
Ą/,ĺ

Budapest Józsefuáľosi Onkoľ mányzat
testĺi|ete számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A Képviselő-testĹilet a 268/2015. (XII.03.) szźmtűhattrozatźlban felkérte a Polgĺírmesteľt a
Józsefuiĺrosi Túzfalfestési Pľogram (a továbbiakban: Progľam) kidolgozásaľa.

A Program ľészeként pźúyázati felhívás került meghirdetésre, melyről a Képviselő- testtilet a
I 47 l 20 I 6. (VI. 02. ) szźlmu hatźr o zatélban dontött.

A Képviselő-testĺilet döntésében a beérkezó pá|yázatok e|bírźllásźra egy ideiglenes bíráló
bizottságot hozott létre, 5 ftivel, akiknek feladata abeerkezo pá|yázatok kiértékelése, mely-
hez szakmai segítséget a Városépítészeti Iľoda és aFőepitész nyujt.

A Program az a|ttbbi pénnlgý konstrukcióban keľtilt elfogađásra: A tilzfa|ak felújításrĺnak
teljes bekeľĹilési összegéből a festék anyagköltségét a festékgyáľtő cég éůlrja, ez az összes
költség kb. IOYo-a, a maradék költség felét.felét fizeti a tfusashźz és az onkormĺĺnyzat.
Amennýben a táľsash źn nagyobb önľészt vállal, azt természetesen megteheti.

A településképi, épitészeti, helýörténeti, esztétikai szempontok figyelembe véte|ével az
alábbi feltételek érvényesiilését kell figyelembe venni a Program megvalós-ítiisp5orán:- 

ÉŘKEZE;T

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-test{ileti ülés időpontja:20|7. április 13. ...s2. napirend

Tá rgy : Javaslat a T ífufalÍestési Pľogľam módos itására

A napirendet gyi|tlzáÍt ülésen kell tárgyalni, a dontés elfogadásához egyszerĺĺ/minősített
szav azattobb sée szĹiks éses.

ErorÉszÍro sZERVEZETI EGYSÉG: VÁnosÉpÍľEszprr lRope

KÉszÍľprľs: KsllľpR ZSoMBoR, Ivłm GyoľcyvÉn
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYELiNEM IGÉ}IYEL. IGAZoLÁS :

JocI roxľnorr: |"JJ''Ą'
BpľgRrpszľÉsnp ALKALMAS
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Áoł-RnrĺÁN Eonĺe,

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|ernényezi X
Emberĺ Eľőfoľľás Bizottság véIeményezi -
HatźÍozati jav aslat a bizottsáE. szźLľrrźr a:

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az' e|łĺterjesz-
tés megtargyalásźt.
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- taľsadalmi összefogás, az onkormanyzat, a társasházak, múvészek, civil szerve.
zetek, festékgyĺáľtó cégek részvételével településkép javítása és a nłzfa| energeti-
kai szempontból is történő felújítĺísa érdekében;

- közteľületről vagy intézmények udvararóljól látható helyek legyenek előnyben;
- magyar népmesei motívum keľĹiljön afa|ra;
- igényes míĺvészi alkotĺísok keriiljenek a nyeľtes tarsashazak tllzfa|afua.

Az e|fogadott pá|yazati konstrukcióval kapcsolatban a Program részletes megvalósításaľól
érdeklődő Tĺĺĺsashĺízak ńszérol módosítasi javaslatok meriiltek fel.

