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Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Tájékoztattuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Fővárosi Közgnĺlés f013. március 27-én
megalkotta a Főváľosi Váľosrehabilitációs Keret fę|haszntitlsának szabá|yairől szóló 27l2OI3.
(IV.18.) Főv. Kgy. ľendeletét' mely 2013' május 3-án jelent meg lÉR-KoZ címen és lépett
hatáIyba.

A pá|yázati felhívás alapján kizárőIag azon keľületi önkoľmányzatok nyújthatnak be
pá|yázatot, amelyek az 1993. évi LXXVIII. törvény 63. $ (1) és (2) bekezdése' valamint a
63lA.$-a szerinti befizetési kotelezettségüket teljesítettek vagy halasztott teljesítéséÍó| a
Főváľo s onkormán y zatta! me gállapodtak.

A pá|yázati felhívás keretében az a|ábbi vaľosrehabilitációs pľogramokĺa nyújtható be
pźiyázat:

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgáľmester, Szilágyi Demeter
képvise1o

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013.július 17. sz. napirend

Tárgy Javaslat a rÉR-roZ ,,B,, je|u pá|yazaton való ľészvételre, Széchenyi István
Szakkollégium Alapítvánnyal egyÍittműködésben

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a dĺjntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséses.
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,,A'' program: Közterületek komplex megúj ítása

,'B'' program: Közösségi célú váľosľehabilitáció

A Képviselő-testtilet a I53l20I3. (V.08.) számuhattrozattlban úgy dĺjntött, hogy részt yesz a

Fővárosi Városrehabilitációs Keret TÉR KoZ elnevezéstĺ ,,A'' jelű - Kĺĺzterületek komplex
me gúj ítás a p áLy ázaton.

A Fővárosi Váľosrehabilitációs Keret ľÉn_rÖz elnevezésű ,,B'' jelri - Közösségi célú
váľosľehabilitáció ptiyázata lehetőséget kínál olyan kisléptékii, innovatív projektek

megvalósításáta, amelyek a helyi közösségek együttműködésének eľősítését szolgźiják
váro sme gúj ítźs eszkozeivel'

A páIyázat keľetében támogatható továbbá aZ alulhasznosított teľületek, épületek és

helyiségek átmeneti hasznosítása, melynek célja, hogy lehetőséget teremtsen a spontán
jelentkező varosi folyamatok számtĺra, a hely adottságainak kihaszná|ására és a helyszín
felértékelődéséľe.

A,'B'' je|iipáIyazat keľetében az elnyerhető támogatás legalacsonyabb összege 5 millió foľint,
a legmagasabb összege azonban nem haladhatja meg a 80 millió forintot. A fovárosi
tulajdonban lévő ingatlanok esetén a munkák költségének 100 o/o-ig terjeđhet a támogatás

mértéke. A felújítási, tLta|akitási, bővítési munkákhoz valamint a projekt előkészítéséhez és

lebonyolításához (teľvezési, projektmenedzsment és járulékos költségek) is 100 %o-os

támogatás nyerhető.

II. A beterjesztés indokolása

A TÉR-KOZ e\nevezéslJ ,,B,, je|ii pá|yázaton való részvétel és a pá|yázati dokumentáció

elfogadása, valamint a 2OI3. július 31-i Fováľosi Városľehabilitációs Keret ľÉn_roz
páIyázaÍ. benyújtási hatáľideje indokolja a jelen képviselo-testületi előterjesztést.

III. Tényállás

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány
együttműködési szándékat je|ezte onkormányzatunk
szeľint.

A szeruezet társadalomtudományi szakos egyetemi hallgatók autonóm közösségeként belfoldi
és nemzetkozi szinten is elismert K+F műhely és egyúttal táľsadalmi problémák
megolđásában motivált aktíV civilek csoportja. A Szakkollégium tevékenysége szo|gźija a
Józsefváľos Integrált Városfejlesaési Stratégiájában, illetve a Palotanegyedben megvalósuló
Európa Belvaľosa Pľogram II' ütemében foglalt stratégiai célok elérését, a diáknegyed funkció
és helyi táľsadalmi kohézió eľősítését. A kertilet oktatási intézményeivel a Szakkollégium
szakmai előadások és oktatást támogatő tevékenységek kapcstn, míg kutatőintézetekkel
humánerőfoľrás.utánpótlás biztosításával, illetve konferenciák és kutatások táľsszewezojeként
működhet együtt. Ezá|tal a Szakkollégium kĺjzvetlenüI hozzájáruI a kerĹilet oktatási
intézményhá|őzatának fejlesztéséhez valamint a helyi tudásalapú gazđaság potenciáljának

növeléséhez

A 100%-os fováľosi tulajdonban álló, Budapest, VIII. keľület Vas u. 10. sz. alatti felújítandó
éptiletben a Szakkollégium önállóan szervezett rendezvényekkel és más civil

(a továbbiakban: Szakkollégium)
felé a hivatkozott pá|yázati felhívás





kezdeményezések innovatív, a Józsefuáros számára is hasznos pľojektjeiben való
együttmuködéssel a helyi civiltársadalom aktív ľészesévé válhat.

A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István Szakkollégium egyszerľe felsőoktatási

intézmény és belfÓldi, valamint nemzetkozi elismeľtségtĺ kutatóintézmény, társadalmi
pľoblémákľól felelősen gondolkozó közösség' amelyet ''minősített szakkollégiumként'' a
Nemzeti Felsőoktatásról szóló f}II. évi CCN. törvény, valamint a Nemzeti Felsőoktatási

Kiválóságľól szóló f4lf0l3 , (II. 5.) Korm. rendelet a tehetséggondozás kiemelt szeľeplőjeként

keze|. A Szakkollegium elkeszítette a főváros számára benyújtandő pá|yázati dokumentációt,

amely az e\őterjesztés 1 . sztmu mellékletét képezi. A tervezett berlháztts az épület belső

homlokzatát és belső tereinek, helyiségeinek felújítását érinti. A páIyázat 77.68I.000,- Ft
összegű támogatásĺa kertil benyújtásra.

IV. Jogszabályi körny ezet ismertetése

A Képviselő-testület döntése a Magyaľoľszág helyi tjnkormáĺyzatairő| sző|ő 2011. évi
CLXXXX. törvény a 43. $ (2) bekezdésén és a I07. $-án alapul.

V. Dtintés taľtalmának rész|etes ismeľtetése

A Képviselo-testtilet döntése szükséges aZ ,,B,, je|u páIyázaton való részvételľő| és a pá|yázatl

felhívás szerinti vál lalásokľ ő| az a|ábbi ak szerint :

- az onkormányzat az egyuttműködo partnert és pľogramj átbefogađja,

- nyeľtes pá|yázat esetén a páIyázat keretében befogadott programot legalább 3 éven át
műkodteti. Tekintettel arra, hogy aberuházás főváľosi tulajdonban álló ingatlanon töfténik a

műkö dteté st nem az o nko rm ány zat ťlnanszíľ o zza.

