
Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefváľos onko rmány zat Képvĺselő.testiiletének
Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Btzottsága

ELOTERJESZTES TóŤ
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 20|5. decembeľ 07.ei üléséľe

Táľgy: Javaslat a KEOP.S.7.0l|5.201'5-0237 kódszámú és a KEOP.5.7.0/15.2015-0241
kódszámú pá.ily ázat Támo gatási Szęľződés módosítás áľa.

Előterj esztő: Kovács ottó vagyongazdálkođ ási igazgatő
Készítette: Sztanek Endre műszaki divízíő vezetó
A napirendet nýlt tilésen lehet taľgyalni.
A döntés el fo gadásáh o z e gy szeru szav azattöbb sé g szfü sé ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet 15512015. (VI.25')' valamint aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
882/2015. (uII.28.) sz. hatérozatźwal úgy dĺintĺitt, hogy Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuarosi Onkoľmányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEOP-2015-5.7.0
kódszĺámú pź.Jyź-zati konstrukciójaľa óvodfü vonatkozásźhan 126.453.278 Ft cisszegben, valamint
önkormányzati középĹiletek energetikai koľszeriĺsítése vonatkozásában 130.453.289 Ft bekerülési
<isszkĺiltséggelpźiyázatokat nýjt be és felhataknazta a polgármestert a pźiyźnatokbenýjtásához
szfü séges összes dokumentum a|źft ź.sźlra.

A közbeszerzési e|járátsokat követően a két pľojekt kapcsán a kivitelezési szerződések elkészültek
és azok a|őírásra keľültek, akivite|ęzési munkák elkezdődtek.
A szęrződésben megjelölt haĺíľidő mind akét szerződés vonatkozásźlban 2015. november 30-a
volt.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal köti'tt Támogatási Szęrződések (KEOP-5.7.0115-2015-
0237, KEOP-5.7.0/|5-2015-0241) vonatkozásźlbal a megjelĺilt vźtrhatő befejezés hatłárideje
szintén 2015. november 30-a volt.

A fenti két KEOP projekt tényleges befejezésének teruezettnapja}Dl1' december 15-e.
Az Önkormányzat a munkaterületet legkésőbb a szerzodés hatálybalépését követő munkanapon
adta volna áLt a Kivitelező részére. A szerződéssel éľintett intézmények azonban csak
késedelmesen fudtrĺk az intézményből a költözést megoldani, valamint a zavarta|an működés
biztosítása miatt a munkaterületet az onkormányzat késedelmesen tudta a Kivitelező részére
áLtadÍl1.

Fentiekre tekintettel szfüséges a kjvitęIęzési szerződések teljesítési hatĺáľidejének módosítása
2015. decembeľ 11. napjáig.
A munkálatok elkezdését kcivetően az alábbi műszaki taľtalomban kellett változtatźsokat
eszközölni, mely leginkább elmaľadott munkálatokat jelent. Ezeka következők:
KEOP-5.7.0/|5-20I5-0237 ,,középületek kięmelt jelentőségiĺ épiileteneľgetikai fejlesztése
energetikai korszenĺsítése Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi ovodák épületeinek
energetikai koľszenÍsítése'' pľojekt:

- Napľaforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája, 108ó Budapest SzilzutcaZ.
A munkaterület átvételét követően vállalkoző jelezte, hogy a zárőfüdém hőszigetelése jó
áIlapotban, 10 cm vastagságban korábban elkészült. IEy a 7/2006 (v.24.) TNM
rendeletnek való megfelelés érdekében csak további l0 cm hőszigetelés elkészítése
indokolt, ezért a tęrvezett bruttó érték 905.7 1 3 Ft.-al cs<ikken.



- Napľaforgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodája, 1086 Budapest Dankó utca 3 1 .

Az utcakép megtaľtása miatt az onkormányzat a jelenlegi kőburkolatos homlokzat
megtartása mellett dĺintött, ezért az utcahomlokzati hőszigetelés ęlmaľad melynek bruttó
értéke: 4.940'325 Ft.

Az igényelt tálmogatáts bruttó ĺisszk<iltsége: 126.453.278 Ft-rőL 119'616.640 Ft-ra csĺikken a
kivitęlęzés kĺiltségeinek cs<ikkenése és a szolgáltatások (projektmenedzseri díj, műszaki ellenőľi
díj) támogatási ĺisszegre vetített szőzalékos ęlszĺámolhatósági koľlátai miatt.

