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Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ o zati j av as|at a bizottság szźtmá;r a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesnés

mestarsyalását.

Budapest Józsefvárosi Önkoľmá nyzat
Képviselő.testülete számár a

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

1. Előzmények

A Buđapest.Józsefuaros Magdolna Negyeđ Pľogľam I. megvalósítása a Fővaľosi

Önkoľmĺínyzattal kötĺjtt megállapodásban vállaltak sze1int befejeződĺitt. A 2008. augusztus 7-

én elkezdett Magdolna Negyed Pľogľam II, mely a KMoP.5.1.1lB-2008-0001 számon

nyilvántaľtott nemzeti kiemelt projekt befejeződott és hianytalanul elsziímolásra került 2012.

június 5-én. Minđkét ütem megindítása kapcsán elköteleĺe az ĺjnkormźnyzat amellętt magát,

hogy a 2005-bęn a városrész kapcsźn elfogadott 15 éves szociális város-rehabilitációs

koncepció végrehajtása érdekében folyamatosarĺvizsgá|ja a következő ütemek ťĺnarszírozási

lehetőségét.

A Józsefvárosi onkoľmźnyzat á|ta| 2008.július 29-én elfogadott Magdolna Negyed Pľogram

II. Akcióteľületi Terv 4. kĺjtetének 3. fejezete tarta|mańa a Magđolna negyed vaľos-

ľehabilitáciőjánakfolytatásánakfő irányát, és az onkormĺínyzatmegkezdte annak vizsgáIatát,

ÉR KEZETT
1

[6*t4" '
2012 AU6 2I



hogy miként folytathatő a Program. A Józsefuiáľosi onkormányzat 2011. ápľilis LI-én a
I95l20I1. (IV. 2I.) határozaÍtal elfogadta a 4 éves gazdasági ptogramjźú. mely tarta|mazza a
Magdolna Negyed Program folytatásának legfontosabb elemeit.

Az ,,ĺJj Széchenyi Teľv Regionális operatív Programok'' rendszeľében a fel nem hasznáIt
támogatások által felhalmozódott keľet teľhéľe, 20I2-ben megnyílt annak a lehetősége, hogy
2012-ben töľténő foľráslekĺjtéssel 2014. december 31-ig töľténő megvalósítás mellett kiemelt
szociális vaľos-ľehabilitációs célú pľojektjavaslatot nyújtson be az onkormźnyzat.

A Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat kerületfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében Integrált
Váľosfejlesztési Stratégiákat, kerületfejlesztési koncepciókat, és gazdasági progľamokat
fogadott el. Ezekben a dokumentumokban elfogadott céljai teljesítése érdekében indul az ,,IJi
Széchenyi terv'' támo g atási pźt|y ázatźn.

Az NFÜ az,Ui Széchenyĺ Teľv'' Kiizép.magyarországi Opeľatív Pľogľam megvalósítása
érdekében kiemelt páiyázati felhívást tett kőĺné ,,Szociális céIú város-ľehabilitációs
témájú kiemelt pľojektjavaslatok'' (Kódszám:KMOP.S.1.1ĺB.12) témában 2012.
augusztus 10-én. A támogatási pá|yázat benyújtásának határideje a megielenést kiivető
30. nap, mely hatáľidő egyszeľ tinkormányzat kéréséľe 30 nappal meghosszabbításľa
keľůil.

A Pro ľégió és az NFÜ tájékoztatálsa szeľint a meghosszabbításra vonatkozó kéľelmet
legkésőbb 2012. augusztus 29.én kell eljuttatni elektľonikus rĺton a Pro ľégió és az NFÜ
felé.

Az időkeľetekľe, a pá.Jyázat e|várt komplexitására, és a kerület meglévő kiválĺó
ľefeľenciáira tekĺntettel a Józsefváľosi Onkorm ńnyzat az elkészůilt Magdolna Negyed
Pľogľam III. és a ,,Kiemelt TÁMOP'' projektek bázisán készíti e| az űj páůyáľzatot.

2. A Magdolna Negyed Pľogram III. (MNP III) pá.Jyázattervezett taľtalma

A kiírás szerint a szociális vaľosrehabilitáció alapvető cé|ja a fővarosi kerĹilętek, vĺĺrosok
leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okoző folyamatok megállítása és

megfordítáSa nem pontszerű beavatkozások mentén, hanem tĺjbb eszköz együttes, integrált
alkalmazása során.

A felhívás meghirdetésekor az e|szźnnolható kĺlzkiadásokľa rendelkezésre álló keretösszeg a
2011-2013. évben 7510 millió Ft. A felhívás támogatási fonását, ami I}}oÁ-os intęnzitźsű, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország ko|tségvetése táľsfinanszirozźsbarl
bíztositja.

A projektgazđźk köľe a fovaľosi keľĹileti önkoľmanyzatok valamint Pest megye városi
j ogállású telepiilési önkormányzatai.

A kiírás szerint feltétel a projektgazdáva| szemben, hogy hozzon létre vaľosfejlesztő
gazdaságí társaságot, amennyiben korábban még nem tette meg. Elvárás, hogy mindegyik
RoP városrehabilitációs projektet ugyanaz a vaľosfejlesztő tźrsaság hajtsa végre. Jelen
esetben az MNPII folytatásaként az MNP III projektmenedzsment fe|adatźń a koľábbi
proj ektmenedzser Rév8 Zľt. Iáthatja e|,

Apźĺ|yazat összeállítása'tnta|mi elemei az a|ábbiakban kerülnek kifejtésľe.



2.L P á.ty ázat előkészítés

A Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülęte a 32412009. (VII. 15.) számú

hatfuozatában jővźhagyta az MNP III projektjavaslat, és 2011-ben a ,,Kiemelt TÁMOP''
p áIy ázat terv ezett tartaImtń,

Tekintettel a pźiyázat kidolgozására rendelkezéste ál1ó ľĺivid időľe a 20l2-es MNP III.

pź:Jytnat a már elfogadott 2 pá|yazat alapjźn készül el. A két mege|oző páIyźnat elkészítése

óta eltelt idő és az önkormányzati szandékok sziikségessé teszik a benffitanďő aĺyag
pontosítását.

Rév8 Zrt a Hivatal vezetésével egyiitt kidolgozta, tekintettel a megeIőző pźt|ytaatok

megvalósítása ktĺzben megszetzett tapaszta|ato|<ĺa, a 2012-es MNP III pźiyazat

megvalósításanak szeruęzeti kereteit. A páIyázatban sztikséges bemutatni a megvalósítás

szęwezeti rendszęrét.

A szervezęti rendszeľt röviden úgy lehet jellemezni, hogy az biaosítja az onkormźnyzat
Képviselő-testülete szětmźra a többcsatornás gyors és alapos, a mindenkoľi dcintéseket jól

mega\apozó információkat, és ezek birtokában tudja majd meghozni a projekt ideje alatt a

döntéseit. A pľogramokat a Józsefiiaľosi onkoľmányzathoz tartoző hivatali egységek,

intézmények, és társaságok valósíd ak meg szoľos egyĹittműkĺĺdésben.

*Pľojekt megvalósítĺó szervezetek: Kisfalu Kft., Főépítészi Iľoda, JCSGYK, IvsZ,
Ke sztyőgyaľ Kĺizö s s é gí Hźn, e gyebek

Magdolna Negyed Program'3
projekt szervezeti diagram



**Pľojekt paľtneľek: Tźlľsasházak, Civil és Nonproťtt szervezetek, BRFK, Kozbeszerzés
alapján kiválasztott tetvezok, kivitelezők, egyebek.

