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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpo|gármester, Dr. Szilágyi Demeter
képviselő

A képviselő-testii|eti iilés időpontja: f0|4. augusztus 27.

Táľgy: Javaslat döntések
kapcsolatban

A

meg)lozata|ára

. sz. napirend

az Európa Belvárosa Program II.

megvalósítĺásával

napiľendet nyílt iilésen kell tĺáľgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattobbség

szükséges.
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Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

A

Vĺárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

megtź!Ís{va|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!
I. Előzmények

Budapest Főváľos onkormányzata a Fővárosi Vaĺosľehabilitációs Keret felhasznźtlásźnak szabát|yairó|
szőIó 27/2013. (rV.18.) számű Fővárosi Közg1nĺlési rendeletben biztosított jogkörében e|jálwa2073.

május 3-źn pá|yázatot hirdetett közteľtiletek komplex megújítása targytl váľosrehabilitációs
programokľa,,TÉRKOZ_A''címen.

Az onkormźnyzat Képviselő-testtilete a 153/2013. (V.08.) számű határozatában úgy döntött, hogy
részt. vesz fenti pźůyźuatonaz ,,Evrópa Belvárosa program II. _ a Palotanegyed Kulturális
Vĺáľosmegújításď'elnevezésiĺ program megvalósitásźna| és a 208120|3. N.29. ) szÁmű képviselőtestii|eti határozatźlban elfogadta, hogy az Ellrőpa Belvaľosa Program II. projekt keľetében
lebonyolítandó progľamok, rendezvények szervezésével, lebonyolítasával jĺáľó feladatokat
zO|3.junius l-jétől a JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft. látja el.

Az

onkormányzat Képviselő-testtilete a 274/20|3. (vII. I7.) szźmű hatźrozatźban e|fogadta az
,,Európa Belvárosa pľogľam II. _ a Palotanegyed Kultuľális VáľosmegújíĹásď'elnevezésĺĺprogramot.
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beadott pä|yźzatot a Fővárosi Közgyűlés megfźrgya|ta és 1573ĺ20|3. (IX.26') számű hatźlrozata
szerint bruttó 3|7 516 000.- Ft támogatásban részesítette, amiből a kulturális ľendezvényekrebruttó 7
millió forint keľült elkülönítésre (5,6 millió forint főváľosi üámogatźs, |,4 millió foľint önkormányzati
önrész).

Ezt követően mind a Fővárosi, mind a Józsefuáľosi onkormányzat jőváhagýa az e|nyert támogatási
összeg felhasználásátszabźt|yozó Támogatási Szerződést és 2014. július 1l-én aTámogatźtsi Szerződés
mind két fé|részérőla|źńrásra kerĺ'ilt.
II. A beteľjesztés indoka

Annak érdekében,hogy a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. az onkormányzat źůta|a támogatĺási
szerződésben vállalt programelemet kulturális rendezvények, események szervezése
megvalósíthassa, illetve a felmeľiilő költségek támogatás tarta|ma elszámolható legyen, szükséges,
hogy azonkoľmányzat a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft.-től ľendelje megazokat, melyre vonatkozó
szerzódés megkötése a Képviselő-testiilet hatĺískörébe tartozik.

III. Tényá|lási adatok

Az

onkormanyzat kĺizmúvelődésifeladatairól szóló 8|l20I|. (XII.22.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete szerint a Nonprofit Kft. az onkoľmźnyzatáltal mtĺködtetett nonpľofit
gazđasźryitaľsaság.

Kcizművelődési feladatok közé tartozik többek között:

-

a

kerĹilet lakóinak megfelelő kulfurális és szabadidős pľogftlmok szervezése,
minden korosztályn ak az igéĺyesszóľakoztatás lehetőségének biztosítása,

-

gyeľmek

és iĘúsági pľogramok szewezése (átszőhazak,

gyenneksz inhazi el ő adások),
közösségi nagyrendezvények, fesztiválok szetvezése,

-

a

helyi táľsadalom

kapcsolatrendszerének,

vetélkedők,

közösségi

életének,

segítése a ktizművelődés eszközľendszerével.
érdekérvényesítésének
Fenti feladatok lefedik apźiyźzatbanvállalt kulturális progľamok szewezése progľamelemet.

fV.

Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk a Képviselő-testtiletnek, hogy az ,,Eurőpa Belváľosa program II. - a Palotanegyed
Kulturális Varosmegújíüísď' elnevezésű progľam, Köztĺsségi Kultuľális Pľogramok progľamelemének
megvalósítását az onkormźnyzata JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft-től rendelje meg.

A

szerződés alapján a JóHír Józsefuĺírosi Nonprofit

Kft. feladata színvona|as kultuľális pľogľamok

megszeľvezése, szakmai kooľdinálása, pénnigyi |ebonyolítása a Palotanegyedben az ,,Eurőpa
Belvárosa pľogram II. _ a Palotanegyed Kultuľális Városmegújítasa'' Progľam befejezéséig, f015.
december 3|-ig, a pźiyźnatbanrendelkezésre álló bruttó 7 millió forint keretösszeg eĘéig,
együttmíĺködve a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel.

v.

A diintés célja' pénzügyi hatása

dĺjntéscé|ja az,,Euľópa Belvárosa program II. - a Palotanegyed Ku|turális Városmegrijításď'
elnevezésiÍprogľam megvalósítrásában vá|lalt önkormányzati köte|ezettségek - Közösségi Kulturális
Programok lebonyolítása . teljesítése.

A

A vonatkoző

Tátmogatálsi Szerződés szerint fenti pľogramelem teljes költsége bruttó 7

mely összegből 5,6 mitlió

forint fiĺvárosi támogat.ás, 1,4

millió forint,

millió forint önkormányzati önľész.

Azönrészfedezete a 11605 cím dologi kiadási e|óirźnyzatáln l.400 e Ft összegben önkormźnyzati
saját fonásként, 5.600 e Ft összegben utófinanszírozásilpźt|yánatitámogatásként ľendelkezésre áll.
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VI. Jogszabályi köľnyezet
Magyarorczźlg helyi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx. töľvény (Mdtv.) 23. $ (3)
bekezdés 13. pontja a|apján a kerületi önkormányzat fe|adata kiilönösen a helyi közmiĺvelődési
tevékenységtźlmogatźsa,a kulturális örökség helyi védelme. A Képviselő.testtilet döntése az Mötv.
23. s (5) bekezdés 13. pontją a41. $ (3) bekezdése, valamint az onkormźnyzat közművelődési
feladatairól szóló 8I /20I |. (XII.22.) ĺĺnkormányzati rendeleten alapul.
Kérjükaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

H.łrÁnozłTIJAVAsLAT
A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. az

,,Euľópa Belváľosa pľogram II.

- a

Palotanegyed Ku|tuľá|is Váľosmegújítása,,

e|nevezésű pľogľam részétképező Kiiziisségi Kulturálĺs Pľogľamok lebonyolítását a

JóHíľ

Józsefvárosi NonpľoÍit Kft-től ľendeli meg.

Felelős:

Polgármesteľ

Hatáľidő: 2014. augusztlls f7

2.

.

a) a hatáľozat 1. pontja alapján fe|kéľiRév8 Zľt-t, mint pľojektmenedzseľi feladatokat
ellátĺó szenłezetet, hogy készítseelő a felek kiiziitt kiitendő szeľződést az a|áňbiak figyelembe
vételével:

.
.

a

JóIIíľ Józsefváľosi NonpľoÍit Kft. díja bľuttó

a te|jesítés hatáľideje 2015. decembeľ

7 000 000

Ft

3l.

b) a hatĺĺľoz'at2.a)pontja alapján fe|kérĺa Polgáľmesteľt a szeľződés a|áírásáta.

Felelős:

a) pont esetén a Rév8 Zrt. megbizott cégvezetője' b) pont esetén Polgármester

Határidő: a) pont esetén 20|4. szeptembeľ 01. b) pont esetén 20L4. szeptembeľ 05.

A diintés végľehajtásátvégző szeruezeti egység: Rév8 Zľt.' JóHíľ Józsefváľosi NonpľoÍit Kft.
Budapest, 2014. augusztus 18.
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Dľ. Kocsĺs I\}Iáté
po|gáľmesteľ{.

Töľvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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dr. Mészaľ Eľika

a|jegyzó

Dľ.-Szilágyi l)emeteľ
képviselő