VI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A beruházás Józsefváros Palotanegyedének meglévő erosségeit fokozza, a negyed kiváló
egyetemi és kutatómúhelyi kapacitásainak' valamint a helyi civil táľsadalmi há|őzat

támogatásźxa|. A felújítási munkára 100 oÁ-os támogatás nyerhető' A támogatás

utóťrnanszíroztsu. A ,,B'' je|u pá|yazat esetén az e|számolás egyszeri, a pľojekt |ezźtrásakor

esedékes' onkormányzati foruźĺst nem igényel Sem a páIyázat, sem pedig a fenntartási időszak
a\aÍt a működtetés. Az onkorcnányzat nem előIegezi meg a beruházćls és a működtetés

ťlnanszirozását, abeľuházás és műkĺjdtetésének ťlnanszírozása a Szakkollégiumot terheli.

Kérem az aIábbi határ o zati j avas l at e 1 fo gadás át.

H,łľÁnoz,łTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

I. tészt VeSZ a Fovárosi Városrehabilitációs Keľet ,,B,, jelű - Kozösségi célú
városľehabilitációs pá|yázaton a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvánnyal
(Pk'6I676l7 sz. hatátozatta| 9. soľszám alatt bejegyzett. és 13. Pk 6167611990l!|. sz,
végzésben kozhasznu szewezetté minősített, székhely: 1092 Budapest, Ráday u.43-45.).

Felelos: Polgármester
Határidő: 20|3' iúlius 17.





2. a ',Széchenyi a Palotanegyedben - Józsefuaľos Egyetemvaľos jellegének erősítése a
Széchenyi István Szakkollégium közĺisségi célú fejlesztésével'' elnevezéstĺ pá|yazati
dokumentációt befogadja, az adatlapot, szakmai mega|apoző tanulmáný és annak
mellékleteit (u előterjeszés 1. szźlmu mellékletét képezó tartalommal), valamint
fe|hata|mązz'a a Polgáľmesteľt azok a|źlírásźlra, és a teljes pá|yázati dokumentáció
benyúj tás ríra a Főviĺľo si Önkorman y zat szźtmźr a.

Egyben felhata|mazza a Po|gáľmesteľt a pźiyźzati dokumentáció és annak esetleges
módosításainak alźńrásétra, amennyiben az nem érint önkoľmányzati foĺrásbevonást,
hatáľidő módosítást és az elfogadott pľogľam elemęinek taľtalmi módosítását.

Felelős: Polgiírmester
Határidő: 2013.július 3I., azesetleges módosításokat kĺivetően azonnal.

3. felhatalmazza a polgáľmestęrt a pá|yźzat benyujtása érdekében az alábbi taľtalmú
nyi|atkozata|áírására:
,,A Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat az 1993. évi LXXVIII.
tĺirvény 63. $ (1) és (2) bekezdése, valamint a 63lA.$-a szerinti beťlzetési kötelezettségét
teljesítette.))

Felelős: Polgĺĺľmester
Hatĺĺľidő: 20|3.július 17.

4. vźi|a|ja a befogadott program 3 évig töľténő mfüödtetését a Széchenyi István
Szakkollégium Alapítvánnyal egyĹitt, önkoľmányzati ťrnanszírozás nélkiil és azza| a
feltétellel, hogy a támogatási szerzódés megkötése előtt a Felek együttmfüödési
megállapodásban r<igzítik a fenntartási időszakľa vonatkozó kötelezettségeket.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: pá|yazat e|biréůáséú kĺivetően

+ diintés végľehajtását végző szervezeti erység: Városfejlesztési ós Főépítészi
Uryosztály' Pénzĺiryĺ Uryosztály' Rév8 Zľt.

Budapest, 20|3.július 1 6.

n,}lhĄ
dľ. Kocsis Mátó
polgáľmester {a

Töľvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

{/ /,ŕ
Vgky Attila'

alpolgáľmester

nevében és megbízásából

k ,Łĺraĺt'/
Dr. Mészár Eńka /

a|jegyzí3

képviselő





I. számí melléklęt

-,1.r I ,

I.1.

I.2.

I.3.

Fóvárosi VáľosrehabilitaciÓs Keľet 2013. évi pályazata

tel

I'4.

ęptilés: Budapest

A projektgazda

Budapest Fóváľos onkormányzata

Név: Budapest Fóváros VIII. kerĹilet Jőzsefuárosi onkormányzat

Honlapjának címe (ha
van):

I.5.

I. A projękt és a pályáző adatai

Név:

Beosztása:

Telefonszáma 1:

AđÓszáma:

Balkszám|aszáma:

T or zsszám/ nyilvántartásr
szám:

Statisztikai szźlma:

Pá|vázó nęve

E-mail címe:

Fax:

A'pá|yázó cime

Alapításának évę:

irsz:1082

Név:

Beosztása:

Telefonszáma l:

A oá|v ázó hivatalos képviselói e

riťutca: Baross utca

www.iozsefuaros.hu

141 00309-1 02 I 3949-0 1000006

15735715-2-42

KapcsolattaľtÓ, projektmenedzser

r5735',7 15-841 1-32 l-01

dr. Kocsis Máté

polgármester

735715

Rév8 Zrt igazgatísági tag, varosfejlesztési főtanácsadÓ

pol garmester@j ozsefu aros.hu

0614592100

hsz: 63-67.

1990

0613331597

Alföldi Gydrgy

362098 28 958



1. számri melléklet

I.6.

r.7.

Fax:

E- i' cí'"q

izéchenyi a Palo Jőzsefuáros varÔs ĺ

A projekt címę

ĺéneĺr erÁsífésc

36 1 459 2136

ďf.'di-sv*s"a.*

Śzénhan.'ł I

.hu

c-^

uęIIIutaUa a muKootetes



1' számri męlléklęt

Projektelem megnevezése (kozteľiilet-rehabilltácto'
lakÓéptilet.felujítás' intézményi éptilet felujítas, szoft

1. Vas utca 10. alatti ingatlan felujítása, áŃal'akittsa

2' Szald<ollégiumként valő mĺikôdtetés

nonprofit koltségvetési mođelljének tervét.

ffisiintézménybenkb.60koltégiumiferóhely1étesítése'valamintaszakmai
munkához és a kozosségi tevékenységelĺJręz sztikséges helyiségek kialakítása (3 oktatÓterem ,2 e|őadó,

nagy kozôsségi konyha, tárgya|ő,Z tanu|ó folyosÓ, konyvtár, 2 lroďa, kozÖsségi udvar, megnyithatÓ

pincehelyiség). Ehhez a tervęzéskor figyelembe kell vęnni a diákottľronnává|ás feltételeit, valamint

lehét ség szęrint fenntarthatÓ és energiahatékonysági megoldásokat alka|mazĺi, az épitett kornyezet ktilsó

