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Tiszte|t Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

2073. január 30-án a|áírásra keľült a ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII; azonosító szám: KMOP-í.I.|lB-I2-k-2012-000i) megvalósitására irányuló Támogatási Szeľ-
ződés a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
mint támogató képviseletében eljáró Pľo Regio Közép-Magyarországí Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhaszrrú Koľlátolt Felelősségű Trírsaság közott.

A Képviselő-testület a 24f/f0I4, (XII.04.) számű hatźrozata a|apján az onkormányzat kezdeményezte a
projekt befejezési hataľiđejénekf0|5. augusztus 30-ig történo módosítását. A Támogatási Szerzodés 7. szá-
mú módosítźsa20|5. miĺľcius 25-én a|áírásra kenilt. A Képviselo-testület a 13|lf015. (VI.04.) számŰbatá-
rozata 7. pontja aIapján az Önkoľmányzatkezđeményezte az MNPIII pľojekt befejezési hataridejének2oI5.
augusztus 30-ról 2015. októbeľ 15-ľe tĺjrténő módosítását.

Az MNPIII Támogatási szerzodésében az önkormtlnyzatváJ'|a|ta, hogy a ''T1/1 Társadalmi akciók megszer-
vezése (lomtalanítás' paľkok takarítasa).' keretében 15 közösségi lomtalanítási akciót és 10 parkoktakarítá-
sával, gondozásáva| összefiiggó közösségi akciót valósít meg. A ,,T7/f Helyi kömyezettudatosság elosegíté-
se (zöld udvaľok kialakítasa)'' pľojekt keretében pedig 10 lakóépületeken belüli zöld udvar kialakítását vál-
|a|ta az ott élő kozösségekkel egyiittműkodve.

A Képviselő-testület 71l20I5. (III.l9') és a94/f0I5. (IV.16.) határozataihozzájáru|tak a"T7l| Táľsadalmi
akciók megszervezése (lomtalanítás, paľkok takaľítiása)'' és a ,,T1l2 Helyi környezettudatosság elősegítése
(zĺild udvarok kialakítása)'' háľom projektelemének megvalósításában részt vevő szakmai vezetok megbízási
szerzodéseinek megkötéséhez, illetve azokhatáridejének módosításához2015. augusztus 30-ig.

Tekintettel arra, hogy a projektelemek megvalósítiása elhúzódott, illetve a nyźri időszakban a kánikula miatt
lehetetlenné vált (növényüItetések) sztikséges a szak'nai vezetok megbízasi szerződéseinek véghatáridő mó-
dosítása a MNPIII Támogatási szerzódése szerinti ťĺzikai zárás időpontjáig, jelenleg ateÍvezett 2015. októ-
ber 15-ig.

A megbízási szerzodések módosításaa,,TIlI Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkoktakarĹ
tása)'' projekt lomtalanítás projekteleme esetében 4 fot, a parkok takaritása, gondozása és a,,Tllf Helyi koľ-
nyezettudatosság elősegítése (zold udvarok kialakítása)'' projekt esetében további 5 fü szakmai vezető meg-
bizási szerződéseinek módosítiását ielenti.
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Az onkormányzat az MNPIII keretén belül 2014. augusztus 28-án váIla|kozźsi szerződést kotött az Abatox
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel az MNPIII megvalósítasa soľán haszná|t onkormányzati tulajdonú he-
lyiségekben csótányirtási feladatok elĺttására. A vá||alkozási szerződést felek 20i5. május f9-énmeghosz.
szabbították. ennek értelmében aszerződés teljesítésének szigorú (fix) határideje 2015. augusztus 30. Az
eredeti szerz<jdésben a rendelkezésre źiIő keretosszeg nettő 442 960 Ft + Afa volt, amelybol 2015. augusztus
végéig ĺisszesen nettó l57 g25 Ft + Áa kenilt felhasmálásra. A keretösszeg maradvźnyának felhasználása
éľdekében a szerződés hosszabbítása sztikséges.

Fentiek a|apján javasoljuk a megbizźsi szeľződések és a vállalkoztsi szerződés megvalósítási hatłáľidejének
módosítását Támogatási szerzőďés szerinti ťlzikai zaras idopontjáig, jelenleg atervezett 2015. október l5-ig.
A megbízasi díjak nem változnak, péluugyi fedezet bizosítísa nem szükséges, fedezete apá|yázati támoga-
tás eddig fel nem hasmźitrésze.

