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Budapest Józsefváľosi on kormá nyzat

Képviselő.testület e számára

Tisztelet Képviselő.testůĺlet!

I. Tényállás és diintés taľtalmának részletes ĺsmertetése

A Magyarország helyi önkormtnyzataiľól szóló 20II. évi CDo(XIX. törvény kötelező
ĺĺnkormĺĺnyzati feladatkénthatźrozzameg a keľületi önkormányzatok szźnĺŕra akozbiztonság
biztosításában való közreműköđést. Ezen feladatok minél hatékonyabbá tétele érdękében a
Budapest Józsefuáľosi onkoľmźnyzat,,Világos kapualjak'' néwel ptiyázati lehetőséget kívan
biztosítani a kerületi térsasházak számára. Ennek kerętében a kenilet közbizonságaÍIak
ncivelése éľdekében bővíteni szeretné a településüzemeltetés köľében biĺosított közvilágítás
körét, elősegítve a térsasházak kapubejátatainak megvilágításźĺt, továbbá a bejárati kapuk
teljes körű helyreállítását, ideértve a zźltak működőképességének, valamint a kapu esztét1kai
á||ap otának me gúj ítás át i s.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiilęti ülés időpontj a:2016, december 01 sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a ,,Világos kapualjak'' pľogľam páůyánati kiíľásának elfogadására

A napirendęt gyuzárt ülésen kell tĺĺľgyalni, a hatćlrozat elfogadásahoz egyszeťu/gln!2gfutt
szav azatiijbb s é g sziik s é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X

Emb eri E rőfo rľás Blzottság v éIemény ezi

Hatátozati j avaslat a bizottság szétmźtr a:

A Yárosgazđálkodási és Pénzigyí Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterj esztés me gtaľgy a|ását.
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A páLyazat alapján a kerületi társashtzak lehetőséget kapnak, hogy legfeljebb 50.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást igényeljenek a hźz kapubejarata ftĺlött elhelyezendő
mozgźsérzékelő világítótest(ek) beszeľzési és beszerelési költségeinek finanszíľozásćra, és
további 400.000,- Ft vissza nem térítenđő támogatást a kapu feliĺjításara.
A pá|yázatonkjzfuő|ag olyan társasház vehet részt, amely igazol1a,hogy az onkotmźnyzattal
szemben nincs fizetési elmaradása.

A benyújtott pá|yézatok megfelelőségét a Társasházi Pá|yazatokat Elbíráló Ideiglenes
Bizottság vizsgáIja meg a páIyázatok benffitását kĺivető 30 napon belül. A trĺmogatásról a
Polgármesteľ dĺjnt.

Azigénye|t ĺisszeg kiutalását atátsasházak utólag, a munkálatok elvégzését kĺjvetően kérhetik
a szám|ák bemutatása mellett. Atársasház apá|yázatbanváIla|ja, hogy a beépítéstől szźlmított.
5' évig megorzi és üzemelteti a felszerelt víLágítőeszkĺjzt, valamint hozzájáru|, hogy az
onkormányzat a támogatásľól honlapjĺán, valamint a Józsefuáros újságon keresztiil
tájékoztassa a lakosságot. Emellett peđig vá||alja eEY, a támogatásról szóló információs tábla
önkĺĺltségen tclľténő elhelyezését is a kapub ejátatához.

A Józsefuarosi onkotmányzat az e|mÍit években is kiemelkedően támogatta a kerületi
tźrsasházak megújulását. A jelenleg kiími kívrínt pá|yźnat keretébęn eú' a tendenciźń kívánja
tovább eľősíteni, speciálisan a kozbíztonság nĺivelésének, egyben a kerület megszépítésének
szánđékáva|.