Az éptiletbe bekoltozó Széchenyi István Szakkollégium tblytatja' és te.]lesztl korábbl tęvękenysegęt saJa

erófonásaira támaszkodva és a kőrnyezet lehetóségeiľe épíwe. A Szakkollégium egyiittlakÓ hallgatÓira

éptiló, társadalmi problémákra fogékony tudományos m{ĺhelyként miĺkodik. Emellett beágyaződik

JÓzsefoáros kôzÖsségi kulturális élętébe a keriilet más, főleg oktatáshoz, kulturához kôthetó intézményeivel

és K+F szervezeteivel is egytittmiikodést keresve, illetve ezeknęk teret biztosítva. Az épiĺlet

ĺizemeltetésével kapcsolatos feladatokről a Szakkollégium Alapítványa fenntarthatÓ, nonprofit tizleti

A projektelem r<ivid leírása (500 letités)

1088 Budapest, Vas utca l0. száma|aĺti, a Fóvárosi

légium folytatja, és fejleszti korábbi tevékenységét saját

t tulajdonában állő magasfoldszintes, kétemeletes épiilet



1. számi melléklet

A felrijítás eľedményeké"t u v
befogadásával ráadásul az épiilet olyan iizemeltetót nyer' átĺ u ĺ.""tuřĹatő míĺkodésben és a folyamatos, Budapest éš JÓzsefuáros jĺivóképével ĺisszhangban állÓfejlesztésben érdekelt. A Fóvárosi onkormányz at.az épilet Szakkollégiu. áil;iiiläá i'"š^"'i.a.áből hosszriiávon rendszeres bérleti díjbevételre tesz szert, ésęlkertili akihaszná|atlan állapotből k<ivętkęzó folyamatos értékcsol.ĺkenést.

max. leĺitésszám 2000 karakter

nos (tobb ťulajdonos esetén %o-os arán

Fóvarosi onkormányz at ( 1 OOYo

illeszkedése a helyi épílési szabá|yzat és kertileti szabáI

inęk bemutatása (max' leiitéss szám 2OOO karaktęr



'... Szám melléklet

TIT.2,

Az épiilet semmilyen védelem alatt nem áll. (Csak aBYKSZZ.

IV.l.

Á iekt illeszkerlése a keľíileti ásazatiorosramok rendszerébe (pl.: Ívs) (max. leiitésszám 1000 karakter)

- 

A p'"J"kt megvalősítás kezdetének tervezętt idópontja (év, hÓnap, nap):

rv.2.

- A p.oj"kt -"cvalÓsítas befejezésének tervęzett id pontja (év, hÓnap, nap):

IV.3.

melléklet alapjan a teleptiléskép szempontjáből kiemelt tęriilet - Palotanegyed _ ľésze.)

Ha a projekt megvalősítása máľ megkezd dott, rrja le a m a

A ..Széchenvi a Palotanęgyedbęď' c' pźiyázatiprogra@
@lan meglévó és tervezett állapotanak bemutatása és elemzó

értékelése. az épitęttkÖrnyezęt értékęinek ismęrtetésę (z. fęjęąęĐ-

A Szakmai MegalapozÓ Tanulmá

A projekt elóľęhaladásának iitemtervę:

IV. A projekt iitęmtervę

A projektelemek kôltségbecslése' tervezett

A dokumęntum, terv megnevezése

A proiektelemek tulajdonviszonyain

nv részeként a kĺivetkez dokumęntumok:

feięzęt és 2. sz' melléklet

A projekt elókészítettségének állása

finanszírozási konstrukciőja, iitemezése (4'

2014. március 3l.

)

2014. szeptember 1.

Isęn'/Nem

Igen

Igen

Igen

Isen



. '.. szám melléklet

A lebonyolítő szęrvezętbemutatłása, meefęlelósésének isazolása í5- feiezet\

A program mĺlkÖdtetési, ĺizemeltetési és iizlęti koncepciőja (6' fejezetés 3. sz. melléktet)

A Vas utca l0. szám alatti in

A Vas utca l0. szám alatti ing!'ían helyszinĺajza (l. sz. melléklęt. 1. o.)

v.1.

Koncepclóterv a Vas utca 10. fel jításrírÓl és átalakításáľÓl fotÓdokumentacBvaĹ(L sz
melléklet,7-15. o.)

| . 
^ ľ. vJvr:! svrlgv6 Y v!\

A pľojekt megvalősításának becstilt koltséeei éves bĺ

Szabálvozási tęrv kivonat (.1 ' feiez'et\

PĄektelem megnevezése

v.2.

Beruházási, fel jítási koltségek (20|4)

gatlan

Tervezési k<iltségek (2013)

Egyéb k<iltsé gfajta, á|ta|źnos tartalék

lajdoni lapja (1. sz. melléklęt' 2. o.)tu

Projektmenedzsmęnt (béľek, béľjellegii l.ottseg

osszęsen

Megiegyzés:

l. sz. melléklet,3-6. o.)(

-

\/ Á ĺrnłaL+ L^|+^A-,^+A^^

Pr :J

Becstilt nettő kőltségek

rU!'UPuI tJa šzaulara orzIosllott Kozvetefi tamogatások
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vIL1.

VTI,Ż.

Parhrer szervezet me

Széc i István Szakkollésium A

A iekt elókészítésébe és

A projekt a kiemelten kcizhasznri státusszalrendelk
patronált Szakkollégium kezdeményezésére indult ęl. A Szakkollégiumhoz kÖtđdik a projektotlet

- . 
kidolgozása és a tervezés, amelynek során aktív kapcsolatot tartoft ěs egyiittmĺĺk<idcĺtt ioz"sefuárosi

onkormányzattal és a Fóvárossal. A Szakkollégium aktívan ľészt vett a pá|yázatianyag elókészítésében és
azuzemę|tetési modell kidolgozásában, sikeres pátyázat esetén pedig a kiviielęzési ĺol1iu.ut feliigyeletéhez

kapcsolÓdÓ feladatokat is ellátia. A nrnieĺct míilcÄĺĺfefácát o q-ov1,^t.la-i''* Ä1^.lł';'..'^ '.:ll^1:^

A

A pľoiekĺ

|ĺísítácáha herlnnni lrí.Án+ aą*^-^|.

elŕĺkészíĺéséhen és

menedzsment hemllfafása í

lÁsítácálrąn hAfÄlrÄ#

lcíifÁcczám ?ŕlŕlŕ| La*.Ĺ+^*\ |
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,,Széchenyi a P alot ane głedb en,, c. pr oj ekt

Józsefvóros onkormányzata és Széchenyi Isnán Szakkollégium Alapínóny

Szakmai Meg a|ap ozó Tanulmány

Budapest |ózsefváľos és a Széchenyi István Szakkollégiuĺn

a 27 /2013. (Iv. 18.) Főv. Kgy. rendelettel kihirdetett TÉR-K0Z pá|yázat

,,B'' ielií komponenséľe benyúitott közös progľamiálroz

Bevezetés

Jelen tanulmány a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormtnyzat és a Széchený

István Szakkollégium kozös pźiyźľzatźůlozkészu\t. Apá|yázat az 1088 Budapest, Vasu. 10.

szám a|atti ingatlan felújítására és szakkollégiumként történő múködtetésére vonatkozó

koncepciót tarta|mazza, amelynek pénzugý forľása a27l2Ot3. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelettel

kihirdetett ľÉn-rcoz páiyt'zat,,B'' jeliĺ komponensének keľetében elnyerhető vissza nem

térítendő támogatás.

