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2008. november 20.

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest-Csepel Önkormányzata - az 1993. április 23-án megkötött együttműködési
megállapodás alapján - 1993. június 9-én bérleti szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt
Budapesti Szervezetével a 1214 Budapest, Nagykalapács utca 3. sz. alatti helyiség (hrsz: 200626)
térítésmentes, határozatlan időre szóló használatára vonatkozóan „átmeneti szálló
krízishelyzetben lévő gyermekes anyák számára” létesítése céljára.
Az eltelt 15 év alatt a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete fent jelzett ingatlanon
folyamatos állagmegóvást végzett, melynek ellenére is az épület átfogóbb felújításra szorul.
A Magyar Vöröskereszt az épület műszaki állapotának felújítására az Európai Unió
támogatásával az „Új Magyarország fejlesztése terv” keretében kíván pályázatot benyújtani,
melyhez azonban szüksége van egy hosszú távú, határozott idejű – legalább 15 éves
időtartamú – bérleti szerződésre.
Fentiek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 1993. június 9-én
megkötött határozatlan idejű bérleti szerződés módosításához, és annak 15 éves határozott
idejűvé (2008. december 1-től 2023 december 31-ig) tételéhez hozzájárulni szíveskedjen.

Budapest, 2008. október 28.

Horváth Gyula
alpolgármester
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Határozati javaslatok:
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Magyar
Vöröskereszt Budapesti Szervezete a 1214 Budapest, Nagykalapács u. 3. sz. alatti helyiség
felújításához az „Új Magyarország fejlesztése terv” keretében európai uniós támogatásra
pályázatot nyújtson be, továbbá úgy dönt, hogy az önkormányzat tartós bentlakásos intézményi
célra 15 évre biztosítja a 1214 Budapest, Nagykalapács u. 3. sz. alatti helyiséget a Magyar
Vöröskereszt Budapesti Szervezet számára.
Határidő:

elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
azonnal

Felelős:

Tóth Mihály polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata
szükséges.

2)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete részére „átmeneti szálló krízishelyzetben lévő
gyermekes anyák számára” céljára térítésmentesen biztosított 1214 Budapest, Nagykalapács u.
3. sz. alatti helyiségre vonatkozó határozatlan idejű bérleti szerződést 2008. december 1-től
2023. december 31-ig szóló (15 éves időtartamú) határozott idejű szerződésre módosítja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével
1993. június 9-én megkötött bérleti szerződés, valamint együttműködési megállapodás
módosítására vonatkozó intézkedéseket megtegye, továbbá a szerződések megkötéséről
utólag nyújtson tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
Határidő:

elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
2008. november 31.

Felelős:

Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:
Szenteczky János vezérigazgató
CSEVAK Zrt.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata
szükséges.
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1. sz. melléklet

Melléklet
a „Javaslat a Magyar Vöröskereszt által bérelt XXI. ker., Nagykalapács u. 3. sz. alatti helyiség
bérleti szerződésének módosítására” című előterjesztéshez.
Előterjesztés egyeztetve:
Moszt Éva
Szenteczky János
Halmos Istvánné

Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona vezetőjével
CSEVAK Zrt. vezérigazgatójával
Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetőjével

Az előterjesztésel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel:
Az előterjesztésben foglaltakkal teljes mértékben egyetértek.
Budapest, 2008. október 9.

Moszt Éva sk.
intézményvezető
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel:
Az előterjesztéssel – a bérleti díjra (nem)vonatkozó rész kivételével – egyet értek.
Budapest, 2008. október 20.

Szenteczky János sk.
vezérigazgató
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel:
Az előterjesztéssel kapcsolatosan nincs észrevételem.
Budapest, 2008. október 28.

Halmos Istvánné sk.
ágazatvezető
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2. számú melléklet / 1. oldal

2. számú melléklet / 2. oldal

2. számú melléklet / 3. oldal

3. számú melléklet / 1. oldal

3. számú melléklet / 2. oldal

3. számú melléklet / 3. oldal

3. számú melléklet / 4. oldal

4. számú melléklet / 1. oldal

4. számú melléklet / 2. oldal
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5. számú melléklet / 1. oldal

6. számú melléklet / 1. oldal

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS
(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának
tulajdonában van)
Alulírott ………………….. (név), mint a …………………….. (szervezet megnevezése, székhelye,
adószáma) hivatalos képviselője hozzájárulok a ………………………………… (helyrajzi szám,
pontos cím) alatti épület tulajdonosaként a TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázati kiírás
keretében

történő

…………………………………….című

pályázat

benyújtásához,

annak

végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
aktiválásához.
Igazolom

továbbá,

hogy

a

fejlesztendő

ingatlan,

épület

a

szerződés/megállapodás hatálya alatt (vagyonkezelési szerződés esetén - a
szerződés időbeli hatályától függetlenül - legalább a pályázat befogadásától
számított

15

évig)

bentlakásos

intézményként

történő

rendelkezésre áll.

Kelt.: …………., ….. …… ……

_______________________
Cégszerű aláírás
(Név, pontos megnevezés)
P.H.

működtetésre