il. A beteľjesztés indoka

A pá|yźtzat kiíľása és megvalósítása k<iltségvetési fedezet biztosítását igényli, amely döntés
me gho zatal a a Képvi s el ő -testiil et hatáskĺjréb e tarto zik.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés céIja a józsefuáľosi társasházak támogatásáva| azok bevonása a keľĹilet
közbiaonságának nĺjvelését cé|zo pľogramba, valamint a lakosság biztonságérzetének
növelése, emellett pedig a településkép javítása. A pá|yazat kifuásához 45.000.000,-Ft
fedezetet javasolok biĺosítani a 2017. évi költségvetésben ĺjnként váI|a|t fęIađatként az
onkoľmĺĺny zat fe|ha|mozás i é s s aj át műkĺi dé s i bevételeinek terhéľe.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Magyarországhelyi ĺinkormanyzatairőI szőlő 20|1. évi CLXxxx. törvény (Mötv.) 23.$ (5)
bekezđés l8. pontja szęrint: ,,A keľĹileti önkormányzatfe|adatakülönĺjsen:
1 8. közľemfü ödés a helyi közbi ztonság bizto sításában'''
Az Mĺjtv. 10.$ (2) bekezdése aIapján,,A helyi ĺinkoľmányzat - ahelyi képviselő-testületvagy
a helyi népszavazás döntésével - önként váI|a|hatja minden olyan helyi közĹigy önálló
megoldását, amelyet jogszabáIy nem utal más szerv kizĺárólagos hatásköľébe. Az önként
vá||a|t helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem
ellentétes. Az önként vtt||a|t helyi közügyek megoldása nem veszé|yeztetheti a törvény által
kötelezően előírt önkormtnyzati feladat- és hatáskörök ellátástú'' ťlĺanszírozźsa a saiét
bevételek' vagy az eľľe a célra biztosított külön források terhére lehetséges.''

Fentiek a|apján kérem az a|ábbihaarozati javaslat elfogadását.
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Ha.ľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dtint, hogy

1. a ,,Yi|ágos kapualjak'' program keľetében pźlLyźnatot hirdet 45.000,0 e Ft
keretösszegben a társasházak tészéte kapubejárataik megvilágítása, valamint
rekonstrukciója cé|jáből', és elfogadja a hatátozat mellékletét képezó páIytzati
felhívást.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. decembeľ 01.

2. ahatározat 1. pontja a|apjtn felkéri a polgármestert a pá|yazati felhívás Józsefuáros c.
ingyenes önkormányzati lapban és a wwwjozsefuaľos.hu honlapon töľténő
kozzététe|ére.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2016. december 1 0.

3. ahatározat 1. pontjában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott
pá|yázati eljaľást követően felkéri a polgáľmesteľt, hogy az érvényes pá|yźnatot
benyújtó tźlrsashtzakal kösse meg a támogatási szerződéseket.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő:

4, ahatározat első pontjában foglaltak miatt
a) a 2017. évi költségvetés teľhére előzetes kĺitelezettséget váIIa| 45.000,0 e Ft

értékben önként vállalt feladatként az onkormányzat felhalmozási és saját
mfüödési bevételeinek teľhére,

b) felkéri a polgĺírmestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźridő: a2017. évi kĺiltségvetés tervezése

A d ti ntés v é gre h aj tá s át v égző szerv ezeti e gy s é g : G azdá|ko dási Ü gyo szt á|y, P énzngy i
.ÜgyosztáIy

Budapest, 2016. novembeľ 23.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző
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me1léklet

Budapest"*::::.:llj;*:đ*"::xľř'.Jľ#ä#Tfiil:lľő-testületének

,,vILÁGos KAPUALJAK''

p áIy ázzti felh ívá s tá.ľ s ashának részéľe

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefrárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete atársasházak
tészére a ........12016. (X[.01.) számí határozata a|apján _ pá|yázatot ír ki Józsefuáľos
kozigazgatási területén lévő tźrsashtzak és lakásfęnntaľtó szövetkezetihźtzak (a továbbiakban:
társasházak) kapubejaratainak utcafronti megvilágítását szolgáIő mozgásérzéke|ő kĹiltéri
lámpák felszerelésének, valamint kapubej árataik felújításĺĺnak tétmogatásźlta.

A Képviselő-testiilet a 20L6' évi költségvetésében vissza nem téľítendő tiímoeatásként
taľsashazak kapubejáratainak megvi|ágitását szolgáló mozgásérzékelő lámpak beépítése,

valamint a tár sasházak kapub ej áratainak felúj ítás a célj áb ó l

45 000 000'- Ft keľettisszeget különített el.