2.2 Váľosfejlesztő Társaság

A vaľos-ľehabilitációs beavatkoztĺsok végrehajtźĺstů,rcz elengedhetetlen a felkészült projekt
menedzsment, akik nem csak a ptiytnatos projekt végrehajtásához szfüséges kooľdinációs,
adminisztratív feladatokat látjak el, hanem ezen kíviil még szźlmos másfele funkcionális
tartalmú összehangolt városfejlesztési projekt sorozatot is végľe tudnak hajtani. Annak
érdekében, hogy a megszeruett tapasńa|atok, tudástőke, a lakosság és a váľosfejlesztésben
részvevő szereplők körében megszerzett bízalom újabb és újabb projektek esetében is
hasznosíthatók legyenek, alapvető fontosságú egyetlen, gazdaságosan műkcjdtethető, az
önkormanyzaÍta| szorosan egyĹittműködő szewezet számźlra delegálni bizonyos feladat- és

kompetenciaköľt.

,'Az A|taIźnos Feltételek c. dokumentumban rész|ętezetteken felül a konstrukció keľetében a
budapesti kerületeknek, a Fővárosi onkoľmányzatnak, kotelező, a pľojekt teljes kĺjľtĺ
lebonyolításźra a vonatkozó mellékletben foglaltaknak megfelelően varosfejlesztő tiáľsaságot

létľehozni, és működtetni, ,,A Yárosfejlesztő Tarsaság |étrehozására és mfüödtetésére
vonatkozó iránymutat ás,, c. đokumentumban fo glaltaknak megfelelő módon.

A megvalósításban résztvęvő projektmenedzseľnek és pénziigyi menedzseľnęk az a|abbí
kĺitériumoknak kell megfelelnie :

- a beadott projekthez hasonló nagyságri projekt menedzselésében mtr résztvett.

- 3 éves szakmai tapaszta|attal rendelkęzik.

Amennyibeĺ a pá|yázónak van mát a pźtlyázatot kiíró intézményľendszer áLta| jőváhagyott
varosfejlesztő társasága, akkor a jeleďegi pľojektet is ęnnek a taľsaságnak kell
megvalósítania.

A vaľo sfej le sztő taľs as ág létr ehozás anak i ndoko lts ága :

_ Hatékonyabb, ru galmasabb, źLt|áthatobb, menedzsmentet b izto s ít ;

_ Kozéptávon egy olyan fonás- és tervezési koordinációt valósít meg, mely révén a váľos
rehabilitációs tevékenységei tervezhetóklesznek, és finanszíľozásuk is kiszámíthatőbbáválik;

_Tapasztalatot szercznek a vĺírosok a városfej|esztő taľsaság működtetésében.

_ Az önkormányzati, kormźnyzati és EU forľások péľ:zngyi szempontból hatékonyabb
(nagyobb multiplikátorhatást biztosító), szakmai szempontból jobb koordinációval t<jrténő

fe|hasznáIźlsát teszi lehetővé a varosfejlesztésben és viáľos-ľehabilitációban.

A vĺíľo sfej lesztő társas ág źůtal ell átandó fel adato k :

- Az onkoľmányzati hatźlĺozattal kijelölt először egy, majd további rehabilitációs
akcióterul etek te lj e s körű fej le szt éséhęz kap c so ló dó fę ladatok e|Iźltása.

- Akcióterületi teľv készítése és felülvizsgźiata:'

- G azdaságfej lesztési el emek inte grációj a;

- A gazđasági partnerek kooľdinácíőja, civil és kozigazgatási, źi|anigazgatźsi partneľek

koordinációj a, lakosság bevonása;



- Az akció mindenkoľi pénzügyi egyensúlyának bizosítása megszerzése, páIyázatok és

proj ektek elkészítése,

- Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás a Hívatal szervezeti
egysé geivel, lako ssággal, vállalko zőId<a|,

- Kapcsolódás a regionális opeľatív progľamok váľos-rehabilitációs konstrukciőjához:

A vaľosÍ'ejlęszto tźrsaság lesz a projekt męnedzsment szervezęt _ az önkoľmányzat számára

Iátja e| a feladatot, szźtmlatulajđonos továbbra is az önkormányzat. Az önkoľmányzat

rendelettel jel<lli ki a varosfejlesztő táľsaságot az önkormányzat városfejlesztő

tevékenységeinek e|Iźiásźra. A konkrét kiemelt projekt vonatkozásában szetződést köt a

váľosfejlesztő ttrsasźrygal, melyben megbizza a váľos-rehabilitációs akció teljes köni
lebonyolításával és fenntartásával. (http : //www. nfu ' hďdoc l 3 669)

A Rév8 Zrt ezekĺrek a feltételeknek megfelel és komoly ezitányu személyes kompetenciákkal
és ľeferenciákkal rendelkezik., így a szęwęzetí ábra szerinti projektmenedzseri tevékenységet

el tudja látni. Rév8 Zrt mint vaľos-rehabilitációs taľsaság sikeľesen közľemfüciđott azazonos
téméĄtl, Európai Unió által tiímogatott önkoľmanyzati projekt megvalósításában,

Józsefuarosi onkormźnyzat a többsz<jľ módosított 32l200I (X.26.) ĺlnkormányzati rende|et

7$-ban dĺintött arľól, hogy ,,Budapest Józsefuaľosi onkormányzat vagyonaľól, valamint a

Versenyeztetés és a helyi kĺiltségvetési szeľvek beszeľzési eljaĺásanak szabáIyairől szóló

3712003. (VII.07.) ĺĺnkoľmányzati ľendelet 2.$ (14) bekezdésében meghatáľozott

onkormźnyzati vagyonkezelő szervezetek kĺiziil a vaľos-rehabilitáció e ľendeletben

meghatźrozott helyi kozszolgá|tatási feladatai|<lzáĺő|agos ellátásaľa jogosuIt szewęzetként az

önkoľmányzat az źitala a Fővárosi onkormanyzatta| kĺizö,sen, kifejezetten a rehabilitációval
kapcsolatos közcélú szervezési, lebonyolítási, projektmenedzsmenti feladatok végzésére

alapított céloľientált gazdasági társaságot, Rév8 Rehabilitációs és Vríľosfejlesztési Zĺt-t je|o|i

ki, mely szewezęt adott rehabilitációban végzendő feladatait a 4.$-ban meghatźltozottak

szeľint |źtja eI,

A Rendelet 3. $- a meghatáĺozza integrá|t szociális vaľos-rehabilitációľa (Helyi Váľos-

rehabilitációs Teľület V-nek - HVT Y) az alábbí utcák áItal, hatáĺolt terülęteket: Józsefuĺíros

Magdolna-negyed: Nagyfuvaros utca - Népszínhĺáz utca - Teleki tér - Fiumei út - Baross utca -

Ká|vźriatér - Baross utca - Koszoľti utca - Mátyás tér.

2.3 Az Akcĺó teľület

A projekt akcióterĹilete a Magđolna Negyed teľiiletével egyezik meg, illetve az e|őzetes

egyeztetéseknek megfelelően kis mértékben módosul. Az akció terulet határai: Népszínhĺíz

utca, Teleki tér, Fiumei út, Doboziutca,KáLvária tér, Baľoss utca, Koszorú utca, Mátyástét,
és Nagyfuvaĺos utca.

A,,P á|y źnati Útmutató,' aIapj źn a le g fonto s abb támo gatható tev ékenys é gek :

l. ,,Lakófunkciót eľősítő tevékenységek (ERFA)'' melynek cé|ja, ,,a szociálisan hátrĺínyos

lakóteriileteken a minőségi lakókörnyezetbiztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági

koľszerűsítése''.



2. Köztjsségi funkciókatszo|gźiő tevékenységek (ERFA), melynek cé|ja,,,a helyi identitást,

kozcisségformálást eľősítő teľek, létesítmények fejlesztése az akcióteľületi és annak közvetlen
kĺiľnyezetében élő lako sság szociális kohéziőj źnak erő sítése érdekében''.

3. Kozszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA), melynek cé|ja ,,a
közszféra-s zoIgźitatźsok eléľhetőségének biztosítása.

