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Képvĺselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Magyarország helyi önkormányzatairő| szóló 20||. évi CLxxXx. törvény kötelező
önkormányzati feladatként határozza meg a kerületi önkormányzatok számára a kózbiztonság
biztosításában való közľeműködést. E feladatok minél hatékonyabbá téte|e érdekében a Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testi'ilete źńta| a23912016. (xII.01.) számuhatározatta| elfogadott ,,Világos
kapualjak'' pľogľam kiírásával pźůyázati lehetőséget biztosított a kertileti társasházak számára,
amelynek keretében a lakóközösségek a társasházak kapubejáľatainak megvi|ágítźlsát szolgáló
alkonykapcsolós lámpatestek felszereléséhez, és a bejáľati kapuk teljes körű he|yreá||ításźthoz
igényelhetnek vissza nem téľítendő támogatást, összesen 450.000 Ft összegben'

A táľsasházi közös képviselők visszajelzései szerint a kapuk helyreállítására, fe|űjitźlsára vonatkozó
munkálatok kisebb volumenű munkák, amelyet a szakemberek jellemzően akkor vállalnak, ha több
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Határ ozati javasl at a bizottsźry számźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjeszés
megfárgya|ását.



megbízás is társul hozzäjuk. Ennek következtében egy kivitelező jellemzően több, akár 10 ház
kapubejĺáratának felújÍtását együttesen vállalja. A kozös képviselők visszajelzései, valamint a
páiyázatokjelentős részét érintő határidő-hosszabbításra irányuló kérelmek nagy számźtra tekintettel
indokolt a munkálatok elvégzésére jelenleg nyitva álló 60 napos határidő meghosszabbitása.

A jelenlegi módosítás a Jőzsefvárosi onkormányzat kerületi tfusasházak megujításĺáľa irányuló
programjának keretében a pźiyáző házak, illetve képviselők munkáját kivánja elősegíteni,
megkönnyíteni, valamint a határidők meghosszabbításźra irányuló kérelmek szźtmának mérséklésével
a Hivatal adminisztrációs terheit csökkenteni, apźůyázatok lebonyolítását göľdülékenyebbé tenni.

Fentiek a|apjánjavaslom akivite|ezésre nyitva álló hatráľidót 180 napra módosítani, és a módosított
hatáľidőt a Képviselő-testtilet döntését kovetően elbírálásra kerĺilő valamennyi pá|yźnatra a|ka|mazni.

A pźůyźľ:at nagy érdeklődésre tart szźlmot a tźrsasházak körében, a Társasházi Pźiyázatokat Elbíráló
Ideiglenes Bizottság eddig 120 darab pá|yźnatot bírált e|,54.473.364 Ft összegben, ezért javaslom a
pá|yázati forľást kiegészíteni apźńyázatokfolyamatos éľkezése okán további 35 millió forinttal.

il. A beteľjesztés indoka

A páiyźnat kiírása' és annak módosítása tárgyában a döntés meghozata|a a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.

ilI. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a józsefuárosi társashźzak esztétikai megrijulásához va|ő hozzźĄáru|ás ľévén a
településkép javításának, valamint akozbiztonság növelésének hatékony elősegítése. A pá'|yázatkíírás
módosítása fedezetet nem igényel.

A döntésnek pénzügyi hatása van. A pźůyź.zati fonás kiegészítésére javasolt 35.000 e Ft fedezetét
javaslom az á|ta|ános működési taľtalékról biztosítani.

Iv. Jogszabályi ktĺľnyezet

Magyaľoľszág helyi onkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. tcirvény (Mötv.) 23. $ (5)

bekezdés 18. pontja szerint: ,,A kerijleti onkormányzatfeladata külonosen:
] 8' közremíikodés a helyi közb iztonság biztosítás óban.,,

F entiek a|apj án kéľem az a|thbi határ ozati j avas l at elfo gad ását.

Il.ą,ľÁnoza.Tt JAvAsLÁT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a,,Világos kapualjak'' pľogram kiírásában a munkálatok elvégzésére nyitva álló határidőt 180

napra módositjahatźrozat mellékletétképezó módosított pállyźnati kiírás elfogadásával.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. szeptember 07.

2. ahattrozat 1. pontia a|ap.iźn felkéľi a polgármesteľt a módosítottpźL|yázati felhívás Józsefuáros
c. ingyenes önkormányzati lapban és a wwwjozsefuaros.hu honlapon történő közzététe|ére.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20|7. szeptember 28.



3. ahatározat 1. pontjában foglalt fe|hívásnak megfelelően, eľedményesen lefolýatott ptúyázati
eljárást kĺivetően felkéri a polgármestert' hogy az érvényes pźůyźaatot benýjtó társasházakkal
kösse meg a támogatźsi szerződéseket.