II. A beterjesztés indoka

A ''T1/1 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítĺása)'' és a,,TIl2 Helyi környezettu-
datosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)'' három projekteleme megvaIósítóinak szerzodésmódosítása
és az Abatox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött vállalkozási szerzodés módosítása miatt a Város-
gazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dontése szükséges.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a szerzodésmódosítások lehetővé tegyék a szo|gá|tatások nyújtásának az eređeti szer.
ződés szerinti befejezését. A módosítással érintett szerződések fedezete az MNPIII költségvetésében, a Tá-
mogatási Szerzódés f . számű mellékletében az ,,ÖnáI\őan nem támogatható szoft tevékenységeken belül''

,,T1 Társadalmi programok'' illetve a

,,T 4 Szociźl|is progľamow,,,,G2 Foglalkoztatĺási programok''

sorokon rendelkezésre állnak. Költség-besorolás és szamviteli kategória szerint az,,Saját teljesítés'', illetve

,,Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások'' sorok. A szolgáltatások megbízási diját a szer.
ződésmódosítások nem éľintik, annak végösszegei vá|tozat|anok maradnak.

rV. Jogszabá|yi kiirnyezet

A dontés Képviselő testrilet és Szervei Szervezeti és Miiködési SzabáIyzatárőI sző|ő 36/f014. (XI.06.) ön-
kormányzati ľendelet 7. mellékletének 1.l.3. pontján alapul, mely szerint:,,a Városgazdálkodási és Pénzügĺi
Bizottság dant ĺrozbeszerzési ügyekben az eljórás megindítósáról, eredmény megállapítósáról, be-
szerzési üg,,ekben az eľedmény megállapításóról, bármely onlrormónyzati szerződés megkatéséről,
módosítósóró[ megszüntetéséről, ide nem értve a polgórmesteri és a kizárólagos kepviselő-testületi
hatóskört, kivéve tovóbbá a 22/20]I. Qĺ/.]2.) onlrnrmányzati rendeletben meghatórozott Józsefiá-
rosban miÍkbdő onszerveződő közosségek, művészek és sportolók pólyázati támogatásóhoz kapcso-
lódó szerződések módosításót.,,

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

II'łrÁnozłTI JAvASLAT

A Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság r'igy diint' hogy

1.) hozzá!áru| az onkormányzat és Bihaľi Mátyás, Sami Józset Kovács Csaba, valamint
Pap Feľenc megbízottak köziitt a ,,Budapest-Józsefvóros, Magdolna Neg,led Program
III,,. megvalósítósóhoz kapcsolódóan aZ ,,T]/] Tórsadalmi akciók megszervezése Qomtaĺa-
nítós, parkok takarítósa),'feladatainak el|átása tárgyában köttitt megbízási szerződések



módosításához azzal, hogy a megvalósítási hatáľidő a MNPIII Támogatási szeľződés
szerinti fizikai zálľásának időpontja (ielenleg tervezett2015. októbeľ 15.)' a megbízási
díjak tisszegének megtaľtása mellett és felkéri a polgáľmesteľt annak a|áírására.

Felelos: polgaľmester

Hatándő: 20 1 5. augus ztus 28.

2. hozzá!ára| az onkormányzat és Vaľga Zita,Daruházi Melinda, Kovács Csaba, Pap
Feľenc, va|amint Viľág Viktóľia Katalin megbízottak köztitt a ,,Budapest-Józsefváros,
Magdolna Negłed Program III,,. megvalósításához kapcsolódóan az ,,T]/] Tórsadaĺmi ak-
ciók megszervezése (omtalanítás, parkok taknrítása),, és a ,,T]/2 Helyi környezettudatos-
ság elősegítése (zöld udvąrok kialakítása) ', feladatainak ellátása tá.ľgyátban ktitött meg-
bízási szeľződések módosításához azza|,, hogy a megvalósítási hatáľidő a MNPIII Tá-
mogatási szeľződés szeľinti fizikai zárásának időpontja (ie|en|eg tervezett2015. októ-
ber ĺ.5.)' a megbízátsi díjak összegének megtaľtása mel|ett és felkéľi a polgáľmestert
annak aláírására.

Felelős: polgármesteľ

Hatáľidő: 20 1 5. augusńus 28.

3. hozzájáru| az Onkoľmányzat és az Abatox Kereskedelmi és Szo|gáltató Kft., mint vál-
Ialkozó köziitt a ,,Budapest-Józsefvóros, Magdolna Negłed Program III,,' megvalósításá-
hoz knpcsolódóan a csótányirtás feladatok e|látása tárgyá.}ian ktitött váIla|kozási szerző-
dés módosításához azza|, hogy a megvalósítási határidő a MNPIII Támogatási szerz(j-
dés szeľinti fizikai zárásának időpontja (ielenleg tervezett 2015. októbeľ 1'5.)' a váIlal-
kozói díj összegének megtaľtása mellett és felkéľi a po|gármesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgiármester

Határidő: 20 1 5. augusńus 28,

A döntés végrehajtásátvégz(i szervezeti egység: Rév8 Zľt., Polgáľmesteľi Kabinet

Budapest, 201 5. augusńus 25.

Csete Zo|tźtn
mb. cégvezeto
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