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I.

Előzmények

Tisztelt Képviselő-tesÚület!

A

Képviselő-testĺilet I2l20I4. (II.05.) szźtmű határozata a|apjźn a Tuľay [da Szinhán Közhasznú
Nonprofit Kft. bérbe vette az onkormányzat tulajdonában áil|ő Budapest VIII., tr(ĺĺlvána tér 6. szźtm
alatti, 3588I/0/N16-24 he|yrajzi szátmű 9 db nem lakás céljáľa szo|gáńő helyiségből źú|ő,színház
helyiségcsopoľtot.

A

helyiséget is magába foglaló épület 24 db albetétből áll, amelyekből 15 db lakás, 9 db nem |akás
cé|jźraszolgáló helyiség. Az onkormányzat tulajdonában a bérbeadással érintett 9 db nem lakás
céljára szo|gá|ő helyiség van, l.04l m, alapteľ[ilettel, amelyekhez összesen 5.258/10.000 tuĺajdoni
hónyadtartozik. A bérlő a helyiséget 2014. mfucius 10-én vette biľtokba.

A

Népszínház u. 22. Tźrsashźnhomlo|<zatán található a sörkészítés és sörivás dicséretéthirdető
három képmezős mozaikfriz, amely a keľület kiemelkedő kĺiltéľiépitészetialkotása. A Táĺsashráz
közössége a mozaik ľestauráláshoz,pźt|yáaatot'nyujtott be a Fővárosi onkormányzathoz. A pályźnaí;fu
sikerrel záru|t, így a 20|3. évi Epítészeti Enékvédelmi Tĺámogatási keľet, valamint a Mĺĺemléki
Támogatĺási keret terhére aTźlrsashźaegyĺittesen 8,7 millió forintot nyeľt el.
tr.

A beteľjesztés indoka
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A

35881l0lV76-24 he|yrajzi szämű helyiség hasznźúata során kiderült, hogy a korábban javított
szigete|ési problémák ismételten felszínľekerültek, és a helyiség két helyen is berázik. Az első helyen a
társasház udvari fijdéme hibásodott megż a második helyen a szomszédos, Budapest VIil., Kálvária u.
3. szźtm alatti, l00 Yo-ban magántulajdonťl társasház lapostető szigetelése okozbeźaást a helyiségben,
mivel az ott felgyiilemlett esővíz az önkormányzati helyiségbe folyik be. A beĺízások nem csak a
falakon jelentkeznek, hanem avezeték mellett, a helyiség belső részeiben is megjelenik az esóviz, és a
beazáson túl az elektromos hálózat é|etveszé|yes állapotĺát is előidézik.

A

lrelyiség lraszrálata, a szíll|ltu lrregryitása a tźrrsasházi pľoblénrák rrrcgoldása nélkül lehetetlen,
mivel a beázásokmiatta helyiség felújítasát nem lehet megkezdeni.

20|4. május 23-án helyszíni bejárás megtaľtrására kertilt sor a bérlő és a Kisfalu Kft. jelenlétével,
amelyen megźi|apitźtsrakeľültek a bérlő źLLtal. fe|váz;olt problémák. A vizesedés, nedvesedés nyomai a
színpad hátsó és ez a|att lévő pince fa|án, illetve a mennyezetén jelentkeztek.

A Népszínhńz ll. 22.

szátmű Tźrsashán a Fővárosi onkormányzat pozitív döntése nyomĺán elnyert
összeg és saját eró azonban nem elegendő a közkép restauráliásának befejezéséhez. A fentebb
megnevezett munkálatok oly ménékben terhelték, illetve terhelik a jövőben is a Táľsasház
tulajdonosainak _ főként nyugdíjasok és kisgyermekes családok - erőfoľľásait, hogy a mozaik
miĺemlékiszemléletű, szakszerű felújíĺásátsaját eľőből e|végeztetni nem tudják.

m.

Tényál|ási adatok

A Turay

Ida Színház ügyében 2014. június 10-én egyeztetésre került sor a Kálvária tér 6. szźtmtl
tźrsashźvközös képviselője, a Kisfalu Kft., és a bérlő között.

Az

egyeztetésen az addig kialakult és megismeľt állapotok ismertetésre kerültek, va|amint felmerült az
onkoľmányzatńszéról az azigény, hogy a Kźivária tér megujítása és a színház megnyitása kapcsán a
társashaz homlokzata is újuljon meg, és mutasson egységes képet a ftildszint-I. emelet és a felsőbb
szintek tekintetében a jelenlegi két színű állapottal ellentétben.