Tekintettel alľą hogy a |47120|6. (VI.02.) számú képviselő-testiileti hatźlrozatban elfoga-
dásra keriilt pá|yázati konstľrrkcióban meghirdetésre került Józsefuĺírosi tiizfalfestési prog-
raÍnľa a kiírĺás évében jelentkezés nem volt, a tźlrsashźuak javaslatainak figyelembevételével
a páIy azati konstrukci ó éLta|akjtása j avasolt. (ld. 1 . melléklet)

A konstľukció kedvezőbb ťrnanszírozási fe|tételeket biztosítana a pźiyazők számźtra, mint a

Javasolt továbbá a feltételek közé bevenni, hogy csak olyan tílzfa|ak keriiljenek felújíĺísra a
Progľam keľetében, melyek szabadon maľadnak (a telekszomszédjuk nem épiil be _ vagy
azért, mert közteľiilettel YuEY, mert intézmény udvaľával hataľos). Amennyiben ez a módosĹ
tas nem töľténik meg, előfordulhat olyan eset, hogy a felújított tuzfa| melletti tires telek a
felújíüístól szálmított 2 éven belĺil beépiil és mind a tíĺzfalfestéssel felkertilt alkotas, mind a
hőszigetelés megseÍIrmisül, amivel tulajdonképpen feleslegess é vźůt a ráfoľdítás.

Felmeriilt tovźtbbá, hogy nem minden esetben atilzfalak hőszigetelése is, tekintette| azok'ra
az esetekre, amikor a fa|at mríľ korábban hőszigetelték, illetve amikor mellékhelyiségek
vannak a fal mtigött. Előbbi esetben elég lenne egy a|apozó réteg felkenése utźľ'i szinező
festés, míg utóbbi esetben a ti:zfal. műszaki állapotanak javítása után szintén egy a|apoző
réteg felhordĺĺsa, majd a szinezés is megtöľténhet.

A Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.javaslatara az önkormányzati fulajdonú bérhźľ:ak,
maganfulajdonban lévő lakóhźzak, vala:ľrlint az intézmények tíĺzfalfestési pźlyazaton való
indulĺĺsa is megengedhető lenne, melyek egyébként az összes többi feltételnek megfelelnek.

II. A beterjesztés indoka

A Józsefuaľosi onkoľmányzat fulajdonában lévő köztęrtiletek hasznźiatfuőlés használatlínak
rendjéről szőIő |812013. (Iv. 24.) tinkoľmźnyzatí rendelet alapjźn a Képviselő-testÍilet dön-
tése sziikséges a művészeti alkotasnak minősülő tź,rgyak, valamint a miĺvészeti ďkotasnak
nem minősĹilő vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktĺáblĺík elhelyezéséhez.

III. Döntés célja' pénzüryi hatása

A döntés célja Józsefuaros varosképkének javítása az iiľęs tí,lzfa|ak miĺvészeti alkotasokkal
töľténő színesítésével, valamint a |47/2016 (VI.02.) szźlmű képviselő-testtileti hatźrozatbarl
elfogadott 2016. évi Józsefuaľosi Tíĺzfalfestési Progľam pétlyazati konstľukciójának és mel-
lékleteinek módosítiísa.

azalábbiak szeľint:

t ámo satás i lrons trulrc ió

ielenlesi iavasolt

onľesz vissza nem térítendő
támosatĺĺs

onresz vissza nem térítendő
támosatás

tiĺzfalfestés összköltsésvetése 50% s0%

mĺÍszaki állapot és höszigetelő
képessés iavítźsa

s0% 50%

falfestés I5% 85%



ATílzfa|festési Progľam végľehajtasáľa 50.000 e Ft fedezet a ||705 címen biztosított.

IV. Jogszabátyi ktiľnyezet

Magyaľorszźąhelyi önkormaĺryzatďról szóló 20|1. évi CL)oo(IX. törvény (Mt'tv.) 42. $ 8.
pontja szeńnt a képviselő-testĺilet hatásköréből nem n:ŕirázhatő át a közteľület elnevezése,
köďéĺĺ szobor, múalkotas źůlitźsa.

A Képviselő-testtilet dĺintése az Mtifu. 23. $ (5) bekezdés 13. pontjan, valamint a Jőzsefvár
rosi Önkormźnyrat fulajdonában lévő közteriiletek használaüáról és használaüának rendjéről
szőLő |8/2013. (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontjĺán ďapul.