Felelős: polgármester
Határidö: pźůyźnati eljárás letblýatását követoen

4. a ,,Világos kapualjak'' pľogram e|oirányzatát 35.000,0 e Ft-tal megemeli az á|ta|tnos
műkĺjdési tartalék terhére' ezért az onkormányzatkiađás 11107-01 cím műkodési cél és

általános taľtalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatáról 35.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a ||705 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatás
á||amhánartáson kívülľe e|őirźnyzatára a ,,Világos kapualjak', pá|yázat kiegészítése címén a
társasházak részére vissza nem térítendő támosatás e|őirányzatára.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|7. szeptembeľ 28.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a f077, évi költségvetésről szóló
rendelet következő módosításán źů vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidó: a2077. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A dtintés végľehajtásáúvégző szervezetiegység: Gazdá|kodási Ügyosztá|y,Pénzugyi Ügyosztály

Budapest, 2017. augus rt r" t.8.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edĺna

iegyző
nevében és megbízásábó|

ŕ "WŹá.aż'dr. Mészáľ Erika
a|jegyző



męlléklet

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkoľm ányzatKépvise|ő.testületének
239 120|6. (KI.01.). számr'i hatá'rozatáxal elfogadott

,,vILÁGos KAPUALJAK', páiyázati felhívásnak

a Képviselő-testü|et 60120|7. (m.09.) és ... /2017. (D(.07.) számrĺ határozatána|

vróoosÍľoTT kiíľása

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete attrsasházakrészére a

239lf016' (XII.01.) száműhatározata a|apjźtn _ pá|yázatot ír ki Józsefuáros közigazgatási területén

lévő tarsash źnak és lakásfenntaľt ő szővetkezęti házak (a továbbiakban: társasházak) kapubej áratainak

utcafronti megvi|ágításźtt szo|gá|ő, alkonykapcsolóval működő kültéri |álmpátk felszerelésének,

valam int kapubej árataik fe lúj ítás ának tźmo gatását a'

A Képviselő-testĺilet a f0I6. évi költségvetésében vissza nem térítendő támogatásként tálrsasházak

kapubejáratainak megvilágítását szolgáló alkonykapcsoló lámpák beépítése, valamint a táľsasházak

kapubej aľatainak felúj ítása céljából

45 000 000,. Ft keľetösszeget különített el.

1. Apá|yázatcé|ja

Józsefuáľos közbiztonságának növelése a társasházak bejrárati kapuinak megvilágítását szolgáló

alkonykapcsoló világítótestek felszerelésének és kapubejáratai felújításźnaktámogatása révén.

2. A pályázók köľe

Budapest VIII. kerület Józsefuároskozigazgatási teľületén elhelyezkedő tźrsasházak,

3. Apá|yźuattfugya

Az onkorm ányzat ptt|yázat ítján a tźrsasházak sztłmára egyszeri, legfeljebb 50.000,-Ft osszegiĺ vissza

nem téľítendő támogatást biztosít a ház kapubejáratának utcafronti megvilágítását szo|gá|ő,

alkonykapcsolóval műkĺjdő kültéri lámpa felszereléséhez, va|amint 400.000,-Ft összegű vissza nem

téľítendő támogatást atźrsashtn bejárati kapujának helyreállÍtasához. A pá|ytnat benyújtható mindkét

munkanemre' đe akár csak az egyik munkálatra is. A lámpa beszerelése táĺgyában legfeljebb 50.000,-

Ft, míg a kapu felújítása tárgyźban legfeljebb 400.000,-Ft támogatźs igényelhető. Amennyiben a

ptůyáző mindkét munkanemre pá|yázni kíván, űgy az előbbiek figyelembevételével legfeljebb

450.000'-Ft igényelhető a két munká|at e|végzéséhez együttesen.

Amennyiben a társashtlz tőbb utcai bejáľattal rendelkezlk, tlgy a tźtmogatźst bejáľatonként veheti

igénybe.

A pá|yáző ttrsasház lakókozossége közgyu|és keretében jogosult kiválasaani a beszerelni kívánt

|étmpát, valamint annak felszerelést, illetve a kapu helyreállítását e|végző kivitelező személyét.

Amennyiben a pá|yázat részeként benyújtott árajánlatok a maximálisan pá|yázható 50.000,.Ft-os,

illetve 400.000,-Ft,-os összegnél kevesebbet tarta|maznak, úgy a támogatás összege is legfeljebb a

megpá|yázott összeg lehet' Amennyiben a közgýlés által elfogadott árajánlatokban szereplő összeg

meghaladja atálmogatźs összegét, úgy a munkálatok többletköltsége a táľsasházatterhę|i,
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A társasház a pá|yázatban vállalja, hogy a beépítéstől számított 5 évig megorzi és üzemelteti a

felszerelt világítóeszközt,, va|amint hozzź|źrul, hogy az Önkormányzat a ttĺmogatásról honlapján,

valamint a Józsefuáros újságon keľesztĺil tájékoztassa a lakosságot. Emellett vá||a|ja, hogy saját

költségén a ház kapubejáľatáná| jő| látható helyen elhelyez aE!, ,,Á ház kapubejáratának

megvilágítása és fetújítása a Józsefvárosi onkormányzat által meghirdetett ,,Vilógos kapualjak,,

program keretében kerüIt kialakításra.,, szijvegezésű, a tálrrogatásľól szóló informźrciős tźlb|át,

amelynek kihelyezését 5 éven átbinosítja.