4. Końeriletek fejlesztése (váľosi funkció) (ERFA)' melynek cé|ja ,,az élhető váľos vagy
varosrész központi területeinek megteľemtése, az épített kömyezet minőségének fejlesztése, a

szociálisan hátľányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása az elérhetőség

bínositásávaI.

A legfontosabb önállóan nem támogatható, de kotelezően megvalósítandó tevékenységek,

melyek a felhívás keretében önállóan nem, csak az e|ózőekben felsorolt tevékenységekkel

együtt támogathatóak, és kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

5. Az infľastrukturális, beľuházás je||egű fejlesztéseket kiegészítő (,,soft'') elemek (ERFA
típusú és ESZA típusú tevékenységek), melynek célja a helyi identitást, ktizösségfoľmálást,

kĺirnyezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító pľogľamok elsősorban az

akcióterület lakossága szźtmźrakizárőIag az akcíőtetiileten megvalósulva. A pźiyázati felhívás
szerint fenti programokat a pľojekt íđőszaka alatt kell tizemeltetni, a megvalósítási időszak

után fenntartási kötelezettség nem ál1 fenn.

A bevált programok további fenntaľtása önkoľmanyzati döntés fiiggvénye.

A páIyazat támogatási inteĺuitása 1o0o/o, arni an. jelenti, hogy az Útmutatóban jelzett

tevékenységek körében az onkormźnyzatnak nem kell önĺészt biztosítani, és az azon kivu|
eső és a pľojekt megvalósítástůloz sztikséges tevékenységeket kell csak az önkormányzatnak
ťĺnanszirozni.

A Projekt a fenti támogatható tevékenységekre tekintettel az a|ábbi programokĺa kęrült
felosztásra az e|ózetęs egyeztetések sorĺín:

Megjegłzés: Az egłes tevékenységek _ pl. önkormónyzati bérház felújítás - során keletkező,

visszaigényelhető Á7a ass,ege nem elszómolható. Ez osszeg ismeretében az elszámolható

kal*ég osszege módosul.

Pľogram megnevezése tervezett bruttó
k<iltség (millióFt)

E Éptilet felúj ítás pro gľam : bérházfe\iĄítás és tfu sasház felúj ítás 1 950

K KözterĹilet 900

T Taľsadalom, kcizö ssé g, szociális és biinme g elózés 550

G G azdaság, fo gl alkoztatás 150

Proj ekt megvalósítás költsége 200

Pľojekt ĺisszesen 3 7s0



A páIyźzat összeállításáta és benyrijtására nagyon ľcjvid idő áll ľendelkezésre. A benýjtás
hatarideje 2OI2.09. 10-e, mely onkormányzatkérésére egyszer meghosszabbítható.

A'páiyánati útmutatóból látsziko hogy a kÍírt pá.ilyázzt szinte minden elemében megfelel a
Jĺózsefuárosban eddig zajlott és ezután szükséges város.ľehabilitációs tevékenységeknek.
Az onkoľmányzat ľendelkezik a sikeres pá./lyńzat benyújtásához szükséges valamennyi
feltétellel, és ezért az onkoľmányzat minden bizonnyal jó eséllyel tud indulni ezen a
kiemelt kiíľáson.

2.4. Épület felújítás pľogram

A projekt kęľetében kötelező a lakóépület megújítás, |egalźtbb az akctőtęľiilętęn talá|hatő
lakóépületek vagy a lakásszĺĺm _ mrĺszakilag felújításľa indokolt . 20%o-a erejéig. A ZlYo-os
minimum korlátot a támogatásra jogosult lakóépiiletelďlakások (tźlrsashźnak,

lakásszövetkezeti lakóépületek, <inkormźnyzati tulajdonú szociális bérlakásokat tarta|maző

lakóéptiletek) tekintetében kell érvényesíteĺi. Az Akció teľÍilet teljes lakźsszáma közel 5000

db; tehát apá|yazatban kcitelezően érintett lakások szźlma 1000 db.

Eptilet hľsz. lakásszám

Baueľ Sanđoľu. 11 35r27 13

Dankó u. 7. 35300 T4

Dankó u. 16. 3s3 16 40

Dankó u. 17. 3s305 27

Dankó u.20. 35314 f0

Dankó u. 30. 35472 34

Dobozi utca 17. 3s377 40

Dobozi utca 19. 35376 24

Karácsonv Sándoľ utca 22. 35450 27

Kisfuvaros u. 8. 3s074 25

Luizau. 15. 35443 I7

Luizau.22. 35424 24

Luizau.30. 35428 t6

Masdolna u.12. 35f92 67

Masdolna u.20. 35309 73

Masdolna utca44. 35374 28

NagyfuvaÍos u. 26. 3s082 41

Szeľdahelyi utca |2. 35139 Ą.ZJ

Szerdahelvi utca 13. 35329 I6

Szeľdahelvi u. 18. 35136 32



Szisetvári utca4. 3s496 43

Osszesen: 644 db

Társashéní épületek lakásszám

Osszesen: 500 db

Az akcióterületen érintett felúiítással érintett ĺisszes lakás szám 1144 db

Epĺilet felújítás pľogram: bérházfelújítás és társashán felújítás bľuttó I 950 mFt

2.5. Közteľĺilet p ľo gram

Kĺjzteriiletek hrsz.

Teleki Lź.szIőtér 35123/2

Fiumei út és a Dobozi utca közötti kciĺeľtilet 35388

KáIvźltiatét 3s86s

Bauer Sándor utca (Homok utca - Teleki tér k<jztjtt) 35109

Magdolna utca (Koszoľú utca - Dobozi utca között) 35396

Luizautca 3s362.35434

Kiizterület bľuttĺó 900 mFt

A Közterület progľam véglegesítése soľán a Bauer Sándoľ utca, Magdolna utca és a Lujza
utcaaköltség keľętek figyelembe vételével kerülnek be, vagy keľülnek elvetésre.

2.6. T ársadalmi, kiĺztisségi, szocĺális és bűnmegelőzésĺ progľam

T Taľsađalmi, köztisségi' szociális és bűnmegelőzési pľogram

T1 Epület felúiításhoz kapcsolódó. a lakossáe bevonását seeítő progľamok GRFA)
Tt/1 Táľsadalmi akciók megszervezésę (lomtalanítás, paľkok takarítása)

TU2 Helvi köľnvezettudatossás elősesítése (zöld udvarok kialakítása)

TI/3 Lakossági tźĺjékońatás, tanácsadźs - az előkészítéstol az utógondozásig (valamint
hźntartáss'azdálkodási trénins és közös kéoviselők kéozése)

Tt/4 Házmester szolgáltatás. KF munkatáľsak szociális' kommunikációs képzése

T2 A Kesztyiisyár Köz<iss ési Ház pro grami ai (ESZA)

T3 Bűnmeselőzési pľo sramok GSZA)
T3II Szenvedélybetegségeket' búnelköv etést' źidozattá v á|ást célzó prevenció

T3/2 Szomszédsási ľendőr Dro gram

T3/3
Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs suľVey' antiszociális
teammunka)



T3/4 99-es busz kíséľleti proiekt

T4 Szociális pro gramok €SZA)
T4/I Közteľiileti áľtalomcsĺjkkentő szolgáltatások

T4/2 Ínteĺvív cs aládme st artő szo|sáltatások

T4/3 C s aládfei le szté si szo|eźitatás

T4/4 Tehetséseondozźĺs

T4/5 Kábítőszęrfiiggők gyógyulásanak támogatása (szenvedélybetegek ľehabilitáclos
intézménye)

T5
Közösségfejlęsztés - A Fiumei út és Dobozi utca köz<itti teľületek FiDo
mesúiításához kapcsolódó szociális pľogram, FiDo sportnapok