A

Kisfalu Kft. e|őzetesen felmérést készítetta homlokzat felújításatémź|źlban,amely a|apjźtn a
homlokzat felújíüás költségei nettó l l millió forint összeget igénye|nek.
Ez az összeg magában foglalja:
- azutcai homlok.zatfe|t$ítźlsát 1080 m' tertileten,
- a homlok,aatifa|akfelújítását tagozatokkal, ablakkávállal 1000 m2 teriiletén,
- az ereszdeszkiuat, nádazás,vakolat fe|i$itásáńkb. 50 m2 teľületen,
- a bádogos szerkezetek felújítását 100 fm lefolyó, 50 fm ereszcsatoľna, 180 fm fallefedés
ménékben,
- aKáiváriatér 5. szám felüli szabadnnfa||efedését l00 m2 terÍileten.
- źů|ványozást100 m'teľületen
- teľvdokumentációkészítéséttelepülésképieljáráshoz.

Az épület az eredeti állapotĺának megfelelően heýeállításra kerül a fijldszint és I. emelet tekintetében,
igy visszaźtllításrakerülnek az épů|etstukkói is, melynek becsült költsége az A-MODUL Ipari és
KereskedelmiZrt. áraján|ataa|apjźn 16.30l.900 Ft + AFA, azaz20.703.413 forint.

A

képviselő útján beszerzett, Színház,feletti, belső udvar szigetelése, valamint
új raburkolása a SIS Kft . áraján|ata a|apján 4.657 .600 Ft + AFA, azaz 5 .9 5.|52 forint.
Táľsashráz közös

1'

A

felújításoktekintetében javaslom, hogy a műszaki ellenőrzési feladatokat a Kisfalu Kft. |ássa e|,
továbbá a kivitelezést végzó vźt||a|kozó közbeszerzési eljárás keretében kerüljön kiválasztásią kiilönös
tekintettek a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, miszerint az önkormányzati támogatásbó| megvalósuló
beruházások esetében atámogatást kapó fé1. Eán|attevőnek minőśül.

A munkavégzéslebonyolítrásának miĺszaki ellenőľzési díja, melyet

a

Kisfalu Kft. műszakilag ellenőriz

akivite|ezési költség 3 szźaa|ékát fogja kitenni.

A Népszínhánu.22.

Tźłrsashán a fővárostól idén elnyeľt fentebb említett összegből,

saját erőből,

illetve a kapoff támogatások kapcsán a mozaik három képmezője kcizül a legsúlyosabb állapotú
középkép teljes restauráńásátt végeztetné el a Tĺáľsashaz.
z

Iv.

A dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Kálváľia téľ6. Társasház homlokzat felújítás költségének megá||apítása érdekében a Kisfalu Kft.
álta| készített11.000.000 Ft + ÁFA ĺisszegÍĺteljes homlokzat felújítás, és a Színházhom|okzatának
felújításimunkáira benyújtott élrajátnllat" a fiildszinti és azI. emeleti hom|okzat eľedeti állapot szerinti

helyreállíĹásĺára kalkulált l6.30l.9o0 Ft + Áfa összegű költségbecslés, valamint az udvaľi ftidém teljes
helyreállíĹásának k<jltségbecslése alapján javasoljuk, hogy az onkoľmányzat bruttő 43.000.000 Ft
összeget kül<lnítsen el, és ezen összegben nyújtson támogatĺást a Tźrsashźzrészéreazza|, hogy a
kivitelezőt a homlokzat felujítás és az udvari ft'dém heýeállítĺásźtľakozbeszerzési
e|jźrźtskeretében
kell kiválasztani, a műszaki ellenőri feladatokat pedig a Kisfalu Kft. lássa el.

Az Önkoľmányzat a VIII. kerület, Népszínház u.22. szálm alatti Társasházat(krlzös képviselő Mayer
Mihályné) a Társasházon található három képmezős mozaikfríz képmezője közül a középkép teljes
restauľálásra cé|jábő| egyszeľi, 5.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A

beruházátsok elvégzéséreelnyert táĺmogatások felhasznáůására az onkormźnyzat támogatáĺsi
szerződést köt a Társashĺízakkal. A támogatźtsi szerződés tarta|mazza a tźtmogatás felhasználásának
ütemezését, atźmogatási összeg lehívásának szabá|yait és az e|számolás rendjét.

v.

A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntések

cé|ja a keriilet űjjáépítéseés régi értékeinekmegorzése.

A Kálvária

tér 6. szátm alatti Táľsasházfe|tĄításához összesen bruttó 43.000.000 Ft fedezet sziikséges.

A Népszínhźau. 22. szźtm a|atti Társashĺáz rekonstrukciőjához bruttó 5.000.000 Ft fedezetet javaslok
megjelölni. A tĺársasházaktźtmogatźlsáhozszükséges 48.000,0 e Ft feđezetekéntjavaslom megjelölni az
általáno s taľtalék e|őir ány zatát'

vI.