Kéremaza|ábbihatźĺrozati javaslatelfogadasát.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testĺilet úry dönt' hory

a Józsefuaľosi Tűzfalfestési Progľam páIyazati felhívását, valamint annak melléklete-
it módosítja ahatźtrozat melléklętétképező ,,20|7. évi TiĺzfďfestésiPélyávati felhí.
vás''-ra és felkéľi a polgĺĺľmesteľt annak az ö'nkormányzati honlapon és a Józsefuĺáros
lapj ában v a|ő közzétételére.

Felelős: polgármester
Hataridő: akiiz.zétételhatarideje a döntést követő l0 nap

A dłintés végrehaj tá sáú v égző szew ezeti erység: Városépíúészetĺ Iľoda

Budapest, 20|7 . ápľilis 5.

Ttirvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimán Edĺna

iegző
nevében és megbÍzásából

)" #ly*V ź^'Ią- dľ. Mészĺár Eľika
aljegyző



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzatKépviselő-testĺiletének
14812016. (vI.02.) és ,..12077 (Iv.13.) számú határozataival elfogadott

2017 . nvl TuZFALFEsTÉsI
P a.ĺv LzATI FELľrÍvÁs

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosĺ önkorm ányzatKépvisel&testiilete a 148ĺ2016. (vI.02.)
és ...12017 Gv.13.) számú határotatai alapján _páůyáu;atot ír kĺ Józsefváľos közígazgatási területén
lévő épĺĺletek . tinkormányzati tulajdonú bérhLánat magántulajdonban lévő lakóhánat
társasházako lalĺíssziivetkezetet intézmények . tűzfalfestésĺ munlĺíĺnak támogatására.

I.
Rendelkezésre álló pénzĺigyĺ keret

A Képviselő.testĺilet a2017. évi kti|tségvetésében vĺssza nem téľítendő támogatás cé|iából:

. tűzÍa|akfestéséhez

keretösszeget kiilönített el.

50 000 000,- Fr

II.
Támogatás mértéke és módja

Páiyánatot benyújtani csak az alábbĺ munlcĺkľa, azallá.ůbi támogatásĺ keľetek ktizött lehet

Tűzfa|festés esetén:
Pályĺázható munkák: a tlffia| műszaki állapotrĺnak javitźsa, hőszigeteléssel t0rténő ellátása és/vagy

a|apoző festés és művészi éľtékíĺ fedő festés.
Pályĺázlrató tĺámogatás: Azéńntetttűzfa|ak műszaki állapot.ának és höszigetelö képességének javítĺásához

az épületek legfeljebb 50%-os vissza nem térítendő támogatźtst igényelheüret a művészi érté|<íi

falfestéséhez az épületek legfeljebb 85%-os vissza nem térítendő támogatálst igényelhetnek. A
tĺĺzfalfestés je|en pźůyázat keretében műszakilag más munkával nem vonható össze. A támogatĺás
formája kizźtćiagvissza nem téľítendő támogatás.

m.
A je|entkezesi lap beszerzése, apáiyázat benyújtásának módja' helye' hatáńdeje' és az elbíľálás

határĺdeje

1.) A páůyánatok benyújtásának módja: Budapest Főváros VItr. kertilet Józsefvárosi Polgĺĺrmesteri
Hivatal Váľosépítészeti Iľodáján (1082 Budapest Baross lltca 63-67. trI. emelet 306.) adható be.

2.) tĺ páiyánatok benyújtĺńsának határideje: a rendelkezésre álló keľetösszeg kĺmerüléséig
folyamatosan

3.) Apáůyáaatok elbíľálásának hatĺĺľĺdeje: A páiyánatok beéľkezésétől szímított 30 napon belül
4.) A páiyáĺzatok eľedménye Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefráros onkoľmányzatĺĺnak

honlapjĺín, illetve a Józsefuĺáros Ujságban keriil kihirdetésre. A jelentkező épiiletek tulajdonosai /
tizemeltetői (kiizös képviselői) postai úton kertilnek értesítésre apályáuat eredményéről.