A kidolgozott pźiyźulati koncepció elsősorban a kitoltött Pźůyźnati Adatlapon tekinthető át,

jelen tanulmány a pá,Iytzati kiírásnak megfelelően az adatlapon szereplő információkat

egészíti ki egyes kérdések részletesebb kifejtésével és illusztrációkkal. Egyes, a pá|yázati

kiírásban szereplő mellékletektő| apá|yazat kiíľoja eltekint, amennýben az énĺtett ingatlanok

Íilvárosi tulajdonban vannak' A pźiyázatban szereplő Vas utca 10. szám alatti épület a

Fővarosi onkormányzattu\ajdonźúképezi, így az említett dokumentumokat a tanulmány nem

tartalmazza.



TÉR_K)Z,,B'' pólyázal

Józsefi árosonkornónyzata,::ś:łí7;,:,::::,š::r?,,,,ťľ:;,:,:;:J::j

Taľtalom

1. Apá|yázati program indokoltsága...............' ................ 3

2. Az épület meglévő és tęrvezett állapotának bemutatása és e|emző értékelése, az épitett
kömyezet értékeinek ismeľtetése ....'.................. 5

3. A projektelemek tulajdonviszonyainakbemutatása .....'.................7

4. A projektelemek költségbecslése, tewezettťlnanszitozási konstrukciója, ütemezése....... 8

5. A lebonyolitő szęrvezet bemutatása, megfelelőségének ígazo|ása.., ................ 9

6. A program mfüĺidtetési, tizemeltetési és üzleti koncepciója................ .......... 11

Működtetési modellhezkészitett költségkalkulációs főtźb|a....... ....................'. 13

7. Szabá|yozási terv kivonata ..... |4

8. Kerületi onkoľmányzatný|atkozataatartozásmentességľől........... .............. 19

9, Nyilatkozat a progľam legalább 3 éven át történő működtetéséről ........... ,....20

10. Mellékletek .,.....21



TER_K)Z,,B,' pólyózat

Józsefvárosonkormányzata,::ś:ł;?;:,::::,ś:íť,",,!,,::;,"":;:J"łj

1. Apáůyázati pľogram indokoltsága

A projekt a Széchený István SzakJ<ollégium kezdeményezésére indult el, célja, hogy a jelen

páIyźzat nýjtotta lehetőségeket kihaszná|va a Szakkollégium elhelyezésére olyan stabil,

hosszú távon fenntartható és adekvát megoldást találjon, ahol a Szakkollégium környezetével

szerves kapcsolatot kiépítve megfelelhet saját társadalmí célkittĺzéseinek. Az énntett épület

korábban oktatási intézményként üzemelt, az intézmény elköltöztetése őta azoĺban bérbe adni

nem sikeľült, így jelenleg kihasználatlanul á11. A Fővarosi onkormányzat aZ épület

Szakkollégium által töľténő hasznosításából hosszu távon rendszeres bérleti díjbevételre tesz

szert, és elkerüli a kihasználatlan állapotból kĺjvetkezo folyamatos éľtékcsökkenést. A

Szakkollégium a jelen pályázat keretében megvalósuló projekt eredményeként közvetlentil

hozzájźĺruI a Józsefuáros lntegrált Városfejlesztési Stratégsában és az Európa Belvárosa

Kulfurális- gazďaság Fejlesztési Program II. koncepcióban megfogalmazott célok

megvalósuläsához.

Józsefuáros Palotanegyedét az Integrźit Városfejlesztési Stľatégia és az Európa Belvárosa

Kulturális-gazdaság Fejlesztési Progľam II. koncepció alapján úgy kívánja fejleszteni, hogy

meglévő erősségeit fokozza. Ezek között kiemelt szerep jut a negyed kiváló egyetemi és

kutatómúhelý kapacitásainak, valamint a helý civil társada|mihźiőzat támogatásának. Ennek

megfe|elően a ľÉn_roz pá|yázat ,,B'' jeltĺ pľojektjében a Széchenyi Isfuan

Szakkollégiummal, ęgy nagy múltu kozhaszni szervezettel egyĹittműködésben pźiyázik egy

kihasználatlanul áIIő ťováľosi tulajdonú ingatlan felújítása, źialakitása céljából. A

Szakkollégium egyszerÍe felsőoktatási intézmény és belfloldi, valamint nemzetkozi

elismertségú kutatőiĺtézmény, táľsadalmi problémákľól felelősen gondolkozó közösség,

amelyet ''minősített szakkollégiumkéntu a Nemzeti Felsőoktatásľól szóló 201I. évi CCIV.

törvény, valamint a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóságról szóló 2412013. (II. 5.) Korm. rendelet

a tehetséggondozás kiemelt szereplőj eként kezel.

A Szakkollégium tevékenységének e\|átásához azonban a jogszabá|ý háttér a|apján is kiemelt

jelentőségű, hogy a Szakkollégium tagai egy közös térben lakjanak és mfüodhessenek. A

Vas utca 10. szám alatti ingatlan, amely korábban is oktatási intézménynek adott otthont,

miĺszaki adottságai révén kiválóan alkalmas arra, hogy lEY, a páIytzati projekt kereteibe

illeszkedő méĺtékú felújítás és t.ĺalakítźts ľévén a Szakkolléglum idęális épülete |egyen. Az
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ingatlant a Fővárosi onkorméĺnyzat két éve nem tudja hasznosítani, iw az jelenleg

folyamatosan anortizá|ódik. A projekt révén megvalósuló értéknöve|oberuhźzás és azépület

hosszú távú bérbeadása a fulajdonos számára is kívánatos megoldás lehet. A Szakkollégium a
Józsefuáros Palotanegyedbe költözve aZ eddig kiaknázat|an épület mellett a mindenkoľi

tagsźrya által biztosított K+F tevékenységet, humán-erőforrást és a helý problémĺík iľant

fogékony civil kĺizösséget kapcsolna be az egyetemi diák- és kutatónegyed vérkeringésébe,

ezá|ta| szinergsát teremtve a meglévő kĺirnyezettel.
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2. Az épiilet meg|évő és tervezett állapotának bemutatása és elemző éľtékelése' az

épített ktirnyezet éľtékeinek ismeľtetése

A pá|yźuat tźrgya az 1088 Budapest, Vas u. 10. szám alatti (hľsz.: 3644|), a Budapesti

Fővárosi onkoľmĺányzat 100%-os tulajdonában álló, 1677 m2 alapterĹilettĺ, négyszintes

(pinceszint, magasÍřildszint, két emeletszint) iroda és kĺizoktatási iĺtézményként nýlvántartott

építmény. Az épu\et helý, települési vagy országos szinttĺ védelem alatt nem áll. A

pá|ytzathozkészítettfelmérési és koncepcióterveket az |. sz. melléklet tarta|mazza (felmérési

tervek: 3-6. o.;koncepciótervek: 7-10. o.).