KEOP-5.7.0/15-2oI5-0241 ,,középületek kiemelt jelentőségtĺ épületenergetikai fejlesĺése
eneľgetikai korszeľűsítése Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat
középületeinek eneľgetikai korszenÍsítése'' pĄekt:

- Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág Tagóvodź$a, 1082 Budapest Baross utca 91-
93. A helyhiányra való tekintettel a ftiđémszigetelés elmaľad, melynek bruttó étéke:
6.211.367 Ft.

- Napľafoľgó Egyesített ovoda Gyerek-Viĺág óvodája, 1082 Budapest Baross utca l 11./b.
Az épület energetikai felujítása elmarad, tekintettel arra, hogy a korábbi tźrsasházi
beruházások alkalmáva| az ab|akok cseréje, illetve a homlokzati hőszigetelés is 5cm
vastagságban elkésziilt, így nem érhętő el a kívánt ęnergetikai meglakantźts. Az elmaradt
beruházás bruttó éĺtéke: f6'7I8.679 Ft.

- Napraforgó Idősek Klubja, 1089 Budapest Delej utca 34. Utcahomlokzati hőszigetelés
elmaľad, melynek bruttó étéke I.67I.663 Ft, valamint a pinceftidém hőszigetelése is
elmarad, melynekbruttó éĺékę 3.091.180 Ft.

Az igényeLt támogatźts bruttó összköltsége: 124.514.528 Ft-ľól 80.464.019 Ft-ra cs<jkken a
kivitelezés kciltségeinek csökkenése és a szo|gáltatźsok (projektmenedzseri díj, miĺszaki ellenőri
díj) támogatási összegľe vetített szźza|ékos elszámolhatósági koľlátai miatt.

II. A beteľjesztés indoka
A TámogatásiSzerződés hatáľidejének módosítására a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja és pénzügyi hatása
A d<intés cé|ja: a Támogatási Szerződések határidejének 2015. november 30.-ról 2015. decembeľ
1 5.-ére tĺjľténő módosítása.

fV. Jogszabálý köľnyezet:
A Bizottság a döntését a Magyaľországhe|ý ĺinkormányzataiľő| szó|ő 2011. évi CLxxxDĹ
törvény 4l. $ (3) bekezđése alapjźn, a 36/2014. (XI.06.) ĺinkormányzati rendelet 7. melléklet
1. 1 .3. pontj a a|apjźnhozza meg.

Fentiekalapjáĺkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Buottsńgúgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a KEOP-5'7.0/I5-2o|5-024I ,,kozépiletek kiemelt jelentőségĹĺ épületenergetikai
fejleszése energetikai koľszenĺsítése Budapest Főváľos VIII. keľü|et Józsefuárosi
onkormányzat középíileteinek energetikai korszerĹĺsítése'' projektre, valamint a KEOP-
5.7.0/15-20|5-0237 ,,középületek kiemelt jelentőségíĺ épületeneľgetikai fejlesztése energetikai
korszeríĺsítése Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi ovodák épĹileteinek eneľgetikai
korszeriĺsítése'' projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2015. december 15.-ére töľténő
módosítását.
b) elfogadja a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormányzat a Nemzeti
Fejlesztési Minisztéľium által kiírt KEOP-2015-5.7'0 kódszámú pźl|yázatí konstrukció kapcsán
óvodák vonatkozásálban az előteľjesztésben részletezętt míjszaki taľtalom csĺjkkentése miatt a
Támogatrási Szerződésben szereplő összeg |26.453.278 Ft-ról I19.6|6.640 Ft-ra csĺikken.



c) elfogadja az önkormányzati középületek energetikai korszenĺsítése vonatkozásában az
előterjesztésben részletezett mtĺszaki tartalom csĺjkkentése miatt a Támogatási Szerződésben
szeľeplő összeg 124.5 I 4 .5f8 Ft-ľót 80.46 4.O L9 Ft.r a c scikken.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 07.

f. a határ.ozat 1. pontja a|apján fe|hata|mazza a po|gármestert a Támogatási Szerződésekkel
kapcsolatos valamennyi szükséges dokumentum a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 7.

A döntés végrehajtásátvégző szęrvezęti egység: Józsefváľosi Gazdálkod ásiKözpont7ĺt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. december 04.

Kovács ottó
v agy ongazdálkodás i igazgatő
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