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Tĺsztelt I(épviselő-testület!

Előzmény
A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete 2012. október 18-i ülésén a 353/20|2. (x. l8.)
szálĺműhatźrozatában űgy döntött, hogy támogatja a közösségi kertek létesítését és kertépítő, -gondoző,
növénýermelő közösség megszeľvezését Józsefuáľosban. Emellett felkéte a Varosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottságot, hogy a november havi utolsó képviselő-testtileti ülésre tegyen javaslatot a
közösségi kertek helyszíneinek kijelcilésére.

Ahatźrozatnak megfelelően a Józsefuáľosi Várost.izemeltetési Szolgálat és a Kisfalu Kft'. e|végezte a
lehetséges helyszínek vizsgá'|atát és a következő telkeketjavasolta a közösségi keľtek |éttehozására:
Magdo|na u.24. (hrsz.:35339), Tolnai Lajos u. 23, (hrsz.:34934), Karácsony Sándoľ u.29. (hrsz.:
35463), Magdolna u. 28. (hĺsz.:3534|).

A telkek kiváůasz1ásának fontos szempontja volt a tömegközlekedéssel való jó megközelfthetőség, és
hogy jól lźthatő helyen legyen a közösségi kert'|áthatőak legyenek a kertben történő események.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testületi ülés időpontja:2013. március 06. . sz. napiľend

Táľgy : Javaslat kiizösségi keľtek m egvalósításáľa, mííktidtetéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szĺikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatźrozati iav as|at a bizottsźĘ szátmźr a:

A' Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
meŃárrvalLásźú.



A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |417/20|2 (XI. 28.) szźtmű határozatában az a|ábbi 4
telket javasolta (a következő megvalósíthatósági sorrendben) közösségi kertként töľténő hasznosítás
cé|jából:

1. Magdolna u.24. (brsz.:35339)
2. T olnai Lajos u. f3 . (hrsz.: 3 493 4)
3 . Karácsony Sándor u.29. (hrsz.:35463)
4. Magdolna u. 28. (hrsz.:35341)

A közösségi keľtek.létrehozásához az Onkormźnyzat a telek bekerítését és a kitakarítÁsźLt vál||a|ja. A
Kisfalu Kft. és az Önkormányzatközi)Ít köt<ĺtt megbízási szerződés l9.l. és 19.f. pontja értelmében a
vagyongazdálkodó gondoskodik az üres telkek uzemszeru állapotának fenntaľtásáról, üzemeltetéséről.
A kerítések helyreállításának és a telkek lomtalanításának költsége bruffó 400.000 Forint, melynek
fedezete a rendkívüli kaľbantaľtási keľet terhére biztosított.

A telkek ilyen célú hasznosítása az egészséges életmód segítését cé|ző szoĺgáltatások biztosítása
célokat is szolgáIna, emellett pedig közösségteremtő, közösségfejlesztő szerepet is betölt.

Az ingat|anok hasznosítĺása ingyenesen történik , a nemzeti vagyonról sző|ő f0|1 . évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban Nvtv) 11. $ (13) bekezdésére tekintettel: ,,Nemzeti vag/on ingłenesen kizáróIag
kĺ;zfeladat ellátósa céljĺźból, a kazfeladat ellátasdhoz szülrséges mértékben hasznosítható, valamint
adhaĺó vaglonkezelésbe.,,

A Magyarorszźąhe|yi ĺlnkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv)
6. $ a) pontja szerint: A helyi önkormányzat feladati elláŁása soľán, támogatjaa lakosság önszerveződő
közösségeit, egytittmiĺködik e közösségekkel. Mötv.l0. $ szerint a helyi önkormányzat et|átja a
törvényben megýatérozott kötelező és az á|ta|a önként vá|lalt feladatokat. Önként vállalhatja minden
olyan helyi közĹigy önálló megoldását, amelyet jogszabäly nem utal más szerv kizáľólagos
hatásköľébe.

Az Nvtv. l1. $ (16) bekezdése értelmében ,,törvényben, valamint a helyi ĺ)nkormónyzat tulajdonóban
dlló nemzeti vaglon tekintetében törvényben vag/ a helyi önkormdnyzat rendeletében meghatórozott
értékhatór feleui nemzeti vagyont hasznosítani - ha tomény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés
útjĺźn, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgóItatas és ellenszolgóItatás
ér t é knrany o s s ógĺźv al l e he t',,

Fentiekľe tekintettel a telkek hasznosítása során alkalmazni kell a versenyeztetési szabźiyzatot, mivel a
telkek énéke az 59/f0|l. (XI.07.) önkoľmányzati rendelet 7 $ (1) bekezdés a) pontjában szabát|yozott
15.000.000 Ft-os értékhatiáľ felett van.

