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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Embeľi Erőfoľľás Bizottság vé|eményezi X
A Városgazdálkodási és Pénziigyi BizottságĺEmbeľi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterlesztés me stáľsv a|źsźt.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A helyi onkormányzatokért felelős miniszter az źĺI|anháZtartásért felelős miniszterrel közösen
pá|yźzatot hirdetett a Magyarorszźą 20|7. évi központi kcjltségvetéséről szőIő 2016. évi XC.
törvény (a továbbiakban: költségvetési tĺirvény) 3. mellékletII.2. pont a), b) és c) pontok szeľinti
onkormányzati feladatellátást szo|géůő fejlesztések tźmlogattĺsáĺa, melyľe települési
önkormány zatok, i l l etve tĺĺľsulásďk nyúj thatnak b e p áIy ázatot.

A pá|yazat célja többek kĺjzött az önkoľmźnyzatok által fenntaĺtott bölcsődébe és óvođába jaró
gyeľmekek minél magasabb színvonalon tĺjrténő e|Iátása, az egészségügyi a|apellźtás bińositása,
feltételeinek javítása. Célja tovźĺbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése,
valamint az önkormányzati tulajdonú, beltertileti közlekedési infrastruktúra fejlesztések
megvalósulása.

Pá|yázatí alcélok:
a) Kötelező önkormanyzati fe|adatot ellátó iĺtézmények fejlesztése, felújítása (továbbiakban:

intézmény fej le szté s),
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást
infrastrukturális fej lesztése, felújítása

nyujtó intézmény épületének vagy helyiségének
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ab) 70oÁ-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális _ kapacitásbővítéssel nem járó _ fejlesztése' felújítása (a továbbiakban:
óvodafej1esztés)
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (haziorvosi, htzí gyermekorvosi ellátás, védőnői
szoIgá|at, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastľuktuľális fejlesztése, felújítása
(a továbbiakban: egészségtigyi fej lesztés)
ad) Közĺis önkormányzat széh'hely hivatalanak infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfej lesztés)

b) óvodai, iskolai és utánpótlás spoľt infľastruktura-fejlesztés, felújítás, vagy új
spoĺtlétesítmény |étrehozása (továbbiakban: sportfej lesztés),

c) Belteruleti utak, jĺáľdfü, hidak felújítása.

A páLyźnat benffitásrínak feltétele többek között a megvalósítani kívánt beruhazás mtiszaki
dokumentációjának megléte' valamint ha nem engedélyköteles a tevékenység úgy az erĺől' sző|ő
tewęzőí nyilatkozat.

Amennyibeĺ a páIyézat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély
sziikséges, úgy a PáIyźnőnak vállalnia szükséges, hogy legkésőbb 2017. szeptember 15-éig
építésügyi hatósági engedéllyel fog rendelkezni.

A pá|yézaton vissza nem téľítendő költségvetési támogatás igényelhető. A maximálisan
igényelhető támogatás ĺisszege az I.a) alcél esetében 30 millió Ft, az 1.b) alcél esetében 20 millió
Ft, az 1.c) alcél_ fővaľosi kerületi önkormányzatok_ esetében 50 millió Ft. A támogatás maximális
mértéke fugg amegvalósítandó alcéltól, illetvę aPźiyáző egy lakosra jutó adóeľő-képességétől. A
pá|yazat szempontjábő| az adőęľő képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. c) pontja
szeľinti ađóerő-képességet jelenti. A Józsęfuarosi onkormźnyzatadóerő képessége 36.438 Ft.

Fejlesztési
alcél

Támogatás maximólis mértéke a Pályózó adóerő-képessége
alapián

0-18.000
Ft/fő

18.001-
25.000 Ft/fő

25.001-
40.000 Ft/fő

40.000 Ft/fő
felett

1.a)

fejlesztési
koltség
95"Á-a,

fejlesztési
költség
85o/o-a,

fejlesztési
költség
7So/"-a,

fejlesztési
költség
50o/o-a,

1.b),1.c)
fejlesztési

költség
85o/o-a,

fejlesztési
ktiltség
7S"/o-a,

fejlesztési
költség
65"/o-a,

fejlesztési
költség
50o/o-a,

EszközbeszerzéspáIyazati célonként abenlhźnási ĺjsszktlltség10%o-áig szrámolható el. A fejlesztés
megvalósítása során felmertilő egyéb kĺiltségek (külĺinösen tewezési, engedélyezési, lebonyolítási
költség, kozbeszerzési eljaľás lebonyolításĺának kĺiltsége, mííszaki ellenőrzés) összege nem
halaďhatj a me g az el s zámo lható kö ltsé gek l e gfelj ebb 5% - át.

A p áIy ázat b enyúj tási hatĺíri dej e :

. elektronikus felttiltés |ezárásaz 20|7. május 2.16:00
- papír alapon ttirténő benyújtás: 2017. május 3.

A KedvezméĺyezeÍIĺek a támogatásból megvalósulő beruházást a beľuhźnás megvalĺisításától
számított 10 évig az ercdeti rendeltetésének megfeleIően - a műköđtetésre vonatkoző hatályos

j o gszabáIyok betaľtás źw a| _ kell használnia.
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A Képviselő-testülęt a 15112016. (VI.02.) sztlmu hatérozatában elfogadta a Józsefuarosi
Egészségtigyi Eletpályamodellt' A modell keretében az önkormtnyzat kiemelten fontosnak tĄa a
jelenlegi gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújítását, korszerűsítését. A Képviselő-testÍilet az
58l20L7. (III.09.) szźrnű' hatźnozatában dönt<jtt arľól, hogy a Szigony ltca 2/a és 2lb szám alatt
tďálható gyermek és felnőtt háziorvosi ľendelők felújításahozfeđezetetbiztosít.

