - Irecsiilt bclĺeľii|és: 9.000.000,- Ft + ÁsA
-- -.--ě 

a. rrreg'évő cseľépfeclésiľelrđszeľ borrtása szaľLlfálcig

b. a lleglévő fedéIszélc eleurei szemľevételezéssel 
.l! -!''!^^ ^r'^| ^-iil.o,c. niegtovő fasr-elkézetűf"dďsjkJavítása (0,5 nr3),.nregeľősítóso, alrol szĹikséges

d. ĺg 
"'".epiJ""i.;, 

desrf<ázat, faszęĺkezet láng és gonrlralrrentesítése

e. aaa,goża'cseľéje, alrol szĹikséges

f. ťlj lroľriyolt cseľépfedés, l.o'.ga-,,};fi ac.ó1 bádogos szelkezetek, a rcszben cseľélt fiiggőeľesz

csatoľná j avítása, szĹikségszeľinti cseľéj e

g' eľeszdesz|<ázatszĹikség szeľiut cseľéje

3. I{ánónyelł javítása, lrragasítása - beesĺilĺ; belĺeľÍilés: 12.000.000,- Ft + ÁFÄ

a. nrilködó é' iä'tulél. kérrrérryek felťrlvizsgáiaÍa

b' sziilĺség szeľirrti béIelése alunrírrium csövekkel

c' lĺénrenyfejekjavítása
d' lcélrrénysđpľő.i áľda sz,Ĺikség sz.rľinti javítása

e. te,,,a,'í"i,.,"ľitsJg s"",ĺ,tř'""g;.ítá'; acól taľtószel{<ez.,ettel, pađlástéľberr szĹikséges acél

kiváltó szeľk ezető| (ladlástéľb.en alaplrrázolt, ktiltéľben ttizi lroľganyzott)

4. Falvaľľás, ĺIílcotás . becsiilt bekeľüIés: 1.500.000 lłt + ÁIłÁ
Statikai állapotľögzítő szalcvólelrré''y ;;ňi;;ztiksoges helyclr az épĹillet áIlókonyságáÍ: biz-tosítása

végett.

5. Szabálytďan lĺ'ia|alĺítású lakásolc sz.alrályossá tóÍe|e - 15.000.000 Ft {- lłFÁ.

a. a|égaknfuanyíló lakĺiszol," 
""ui"r..ri 

aáakítása fix ablaÍĺká és ť1i nyíló ablakok l<ialakítása a

belső udvaľ fclé
b. a szabálytalarr fťltósi ľetrclszeľek nregszťmtetése és ŕrj fĹitési ľenclszeľek kialakítása, beleéľľve

u ,'tih,ľg"s-"ng"aely"'..'",ési f.otyaňatokatés.a kérnérryfelťljíÍásokat

. c' tisztasági ftstés, szakipaľi llelyreátlító *:ľľáI 
.

d' u" o"ii!g"."., ,"tik,ag",,e váló átrnenęti kilęöltöztctés költségeirrek Íbdezése