1. Apáiyázat célja

Józsefuaľos közbizonságanak ntivelése
szolgáló mozgásérzékelő világítótestek
támogatása ľévén.

2. Apá'Jyá.zólk ktiľe

Budapest VIII. keľĺiletJőzsefvároskozigazgatási területén elhelyezkedó tźrsasházak.

3. Apá|yázattárgya

Az onkormányzat páIyźnat iftjan a társasházak szálmfua egyszeri, legfeljebb 50.000,-Ft
összegű vissza nem téľítendő támogatást biztosít a ház kapubejáratának utcafľonti
megvilágításéń szolgá|ő, mozgásérzékeIő ktiltéri lĺímpa felszereléséhez, va|aĺrlint 400.000,-Ft
összegű vissza nem téľítendő támogatást a tarsasházbejźnati kapujának he|yreáI|ításához. A
páIyázat benýjtható mindkét munkanemĺe, de akaľ csak az egyik munkálatra is. A lámpa
beszerelése tfugyában legfeljebb 50.000,-Ft, míg a kapu felújítása tárgyában legfeljebb
400.000,-Ft támogatás igényelhető. Amennyiben a pźiyáző mindkét munkanemĺe páIyá.zni

kíván, ugy az előbbiek figyelembevételével legfeljebb 450.000'-Ft igényelhető a két munkálat
elv é gzés éhez e gyütte s en.

Amennyiben a társasház tobb utcai bejáľattal rendelkezik, iĘy a támogatást bejáratonként
veheti igénybe.

A pá|yáző tźrsashźz lakóközcjssége közgyĺlés keretében jogosult kivá|asńani a bęszerelni
kívránt lámptú, valamint annak felszerelést' illetve a kapu he|yreá||itásźi e|végző kivitelezĺĺ
személyét. Amennyiben apá|yázat részeként benyújtott árajźnlaÍok a maximálisanpá|ytzhatő
50.000,-Ft-os, illetve 400.000'-Ft,-os tĺsszegnél kevesebbet tartalmaznak, így a tĺímogatás

a tźrsasházak bejárati kapuinak megvilágítását
felszeľelésének és kapubejáľatai felújításanak



összege is legfeljebb a megpályázott összeg lehet. Amennyiben akozgyúlés által elfogadott
arajánlatokban szereplő összeg meghaladja a támogatás összegét, úgy a munkálatok
többletköltsége a tár sashźzat terheli.

AtársashézapźiyźzatbanváI|a|ja, hogy a beépítéstől szźtmitott 5 évig megőrzi és üzemelteti a
felszeľelt vi|ágítőeszközt, valamint hozzájétru|, lrogy az onkonrrárryzat a tárnogatásľól
honlapján, valamint a Jőzsefváros újságon keresztiil táiékoztassa a lakosságot. Emellett
váIIaIja, hogy saját költségén a ház kapubejáratáná| jőI lźthatő helyen elhelyez egy, ,,A hóz
knpubejóratónąk megvilágítása és felújítása a Józsefvárosi onkormanyzat által meghirdetett
,,Vtlágos kapualjak', program keretében keľĹilt kialakításra.', szovegezésu, a tĺímogatásról
szó 1ó inform ácíő s táb|át. amelynek kihelyezé sét 5 éven át bizto sítj a.

4. Pá|yá.zati feltételek

ApáIyaző társasházaknak apáIyázat ľészeként az a|ábbi dokumentumokat kell benffitania:

1. kitöltött adatlapot;

2. kozgyii|ési határozatot _ jelenléti íwel, meghata1mazásokd<a|, írásbeli szavaztĺs esetén a
szavaző|apokkal egyutt - a páIyázaton t<jľténő részvételről, a kiválasztott kivitelező(k)ről,
illetve a kivá|asztott világítótest beszerzési költségéről, valamint az üzemeltetés 5 éves
időtartamra történő vállalásáľól (a kĺizgyĺlés a pályázat taryyźhan hozott határozatokat az
ĺisszes tulajdoni hányad szeľinti legalább egyszeru többségű jelenlét mellett, egyszer(i
szavazattobbséggel, megismételt közgytĺlés esetén pedig a jelenlévők egyszeru
szav azattobbsé gével fo gadj a el) ;

3.akilzgyúlésáltalelfogadottáraján|atokat;

4. a Józsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal Pénzügyi Űgyosztá|ya á|ta| kiállított igazo|ást aruő|,

hogy a pá|yáző társasháznak nincsen ťĺzetési elmaľadása a Jőzsefvárosi onkoľmányzatÍa|
szemben;

5. kapubejĺíľat felújítása esetén azigazo|ást a településképi bejelentési eljáľás lefolytatásáľól.