Társadalom, kiizösség, szocĺális és bĺĺnmegelőzés bľuttó 550 mFt

2.l . G azdas á gĺ fo glako ztatási pľo gram

G Gazdasási Drogram

G1 Képzési pľogramok (ESZA)

Gt/1 Képzések' szakképzések

Gl12 Készséefei lesztő képzések

GT13 l0 osztályos fe|zźrkőnató képzés

G2 Foslalkoztatási progľamok (ESZA)

G2/l Á[áskereső Klubok. Alláskereső tľénine és teađélutĺĺn

GzIIIT Álláske.eső Klub, Tanácsađás megváItozoľt munkaképességűek részéte

GzlU2 Áiláskeľeső tréning, ,,Pá|yámfe\é,,, ''Üdv a klubban''

G2/2 Á1lásb<irze

G2l3 Munkába állást sesítő klubok

G2/4 Kaľľierut feilesztés és tanácsadás, difümunka mentoľálás

Gzls Szociális mosoda

Gzl6 Tarsadalomból kirekesztett nők foela|koĺtatása és rehabilitációi a

Gazdaság, foglalkoztatás pľogľam 150 mFt

3. A Magdolna Negyed Pľogľam III. pályázat benyújtásához szükséges előkészületi

munkák

Az onkormáĺyzatnak apźiyázat összeállításaľa és benyújtására rendelkezésre álló rĺjvid idő

aIatt a fent említett feladatokat kell ellátnia.



Az önkormźnyzat szándékai szerint a projekt megvalósításában az onkoľmźnyzathozl.artoző
hivatali szervezeti egységek, intézmények és táľsaságok fognak részt venni. Cé|szeru a
szervezetí működési ábra elfogadása, hogy mźtr az előkészítés ideje alatt a sok szewezeti
egység szabźiyozott egyĹittműködése kialakuljon. A tevékenységeket RévS Zrt. mint a
szükséges referenciával rendelkező projektmenedzser szewezet fogja össze és szervezi.

A Közép-magyarctszźlgi opeľatív Pľogram kiemelt projekt felhívása Szociális célú vĺíľos-
rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz, Kódszám: KMOP-5.1 .IlB-l2 rendelkęzik
a C3.3 A projekt költségvetés belső koľlátai fejezetben az ę|szźlmolható ktjltségek korlátairól
és belső aľanyairól. A felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásźlban a
kĺjvetkező belső korlátok kerülhetnek érvénvesítésľe:

Megjegłzés: A pályázathoz a meglévő IVS felĺilvizsgálata szülrséges a Tervezés, előkészítés
költségtípuson belal.

ApáIyazatbenyújtásához sziikséges valamennyi dokumentumot: azAkcióteruleti Tervet és az
komplett pźt|yázatí arlyagot, és annak mellékleteit a Rév8 Zrt készíti e| a 32/200I (X.26.)

önkormányzatí ręndę|et, és az NFU útmutató alapjarl. A dokumentumok elkészítésének
költségeielszámolhatőakapáIyźtzatbarlaza|ábbiköltségekkel.

Rév8 előkészítési költségei (bľuttó) mFt

Akcióterületi terv elkészítés 6,35 mFt

Ktiltségtípus A projekt
elszámolható ktiltségei
arányábzn számított

maximális 7o.os koľlát

Maximális
elszámolható
méľték (Ft)

I. Előkészítési kiĺltségek, ezen belü|
lesfeliebb

18%

Teriilet- és ingatlanvásárlás ktiltsége
lesfeliebb

r0%

Proj ekt előkészítés kĺiltségei
legfeljebb

8%; IVS és ATT
maximum nettó 5-5

millió Ft

A' Jőzsefvárosi onkormányzat az a|ábbi előkészítő kĺiltségeket számolhatj a eI apá|yázatban.

Kiiltségtípus A projekt
elszámolható

ktiltségei aľányában
szátmított maxĺmális

oÁ.os korlát

Maximális
elszámolható
méľték (Ft)

Maximális
elszámolható
mérték bľuttó

(FĐ

Proj ekt előkészítés költségei
a3,75 mdFt-os

proiektköltségre vetítve

8%; 300 mFt

ezen belül
ATT elkészítése ATT

maximum nettó
5 millió Ft

6,35 mFt

Tervezés. előkészítés 293.65 mFt

l0



Integrált Városfej lesztési Stratégia feltilvizsgáIata 2,54 mFt

Megvalósíthatósági Tanulmanytervekt 13.081 mFt

Rév8 Zrt összesen 21.971mFt

*megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv, költség.haszon elemzés, hatástanulmány,
hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, illetve indokolt esetben

ezekátdolgozásaff ń|yázatiútmutatóa|apjźln)

Fenti dokumentumok alapján áIIírja össze Rév8 Zrt, avégleges pttlyázatot. Rév8 Zľt. további
feladata aPá|yazat eljuttatása aTźlmogatźtsi Szerződés a\źtírásáíg, melynek vźlrhatő ideje 2013.

01. hóban lesz. A dokumentumok elkészítéséhez sziikséges, Rév8 Zľt-vel kĺjtendő szeruóđés
mellékelésre keľĹilt. A Rév8 Zrt. kĺiltségeinek megítélése éľdekében mellékeljfü más hazaí
vaľosok tényađatait.

Az előzetesen Rév8 Zrt-vel, Kisfalu Kft-vel, és Polgáľmesteri Hivatal Főépítészi Irodával
töľténő egyeztetések alapjan kialakult az engedélyek és műszaki dokumentumok
elkészítéséhez szfüséges munkák költség kęretei és az elvégzéshez szfüséges
feladatmegosztás. A közterĹileti tervek bęszerzését aFőépítészi Iľoda bonyolítja. Az épületek

engedélyezési terveinek elkészítéséért a Kisfalu Kft. felelős, aki saját kapacitás

igénybevételével oldja meg a feladatot, tekintettel el a 32l200I. (X.26.) önkoľmányzati
rendeletre.

A tervezésekhez szĹikséges szerződéseket az onkormányzat Képviselő-
testiileténekY tttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága fogadj a el.

Az onkormányzat a pźiyázatban ĺjsszeseĺ 296,65 mFt-ot tud elszámolni tervezési és

előkészítési költségként. A jelen előterjesztésben bemutatott sztikséges előkészítési és

teľveztetési költség ĺisszesen 138,921 mFt, tehát ezekęt teljes könĺen lehet elszrímolni a
pá|yźnatbarĺ. A fedezetet az ĺinkormányzat a pźĺ|yźzat e|bírálásáig cé|tarta|ékĺól biĺosítja,
melyet egyrészt a lakőhaz felújítási előirányzat, mástészt a városmarketing céltartalék

e|őir źny zatból j avas lok me gkép ezni.

il

T erv eztetési kiilts égek (bruttó) mFt

Főépítészi Iľoda munkáĺ: Kcjzteľületek engeđélyezési terveinek
elkészítése, kĺizľeműködés ktizbe szerzési elj arásban, egyĹittműk<idés

az önkoľmányzatí szerződés a|apjźn bevont tervezőkkel.

31,,75 mFt

kiéľtesítés, egyeztetés
progrŹ}m esetén a
feltźrás, tervezés

Kisfalu Kft munkái: Épiletek előkészítése,
lakókkal (Társadalmi és Gazdasági
pľojektmenedzsmenttel), felmérés,
szakvéleményezés és költségvetés készítés,

85,2 mFt

T erv eztetési költségek összesen (bľuttó) 116,95 mFt



4. A' pály átzat benyúj tásának hatáľidej e

A 4ĺ201|,. (I. 28.) Korm. rendelet 28. s (5) bekezdése szeľint ,,Kiemelt pľojektek esetében

a támogatást igénylőnek az r'itmutató kibocsátásátő'ł számított 30 napon belül be kel|
nyújtania a részletesen kidolgozott pľojektjavaslatot. A'páůyázat hatáľideje2012.09.09.
A határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható' 2012.10. 09.ľe.