4' Pźůyźzatifeltételek

A pá|yáző társasházakn ak a ptůyázat részeként az a|ábbi dokumentumokat kell benyújtania:

l. kitöltott adatlapot;

2. közgyűlési hatźrozatot _ jelenléti íwel, meghatalmazásokkal, íľásbeli szavazás esetén a

szavaző|apokkal egyĺitt - a pźiyázaton toľténő ńsz-ĺéte|ró|, a kivźiasztott kivitelező(k)ről, illetve a

kiválasztott világítótest beszerzési költségéľől, valamint az izęme|tetés 5 éves időtaľtamra töľténő

vtů|a|ásttő| (akozgyí|és a pźúyázat tárgyábanhozotthatźrozatokat az összes tulajdoni hányad szeľinti

legalább egyszerű többségiĺ jelenlét mellett, egyszeru szavazattobbséggel, megismételt közgytĺlés

esetén pedig ajelenlévők egyszetu szavazattöbbségével fogadja el);

3 . a kozgyulés által elfo gadott tr aján|atokat;

4. a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénztigyi lJgyosná|ya által kiállított igazo|ást aľról, hogy a

pá|yáző társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefuárosi onkormányzatta| szemben;

5. kapubejárat felújítása esetén azigazo|źst a településképi bejelentési eljárás lefolýatásáľól.

Az adatlap mellék|etét képező dokumentumok a közös képviselő által hitelesített másolati példány

foľmájában is benffi thatók.

5. Pá|yázatokbenýjtásánakhatárideje,helye

Apá|yázatokfOÍ6. decembeľ 15. napjától a rendelkezésľe álló keretösszeg kimerü|éséig folyamatosan

benyujthatók zárt borítékban ,,Világos kapualjak pźńyázat,, megjelöléssel postai úton, vagy

személyesen a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivata| GazdáIkodási Ügyosztályának titkárságán (1082

Budapest, Baľoss u 63-67 .III. em. 315.).

6' Apá|yźnatokelbírálása,kivitelezési,elszámolásihatáridők

- A benýjtott pá|yázatok megfelelőségét a Társasházi Pá|yäzatokat B|birá|ő Ideiglenes Bizottság (a

továbbiakban: Bizottság) a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatáľsai segítségével vizsgálja meg a

pá|ytnatok benyujtását követő 30 napon beltil. Hiánypótlásra a felszólító levélberr nregadott határidőn

belül van lehetőség. Atźmogatźtsró| a Bizottság javaslata a|apján a Polgármesteľ dönt. A támogatásľól

a pźlyázatot benýjtó társashźzak a döntés meghozata|át követő 30 napon belül íľásban értesítést

kapnak.

- A megpdlydzott munkálatokat a tdmogatási szerződés aldírdsdt kiivető 180 napon beliil valósíthatja

meg a tdrsashóz.

- Az igényelt támogatási összeg a társashtnak részére utólag, a munkálatok elvégzését követoen

kerülhet kifizetésľe atźlmogatźsi szerződésben meghatározotte|számolási dokumentumok benyrijtása

mellett. Az e|számolás részeként minden munkálatra vonatkozóan legalább a közös képviselő által

hitelesített számlamásolatokat, a megrendelő és a kivitelező által is aláírt teljesítésigazo|ást, valamint a
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kivitelezővęl kötott szerződést, vagy az írásbeli megľendelést be kell nýjtani. Az elszámolás

benyúljtására, így a támogatás lehívására a munkálatok befejezését kcivető 30 napon belül van mód. A
határidőben be nem nyújtott elszámolás esetén a tźlmogatźlst a tarsasház e|veszíti. A támogatási

szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény bekövetkezése esetén atźlrsasház a kivitelezési,

valamint az e|szźlmo|ási határidő meghosszabbitásái - a kivitelezésre, i|letve az e|számo|ásra nyitva

álló határidőn beliil - egy alkalommal kezdeményezheti, A hosszabbítási kérelem tźtrgyában a

Polgáľmester dönt.

- Amennyiben a kivitelezés tény|eges költsége csökken a pá|yázat részeként benýjtott árajélnIatban

szereplő összeghez képest, tlgy tźmogatásként is a tényleges kivitelezési költség kerül kifizetésre.

- A pźl|yázat keretében elnyeľt támogatási összegen felĹil felmeľülő valamennyi többletköltség a

tátrsashź"zat terheli.

A társasház tudomásul veszi, hogy amennyiben a pźiyázati dokumentációban valótlan adatokat közöl,

vagy a támogatás összegét nem a je|en pźůyźzati felhívásban foglalt ľendeltetésének megfelelően

haszná|jafel, a támogatás összegét vissza kell fizetnie.

A pá|yázattal kapcsolatban további információ a Jőzsefvérosi Polgáľmesteľi Hivatal Gazdálkodási

IJgyosztźt|yźĺtól kérhető a 459-2595 telefonszámon, illetve ügyfélfogadási időben személyesen (1082

Budapest, Baľoss u 63-67.III' em' 315.).

Budapest, f0I7. szeptembeľ 07.

dr' Kocsis Máté
polgármester


