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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

Előzmény
A Képviselő-testĹilet 76ĺ20|3. (Iil. 06.) sz. hatźltozatábarl' úgy döntott, hogy az egészséges
életmód segítését céIző szolgáltatások biztosítása, illetve ĺinként vállalt feladatként a lakosság
onszew eződő ktlzösségeinek támogatása cé|jábő|, közfeladatként:
o a35339 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szálĺl a|atti,
o a34934|lrsz. alatt felvett, természetben a Tolnai Lajos u.23. számalatti,
o a35463 |ltsz. aIatt felvett, teľmészetben a Kaľácsony Sándot l.29. szźnn alatti" valamint
o a35463 htsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. szźmaLatti,

ĺinkormányzati bilajdonban ál1ó telkeket közĺisségi kertként, ingyenesen hasznosítja 2016.
decembeľ 3l-ig a hatáttozatbanfoglalt nyilvrános pá|ytuatás útján.

Apá|yázatokbirálatára5 tagűbirźiő bizottságot hozott létre, melybe kijel<ilte:

Zentai oszkar, Kaiser JózseĹ Jakabfo Tamás, Pintér Attila és Soós György képviselő urakat.

A bizottság a páIyazatok nyeľteseiľe javaslatot tett a Képviselő-testület részére. A kiíró
fenntaľtja a jogot aľra, hogy a pá|yézatot indoklás nélkül eredménýelennek nyilvánítsa. A
pá|y azat eredményéről a Képviselő-testĹilet külön dĺint.
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgiíľmester

. sz. napirend

Táľgy: Javaslat ktizĺisségi keľtek megvalósításával és múkĺĺdtetésével kapcsolatos döntések
meshozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a dĺjntés elfogadásához egyszeru szavazattobbség
szfüséges.
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Humánszolgáltatási BÍzottság véleményezi



A páIyazati felhívásokban rogzített határiďőrc (2013. április 8. 18:00) összesęn három civil
szew ezet nýj tott b e p á|y ázatot.

o A Tolnai Lajos u. 23. sz. a|atti tires telekĺe a Megálló Csopoľt nyújtott be érvényes
ptiyázatot. A Függetlenül Egymással Kĺjzhasznú Egyesület pályázata a lęadási hatáľidó
utźn'2013. ápľilis 9-én 13:30 órakor érkezett.

o A Magdolna u. 28. sz. alatti tires telekľe a Kiút Veled Egyesület és a Megálló Csopoľt
nyúj tott be pá|y ázatot.

o A Karácsony Siĺndor u.29. sz. aIatti üľes tęlekľe a Megálló Csopoľt páIyázott érvényesen.
. A Magdolna u. 24. sz. alatti iires telekľę páIyazati aÍLyag nęm érkezett.

I. Apá|yázatokat elbíľálőbizottság2013. ápľilis 29-i ülésén javasolta, hogy a 3534hĺsz.
alatt felvett, természetben a Magdolna u.28' szźlm aIattí iires telket a Kiút Veled Egyestilet, a
34934 |lrsz. aLatt felvett, tęľmészetben a Tolnai Lajos ll. 23. szám a|atti tires telket a Megálló
Csoport kapja meg ingyenesen, kĺizĺisségi keľtként tcjrténő hasznosításľa.

il. A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési |JgyosńáIy az e|mű|t hónapokban több, nagy
tapaszta|attal és számos _k<jzöttĺik kenileti_ közösségi kerťtel rendelkező egyestilettől gffitött
be araján|atot józsefuárosi kĺizösségi keľtek építésével kapcsolatban.
A beérkezett, kellő mélységben kidolgozott indikatív arajźn|atok feldolgozásźú. követően
korvonalazódott, hogy egy kĺjrĹil-beliil 1.000 nm-es tires telek mfüĺĺdő, közĺlsségfoľmáló
kertté alakításĺíhoz míntegy 8-10 millió forintos egyszeri befektetés szĹikséges, hosszú távú
fenntaľtása pedig łves szinten- egymillió foľintot emészt fel.

A Képviselő-testtilet áItaI kiín hasznosítási pá|yázati felhívásľa beérkezett ajánlatok
kidolgozói pźiyázatukban nem rész|eteńék kellő mélységben (tervrajz, nĺivényfajtfu, d
kertépítő kĺizösség becsült |étszárrn, stb.) a kęrtek kialakításával és a keľtépítő köztisség
szervezésével kapcsolatos elképzeléseiket, valamint nem renđelkeznek tapaszta|atta|
közĺisségi keľtek kialakításában, működtetésében. PáIyazatuk csak minimális mértékben
elé gítik ki az onko rmány zat közö s sé gi keľtekkel kapcsolatos elképzeléseit.
Emellett az egylk páIyáző _a Megálló Csoport Alapítvány_ a maí napig sem teljesítette a
kone és az Rév8 Zrt.kozott fennálló hasznttlati szeruođésben foglalt kötelezettségeit.

A Képviselő-testĹilet döntése Magyarcrszág helyi <inkoľmányzatairőI sző|ő 201I. évi
CLXxXx. töľvény 107. $-an alapul.

A szakmai állásfoglalások alapján javaslom a kĺjvetkezohatáĺozati javaslat elfogadását.

Ha.ľÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a 7612013. (III. 06.) szrámú képviselő-testĹileti határozat a|apjźlĺ kiírt nyilvĺínos
p á|y ázatokat eredménýelennek nyi lvanítj a.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a Képviselő-testület 2013.június havi első rendes ülésére
készítse elő egy új nyilvános pá|yázatkíirźsát a35339ltsz. alalt felvett, teľmészetben
a Magdolnau.24. szám, a34934hrsz. a|att felvett, természetben a Tolnai Lajos u.23.
szám, a 35463 hĺsz, a|att felvett, természetben a Magdolna u. 28. szźm a|atti
önkoľmanyzatitvLajdonban á1ló telkek kĺizĺisségi kertként való, ingyenes hasznosításra



vźitozat|an szakmai taľtalomma|L<tzárőIag kertileti tźrsashźzak és lakásszĺivetkezetek
részéte.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: az I. pont esetében 2013. méryus2Z.

a2. poĺt esetében 2013.június havi első ľendes képviselő{estĹileti ülése

A diintés végľehajtását végző
Ügyosztály

Budapest, 20|3. május l 3.

szervezeti egység: Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
polgáľmesteľ

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásából:

l/1rrrfr.wDľ. Mésziíľ Eíľka
aIjegyző
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