Az onkormźnyzat e Korm. rendelet fęIhata|mazása alapjźn fordul az NFÜ-htĺz és a Pto
Régióhoz, hogy a benýjtási hataridőt 30 nappal keriiljön meghosszabbítésára.

A Képviselő-testĺ.ilet döntése a helyi önkormányzatoh.rőI sző|ő 1990. évi LXV. törvény 2. $

(Z)bekezdésén alapul.

Kéľemazalźlbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnozĺ.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. a Szociális célrĺ város.ľehabilitációs témájú kiemelt pľojektjavaslatok (Kódszám:
KMOP.S. 1 .1 tB -12) témáj ú pá|y ázaton ľészt vesz.

Polgármester

2012. augusztus 29.

2. hatáľidő hosszabbítási Íľánti kéľelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek
és a Pľo Régió NonpľoÍit Ktizhasznú Kft.nek és felhatalma7;Za a Polgáľmestert az
előteľjesztés 1. számrĺ melléklete szerinti kéľelmek a|áírására.

Felelős:

Hataľidő:

Polgáľmester

2012. augusztus29.

3. |étrehozza a páĺ|yánat lebonyolításához szükséges, 
^z 

előteľjesztés 2. szálműl

melléklete szeľintĺ pľoj ektsze rv ezeti keľeteket.

Felelős:

Hatĺíľidő:

Polgáľmester

2012. augusztus 29.

4. ^ 
pá|yázĺt előkészítési költségeiľe mindiĺsszesen 138J21 e Ft.ot bĺztosít il

céltaľtalékon melyből:

- abatározat 6. pontjában foglalt feladatokľa2l.97Ĺe Ft.ot,

- épület felrĺjításra vonatkozĺí teľveztetési és teľvezési feladatokra 85.200 e Ft-ot,

. ktizteriiletek felújítására vonatkozĺí terveztetési és tervezési feladatokľa 31.750 e

Ft-ot.

5. a 4. pontban foglaltak biztosítása éľdekében:
a) az onkormányzat kiadás |1602 cím felújítási előirányzatán belül a |akőlĺLá.z

felr'ijítás zńrolrt e|őirányzatából 1|2.942,9 e Ft-ot a záro|ás alĺól felold, egyben az
előirányzatot ugyan ezen łisszeggel csłikkenti és a kiadás 11107.01 cím Műkiidési

Felelős:

Hataľidő:

t2



cél és általános taľtalék e|őirźnyzatán belül az MNP III. pľojekt előkészítési
kii ltségek e|őir ány zatát megem eli.

b) az Onkormányzat kiadás 11107.01 cím MíÍködési cél és általános tartalék
e|őirányzatán belůil a váľosmaľketing e|őirányzatát csłikkenti, egyben ugyan
ezen címen belül az MNP III. pľojekt előkészítésĺ költségek előiľányzatáú
megemelÍ. 25.978,1 e Ft.tal.

c) fellhataltmazza a polgáľmesteľt az MNP III. pľojekt előkészítésĺ ktĺltségek
céItaľtalék e|őirányzat összeg erejéig Đ határozztban foglalt feladatok
megvalósít ásálhoz szükséges kifizetések telj esítéséľe.

Polgármester

2012. augusztus 29

6. felkéľi L Rév8 Zrt.t, mÍnt Városfejlesztő Társaságot, hogy a páiyázat
benyújtásához sziikséges Akcióteľületi teľv, Integráit Yárosfejlesztési Stľatégia
aktualizáltvá|tozat, páůyázathoz kapcsolĺídó megvalósíthatósági tanulmányteľvek -
megvalósíthatósági tanulmány/iizleti teľv, kiiltség.haszon elemzés,
hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok,
szakvélemények, illetve indokolt esetben ezek átdolgozása - és a teljes pá.Jyánati
dokumentáció elkészítésére.

Rév8 Zrt.

apźllyázat megjelenésétő| számított 60. nap

7. a határozat 6. pontja alapján felkéľi a Polgáľmesteľt a határozat 3. számú
m ellékleté t kép ező M e gb íz á s ĺ Sz eľző d és a|áír ásár a

Felelős:

Hataridő:

Felelős:

Hatĺáľidő:

Felelős:

Hataridő:

Felelős:

Határidő:

Polgármesteľ, Rév8 Zľt.,

20|2. auzuszťus 29.

8. megbizza a Kisfalu Kft.t a hatźrozat 1. pontja szeľintĺ páiyázzttal kapcsolatos
épületek felújítására vonatkoző teweztetési és tervezési feladatainak ellátásával.

Felelős:

Hatĺíľidő:

Polgáľmesteľ, Kisfalu Kft . ügyve zetője

2012. aususztus 29.

9. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a páiyánattal kapcsolatos kiizterĺiletek
felújításáľa vonatkozó teľvezési és terveztetési feladatok ellátásáľól.

Polgármester

2012. auguszťus 29.

10. a) felkéľi a polgáľmesteľto hogy a költségvetés kiivetkező módosításánál ahatározat
5. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

b) felkéľi a polgáľmestert, abban az esetben, ba a páiyázaton nem nyer az
tĺnkoľmányzat, akkoľ a tényleges felhasznźiás szerint a kiĺltségvetés mĺódosítását
teľj essze képviselő.testiilet e|é.

c) abban az esetben, ha az iinkormányzzt nyer a pźůyázaton, akkoľ az 5. pontban
m egi eliilt j o gcímekľ e az e|őir ány zztot vĺsszapótolj a.

t3



11. a hatálľozat 8. pontja alapján felkéľi a Kisfalu Kft. ígyvezetőjét, hogy ilz
onkoľmányzat és a Kisfalu Kft. ktiziitt kiitiitt megbízásĺ szerződés mĺódosítására

készítsen előteľjesztést a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptembeľ

havi másodĺk üléséľe.

Felelős:

Határído:

Felelős:

Határidő:

Polgármester

az cjnkoľm ánv zat kĺjltsé svetési ľendeletének k<jvetkező módo sítása

Kisfalu Kft . ügyve zetóje

a Yźrosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság 2012. szeptember havi

második tilése

Í2. a határozat 6. pontja alapján felkéri a Polgármesteľt, hogy a Képviselő.testület
20|2. szeptember 20.án tartandĺí ĺiléséľe készítsen előteľjesztést a végleges pá|yánati
dokumentáció elfogadása érdekében.

Felelős: Polgáľmesteľ

Hataľidő: a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i ülése

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Ptév8 Zrt., Kisfalu Kft.' Főépítészi Iľoda'

Pénziigyi Ügyosztály

Budapest, 2012. augusztus 21.

polgármesteľ

Töľvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából/ //- ,-\ c
,ń.. t,4,2*+
Dr. MészárErika -/a|jegyzó 

2012 AUB z{

t4



BUDAPEST FOVAROS VIII.

H. Kovács Judit Íőigazgatő ľészéľe
Nemzeti Fej lesztési Ügyn<ikség
Regionális Fej lesztési Pro gramok
Irźtnyítő Hatósága

Budapest
Wesselényi utca 20-22.

r077

KERÜ LET tozsrrv aRosl oN KORMÁNYZAT

oR. rcocsls t'ĺÁĺÉ
PoLGÁąxisrrR

1. melléklet
Iktatószám: ...... .../f0.,
-..-ugylntezo:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Táľgy:KMoP-5.1.1/B.I2 kődszámma| kozzétett Szociális célú városrehabilitációs témájú
kiemelt páIyźuati felhívás beadási határidejének hosszabbításźxa iranyuló kérelem

Tisztelt F őigazgatő Asszony!