IV.
Általános ľészvételÍ feltételek:

l.) Az épiiletek a ,"Jelentkezési adatlap'' kitöltésével és csatolásával, valamint ezeknek afr'. fejezetZ.) -
4.) pontjaiban jelölt helyen, módon, hatĺáridőn beliili beadásával jelenthetik be a páůyáuaton történő
r ésnl éte|i színđékukat.

2.) Apźiyäuati dokumenĹáció átvétele és benyujtása dfimentes.
3.) A támogatáts kizaľólag az elfogadott tílzfa|festési munka és az eÍlhez tartozó mĺĺszaki felújíüás

és/vagyhőszigetelés ťlnanszírozÁsáľa használható fel.
4.) Apźůyźvaton nem vehet ľészt azatźrsashźz,vagy aza|akźsszövetkezet(atovábbiakban együttesen

tlársasház):
a) amelynek korábbi páiyźuati támogaüás visszaťuetésénél két hónapot meghaladó törlesztési

elmaľadása áll fenn.
b) amely az etmtit két évben kiíĺt tinkoľmźnyzati ťlnanszírozÁstt pźůyázatokon úímogatást

tźnsasházhibájából, azoĺlkormányzat és a TarsasháEközöttmegállapodĺás megkötésére
sor' vagy a megkötött megállapodásban vállaltaknak hatĺáľidőľe nem tett eleget.

nyeĄ de a
nem keľiilt

4,



5.) A társashaz az e|só ktizgytĺlésen a felújítási munkát és a szĺikséges hatźrozatokat, az összes tulajdoni
hányad szerinti legalább eryszerű többségĺĺ jelenlét mellett egysznĺu szavazattöbbséggel fogadja el,
megismételt közgýlés esetén a jelenlévők egyszeríĺ sz.avazattöbbsége sziikséges. Irásos szavazás
esetén ahatfuozathozata|hoz a tulajdoni hányad szerinti egyszeľíi tiibbségű szavazatarány szükséges
(aszavazźské,tfajtájaegyiittesennemalkalmazhatí).

v.
Apá.Jyánat elbíľá|ása

|.) Apźiyázatok felbontrását a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatĺírsai és a Tűzfalfestési Bíráló
Bizottság tagjai közösen végzik.

2.) Hiĺánypótlásra a megadott hatĺáridőkiin beliil van lehetőség.
3.) A tĺímogaüís odaítélésénél figyelembe veendő kritériumok, biráůati szempontok:

. magyar népmesékkel kapcsolatos motívumok képi źbráz;oliźsa,
- azönerő mértéke,
. telepĺilésképibejelentési igazolásmegléte.

4.) Csak o|yan ťtlzfalakra nyujtható be pźńyáaat" amellyel hataros szomszédos telek a hasnäiatźből.
adódóan (pl.: közterĺi|et, intéanény udvara) nem épiil be. Foghíjtelek (iires építési telek) melletti
tlnfa|ra je|enpáiyázati program keretei kiizött tĺámogatĺís nem adható.

5.) A páiyázatokat Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzatĺának Képviselő-
testiilete áL|ta| fe|áL||itott Tűďalfestési Bíráló Bizottság bínálja el.

vI.
Sikeľes nyeľtes páiyáuat esetén teendő feladatok

l) A páilyázat elbíralását követően a tźlmogatásban részesii|őve| az onkormĺányzat megállapodást köt,
mely tartalmazza többek közi'tt a támogatĺĺs folyósítĺásĺínak és az elszĺmolás módjanak részletes
feltételeit.

2.) A munkálatokat a szerződés megkötésétől szímított egy éven belül be kell fejemi. Előľe nem látható
okok esetén a Támogatott _ tĺĺrsashráz esetén közgyíĺlés e tĺárgyban hozott dö,ntése a|apjźn- kérheti a
hatĺíridő hosszabbíüíst, amelyről a Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság diint.