Az t882-ben épült épü|et I911-tóI folyamatosan anya- és csecsemővédő, majd bölcsődei

funkcióval birt, a rendszerváltás után pedig oktatási intézményként üzemelt. Az épületet a

jelenlegi Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pá|yavtĺIasztási Tanácsadó jogelődjei

hasznosított6ę. Aziĺtézmény a 2000-es években a Vas u. 8. szám alá költozött, ezt kovetően a

Vas u. 10. szám alatti épület középiskolai funkciót kapott, amit végül nem töltötte be, így

2O!1nyaraótaüresen áI|. Azépületen 1996-barlegy á|talźnos felújítástvégeztek.

Az épület e1rendezése több szempontból is lehetővé teszi a Széchený István Szakkollégium

befogadását. A legfontosabb szempont, hogy az eľedeti funkcióból adódóan az emeleti

szinteken lakószobák találhatóak, igy u éptilet kiválóan alkalmas aľra, hogy kollégiumként

funkcionáljon. Emellett az épületszerkezet kisméľtékíi tĺalakitása ideális kereteket fud

biztosítani a Szakkollégium alaptevékenységekéĺt az oktatási és kutatási tevékenységhez is. A

több iľáný bejutási lehetőség, a nagyméretrĺ, időszakosan nýlvánossá tehető területek pedig

maximálisan ki fudják szolgálni a Szakkollégium változatos közĺisségi funkcióit.

Az épület jelenlegi építészeti állapotanak bemutatását a mellékelt Helyszínľaj z tartatmazza (|,

sz. melléklet, 1. o.). A homlokzat (lásd 1. sz. melléklet 11. o., Fotódokumentáció 1. ábra)

źi|apota jó, illeszkedik a Palotanegyed és a szűkebb épített kömyezet aroiatába, ennek

megfelelően a pźiyázati projekt a homlokzat és a homlokzaton találhatő ĺyi|źĺszźtrők

t1alakításźú, felujítását nem foglalj a magában. Az épület koľábbi, és a projekt keretében

megvalósítandó oktatási funkciój a színtén szervesen kapcsolódik a k<irnyezethez, tekintve,

hogy a kerĹiletrészben több felsőoktatáshoz kapcsolódó intézméĺy is miiködik (péIdźu| az

Andrássy Gyula Egyetem, a Szinház- és Filmtudomaný Egyetem, a Kaľoli Gáspár
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Református Egyetem, a Pázmźny Péter Katolikus Egyetem, a Rajk László Szakkol1égium, a
Szent Ignác Szakkollégium).

Az épület szorosan egybeépütt a Vas u. 8. szám alatti épülettel, amit elsősorban a kĺjzös
kocsibejáró (lásd 1. sz. melléklet 11. o., Fotódokumentáció 2. thra) és akĺjzös kazán,illetve
frĺtési rendszeľ mutat, de az épületek saját funkciójukat önállóan is képesek ellátni. A két
éprilet kcjzötti belső udvarban (lásd 1. sz. mellék|et |2-13. o., Fotódokumentáció 3. és 5. ábľa)
parkolóhelyek és növényzet talá|hatő. A felújítás az udvartnem érinti, ám funkciója a tervek
szerint új közösségi elemekkel bővül.

Az éptĺlet pinceszintjén lévő helýségekben korábban tankönyvnyomda illetvę könyvesbolt
működött, ezen felül még egy oktatóterem is található. A felújítás célja, hogy a pince
megtartsa oktatási funkcióját, valamint az utcafľontról nýtó pincerész önállóan hasznosítható
l egyen, az épu,|et több i ré szét ől Iev źiasztható an.

A fijldszint eredeti funkciója szerint oktatótermek, irodahelységek és előadó elhelyezését
biztosította. A projekt keľetében e|végzett źta|akitźts és felújítás során á||apotjavitásra keľĹil
sor, valamint egyes belső válaszfa|ak áthe|yezése történik meg. Emellett a funkciók bővülnek
kollégiumi szobrák elhelyezésével is.

Az emeletek eredeti, lakószoba funkciója alapvetően nem vźůtozik (csak a szobákhatźrainak
kisebb módosítása vríľható). A szakkollégiumi, valamint esetlegesen a diákotthoni
szĹikségleteknek és előíľásoknak megfelelően ugyanakkoľ egyéb funkciók (konyha,

fiirdőhelységek, raktároző terek, mosókonyha, könyvtár, kĺizösségi tanulótéľ) kialakítása
szĹikséges. Energetikai szempontból fontosnak tartjuk továbbá a belső udva:ľa néző kĺilső
ný|ászárők cseréjét. Emellett a felújítás kiterjeđ a Szakkollégium tevékenységeihez szükséges
alapvető eszközök (egytittlakás, oktatás, nýlvános programok infrastrukfuľ ája)beszerzéséľe.

A felújítás nem érinti az épu|et elrendezését, lailső jellemzőit és funkciój ának a|apvető
jellegét, továbbá nem jár atartőszerkezet bontásával sem. A tervkoncepció kidolgozása során
figyelembe vethik az akadźiymentesítés szempontjait is, a szükséges nagyobb volumenű
beruházások azonban je|en pá|yázat keretében nem valósíthatók meg. A pľojektgazda
hatźlrozott szándéka ugyanakkor, hogy eľľe egy későbbi ütemben _ egy esetleges komplex
épiileteneľgetikai felújítás mellett _ kozéptźtvon sor keľĺiljön.
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3. A projektelemek tulajdonviszonyainak bemutatása

Az íngat1aĺ a Buđapest Fővárosi onkormányzat 100%-os tulajdonában áll, kezelője a

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (|ásđ l. sz. melléklet,2. o., Tulajdoni 1ap). Az

1088 Budapest, Vas utca 10. szám alatti ingatlannak a rÉn-roz ptĺ|yázati anyał

benyújtásának iđőpontjában nincs bérlője, az épťllet bérbeadásával kapcsolatban páĺlyázati

eljárás sincs folyamatban, illetve az épülettel kapcsolatos vételi szánőékát śem jelezte senki a

vagyonkezelőnek.