Az ađatlap mellékletét képezo dokumentumok a k<jzös képviselő által hitelesített másolati
példány formt4 ában i s benyúj thatók.

5. Pá|yánatokbenyújtásának határideje, helye

A pźiyazatok 2016. december 15. napjától a ľendelkezésľe álló keľettisszeg kimerĺiléséig
folyamatosan benyújthatők zárt borítékban ,,Világos kapualjak páIyźłzat,, megjelĺiléssel postai
úton, vagy személyesen a Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási ÜgyosztáIyának
titkátságán (1082 Budapest, Baross u63-67.III. em. 315.).

6. Apáiyázztokelbíľálása,kivitelezési,elszámolásihatáľidők

- A benýjtott pá|yźnatok megfelelőségét a Tźrsashźni Pá|yazatokat Elbíráló Ideiglenes
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatarsai
segítségével vizsgá|1a meg a pá|yźzatok benyújtását kĺjvető 30 napon belül. Hiánypótlásra a
felszólító levélben megadott hataľidőn belül van lehetősés.
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- A támogatásról a Bizotíság javaslata a|apján a Polgármester dönt. A támogatásról a

pá|yázatot benyújtó társasházak a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban
értesítést kapnak.

- A megpáIyázott munkálatokat a ttlmogatásí szerzodés a|áírását követő 60 napon belül
valósíthatja meg a társasház.

- Az igényelt támogatási összeg a tźtrsashźzak részéľe utólag, a munkálatok elvégzését
követően keľiilhet kifizetésre a támogatási szerződésben meghatározotÍ elszámolási
dokumentumok benffitása mellett. Az eIszámolás ľészeként minden munkálatra vonatkozóan
legalább a köztjs képviselő által hitelesített számlamásolatokat, a megľendelő és a kivitęlező
által is aláírt teljesítésigazolźtst, valamint a kivitelezővel ktitcitt szeruóđést, vagy az íĺásbeli
megrendelést be kell nffitani. Az e|számolás benyújtására, így a támogatás lehívására a

munkálatok befejezését kĺjvető 30 napon belül van mód. A hataridőben be nem nýjtott
elszámolás esetén a támogatétst a tarsasház e|veszíti. A tĺímogatási szeruődés megkötésekor
előre nem |athatő körĹilmény bekövetkezése esetén a társasház a kivitelezési, valamiĺt az
elszámolási hataľidő meghosszabbítását - a kivitelezésre, illętve az elszámolásľa nyitva á||ő

hataľidőn belül - egy alkalommal kezdeményezheti. A hosszabbítási kéľelem tárgyában a

Polgármester dont.

- Amennyiben a kivitelezés tényleges költsége csökken a pá|yázat ľészeként benyújtott
árajźn|atban szereplő összeghez képest, úgy támogatásként is a tényleges kivitelezési költség
kerĹil kifizetésre.

- ApáIyttzat keretében elnyert támogatási összegen felül felmerülő valamennyi többletköltség
a táĺ sasŁlázat teŕheli'

A taľsasház tudomásul veszi, hogy amerĺryiben a pá|yázati dokumentációban valótlan
adatokat közöl, vagy a támogatás összegét nem a jelen pályazati ťe|hívásban foglalt
rendeltetésének megfelelően haszná|ja fel, a támogatás ĺisszegét vissza kell fizetnie.

A pályázatta| kapcsolatban további információ a Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosńá|yátő| kérhető a 459-2595 telefonszámon, illetve ügyfélfogadási
időben személyesen (1082 Budapest, Baross u63-67.III. em. 315.).
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