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Bizottság javasolja 
a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az  549/2018.  (VI.27.) számú határozatával döntött 

arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett TÉR KÖZ  2018  pályázat  „A"  programjára 

pályázatot nyújt be a „Csarnok Negyed Program - DériM Projekt -  A  Negyed főutcája" címmel, 

amelynek célja a Népszínház  u.  - Nagy Fuvaros  u.  - József  u.  - Német  u.  által határolt területek 
fejlesztése; a pályázatba bevont társasházak felújítása: Bérkocsis utca  12-14.,  Víg utca  15., 26.,  és 

Vásár utca  2.;  és a közösségépítő programok megvalósítása a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt. közreműködésével, valamint felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
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dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és annak a Fővárosi Önkomiányzat 

Főpolgármesteri Hivatala felé történő benyújtására. 

A  Képviselő-testület az  54/2018.  (VII.16.) számú határozatában elfogadta a „Csarnok Negyed 

Prop-am  — DériM  Projekt  —  A  Negyed főutcája" elnevezésű projekt elemeit, tervezett költségeit, 

valamint a projekt megvalósításában résztvevő együttműködő partnereket, és felhatalmazta a 

polgármestert a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 

A  Fővárosi Közgyűlés a  790/2018.  (IX.26.) számú határozatában megállapította a támogatásokat, 

amely alapján a Józsefvárosi Önkormányzat számára  270.000.000 Ft  támogatást ítélt meg a 

„Csarnok Negyed Program — DériM  Projekt  —  A  Negyed főutcája" elnevezésű projekt 

megvalósítására. 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  TÉR KÖZ  2018  pályázat keretében megítélt támogatás mértéke a Fővárosi Közgyűlés  790/2018. 

(IX.26.) számú határozatban foglaltak szerint alacsonyabb az igényelt  350.000.000 Ft  támogatásnál. 

Mindezek alapján a Képviselő-testület döntése szükséges a csökkentett,  270.000.000 Ft  támogatási 

összeg elfogadásáról, az önkormányzati önrész megemeléséről a Fővárosi Önkormányzat (a 

továbbiakban: Támogató) által előírt, kötelezően megvalósítandó programelemek megtartása 

mellett.  A 790/2018.  (IX.26.) számú határozat  2.  számú melléklete tartalmazza a Támogató által 

előírt követelően megvalósítandó programelemeket, amelyek a következők: 

gyalogosfelületek kiszélesítése, új burkolatok kialakítása 
utcabútorok kihelyezése 
növénytelepítés, fásítás 
parkolási rendszer felülvizsgálata, parkolóhelyek számának lokális csökkentése, parkolási 
problémák feloldása 
forgalomcsillapított csomópontok kialakítása 
kerékpáros sáv kialakítása 

A  felsorolt, kötelezően megvalósítandó projektelemek megegyeznek a közterület fejlesztési 

programhoz elkészített kiviteli és engedélyes tervek tartalmával. 

A  TÉR KÖZ  2018  „DériM" projekt költségvetését az alábbiak szerint fogadta el a Képviselő-_ 
testület: 

Költségvetés 
Összköltség  Ft 
(bruttó) 

Támogatási 
intenzitás 

Fővárosi 
támogatás  Ft 
(bruttó) 

 

Társasházi 
önerő  Ft 
(bruttó) 

Önkormányzati 
önerő  Ft 
(bruttó) 

Közterület 
fejlesztés program 

383 540 000 65% 249 301 000 

 

0 134 239 000 

Déri Miksa  11. 
felújítása 
(önkormányzati 
bérház) 

61 000 000 65% 39 650 000 

 

0 21 350 000  

Társasházi 
Program 

105 448 100 33,73602% 35 574 000 35 574 000 34 300 100 

Nem beruházási 
jellegű 
(közösségfejlesztő) 
tevékenység 

20 000 000 50% 10 000 000 

 

0 10 000 000  



Előkészítés 

             

(közterület 
koncepcióterv) 

3 060 000 50% 1 530 000 

  

0 1 530 000 

Előkészítés 
(közterület kiviteli 
terv) 

25 000 000 50% 12 500 000 

  

0 12 500 000 

Előkészítés 
(bérház tervezés) 

 

890 000 50% 

 

445 000 

  

0 

 

445 000 

Előkészítés 
(társasház 
tervezés) 

2 000 000 50% 1 000 000 1 000 000 

  

0 

Összesen 600 938 100 

 

350 000 000 36 574 000 214 364 100 

A  projekt a kötelezően megvalósítandó projektelemeken kivül nem beruházási jellegű, 
közösségfejlesztést célzó programokat is tartalmaz. Az Önkormányzatnak továbbra is szándéka az 
eredeti, komplex projektterv megvalósítása, így tehát a Támogató által elvárt, kötelezően 
megvalósítandó, közterületet érintő projektelemek, valamint a nem beruházás jellegű tevékenységek 
mellett a társasházi és bérház program is megvalósulna további önkormányzati forrás bevonásával a 
TÉR KÖZ pályázathoz kapcsolódóan, azonban nem annak keretén belül. 