3.) A Tĺámogatott legkésőbb a munka elkésziiltét követő 60 napon belül köteles benyújtani a közis
képviselő által hitelesített szźtm|arĺlásolatokat és a munka elvégzését igazo|ó dokumentumokat 2 _ 2
példĺányban.

4.) A TĺĺzfalfestésiPályáuat sorĺĺn elnyert támogatáson, valamint a költségvetésében szereplő munkákon
és az ott megielölt iisszegen feliili többletki'ltség a Támogatotüat terheli.

5.) Ha a tl:zfalfestés tényleges költsége kevesebb, mint a megállapodásban szereplö összeg, úry ennek
megfelelően a tĺmogatĺís összege is anányosan csö'kken.

6.) A tűzfalfestési munkĺák késziiltségét, e|végzését a Polgĺírmesteri Hivatal bĺármikor' e|óre egyez1etett
időpontban ellenőrizľreti.

7.) Az onkoľmányzat fenntartja a jogot, hogy a megál|apodás szerinti üímogaĹással érintett felrijítási
munkálatok dokumentĺĺcióiba betekinthessen.

s.) A Tĺámogatotüal kiitött megállapodásban foglaltak súlyos megszegése esetén az onkormányzat
jogosult a megállapodás azonnali hatĺállyal történő felmondására és a mĺáľ kifizetett tĺĺmogatĺás teljes
iisszegének követelésére.

9.) A Támogatott az onkormányzat źita| tĺámogatoff tlnfa| muvészi értékíí falfestését legalább 5 évig
nem bonthatja el, nem festheti át, kivéve a vis maior eseteket. Ellenkező esetben az onkormányzat
szźĺrlátraatźlmogatásösszegétvisszakellfizetni.

Budapest; 2017. áryn|is ....

dľ. Kocsis IWĺté
polgĺármester sk.

/
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Józsefuáľos Képviselő Testiiletének 148lf0l6.N|.02.\ és ...If017 (IY.|3.| számú határozataiva| elfogadott
Pá|yázati Kiíľás 2. szĺmú melléklete

MEGÁLLAPoDÁs

amely létrejött e5rrészről:
Budapest Főváľos VItr. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross ttca63-67.
adóazonosító száma: I57 3 57 15 -2-42
KSH statisztikai sámjel e: I57 357 |5-84 1 1 -32 1 -0 1

tiirzskönyvi azonosÍto szźmazl 357 15
képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
banksámlaszam: 1 0403 3 87-000285 70-00000000
a továbbiakban: onkorm őnyzzt,

valamint másrészről:
Támogatott neve, címe: ... (hľsz: ........'.....),
adószétma
Támogatott szźtm|aszáma: ............
Közös képviselő céýszemé|y neve: ... cég esetén képviseli:
postacíme:
a továbbiakban: Tĺámogatott
(továbbiakban egyiitt: Felek) közi'tt aza|u|írott napon és helyen aza|ábbi feltételekkel:

I. A megállapodás táĺrgya

a) A Felek megái|apítjátk, hogy a Budapest, VIII. keriilet utca ............ szám a|atti
Tĺámogatott az Önkormányzat által kiírt f017. évi tüďalfestési pźiyázaton, a műszaki állapot és
hőszigetelő képesség javitásáĺa maximum 50oń-os, a falfestés tekintetében maximum 85oń-os,
összesen maximum ...,. Ft ö'sszegíĺ vissza nem térítendő támogatátshoz jutott az
onkormányzat Képviselő-testiiletének 147l20t6. (vI.02.) és ...J2017. Gv.13.) szímú hatfuozatai
a|apján.
Az elnyert tĺámogatiís kizźrćiag a páůyánztban megieliilt -............;...........
munkára használható fe|, a benyujtott pźůyázati dokumentum részét képező tételes kivitelezői
árajánllat szerint.