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkotmányzat az e|mtilt 7 évben sikerrel
valósította męg Budapest legnagyobb összefiiggő krízisterĹiletének szociális célú
vaľosrehabilitációját a Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program keretében. 2008.
és2011. között a progľam II. titeme kiemelt projektként a KMOP rendszerébő| l,9 milliaľd
foľintos Euľópai Uniós támogatást kapott, így ebben a nagyságrendben az orczźlgban
egyedülálló integrált szociális varosrehabilitációs projektet valósított meg onkormźnyzatľľ'tk.

A progĺam megvalósítását az onkoľmányzat a 2005. évben elfogadott, többsz<jr módosított
KerĹiletfejlesztési Koncepcióban 15 évľe teľvezte, tudatában annak, hogy a rendkívtil mélyen
gyokerező helyi táľsadalmi, kömyezeti és gazdasági problémfü kezelése csak egy hosszú távú
projekt keľetében képze|hető el. Eppen ezért az első két ütem tapasńa|atait fe|hasznáIva az
onkormĺínyzat eLkote|ezętt a szociális vĺárosrehabilitációs pľogľam folytatása mellett, ezért
pá|yázatot nyújt be a 20|2. augusztus 10-én KMOP-5.1.I|B.I2 kódszrĺmmal kozzétett
Szociális célú vaľosrehabilitációs témájú kiemelt pá|yazati felhívásra a Budapest Józsefuaľos,
Magđolna Negyed Progľam III. című proj ektj avaslattal.

A 2007-2013 pľogľamozási időszakban az Eutőpai Regionális Fejlesztési Alapből, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapből származő támogatások felhasznźiásźnak
rendjéről szőIő 4l20I1. (I. 28.) Koľm. rendelet 28. $ (5) bekezdése a|apján az onkormányzat
nevében azzaI a kérelemmel fordulok onhöz, hogy járuljonhozzá a projektjavas\at 2012.
szeptember 10-i benyujtási határidejének 30 nappal történő meghosszabbitásához.

i082 surjłceir' 3aĺcss u. ó3.67. . Te|efol: 4:9-Ż|ł3. 5-ń1ai|: Df,|3affi,es.Lcĺí('')Đzseŕr'aíos.ru . vĺ,.rł'ĺczsti';ĺ':r<:J.i'u



BUDAPESI rŐvÁnos V|||. re nÜlrr ]Őzsrrvenosl oNronľvĺÁNyzRĺ

^ 
'3T5?:'ľ,11I:-

I. melléklet
A beadási hatátiđő hosszabbításara irányuló kérelmiinket az alábbiakkal inđokolom:

- az onkormányzat Képviselő-testülete 5|20I2.(II.9.) önkoľmányzatírendeletében f0|2.
augusztus 6. napjátőI2012. augusztus 17. ĺapjźlíg igazgatási sziinetet ľendelt el, mely
időszak jelentősen lassította a páIyázatí dokumentáció tisszeállításanak fo|yamatát,
valamint a döntésho zatalt:'

- a rendkívül szűk 30 napos benyijtási határidő nem teszi lehetővé a sztikséges
kozbęszerzési eljĺĺrások lefolýatását és a teľvezési, e|okészitési munkĺĺk teljes könĺ
elvégzését;

- véleményĹink szeľint apá|yázat benyújtásáľa megszabott 30 napos hatźridő, valamint a
további részhatáriđők nincsenek aľĺányban a pá|yázati felhívásban megfoga|mazoÍt.
elvárásokkal, kritériumokkal, elsősorban a pľojekt sokszeľeplős, rendkívül ĺjsszetett
jellegét illetően, amely megneheziti a dokumentálást és ezze| egyĹitt jelentősen növeli
a p áIy źĺzat ĺj s szeállítás áho z szüksé ge s időt.

A fenti indokok alapjźnkérem fenti kéľelem pozitív e|bítá|źstú.

Budapest, 2012. augusztus 29.

Tisztelettel:

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

iQô2 aurjaĐeí. ?aĺł..s u' ó3.ó7. . .ięltĺor: 159-2|c0 . E..]e;i: P3|gamcs-ic'o.J5Żseí.Je.os'ru . ń"'Ą.ł'icz5o|joro5.l'|U



BUDAPESI pŐvÁęos Vtl|. re nÜlrr ]ozszrvanosl oNronvÁľrlyzRr
uľt. rocsls ľĺÁrÉ

PoLGÁ3'MlsTER

1 a melléklet

Puskás Dániel KSZ opeľatívvezető
Pro Régió Nonprof,rt K<jzhasznú Kft.
Budapest
Hermina út 17.

1146

Iktatószám: ...... ...l20..

ugymtezo:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Táľgy: KMOP-S.1 .|lB.I2 kódszámma|kozzétett Szociális célú vĺíľosrehabilitációs témájú
kiemelt pá|yźnati felhívás, beadási hatźltido hosszabbításáĺairźnyuló kérelem

Tisztelt Puskás Dániel Operatív YezetőIJr!

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuríľosi onkormźnyzat az e|mtůt 7 évben sikeľľel
valósította meg a Budapest legnagyobb összefüggő kľízisteľiiletének szociális célú
vaľosľehabi|itáciőját a Budapest-Jőzsefvtnos, Magdolna Negyed Pľogram keretében. 2008-
2OI|. ktjzött a pľogram II. üteme kiemelt projektként a KMOP ľęndszerébő| |,9 milliaľd
forintos Európai Uniós támogatást kapott, így ebben a nagyságtendben az orczźlgbaĺ
egyedülálló iniegrált szociális varosľehabilitációs pľojektet valósított meg onkormźnyzatlnk.

A pľogram megvalósításźń az ĺinkormanyzat a 2005. évbęn elfogadott, t<jbbször módosított
Keľületfejlesztési Koncepcióban 15 évre teľvezte, blđatában annak, hogy a rendkívül mélyen
gyökerező helyi taľsadalmi, környezeti és gazdasági problémfü kezelése, csak egy hosszli
távú projekt keretébęn képzelhetők el. Eppen ezért az első két ütem tapasztalataít felhasználva
az onkormźnyzat elkĺjtelezett a szociális varosrehabilitációs program folytatása me||ett, ezért
pá|yázatot nyújt be a 2012. augusztus 10-én KMOP-5.1 .IlB.|2 kódszámma|' kozzétett
Szociális célú városrehabilitációs témájtl kiemelt páIyźzati felhívásľa a Budapest Józsefuáľos,
Magdolna Negyed Program III. című projektjavaslattal.

A20O7-2O13 programozásíiđőszakban azBllrőpai Regionális Fejlesztési Alapból, azElxôpai
Szociális Alapból és a Kohéziós AlapbóI származő támogatások felhasználásának rendjéről
sző|ő 4l2OI1. (I. 28.) Korm. ľendelet 28. $ (5) bekezdése a|apján az Önkoľmźnyzat nevében
azzaI a kérelemmel foľdulok onhöz, hogy járuljoĺhozzá a projektjavaslat jelenlegi 2012.
szeptember 10-i benyujtási határidejének 30 nappal töľténő meghosszabbításához.

:cEŹ 3udaJesí,3alcss u. ó3'ó7. . ĺe|eíoł: 459-Żlc0 . i.llail; pc5ameľreĺ@.joŽ9eÍ.{arcs.tu . \tŕ*av'!Č.z9e|.'oro5.|-|U



BUDAPEST FŐVÁRoS V|l|. KERULET lozszrvAnosl oNronn,ĺÁNyzRr

. DR. rocsts ľ'lÁĺÉ
polcÁąMESTER

1 a melléklet
A beadási hataridő hosszabbításrĺra irĺínyuló kéľelmtĺnket az aIábbiakkal indokolom:

- az onkormányzat Képviselő-testĹilete 5l20I2. (II.9.) önkormanyzati renđeletében
2012. augusztus 6. napjźtőI2012. augusztus 17 . napjáig igazgatźsi sztinętet rendelt el,
mely időszak jelentősen lassította a pá|yázati dokumeĺúácíő összeállításának
folyamatát, valamint a dĺintésho zata|tt;

- a ľendkívül szfü 30 napos benyújtási hataľidő nem teszi lehetővé a szfüséges
közbeszętzési eljráľások lefolýatását és a tervezési, e|őkészítési munkák teljes kciní
e|végzését;

- véleményiink szerint apáIyćuat benyrijtására megszabott 30 napos hatźĺidő, valamint a
további részhatáĺídők nincsenek arányban a pá|yázati felhívásban megfoga|mazott
elviíľásokkal, kritériumokkal, elsősorban a pľojekt sokszeľeplős, rendkívül összetett
jellegét illetően, amely megnehezíti a dokumentálást és ezzeI együtt jelentősen növeli
a p áIy źzat cj s szeál lításĺího z s ziiksé ges időt.