Az onkormźnyzat a közösségi kertek létesítéséhez a telkek ingyenes ľendelkezésre bocsáĹásával
illetve a telkek bekerítésével és takarításźtva| jźtu| hozzźl. A k<jzösségi keľt további kiépítésének
feladata apźůyáaat során nyeľtes pályazó(k)ra háľul.

Fentiek a|apján indokolt a nyi|vános pźlyź.zati eljárás lefolytatása, a telkek hasznosítása érdekében.

A Képviselő-testĺ'ilet hatrásköre azMötv.6. $, 10. $, 107. $-án, a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
vagyonáról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66/20|2. (XI. l3.) önkormányzati
ľendelet 7. $ (2) bekęzdésén alapul.

IIłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület rĺgy dtint, hogy

1. az egészséges életmód segítését célzó szo|gáltatások biztosítása, illetve önként vál|Ia|t
feladatként a lakosság önszeľveződő közösségeinek támogatása céljából, közfeladatként:



2.

a35339 hľsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u.24. szźtm a|a|ti,
a 34934 hĺsz. alatt felvett, természetben a Tolnai Lajos u. 23. szám a|atti,
a 35463 hrsz. alatt felvett, teľmészetben a Karácsony Sándor u. 29. szÁm alatti, valamint
a35341 hrsz, a|att felvett, természętben a Magdolna u.28. száma|aÍti,

önkormányzati tulajdonban álló telkeket közösségi keľtként, ingyenesen haszĺrosítja 20l6. december
3|.ig az e hatźrozatban foglalt nyilvános pźl|yáztatás útján. Jelen pálryźaat tekintetében a Budapest
Józsefuarosi onkormányzat Képviselő.testiiletének a versenyeztetési szabályzatľő| sző|ó 488/20|2.
(XII. 06) szłínrú hatłĺľozata az e határozatban foglalt eltéľéseklĺel éľtelenrszerűen allialnrazható'

e batározat l. pontjában foglalt hasznosítĺís érdekében ingatlanonként nyilvános pźiyázatot lĺ ki az
alábbi feltételekkel:

- a pźůyźnat tźrgya: az önkoľmányzat tulajdonában lévő, közművesítetlen, konténeres művelésre
alkalmas telekingat|anon, frának és bokornak, cseľjének nem minősülő zöldség és
gyümölcsteľmesztés céljából közösségi kert kialakítása, a VIII. kerĺiletben lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személyek (a továbbiakban: kerĺileti lakosok) részére,

- a pálryćuat alkalmazásában közösségi kert kialakításánalďfenntaľtásiának minősül a telekingatlanon
konténerek, termőftild, ĺJlntözótartźůy biztosítása, továbbá az ingyenes használók részére zárt
teriiletre történő bejutás rendjének biztosítása az ingyenes haszrálók és a kulcsok nyilvántartása, a
haszná|at legalább hetente egyszeri alkalommal töľténő ellenőrzése,

- a pá|yázó tudomásul veszi, hogy alapesetben a vetőmagot és a mÍĺvelési eszközöket a keriileti
lakosok, mint ingyenes használók biztosítják, azonban a pá|yázó igény szerint saját döntésével ezek
biztosítását is vállalhatj a,

- apálryénó tudomásul veszi, hogy ingóságként olyan tároló lehetôséget biztosíthat a telekingatlanon,
amely elzáľható módon lehetővé teszi a szerszámok és egyéb eszközök taľolását,

. pá|yazó |ehet az egyestilési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 20||. évi CLxxv. törvény szerinti civi| szervezet és a
lelkiismeľeti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak' vallásfelekezetek és vallási
közösségek j ogállásáróI szőIó 20| l' évi CCVI. töľvény szerinti egyhőz,

- a pá|yazó vállalja, hogy keriileti lakosok részére ingyenes használatot biaosít adott év februáľtól -
az első évben a civil szeľvezet általi bitokba vételt követően - októberig terjedő időszakra a
telkeken töľténő közösségi kert művelése céljából, amely a civil szervezet általi hasmosítĺís
idótartamának végéigtetszőleges alkalommal meghosszabbítható,