A Szakkol1égium Alapítványa a Főváľosi onkormźnyzatta| hosszti távú bérleti szerződést

kíván kötni a Vas u. 10. szám alatti épület hasznosításaról olyan feltételek mellett, amelyek

figyelembe veszik a Szakkolléglum Józsefuáľosban kifejtett közhasznú tehetséggondozási és

társadalomfejlesztési tevékenységét.

Mivel a fenti ingatlan a Főváľosi onkormanyzat tulajďonában á11, a fulajdonos a projektben

való egyĹittmfüödésről a ľÉn_roZ páIyźzat kiírása szerint a benyújtott pźiyźnati aÍLya9

e|bir á|ásźtval egýdej űleg dönt.

A projektben szereplő

ingatlan:
1088, Budapest, Yas utca 10.

Tulajdonosa: 100%-ban a Budapesti Fővárosi onkormányzat

Tervezett bérbevevő: Széchený István Szakkollégium Alapítvány

TeruezetthasznáIő:
ffillégium és egyéb civil, vagy nonprofit

szervezetek
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A TÉR_KöZ pá|yázati kiírás 5.2.2. e) pontja értelmében a
fulajdonában lévő ingatlanok esetében a költségek 1O0%-áíg

elnyerhető támogatás legmagasabb összege pedig 80 millió forint.

Fővárosi onkormányzat

nyujtható tĺímogatás, az

A 2. fejezetben, a koncepciótervek a|apján bemutatott átalakítási és felújítási munkálatok
e|végzéséhez szükséges pá|yźnati összeg részletes költségbecslését a 2. sz. melléklet
tartalmazza.

A projekt kiiltségeinek bontása
A pľojekt megvalósításának ktiltségei

Projektmenedzsment (bérek, bérjellegu
t.€"k, megbizási díjak, járulékok) 3 481 890 Fr 940 110Fr

Más emberi erőforrásokkal kapcsolatos
proj ektköltségek (béľek, béľj ellegu költségek,
megbizźsi díi ak' i ráľulékok)

5 t43 622Ft I 388 778 Fr 6 532 400Ft

proj ekt célcsoportj ai számár a bizto sított
len támogatások

Építés 26 473 556 Ft 7 147 860 Fr 33 621 416Ft

Eszközbeszerzés 12 649 606 Fr 3 415 394Ft 16 065 000 Fr
Szakmai szo|gáItatások igénybevétéle (pl.
tanulmĺányok készítése 4 094 488 Ft I 105 512 Ft

Egyéb szo|gá|tatások igénybevétele (pl.
tájékoztatéls, kĺinywizsgálat, műszaki ellenőr) 2 047 244Ft 552 756Ft

minisztratív költségek 1 291 339 Ft 348 661 Ft

Egyéb költségfajta megnevezése: általanos
7 600 000 Fr

62 781745Ft Í4 899 071 Ft 77 680 816 Fr
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5. A lebonyolító szeľvezet bemutatása, megfelelőségének igazolása

A Széchenyi István Szakkollégium

A Széchený István Szakkollégiumot a Buđapesti Corvinus Egyetem szakkollégiumaként

öĺszeweződő egyetemisták alapítottfü 1987-ben. Alapítása őta a Szakkollégium kiemelt

célja, hogy társadalomtudománý hallgatók szátmtra olyan autonóm közeget teremtsen, amely

elősegíti szakmai épülésüket, összetaľtó közösséget hoz létre és erősíti a tagok és az

intézmény társadalmi szerepvállalását. A Szakkollégiumnak jelenleg 85 egyetemista tagja

van' emellett egy több mint 300 fbs alumni htúózatta| büszkélkedhet. A Nemzeti

Felsőoktatásľól szó|ő 20I1l. évi CC[V. törvény, valamint a Nemzeti Felsőoktatási

Kiválóságról szóló 24120113. (II. 5.) Koľm. rendelet a tehetséggondozás kiemelt szereplőiként

kezęlik a szakkollégiumokat, ennek megfelelően a szakkollégiumi mozgalom egýk

vezetőjeként..minősített szakkollégium'' stáfusszal ľendelkezik azintézmény.

A tagságának szóló kurzusokon és programokon tul a Szakkollégium ľendszeresen szetvez

nýtott előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket és konferencićtkat hazai és alkalmanként

ĺemzetkozi érdeklődok számára is. A Szakkollégiumban folytatott szakmai munka és

tehetséggondozás színvonalát a hallgatók źL|ta| írt, évről évre számos versenyen dijazott

do|gozata és olyan külső partnerelĺ&el megvalósított K+F kutatások bizonýtják, mint a

Generali Biztosító, vagy a Magyaľ Posta. Emellett a Szakkollégium szémlźra ugyancsak

fontos a társadalmi szeľepvál|a|ás, a|apitása óta számos projektet kezdeményezett onmaga,

vagy járult hozzá más kezdeményezésekhez Qń. győgyszercsomagok száLlítása Erdélybe a

rendszerváltás idejében, szociálisan hátrányos taľsadalmi csoportok kutatása, ruhagyíĺjtés

szewezése' PénzĹigý Nyári Egyetem határon tuli magyaroknak, stb.).

A Szakkollégium mfüödésének szakmai és közosségi a|apja az egyetemist a tagság

együttlakása, amely a szĹikségszeruen folyamatosan kialakuló kommunikáció, valamint a

demokľaiikus és autonóm módon intézett közös ügyek révén szoros személyes kapcsolatokat

és teľmékeny közeget eredményez. A Szald<ollégium jelenlegi otthona a Budapesti Corvinus

Egyetem Fölđes Ferenc Kollégiuma (1Og2 Budapest, Ráday u.43-45.)' amelynek ťĺzlkai és

tizemeltetési adottságai jelentős mértékben kor|átozzák a Szakkollégrum missziójának és

elképzeléseinek megvalósítását. Célunk, hogy a Szakkollégium elhelyezésere stabil, hosszú

távon ferrntaľtható és adekvát megoldást találjunk, ami egyben lehetővé teszi, hogy a
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Szakkollégium aktívabb részesévé váljon a komyezetének és nýtott legyen a helý
kezdeményezések felé. Egy önálló épĹilet egy dinamikus közegben nagyban elősegítené a
Szakkollégium szakmaĹ taľsadalmi, kulfurális és rekreációs kezdeménvezéseinek

megvaló sítását, amelyekből annak tágabb kömyezete is pľo fi tálna.