A fenti indokok a|apjánkérjük kéľelmiink pozitív e|bírźiásźÍ.

Budapest, 20If. augusztus 29.

Tisztelettel:

Dr. Kocsis Máté
polgiíľmesteľ

ic82 Buclapeĺĺ,ałlnĺ.s u' óJ-ĺ''l. . 
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2. számű mel|éklet

Magdolna Negyed Program 3., projektszervezet felépítése

*Projekt megvalósító szervezetek: Kisfa|u Kft., Főépítészi lroda, JcsGYK, JVSZ, Kesztyűgyár Közösségi

Ház, egyebek

**Projekt partnerek: Társasházak, Civil és Nonprofit szervezetet BRFK, Kozbeszerzés alapján

kivá lasztott tervezők, kivite|ezők, egyebek

Józsefvárosi onkorm ányzat

P. ľojekt m enedzser szeÍvezet

jogi' püi kontroll

Projekt megvalósító

Projekt partnerek*"
Magdolna Negyed Program'3

projekt szervezeti diagram





3. melléklet

Magdolna Negyed Program III. előkészítésére vonatkozó

Megbízási Szeľződés

amely létrej <itt egyrésztol

a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.

63-67., törzskönyvi nyilvrĺntaľtási szćtma: 7357L5, statisztikai számjele: |57357|5- 8411-

32I-01, adőszźlĺna: |57357l5-2-42,képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó
_ (a továbbiakban MegbÍzó)'

másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Váľosfejlesztésĺ Zártkőríien Működő
Részvénytáľsaság (1084 Budapest, Mátyás téľ 15., cégsegyzékszáma: 01-10-043548'

adőszáma.. 12293005-2-42, statisztikai számje|e: 12293005-7420-|14-0I, képviseli: Somfai

Agnes igazgatősźtg elnöke és AlÍt'ldi Gyöľgy igazgatősági tag ) megbízott, (a továbbiakban,

Megbízott; Megbízó és Megbízott a továbbĺakban együttesen: Felek).

k<jzött amai napon és helyen azalź.řbi feltételekkel:

Preambulum

A Budapest-Józsefuaros Magdolna Negyed Program I. megvalósítása a Főváľosi
Önkoľmányzattal kötĺjtt megállapodásban vállaltak szeľint befejeződött. A 2008. augusztus
7-én megkezdett Magdolna Negyed Pľogram II, mely a KMOP-5.1.1/B-2008-0001 sziĺmon
nyilvántartott nemzeti kiemelt projekt befejeződött és hianytalanul elszámolásra kerĹilt 2012.
június 5-én. Mindkét ütem megindítása kapcsán elköteleĺe az onkormányzat amellett
magát, hogy 2005-ben a vaľosrész kapcsán elfogadott 15 éves szociális váľos-rehabilitációs
koncepció végľehajtása éľdekében folyamatosan vizsgźija a kĺjvetkező ütemek
ťlnanszír ozási l ehető sé gét.

Az onkormányzat áItaL 2008. július 29-én elfogadott Magdolna Negyed Program II.

Akcióteruleti Terv 4. kötetének 3, fejezete tartaLmazta a Magđolna negyed város-
rehabilitációjának folytatásanak fő írźnyát és az onkormanyzat megkezdte annak
vizsgáIatáú., hogy miként folýatható a Program. Az onkormányzat Képviselő-testĹilete
|95l20t1. (IV. 21.) szźmű hatátozatával elfogadta a 4 éves gazdasági programját, mely
tarta|mazza a Magdolna Negyed Program folytatásának legfontosabb elemeit.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az ,,IJj Széchenyi TerV'' Közép-magyarorczági operatív
Progľam megvalósítása érdekében kiemęlt pźiyazati felhívást tett közzé ,,Szociális célú
vaľos-rehabilitációs témájű kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMOP-5.1.1lB.|2)
témában 2012. augusztus 10.én. A páIyázat benyújtási hatríľideje a megjelenést kĺjvető 30.
nap, mely hataľidő egyszer az onkormźnyzatkéľésére 30 nappalmeghosszabbításrakeľĹil.
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Azonkormtnyzat.,..l20lf. (......).számtĺhatérozatábanúgydöntĺjtt,hogyfenti páIyázaton
a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával indulni kíván, egyben a határiđő
módosítás tekintetében kérelmet nyújtott be azlrányító Hatóság felé.

A szerződés tóľgya

A Magdolna Negyed Pľogľam III. pályázat benyÍljtásához szükséges előkészítési
munkák

AMegbíző megbízza Megbízottat, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség á|taIkozzé tett,

az .Űj Széchenyi TerV'' Kozép-magyarországí operatív Pľogľam megvalósítása éľdekében

kiemelt páIyázatí felhívás ,,Szociális célú viĺľos-rehabilitációs témájú kiemelt

pľojektjavaslatok'' (Kódszĺám:KMoP-5.1 .1lB-12) a\apján a pá|yázat benýjtásához
szfüséges valamennyi dokumentumot: az Akcíőteriileti Tervet és a komplett pźiyazati

anyagot, - az azt mega|apozó Integrált Váľosfejlesztési Stratégiát, Megvalósíthatósági

Tanulmanyerveket - megvalósíthatósági tanulmány/üz|eti terv, költség-haszon eIemzés,

hatástanulmány, hatásvizsgá|at, egyéb sztikséges háttértanulmányok, szakvélemények,

illetve indokolt esetben ezek átdo|gozása és annak mellékleteit a helyi vaľos-ľehabilitációs

terület kijelĺĺléséről és a teľtiletęn a rehabilitáció megvalósításáról szőIő 3212001. (X.26.)

önkoľmanyzati rendelet, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útmutatója' aMegbíző á|ta|

20|2. augusztus 29-én tźtrgya|t ,,Javaslat a Bp. Magdolna Negyed Program III. pólyózat

benyújtásóra a KMOP-5.].1/B-12 - Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt

felhívásľa,, című előteľjesztésben foglaltak alapjáĺ készítse el. Fęlek jelen szerzođés

aláításáva| elismerik, hogy jelen szęrzođésben felsorolt dokumentumokat teljes könĺen

ismerik. Megbízott felađata a dokumenfumok elkészítését kĺivetően a pá|yázat sorsának

nyomon követése, Megbíző segítése az egyeztetések soľán aTźlmogatási Szerződés hatályba

lépéséig. A projekt előkészítési szakasza aTźĺrlogatási Szerzőđés a|áirźsáva| zźtru|Ię.

Megbízott amegbizást elvállalja és a szeruódésben vállalt feladatok elvégzésére alkalmas.