. apá|yázó tudomásul veszi, hogy figyelemmel az ingyenes haszrosítĺĺsľa az önkormányzatbőlrme|y
év decembeľ 3t. napjára legkésőbb november l-jéig közölt íľásbeli felmondással indoklás nélkiil a
szerződést felmondhatj a,

- apályázó tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összefiiggésben az önkoľmányzattal szemben sem
jogalap nélkiili gazdagodás, sem egyéb jogcímen megtérítésľe semmilyen formában nem taľthat
igényt,

- a pá|yźaat nyertesével az önkormányzat ingyenes, közfeladat ellátást szolgáló hasaosítási
szerződést köt, aki ez a|apjátn biĺosítja az á|ta|a tetszés szeľint kiválasztott kerületi lakosok részére
az ingyenes telelaész (konténeľ) használatot,

- apä|yazat nyeľtese a kerületi lakosokkal a telek (konténer) részhasnlćůatáról és kiadott kulcsokról
- a vonatkozó adatkezelési szabályoknak megfelelően - nyi|vźntaĺtźlst vezet, amely nem minősül
szerződésnek,

e hatátrozat a|apján mind a civil szeľvezeteknek történő hasznosításba adás, mind a civil a szervezetek
általi természetes személyeknek töľténő használatba adás ingyenes, azza|, hogy sem az örlkormányzat,
sem a civil szervezet egymással és a használó teľmészetes személyekkel szemben ellenszolgáltatĺĺsra
nem taľt és nem tarthat igéný.

3.



4. ehatározatban foglaltak szerint pállyźnati felhívást teszközzé - 15 napos ajánlattételi határidővel - és
felkéľi a Jegyzőt a pźiyźnat kiírására és lebonyolítiísára azza|, hogy a pźiyázőkat az alźhbi értékelési
ręndszer a|apjźn az összességében legelonyösebb ajánlat elv szerint kell elbíráIni

a.) előný é|vez az apá|yćaó, aki a kerületi polgárok számźlra mennyiségileg és minőségileg tiibb/jobb
felszerelést, mrĺködési feltételt biztosít a közösségi keľt megvalósítása céljából (+1.5 pont),

b.) előný é|vez az a pźiyźaó, aki hasonló közösségi keľt pľogramban már sikerrel részt vett és ezt
dokumentumokkal igazolja (+l pont),

c.) előnyt é|vez az a pá|yázó, aki egyéb társadalmilag hasznos tevékenységével összekapcsolja a
közösségi kertek működtetését (+l p66)

d') előný é|vez az a pźiyźľ;ó, aki a keľtészeti tevékenységgel kapcsolatosan folyamatos segítséget
nyt$taz ingyenes használók részére (+2 pont).

a) apőiyźaatokblrá|atára 5 tagú bÍľáló bizottságot hoz|éÍĺe, melybe kijelöli:

a tagok dijazásban, üsaeletdíjban nem részesülnek.

b) a bizottság a pźiyázat(ok) nyertesé(ei)re javaslatot tesz a Képviselő-testiilet részére. A kiíró
fenntartja a jogot ana, hogy a péiyőaatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pá|yázat
eredményéről a Képviselő-testĺilet külön dönt.

6. ahatźtrozat l. pontja szerinti telkeken lévő kerítések helyreállításiíra és a telkek lomtalanítására a
Kisfalu Kft. bonyolĺtásában a 1|602 címen a rendkívüli karbantartási keľet terhére 400.000 Forintot
biztosít.

5.

Felelős:

Határidő:

1-3 pont, 5. pont esetében: Polgáľmester
4. pont esetében: Jegyzo
6. pont esetében: Kisfalu Kft. iigyvezetője

1.,2.,3.,5.a),6. pont esetén 2013. maľcius 06.
4. pont esetén 20l3. március 3l.
5.b) pont esetén a Bíráló Bizottság döntését követő ęlső ľendes képviselő-testiileti iilés

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység:
Kft', Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iroda

Budapest, 20|3. fębruár f5'

Töľvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

! n,ĺ ,l.
ď'., Mfuá/ 2"-5-

Dr. Mészár Erika
aljegyző ,/

Yagyongazđátlkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Kisfalu

tGě#*{w
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ


