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Táľgy: Javaslat az MNPIII. keľetén belül lefolytatott SzomszédságiHázfelĺiryelői állás
betiĺltéséľe kiírt páilyá.zat eľedményének megállapítására és páiyázat
meghosszabbítására

Előtedesző: Csete Zo|táĺ l mb. cégvezető
Készítette: Csete Zoltźn l Ptév8 Zrt.
A napiľendet nyílt ülésen kelltaľgyalni.
AdöntéselfogadásahozegyszeruszavazattobbségszĹikséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziiryĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet a 46312013. (XII.18.) szźtmű hatźlrozatában úgy döntött, hogy a
Magdolna Negyed Pľogram III. keretében három, a pľogľamban szereplő önkormlĺnyzati
lakóépületben - Magdolna u. 12., Nagyfuvaros u. 26. és Szerđahelyi u. 18. _ szomszédsági
hźnfe|ngyelőket kívan a|kalmazĺli' egyben mindharom épületben kijelölte a hrĺzfeliigyelői
szolgálati lakásokat. Az ene vonatkozó, 20|4. marcius hónapban a|áírtTźmogatás Szeľződés
4. számű módosítása lehetővé teszi, hogy ahźzfe|igyelők pľojekt végéig taľtó béľe, illetve a
szo|gźiati lakások felújításanak költsége a pľogramban 100%-ban elszĺímolható legyen.

A vonatkozô pá|yázati felhívást a Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 459120|4.
(IV.28.) szźlműhatározatában fogadta el. A Bizottsźęhatźnozott bíráló bizottságfe|éL||itźrsáÍő|,

egyben kijelölte abírźiőbizottságtagjainak jelölésére jogosult szeľvezeteket.

II. A beteľjesztés indoka

A fent hivatkozott hatźxozat szerint a pźiyazat eredményérő|, a felállított bíráIő bizottsźry
javaslata a|apjźn,aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

III. Tényállási adatok

A páIyázati felhívásban foglaltak szerint a pźiyazati hatáľidő 2014. május 20-a volt. A
meghirdetett hĺĺľom álláshelyre _ Magdolnav l2., Nagyfuvaĺos u. 26. és Szerdahelyi u. 18. _
mindösszesen hét pźůyazat érkezett be. A bíráló bizottság megvizsgálta a beérkezett
páIyénatokat és a Hivatallal, illetve a projektmenedzser szewezettel történt egyeztetések után
a|źbbi javaslatokat foga|maztameg a Tisztelt Bizottság felé.

Iv. A diintés taľtalmának rószletes ĺsmeľtetése
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Az MNP III. Program Szomszédsźęí Hazfe|ügyelői Pá|yázatokat Elbíľáló
Munkacsopoľt úgy dönt, hogy

- javasolja a Vaľosgazďálkođźtsi és PénzĹigyi Bizottságnak, hogy állapítsa meg' a pá|yźzat
eľedménýelenségét.

- javasolja a Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságnak a htufeltigyelői pá|yázatok
kiírásrĺnakmeghosszabbítását,aza|ábbikiegészítésekkel:

- apályaművek elbíľálása folyamďos, a végső benyújtási hataridő 2014. novembeľ 30.

- az igényelhető szollgźiati lakások az Önkormĺínyzat á|ta| történő felújítĺĺsi
munkálatok befej ezését követően beköltĺizhetőek.

Tekintettel atÍa) hogy a Magdolna Negyed Progľam III. 2015. május 30-ig taÍt, a
projektmenedzser szervezet javasolja, hogy a pá|yázat 20|4. november 30-án kerüljĺin
|ezźtrásra. Természetesen ezutĺĺn is folytatathatő a pá|yáztatás, akkor viszont ťrgyelembe kell
venni, hogy 2015. május 30-a utáni díjazás nem számolható el a program terhére.

v. Dtintés célja' pénzÍiryi hatása

Az onkoľmányzat, mint projektgazda eleget tesz az uniós forrásból megvalósuló, KMOP-
5.|.IlB-|2-k-2012-0001 azonosító számű, MNPIII pá|yázatban vállalt, a Trĺmogatási
Szerződés 4. szátmű módosítasában elfogadott szakmai taľtalomnak. A szomszédsági
hazfeltigyelők legfeljebb ĺisszesen 1l millió forint đijazásanak fedezete a páůyázaton elnyert
támogatźs. A szolgźt\ati mobiltelefon költségének fedęzetę az ĺinkormźnyzat 2014. évi
kiiltségvetés Magdolna Negyed Pľojekt t|604 cím kiadási eloftźnyzatźn a nonpľof,tt
szolgźłtatő helyiségek ľezsiköltsége és infrastľrrkttlľális költsége sor.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Bizottság dcintését aMagyarcľszág helyi onkormanyzatokról szőlő 2011. évi CLX)oilx.
töľvény 41. $ (3) bekezdése, valamint a Képviselő-testĹilet 340120|3. (IX.l8.) 1. a) - b) pontja
és a 42120|4. (III.05.) számt hatfuozat l 1 . c) pontj a alapjan hozza meg.

Fentiek a\apjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az a|ábbihatélrozatíjavaslatsoľt elfogadni
szíveskedjen.

Határozatĺ javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság úry dönt' hory

1. a Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság 45912014. (Iv.28.) számrĺ határozatában
elfogadott, Szomszédsági Házfelüryelői feladat ellátásáľa vonatkozó páůyá'zat
eľedménytelen.

Felelős : polgĺíľmester

Hatźtriďő : 201 4. junius 23'

2. a Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság 4s9ĺ2014. (Iv.28.) száműhatározatálban
elfogadott, Szomszédságĺ llázfelůiryelői feladat ellátásáľa vonatkozó páiyázati
elj áľást ĺsmételten megĺndítj a az a|á.ňbi kiegészítésekkel :
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. a páiyánatok beadása és elbíľálása folyamatos, a páilyázatok benyújtásĺĺnak

végső hatáľideje 2014. novembeľ 30.

. ilz igényelhető szo|gá|atĺ lakások az Onkoľmányzat áital ffirténő felújítási
munkálatok befejezését kiivetően bekiiltłizhetőek.

Felelős: polgármester

Hatźrlđő : 20 1 4. j unius 23

A d<intés végrehajtásźt végzó szewezeti egység: Józsefuaľosi KözteľĹilet-felügyelet és

Vaľo süzemeltetési Szo|gź"/rat

A lakosság széles kcirét érintő d<ĺntések esetén javaslata a közzététe| mődjara
(megfelelő a|áhtlzanđő|): nęm indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, zĺl4.junius I 8.

Csete Zoltźn
Rév8 Zľt. lmb. cégvezető
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