A Magdolna Negyed Program lĺl. palv]t,ut,:::::i munkáinak befejezési hatáľideje

a,) 2012. október 4. napja: Megbizott ezen időpontig köteles a pźiyázat benyújtásríhoz

szfüséges valamennyi dokumentumot: az AkcióterĹileti Tervet, Integrált Váľosfejlesztési

Stratégia aL<tua|izáIt vźĺItozatźĺt, páIyazathoz kapcsolódó megvalósíthatósági

tanulmánytervek - megvalósíthatósági tanulmány/tiz|eti terv, költség-haszon e|emzés,

hatástanulmźny, hatásvízsgá|at, egyéb szfüséges háttértanulmányok, szakvélemények,

illetve indokolt esętben ezek źtdo|gozása - és a komplett pá|yźnati arlyagot, és annak

mellékleteit a szĹikséges pé|dányszźmbanMegbízó rendelkezésére bocsátani.

b.) 20 12. október 9 . napj a: A ptt|y ázat benýj tásának hatĺĺridej e.

c.) 2013. januaľ hónap _ a támogatási szerződés várhatő a|áírźsának ideje, melynek

pontos dátuma jelen szerzodés megkötésekor nem ismert.

2
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2. A szerződés pénzügyifeltételei

A Magdolna Negyed Progľam III. páIyazat támogatási intenzitása |00oÁ, amí azt jelenti,

hogy a PáIyazatiÚtmutatóban je|zetttevékenységek körébenaMegbízónak nem kell önľészt
biztosítania és az azon kívül eső és a projekt megvalósítźsźůloz sztikséges tevékenységeket
kell csak ťlĺanszíĺ oznia.

3. Megbízott díjazása

4.1. Felek megállapítják, hogy aKozép-magyarorczźlgi operatív Progľam kiemelt pľojekt

felhívás ,,Szociális célú vaľos-rehabilitációs'' témájú kiemelt projektjavas|ataihoz, Kódszám:

KMOP.5.1 .1lB.I2. C3.3. szźmí, a pľojekt költségvetés belső korlátaira vonatkoző

fejezetben ľendelkezik az elszámolható költségek koľlátairól és belső aľányaiľól.

4.2. A Megbizottat az a|ábbí díj azás illeti meg

4.3. Megbízott jogosult jelen szerzóďés a|áirásźú követően az a|ábbiak szerint rész-

számlćkat benffi tani aZ e gy es r észf e|adatok telj e síté sét ktivető en :

- azAkciótertileti terv elkészítését követően egy 5 000 000.- Ft + 1 350 000.- Ft ÁFA,
bruttó 6. 3 50.000.-Ft ĺisszegű tész-szźľľťrź.ĺ,

- Integľált Váľosfejlesztési Stľatégia felülvizsgálatát követően egy 2 000 000.- Ft +

540 000.- ÁFA, bruttó 2 540 000.- Ft <isszegű tész-számlát,

- Pá|yazattal kapcsolatos Megvalósíthatósági Tanulmĺínytervek (megvalósíthatósági

tanulmríny/iizleti terv, költség-haszon elemzés, hatástanulmány, hatásvízsgáIat,

egyéb szĹikséges háttértanulmányok, szakvélemények, illetve indokolt esetben ezek

ätdoIgozása) elkészítését követően egy 10 300 000.- Ft + 3 081 000.- Ft AFA, bruttó

13 081 0000.- Ft összegiĺ rész-számlźú,

4.4. Megbíző köteles a szétm|źk kézhezvételét követően a Hivatal Főépítészi Iroda

vezetőjének teljesítésigazo|ását kĺjvető 8 napon belül az összeget Megbízott

i,i:iéĺ#łłťĺiĺłii:ĺĺ!iĺl,iiĺłlĺ#ĺ,łi,iłÍ!i.:.:J ĺ$ĺľľffirjit$ĺł*Íłjĺlĺ: számu bankszámlájara átlÍalni.

Megbizott Rév8 á.Ita| v égzen d ő elő kés zítési m u n ka
díja

(nettó)Ft (bruttó)Ft

Akcióteľtileti terv elkészítés s 000 000 6 3s0 000

lntegrált Vaľosfejlesztési Stľatégia felülviz sgźlata 2 000 000 2 540 000

Pá|yźzatta| kapcsolatos Megvalósíthatósági
Tanulmanýervek

10 300 000 13 081 000

P á|y ázati dokumentáció ö sszeállítása 0 0

Rév8 Zľt összesen 17 300 000 2I 97r 000
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4. Megbízott telj esítése

Megbízolt az Akciőteľületi terv, az IntegrźtIt Városfejlesztési Stratégia feltilvizsgálata, a

páIyazatta| kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmánytervek - megvalósíthatósági

tanulmźnylilzleti terv, ktiltség-haszon ęIemzés, hatástanu|mány, hatásvizsgálat, egyéb

sziikséges háttéĺtanulmányok, szakvélemények, illetve indokolt esetben ezek átđolgozása -

és a páIyazat és mellékletei Megbiző részétę történő átađásáva|, valamint a páIyźnattaI

kapcsolato s e gyeztetéseken töľténő részvétellel telj esíti feladatait.

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jeLeĺ szerzőđésben foglalt feladatai ellátása

során teljesítési segéd igénybevételére jogosult. A teljesítési segéd kiválasztása és

megbízása soľán a hatályos jogszabá|yok figyelembevételével jogosult és köteles eljárni. A
teljesítésisegéđmagatartásáért,míntsajátjáértfelelős.

5. Megbízott kotelezettsé ge

Fęlek megállapodnak, hogy Megbízott je|en szerződésbęn vállalt feladatai e||átása során

legjobb tudása szerint, Megbíző éľdekeit előtérbe helyezve, a vonatkoző jogszabźiyok, a

páIyázati felhívás, valamint Megbízó dĺjntéseiben foglaltaknak megfelelően jríľ el.

Megbízott a munkáját iryy Látja el, hogy Megbízó a páIyazat benýjtása és a támogatás

megszerzése körében célkitrĺzésęit a vonatkozó döntéseiben foglalt elvaľásoknak

megfelelően, maximálisan teljesíteni tudja. Megbízott köteles Megbizőt haladéktalanul

tájékoztatni minden eseményľől, mely veszé|yeztetilveszé|yeztetheti ezęn célok

teljesülését.

6. Megbízó kötelezettsége

Felek rogzitik, hogy amennyiben Megbízottnak bármely jelen szeruődéssel összefüggő

feladatának ę||átásźhoz Megbíző bármilyen jellegíĺ rryi|atkozata, dĺintése, információ és

adatkcjzlésę szfüséges, ugy Megbíző azt haladéktalanul intézkedik a a pźĺ|yázati

felhívásban megjelĺilt hatáľidőkľe tękintettel. Megbíző k<jtelezettséget vállal a Megbizott
áItaL hatariđőben átadott pźiyázat benyújtásĺáľa és arra, hogy a maga részérol mindent

megtesz a tźtmo gatási szęrződés létĘ titte éľdekében.

7. Egłéb rendelkezések

8.1. Amennyiben atémogatási szerzodés Megbízó érdekkĺjľébe tartoző ok miatt nem jön

|étre, az a Megbízott á|ta| elvégzett feladatokér1 a Megbízottnak jĺĺľó díjak kifizetéséľe

nincs kihatással.

8,2. Szerzőđésszegés és meghiúsulás esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezési azirányadők.

8.3. Je|en szetződés az aláírás napjaÍI Iép hatá|yba. Felek jeIen szerződést hatáľozott

időľe, atźtmogatási szerződés hatályba lépésének napjáig kötik.

8.4. Jelen szerződés Felęk megállapođása estén írásban módosítható.

8.5. Ielen szerződésbęn nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző más
jogszabá|yok - beleéľtve az ĺjnkormźnyzati rendeleteket is _ ľendęlkezései azirźnyadők.
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Jelen szeruodés a|áirásźlhoz Megbíző Képviselő-testülete ,...;iil*.Í]żii,ĺ: i!lł,ł szźrĺil
határozatáva|hozzájźlruIt.

Budapest, 20 12. łĺĺľĺ1'l'u****ÍÍŕlłšiil'l ĺĺĺłłťiiľĺĺĺĺĺ

llľĺlĺ:egbízo
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Riman Edina
jegyző
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dr. Mészaľ Erika
a|jegyző

Fedezet: ....... Kelt:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyulane
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