A  csökkentett támogatás miatt a DériM projekt TÉR KÖZ  2018  pályázaton belüli költségvetése az 
alábbiak szerint alakul: 

Költségvetés 
Összköltség M 
Ft  (br) 

Támogatási 
intenzitás 

Fővárosi támogatás  Ft 
(br) 

Önkormányzati önerő 
Ft  (br) 

Közterület 
fejlesztés program 

383 540 000 65% 249 301 000 134 239 000 

Nem beruházási 
jellegű 
(közösségfejlesztő) 
tevékenység 

13 338 000 50% 6 669 000 6 669 000 

Előkészítés 
(közterület 
koncepcióterv) 

3 060 000 50% 1 530 000 1 530 000 

Előkészítés 
(közterület kiviteli 
és engedélyezési 
terv) 

25 000 000 50% 12 500 000 12 500 000 

Pályázati 
költségvetés 
összesen 

424 938 000 64% 270 000 000 154 938 000 

A  Közterület fejlesztés program (a kivitelezés, valamint a hozzá kapcsolódó tervezési 
költségek) változatlan tartalommal és összegekkel marad a TÉRKÖZ pályázat 
költségvetésében. 

A  nem beruházási jellegű (közösségfejlesztő) tevékenység és kommunikációs költségek 
eredeti  20.000.000 Ft  összegű költségvetése a csökkentett támogatás miatt  13.338.000 Ft 
összegre csökken. 

A  Képviselő-testület  54/2018.  (VII.16.) számú határozatában elfogadott pályázati 
dokumentációban szereplő, közterületekhez kapcsolódó megújuló ingatlanok (társasházak) 



száma  3  db (Bérkocsis utca  12-14.,  Víg utca  15., 26.),  melyek a pályázati döntést követően 
is változatlan tartalommal kerülnek felújításra a TÉR_KÖZ  2018  pályázaton kívül.  A  kieső 
fővárosi önkormányzati támogatást a társasházi saját forrás és a kerületi önkormányzati saját 
forrás megemelésével szükséges kipótolni  50-50%  arányban oly módon, hogy amennyiben a 
projektben tervezett költségeken túl további költség merül fel, azt a társasház biztosítja a 
megvalósításhoz. 

A  bérház programba betervezett Déri Miksa  u. 11.  szám alatti önkormányzati bérház 
felújítása is megvalósul, ugyancsak nem a TÉR_KÖZ  2018  pályázat keretén belül,  de  ahhoz 
kapcsolódóan, önkormányzati forrásból finanszírozva. 

A  DériM Droiekt TÉ12. KÖZ  2018  nálvázaton kívüli költsé vetése: 

Költségvetés Összköltség  Ft  (br) 

 

T
(b

á
r
r
)
sasházi önerő  Ft 

 

Önkormányzati önerő  Ft 
(br) 

Déri Miksa  u. 11. 
felújítása (önkormányzati 
bérház) 

51 000 000 

  

0 51 000 000 

Társasházi Program 105 448 100 52 724 050 52 724 050 

Előkészítés (bérház 
tervezés) 

 

890 000 

  

0 

 

890 000 

Előkészítés (társasház 
tervezés) 

2 000 000 1 000 000 1 000 000 

DériM projekt 
pályázaton kívüli 
összköltségvetése 

159 338 100 53 724 050 105 614 050 

A  DériM projekt TÉR_KÖZ  2018  pályázaton belüli  es  pályázaton kívüli költségvetése tehát az 
alábbiak szerint alakul: 

Költségvetés 
Összköltség 
Ft  (br) 

Támogatási 
intenzitás 

Fővárosi
,
 

támogatás  Ft 
(br) 

Társasházi 
önerő  Ft  (br) 

Önkormányzati 
önerő  Ft  (br) 

 

DériM projekt 
TÉR_KÖZ 
pályázaton belüli 
összköltségvetése 

424 938 000 64% 270 000 000 

  

- 154 938 000 

DériM projekt 
pályázaton kívüli 
összköltségvetése 

159 338 100 

   

- 53 724 050 105 614 050 

DériM projekt 
költségvetése 
mindösszesen 

584 276 100 

 

270 000 000 53 724 050 260 552 050 

Az önkormányzati önrész mértéke a Képviselő-testület  54/2018.  (VII.16.) számú 
határozatában elfogadott  214.364.100 Ft  összegről  260.552.050 Ft  összegre emelkedik. 