Jogszabályi köľnyezet

A

Képviselő-testĺilet döntése aMag1ĺarország helyi <inkoľmányzatairő| sző|ő f0|1. évi CLXXXIX.
törvény 6. $-án valamint a 107. $-án.
Kéremazalábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

H.ł.ľÁnozłTIJAvAsLAT
A Képviselő-testĺilet rigy dönt' hogy

1.

Kźúvfuiat&6, szám alatti Tiírsasház teljes homlokzatának felújítlása, a ffildszinti és
eme|eti homlokzat eredeti állapotának helyreáIlítása, és az udvari fiidém teljes helyreái|ítása

a VIII. kertilet,

azI.

éľdekébenaz onkoľmányzat összesen, bruttó 43.000.000 Ft vissza nem téľítendőtámogaĺísú
összeget különít el a mĺĺködésicél és általános taľtalékon beül az általános tartalék terhére. A
támogatási összeg folyósítĺásának feltétele, hory a kivitelezőt a homlokzat felújítĺásraés az udvari
ftidém helyreállítrásfua közbeszeruési e|jź.ĺlátskeretében kell kiválasztani, a műszaki ellenőľi
feladatokat pedig a Kisfalu Kft. lássa el.

Felelős: polgármester

Hatríridő: 2014. június 25.

2.

felkéri a polgármesteľt, hogy az

l.

pont szerinti támogatrás felhasználásáról

megállapod ást, az alábbiak figyelembe vételével:

-

készítsen

a Józsefuárosi onkoľmányzat bruttő 43 000 000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítia Kálvźria tér 6. Tráľsashźaat, a megállapodás mellékletét képező költségvetés szerinti
munkák elvégzése céljából'
- a felújítĺásimunkákat aTársashźn rendeli meg' a műszaki ellenőrzést a Kisfalu Józsefuáľosi
vagyongazdálkodó Kft. látja el,
- a támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából, a közbeszerzések'ľő| sző|ô 2011. évi
Cvil. törvényben foglaltak a|apján közbeszerzési eljráľás keretében vźiasztja ki a nyeľtes
kivitelezőt, a Tfusashźa a közbeszerzés lebonyolitźsźůlozbíráló bizottságot źůl.ítfe|, melybe az
onkormány zat tagot de legál,

-

a

Társasház

a

megállapodás szerinti munkálatokat, illetve annak építésinaplóval és

számlákkal történő elszámolását 2014. decembeľ 31-ig köteles elvégezni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: támogatási szerződés a|źńrása 201 4. j úlius 3 1 -ig

3.

aKźiväriatér6. szám alatti Trársasház teljes homlokzatának felújításával, a füldszinti és az I.
emeleti homlokzat eredeti źi|apotának, és az udvari, Szíĺlház feletti ffidém szigetelés és
burkolás teljes helyreállítasával ftidém teljes helyreźi|ítźsźtva|kapcsolatban a Kisfalu Kft-t a
műszaki ellenőri feladatok e||átÁsára vonatkozóan megbizza, díjazźsaa közbeszerzési e|járás
keretében nyeľtes kivitelezo által adott árajźn|at 3%o-a.

Felelős: polgármester
Határidő: a közbeszeľzési eljárĺás nyertes kivitelezőjével kötött
napon belül.

4.

megállapodás a|áírásźttkövető 30

a) a VIII. kertilet, Népszínház u. 22, szám ataÍti Társashźnat a Tźrsashźzontalálható három
képmezős mozaikfriz képmezője köziil a középkép teljes restaurźilásra cé|jából egĺszeri,5.000, e
Ft összegiĺ, vissza nem térítendő trámogatĺásban részesítia működési cél és álta|ános tartalékon betil
az źita|źnostarta|ék terhére.
b) felkéri a Polgármesteľt a támogatási szerződés elkészítéséreés annak a|áíĺásźra.

Felelős: Polgármester

5.

HaĹáridő: a) pont esetén 2014. június 25.,b) pont esetén 2014. július 31.

ahatźrozat 1. és 4. pontjában fog|altak miatt az Önkoľmányzatkiadés l l 107-01 cím működési cél
és általános taľtalékon belül az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatáról 48.000,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a ||705 cím _ önként vál|alt feladat
felhalmozási célúĹámogatások
áů|amháztartźtson

kívülre e|ok źny zatr a.

-

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. jűnius 25.

6.

felkéri a polgármesteľt, hogy

a

költségvetésľől szóló rendelet következő

módosítĺásánál a

batáĺ ozatban fo gla|takat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: legkésőbb 2014. december

3 1.

A diintés végľehajtásáúvégzőszervezeti egység: Yagyongazdá|kodĺĺsi és tizemeltetési Ügyosztály
GazdáIkodásĺ lľoda, PénzĺigyiÜgyosztály
Budapest, 2014. jtnius 23.
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dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
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