II. A beteľjesztés indoka
A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat a Jőzsefvźrosi Egészségügyi
Eletpályamodell részeként és annak keretében, tĺjbbek között a jeleĺilegi gyermek és felnőtt
haziorvosi ľendelők felújítását kívaĺlja végľehajtani. A Szigony utca2la és Llb szźtrn alatt található
gyermek és felnőtt hĺáziorvosi ľendelő teljes kcirű felújítása vált szĹikségessé a helyszínen folytatott
felmérések a|apjźn, mely magában foglalja egyebek mellett a nyíIźsztrócserét, homlokzat
felújítását, hő- és vízszigete|ést, burkolatok cseréj ét, gépészeti felújítást és az elektromos felújítást
is.

Fentiekľe tekintettel javasolt, hogy a Józsefuaľosi onkormźnyzat induljon a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter á|tal az á||afihtLztartásért felelős miniszteľľel közösen
meghirdetett onkoľmźnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásźra kiirt pá|yazaton a

Szigony utca 2la és 2lb szám a|att ta|á|hatő gyeľmek és felnőtt haziorvosi rendelők felújítása
céIjábő| az ac) pá|yázati alcél _ egészségügyi fejlesztés - vonatkozásábaĺ. A pá|yźnatban kötelező
saját fonást is biztosítani, melyre vonatkozó dcjntés a pá|yazati feltételek és az á||anhźztartásről
szóló tĺirvény végrehajtásaľól sző|ő 368/201 1 . (KI. 31.) Koľm. rendelet (Avr.) 75. $ (4) bekezdés a)

pontj a szerint a Képvi selő -testiilet hatásköréb e tafiozik.

III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A pá|yázat benyújtásával lehetővé válik, hogy az onkormanyzat a Szígony utca 2la és 2lb szám
a|att ta|á|ható gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők felújításahoz tárnogatźlst igényeljen saját

forrásanak kiegészítéseként.

A kivitelezési munkák és a miiszaki ellenőri feladatok ellátásanak tervezett becsült koltsége bruttó
124.000.000,- Ft. A páIyazati kiíľásban meghatátozottak szeľint a tźmogatás maximális méľtéke a
fejlesztési költségek 75%o-a, maximum bruttó 30.000.000,- Ft. Ezek figyelembevételével a becsült
kĺiltségek aIapjźn az onkormanyzatnak 30.000.000,- Ft támogatás igénylése esetén bruttó
94.000.000,- Ft örľésń' szijl<ségęs biztosítania, amely biztosított az onkoľmtnyzat 11601 cím -
ĺinként váIIaIt feladat - felújítási e|óftányzatźn.

A Képviselő-testület z0|7 , évi költségvetésében fedezetet biĺosított a rendelő felújítáSaÍa, melynek
ľészbeni kiváltása a pźiyázat benýjtásával lehetővé vźihat, így a felszabadított összeget az
tnkoľman y zat e gy éb fej le szté sekľe fordíthatj a'

A támogatást nem kell megelőlegezni, a tźnĺogatźlsi összeg a tétmogatói okirat elfogadásara
renđelkezésre álló határiđót követő 7 napon egy ĺisszegben keľiilfolyósításra.

Kedvezményezettnek eredményes pźiyźnat esetén vállalnia kell, hogy atźlmogatásból megvalósuló
ben:htnást a bęnńázás megvalósításától számított 10 évig eredeti ľenđeltetésének megfelelően
hasznáIja, az erre vonatkozó döntés hozatal a Képviselő.testĹilet hatáskörébe taľtozik.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet döntését a Magyarországhe|yi ĺinkoľmányzatairő| szőLő f}Il. évi CLX)oilX.
törvény 41. $ (3) bekezdése, az áILaĺĺhttztartástő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az Aw.75. $-a,
a|apjánhozzameg.

Kéremaza|ábbíhatźtrozati javaslatelfogadását'
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Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testület lĺgy diint' hogy

a helyi önkormányzatokért felelős miniszteľ á|ta| az á||amhźtztartáséľt felelős miniszterrel
közösen meghirdetett onkormanyzati feladatellátást szo|gźiő fejlesztések támogatásźra kiírt
páIyźaaton indul Szigony utca Zla és 2lb sztlm alatttalá|ható gyermek és felnőtt haziorvosi
rendelők felújítása céljából az ac) pálryázati alcél - egészségtĺgyi fejlesztés _ vonatkozásttban
bruttó 1 24.000.000'- Ft beruházási <isszköltséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . április 1 3.

aZ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tźtmogatásźra kiírt páIyázat

benffitásahoz cisszesen bruttó 94.000.000,- Ft saját foľľást biĺosított az onkormźnyzat
1 1 60 l cím felúj ítási előirányz atán terv ezett előirány zat terhére.

Felelős: polgĺírmester
Hatźrido: 2017. április 13.

eredményes páIyttzat esetén vá|la|ja, hogy a támogatásból megvalósuló bervhźaást a
beruhźlzás megvalósításátő| sztĺrított l0 évig eľedeti rendeltetésének megfelelően hasznáIja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7. április 13.

a hatáĺozat 1. pontja a|apjźn fe|hata|mazza a Polgáľmesteľt a pźiyźnat benyíljtásához
sziikséges dokumenfumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igénylő
hianypótlások aláírásźra és aMagyar Allamkincstaľ Budapesti és Pesti Megyei lgazgatősága
felé töľténő benyúj tásaľa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. május 2., esetleges hiĺínypótlásokat követően azonnal

A dtintés végrehajtátsátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.,Pénzĺigyi Ugyosztáiy

Budapest, 20|7, március 28.

Tĺiľvényességi ellenorzés :

Danada-Rimĺán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából
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