b) Az a) pontban megielölt tűzfal festési munkát a Támogatott a szBrződés megkötését kiivetö l éven
belĺil köteles elvégeztetni. A tĺizfal festés elvégzését, valamĺnt a műszaki átadást követően a
Támogatott köteles benyújtani a kiiztis képviselő által hĺtelesített szĺĺmlamásolatokat és a
munka elvégzését igazo|ő dokumentumokat 2 példányban' legkésőbb a munka befejezésétől
számíÚott 60 napon belĺĺl. A hatĺáridők elmulaszĹása szerződésszegésnek minőstilnek.

u. A.támogatás folyósítĺása

a) A trámogatĺís foýósítására _ a páiyázati kiíľásnak megfelelően _ a szźtm|amásolatok ellenében (az
eredeti szÁlm|a bemutatĺása mellett), a Támogatott á|tal jelen megállapodásban megielölt szĺrnlájrára
történő áfutalĺással kerül sor.

b) Elszímolásként az a|átbbi dokumenfumokat2-? példányban kell csatolni az a|ábbi sorľendben:
- a mĺndenkoľ jogszabálý előíľásoknak megfelelően kĺtt'ttłitt szĺĺmlďszímlák másolata (a közös

képviselő igazo|ősánal, hogy az eredetivelmegegyező másolat) mellékleteivel (számlarész|etező) -
másolat

- vái|a|kozźtsi szerződés a Támogatott és a vállalkozőközött (miásolĐ'
- sziikséges jogerős hatósági vagy telepiilésképi igazo|ás,
- elfogadott álrajźn|atmásolata (költségvetés, árakkal, mennyiségekkel),
- áLtadís-áLtvéte|i jegyzćlkönyv másolata (minden közľeműkiidő źita| a|áirva

A másolatokat ,,Eľedetĺvel megegező hiteles másolat'' szövegezéssel és a közös képvĺselő
a|áír ásáx a| kell ellátn i.



c) Ha a benyújtott szźtmla összege kevesebb, mint a ĺámogatás 2-szerese, ennek megfelelően atámogatás
összege is arányosan csökken.

m. Egyéb kikötések

a) Az onkormrányzatot a tĺámogatĺás időtartama a|att e||enőrzési jog illeti meg, egyeztetett időpontokban
a munkálatok megtekintésére, a kiiltségvetés összegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántaľtĺłs és
bizonylatok áttekintésére.

b) Az elkészült tiĺzfal festési munkák źttadás-źf.vételre az onkormányzat je|en szerződésben kijeliilt
megbizattjźú meg kell hívni.

c) A Támogatott hozzájárul, hogy a szerződés adatait az információs önrendelkezési jogľól és az
információszabadságról szaló 2011. évi CXII. törvényben foglalt tartalommal az onkormányzat
közzétegye.

. *.A megál|apodás megszegése

a) Azonkormányzat jogosult a szeĺzódésazonnali haüályu felmondásáľa' ha a Támog atott azl. pontban
foglaltakon tul súýosan megszegi a megállapodásban foglaltakat. Azonnali felmondás esetén a
Támogatott a felmondás kézhenételét ktivető 15 napon belül ery összegben köteles visszaťrzetni a
már felvett (onkormrányzat áital' áLtvta|t) tamogatĺís összegét. Fizetési késedelem esetén a Támogatott a
ftk-ban meghatĺározottak szerint és mértékben késedelmi kamatot kiiteles fizc'tni.

A megállapodás végľehzjtásáÉrt felelősek:

Tĺímogatott részéről: .... telefon:

Budapest,2017.

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormanyzat képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgrármesteľ

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyzí3

Fedezet:
Pénziigyileg ellenj egyzem :

Paris Gyulané
gazdaságivezető

A megállapodás 1 pé|dányáÍ átvettem:

Támogatott képviseletében
(köziis képviselő neve)
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a Támogatott képviseletében