A  TÉR_KÖZ  2018  pályázat keretében nincs lehetőség műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, 
közbeszerzési és projektmenedzsment költségek elszámolására. 
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A  támogatói döntést követő  90  napon belül,  2018.  december 26-áig Együttműködési Megállapodást 
szükséges kötni a Támogató és az Önkomiányzat között a fővárosi támogatás mértéke és a 
kulcsfontosságú projektelemek megjelölésével. 

Az Együttműködési Megállapodás aláírását követően az együttműködő partnerekkel (társasházak, 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.) is megállapodást kell kötni, és egyeztetni szükséges a 
pontos műszaki tartalom, illetve a programterv kidolgozásáról. 

III. Döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a DériM projekt komplex megvalósítása részben a TÉR_KÖZ  2018  pályázat keretén 
belül fővárosi támogatás elfogadásával, részben további önkormányzati önrész bevonásával.  A 
pályázat  270.000.000,- Ft  csökkentett fővárosi támogatásban részesült, ezért a programelemek 
közül a közterülethez kapcsolódó program és a nem beruházási jellegű program a TÉR KÖZ  2018 
pályázat keretén belül, fővárosi forrás biztosítása mellett valósul meg, míg a bérház program és a 
társasházi program a pályázaton kívül tud megvalósulni. 
A  Képviselő-testület  54/2018.  (VII.16.) számú határozatának  2.  pontja szerint nyertes pályázat 
esetén  214.364.100,- Ft  önrészt biztosított előzetes kötelezettségvállalás keretében a  2019.  évi 
költségvetés terhére önként vállalt feladatként.  A  módosított főváros támogatás ismeretében további 
46.187.950,- Ft  önkormányzati forrás biztosítása szükséges. Azonban a Déri Miksa  u. 11.  felújítása 
(önkormányzati bérház) a  2018.  évi költségvetésben a  11602  címen is tervezésre került 
önkormányzati forrásból, ezért a módosított DériM projekthez szükséges önkormányzati önerő 
összege, a  260.552.050,- Ft  csökkenthető  51.000.000,-  Ft-tal és  890.000,-  Ft-tal. Ennek tükrében a 
projekt megvalósításához a fenti képviselő-testületi határozatban szereplő előzetes 
kötelezettségvállalás összege  208.662.050,-  Ft-ra módosul. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  41.  §  (3)  bekezdésén, az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvényen, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  75.  §-a 
alapján hozza meg. 

Fentiek alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) elfogadja a Fővárosi Közgyűlés  790/2018.  (IX.26.) számú határozatának a „Csarnok 
negyed főutcája — DériM Projekt" elnevezési projekt megvalósítására megítélt  270.000.000 
Ft  összegű támogatást. 

b) a TÉR_KÖZ  2018  pályázat keretében a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projekt" 
közterülethez kapcsolódó programelemei és a nem beruházási jellegű programelemei 
valósulnak meg  424.938.000 Ft  összegben, mely  270.000.000 Ft  fővárosi támogatásból és 
154.938.000 Ft  önkoimányzati saját forrásból tevődik össze. 

c) a „Csarnok negyed főutcája — DériM Projekt" bérház programeleme (Déri Miksa utca  11. 
tervezése és felújítása) és a társasházi programelem (Bérkocsis utca  12-14,  Víg utca  15.  és 
26.  tervezése és felújítása) a TÉR_KÖZ  2018  pályázaton kívül valósul meg  159.338.100 Ft 
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os  Judi 
viselő 

összegben, mely  53.724.050 Ft  partneri önrészéből és  105.614.050 Ft  önkormányzati saját 
forrásból tevődik össze. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  november  29. 

2. módosítja a  54/2018.  (VH.16.) számú képviselő-testületi határozat  2.)  pontját az alábbiak 
szerint: 

„a határozat  1.  pontja szerinti pályázati cél megvalósításához bruttó  208.662.050,- Ft  önrészt 
biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében a  2019.  évi költségvetés terhére önként 
vállalt feladatként, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli 
meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  november  29. 

3. felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás mindkét fél által történt aláírását 
követően az együttműködő partnerek (társasházak, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt.) tájékoztatására, a velük való egyeztetések kezdeményezésére és a szükséges 
megállapodások, szerződések előkészítésére. 

Felelős: polgálinester 
Határidő: 2018.  november  29. 

4. felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges projektelemek 
részletes műszaki tartalmának kidolgozására és előkészítésére és az ehhez szükséges 
dokumentumok és megállapodások, szerződések előkészítésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  november  29. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2018.  november ..... 

- e 
dr.  Sä Eg Attila iiäás Istvánné 

polgármester alpolgármester képviselő 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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