A Szakkollégiumhoz kapcsolóđó alumni társaság létrehozott e1y, a Szakkollégiumot
patronáló alapiÝźný (Széchený Isfuán Szak*ollégium Alapítvány), mely a Szakkollégium
jelentős aÍIyaglvonzatta|jríľó projektjeit támogatja. igy a Szakkollégíum jelentős intézméný
tapasztaIatźwal és alumni-háIőzatának segítségével képes évľől évre pá|yazatokmegíľásával és

megnyerésével biztositani a tevékenységéhez szúkséges támogatás egy részét. A legjobb
példa eľTe a 2013-ban elszámolásra kerülő TÁMOP 4.2.2., mely konstrukcióban a Budapesti

Corvinus Egyetemmel közös pá|yázatből a Szakkollégium tĺjbb millió forintos értékben

valósított meg projekteket. Így Szakkollégium a páIyázati pľojektmenedzsment területén
jelentős kompetenciákkal rendelkezik.

l0
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6. A pľogram műkłidtetési, tizemeltetési és üzleti koncepciója

A Vas utca 10. szám a|atti épület felújítása és átalakitźtsa után a Szakkollégium Józsefuáľosba

kcjltözésével kezdődik meg a projekt második, hosszú tźtvtl ilzemeltetési tevékenységet

igénylő szakasza, amíhez a sztikséges intézményl és szakmai hátteret a Szakkollégum

Alapítványa biztosítja. A fenntartható nonprofit üzemeltetési modell részleteit az a|ábbíakban

fejtjük ki, míg a részletes számításokat a3. sz. melléke|ttarta|mazza.

Az uzęme|tetéshez kapcsolódó bevételek két nagyobb és három kisebb fonásból szźrmaznak.

A legfontosabb üzemeltetési bevételt a szakkollégisták á|tal fizetett kollégiumi díj jelenti. Az

épületet a Szakkollégrum diĺíkotthonkénttervezí működtetni, amihez a kĺizponti költségvetés

állami normatívát is biztosít. Ez akétbevételi forrás együttesen a teljes bevételközel 85%-źLt

teszi ki. Azonban az źůIami noľmatíva részarźnya a teljes bevételből a felsőoktatási rendszer

váItozásai miatt az évek előreha|adtźlva| várhatőarl' cs<jkkenni fog, mert a Szakkollégrum

tarsadalomtudománý irányultsága révén a következő években kevesebb olyan hallgatót tud

majd tagtrai közé felvenni, akik államilag ťĺnanszírozott képzési formában folýatják

tanulmányaikat.

Az egyéb bevételek az épület olyan, kisebb épületrészeinek kiadásából sztĺrmaznak,

amelyeket a Szakkollégium nem használ ki teljes méľtékben. Egyrészrő| egyéb forrást

jelentenek az egýdejtĺleg négy fb befogadására alkalmas, komfortosabb garzonok béľleti

díjai. Másrészről a Szakkollégium Alapítványa bérbe ađná a pince egy, az épülettől

elktiltiníthető tészét, valamint _ kihasználtságátő| fiiggően _ két nagy előadótermét. A

bérbeadás kapcsán a Szakkollégium Alapítványa elsősorban Józsefuáros váľosfejlesztési

cé|jait, valamint a Szakkollégium profilj źttartaná szem e1őtt, így atovábbi hasznosítás esetén

a fent említett terek például nyelwizsgák, korľepetálások, szakk<irök, továbbá civil

szewezetek számára irodák, előadók, raktźrak vagy vendéglátóipari egységek, valamint

kiállítások, kulturális ľendezvények helyszínétil szolgálhatnźnak, E tevékenységből váľhatóan

a bevétel 6oÁ-7%o-a származna. Ezen tulmenően a Szakkollégium a nyźtn hónapokban

hostelként mfüödtetné a szakkollégisták áIta| anyári szĹinetben nem haszná|t lakóteľületeket,

az igy kapott bevételek a nyán miĺködés költségei mellett egyéb költségek ellentételezéstil is

szolgálnának.

11
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A kiadási oldal két fr költségcsopoľtját a személyi- és a dologi kiadások jelentik. A személý
kiadások a Szakkollégium zavarta|an működését biztosító bérköltségeket és azok
járulékterheit fedik le' A portaszo|gálat, a takaritás, és a nyári műkĺidés soľán a biztonsági

szolgálatot ellátók bérköltsége együttesen vźrhatőan 10 millió forint koľül alaku| majd, az

üzemeltetés első éveiben. A dologi kiađások alapvetően a kollégium üzemeltetése soľán

felmerülő konjzemi díjakból állnak, így meghatároző hányaduk az átam-, a víz-, és a
foldgázhasznźilat díjaiból származ1k. Ezek mellett a dologi kiadások közĺitt szerepelnek azok a

céltaľtalék-képzések, melyeket az évenként vagy rendszertelentil felmerĹilő költségekľe

képezne a Szakkolléglum, mint példáu| az e|&e nem kalkul źihatő eszköz-felúj itásra, a rovar-

és kártevőirtásra, valamint a higiéniai költségekre. Részben ez utóbbi költségtételek

biztosítaniák a megfelelést a diákotthoni minősítés feltételeinek.

A fenti bevétel- és költségbecslések számszeríj adataít az a|ábbi kĺiltségkalkuláciős táb\ázat

(valamint a 3. sz. melléklet) mutatja be részletesen. A kalkulációk a|apján a bevételek

várhatőan fedęzik az üzemeltetés dologi és személý kĺiltségeit, valamint a vźthatő

adóterheket, amelyeken felül a Főváros számźra egy méľsékelt összegű bérleti đíj fizetése is
lehetséges kozéptávon fenntartható módon.

t2



Ko||égiumi díjak

Nyári diákszál|ő bevéteIei

Ga rzond íja k

Egyéb heIyiségek bérbeadása

Á||ami normatíva lehívása

rÉR-KoZ,,B,, pőlyázat

,, Sz échenyi a P alotane głedb en'' c. pr oj ekt
J Ó zs efv r o s onkor mányzat a é s Szé c he nyi I s n án S z akko l l é giu m A l a p ín ány

MÍÍk dtetési modellhez készített ktiltségkalkulácĺős fótábla1

Szemé|yi kiadások

Do|ogi kiadások |.

Do|ogi kiadások ||.

I 536 000 Ft

2 109 676 Ft

I 873 645 Ft

1 948 800 Ft

523 616 Ft

612 852 Ft

3 704 053 Ft

3244216Ft

223Ft

358 315 Ft

2 589 320 Ft

2392137 Ft

210 575 Ft

149 Ft

200 081 Ft



TÉR-Koz,,B,, pályázat

Józsefi ĺźrosonkormtźnyzata::ś:łí7;:,:;::,ś:T,í,!r:;,i,:;:J:ľ,

7. Szzbá|yozálsi teľv kivonata

A Fővdrosi SzabólyozlÍsi Keretterv a|apjźn a telek VK _ városközponti keretöv ezetbe soľolt.
A teľület az Egléb szabályozási elemek-kel határolt tenilet tésze.

A Védelmek és korlátozásoktervlap nem tartalmaz a telekľe vonatkozóan megkötéseket.

\.\------\.

tł--łr
1' --r- \r-

.ł

A lóaefvúros Keriileti Epítésí Szabólyzatáről szóló 66/2007. (XII.12.) önkoľmányzati
rendelet a telekľe a következő előírásokathatározza meg:

b.-_.-ł*
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Józs efi áros onkormányzata és Széc henyi Is tvón Szakkollé gium Álapínány

VK-VI[-l ĺivezetbe sorolt. A megengedett legnagyobbA Szabá|yozźsĺ terv a|apjźn

pĺárkanymagasság 2I métet,

1) A vK.vIII jelii építési ĺivezetek teľtiletén:

a) az a|źhbí fő rendeltetéstĺ épületek helyezhetők el:

1. kozintézmérly épület,

2. ígazgatási épület,

3, irodaéptilet,

4. szálláshely -szo|gá|tatő épület,

5. szolgźĺItatás épülete,

6. vendéglátó éptilet,

7. egyéb közĺisségi szőrakoztató épület,

8. spoľtépítmények,

g. kutatás, fejlesztés nem üzemi technológiájú épiilete,

15
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l0. legfeljebb 15.000 m, _ kötöttpályás közlekedési eszköz megáI|őjátől 300
méteres körzetben legfeljebb 20.000 m2 bruttó kereskedelmi célú
szintterületű önálló kiskereskedelmi éprilet, illetve rendeltetési egység,

11. lakóépület,

1 2. paľkolóház, mé|y garázs

helyezhető el.

b) Az a) pontban megengedett fb rendeltetésű éptileteken belül a Íb rendeltetést

kiszolgáló helyiségeken kívtil önálló rendeltetési egységként:

1. vendéglátási,

2. kiskeľeskedelmi.

3. irodai,

4. szolgźůtatási,

5. igazgatási, kulturális, művelődési és oktatási célú.

6. szőrakoztatási,

7. egészségügyi, szociális, egyházi,

8. spoľtcélú,

9. nemzavarő hatású kisipań termelő, szo|gá|tatő,

funkciók is elhelyezhetők az ovezeti előíľások betartásával.

c) A VK-VIII jelű építési övezetek tertiletén nem létesíthető:

1. nagykereskedelmi, valamint önálló ipari, raktározási épület,

2, ipari, nagykeľeskedelmi funkciójú, önálló rendeltetési egységet tarta|maző

egyéb rendeltetésű éptilet,

3. nem a fĺĺ rendeltetést vagy az oná||ő rendeltetési egységet szo|gá|ő ruktározźtsi

helyiség,

4. izemanyaghöltő állomás önállóan vagy más rendeltetésű épületben.

d) A szabáIyozási terven lehatárolt területen belül a lakódomin ancíát biztosítani kell,
új épület létesítése esetén parko|őház, mé|ygarźzs kivételével _ a nem lakás célú
funkciók a meglévő épület pinceszintjén, fřildszintjén illetőleg I. emeleti szintjén
megengedhetők.

e) A terepszint alatt önálló járműtárolók létesíthetők.

Đ Ú1 eptilet elhelyezéséné| a telken belüli paľkolás csak terem garázsban, önálló
mé|ygarázsbarl, telken belüli parko|őházban vagy a paľkolási rendeletben

megltatétrozott távolságon belüli paľkolóJétesítményben oldható meg.

T6
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g) A melléképítmények közül:

1. közmii-becsatlakozásimiitargy,

f. kerti építmény,

3. kerti vízmeđence,

4. kerti lugas,

5. szabadonálló kerti tető legfeljebb 20 m2-es vízszintes vettilettel

6. kerti szabadlépcső,

7. tereplépcső,

8. zász|őErtő oszlop

helyezhető el.

2) A vK.vIII.l, vK-vIII.2 építési övezetek területén

a) A foldszint 100%-os beépítése, vagy kozhasznźůat cé|jára átadott teriilet esetén a

szintterületi mutató elérheti az 5,5-ĺis értéket.

b) A telek minden szintje 100%-ig beépíthető és a 6. számí táblźvatban rogzitett

szintterületi mutató értéke elérheti az 5,5-os éĺtéket:

1. ha a telken kulturális, oktatási, művelődési épiilet kerül elhelyezésre, illetve

meglévő épület rendeltetése ilyen célra módosul,

2. és ha a megvalósitźĺstń az önkormányzat és a tulajdonos közotti, erről szóló

kĺilĺjn szerzódés rogziti, mely esetben közhasznźiat céIjźlta átadásra kęľül a

közterületh ez kozvet|enül csatlakozó ftjldszinti terület legalább 20 oÁ-a.

c) Meglévő tetotér beépíthető, de az ingatlan beépítése új ľendeltetési egység

kialakítása esetén az 5,5 szintteľĹileti mutató értékétnem haladhatja meg.

d) A telek minden szintje 100%-ig beépíthető és a 6. szám.6 tźh|źnatban rögzitett

szintteľületi mutató éľtéke az alábbiakban meghatźrozott követelmények

teljesítése esetén eléľhęti a 6,0-os értéket:

1. ha a telek metľó állomástól legfeljebb 300 m-re van és azza| akĺjzvetlen felszín

alatti gyalogos kapcsolat kialakításra kerĹil, és

2. ha a telken az épi\et szintterületének legalább 20oÁ-a kulturális, míĺvelődési,

vagy ľendezvény szewezésére alkalmas funkciójú, és

3. ha kozhasznźĺlat cé|jtra átadásra kerĹil a közterülethez kozvetlentil csatlakozó

frjldszinti tertilet legalább 20 oÁ.a, melyből a metró közvetlen t&sziĺt a|atti

gyalogos mefl<oze|itése esetén 5% a teľepszínt alatt is kialakítható.
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4. A teleptilésrendezési célok közteľület-, illetve aluljáró rehabilitáció,

parkolóépítés _ megvalósítását vagy az egyéb ráfordítások költségeinek

átvźL||a|áLsźLtTelepülésrendezésiszerződésbenkellrogziteni.z

e) Az épületek Ířjldszinti beépítése _ teremgarźus, vendég|átás, kiskereskedelem,

szolgáltatás, illetve intézményi funkció létesítése esetén - eléľheti a l'O}%o-ot, de

teremgarázs a homlokzati sík mentén nem alakítható ki ateremgarázs be-és kijźrata
és az ahhoz csatlakozó helýségeken kívül.3

S saroktelek esetén

:]] 27s O a), b), c) és (4) b) eseténL.J mélygarázs létesítése esetén

' Kiegészítette a35/20O8.(YI.18.) sz. önk. rendelet
3 Kiegészítette a |2I2OO8.(III.18.) sz. önk. ľendelet

t8

Az építési
övezęt ielę

r telek megengedett az épilet megengedett
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9. Nyilatkozat a progľam legalább 3 éven őúffirténő műktidtetéséľőt
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10. Mellékletek

1. sz. melléklet: He|yszíntajz, Tulajdoni lup, Felmérési tervek, Koncepciótervek,

Fotódokumentáció

2. sz. melléklet: A projekt költségteľve

3. sz. melléklet: A Szakkollégium műkodtetésének üzleti terve
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