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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi tr

}latár ozati iav as|at a bizottsilg szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óteqesztés

mestársvalását.

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

1. Előzmények
Budapest lózsefvźĺosi onkormányzatmegbízásából Rév8 Zľt. kidolgozta a Magdolna Negyed
Progĺam II. Pľojektet, amely a Kozép-magyarorczźlgi opeľatív Progľam (továbbiakban:

KMOP) keľetén belül KMOP 5.1.1.. Integrált szociális városľehabi|itáciő Kiemelt
proj ektként KMOP-S. 1.1' lB-2008-0001 azonosítő számon elfogadásra keľült.

A Józsefuáľosi onkormányzat a projekt megvalósításfua 2008. augusztus 0]-éĺ Támogatási

szerzodést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynokséggel, illetve a képviseletében eljáľó Pro
Regió Kozép-magyarországi RegionáIis Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val, mint közremúkcjdő

szewezettel.

Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat és a Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 89i2008.(II.27.) sz.

hatźrozata alapján2008. ápľilis 1l-én a Magdolna Negyed Program II. (továbbiakban: ,,MNP
II.'') megval ősításáraMegbízási Szerzódést kötött a projekt megvalósításának időszakáĺa.
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A Magdolna Negyed Pľogram II projekt fizikai megvalósítása 20L1'. május L6-án
befejeződott. A Közremfüödős Szeľvezet a ztrő kifizetési kéľelem és előrehaladási jelentés

elbíráIását, valamint a szükséges hatósági engeđélyek beszerzését kĺjvetően 20|I. november
f-átĺkezdte meg a projekt ZárőHe|yszíni Szemléjét. Ennek részeként, továbbá az azt követő
ún. korrekciós iđőszak keretében a projekt műszakí, pénzigyi-számviteli, kozbeszerzési,
monitoľing, valamint esélyegyenlőségi-fenntarthatósági elemeinek ellenőľzése zajlott.

A Kĺjzreműködő Szęrvęzet á|tal lefolytatott ellenőrzés során több olyan koľrekció
szükségessége meľtilt fel, amelynek soĺán a Nemzeti Fejlesztési Ügynokség által 2008-ban
elfogadott pźiyázati anyagban foglalt taľtalmat egyes projektelemek tekintetében összhangba
kell hozni a megvalósítás tényleges eredményeivel.

A helyszíni szemle egyes műszaki észrevételei (Lakatos Menyhén ÁHĺr pinceklub' Homok
ltca 7. mászőfal, valamint ciszternálk elhelyezése tigyében) a|apján a Nemzeti Fejlesztési
Ügynokség 20t1'. december 15-én szabáIytalansági eljárást indított, ami miatt a folyamatban
lévő hianypótlások felfü ggesztésľe keľiiltek.

A Váľosgazdálkodási ésPénzigyi Bizottság 19281201'1. (XII. 21.) sz.hatźtrozatában elfogadta
a szabálytalansági eljaľásra válaszként szo|gáIő 9. szému Támogatásí Szerződés módosítási
kérelmet, amely alap1án az NFU az eljárást20L2,. februáľ L4-énlezátta. Szabáiyta|anságot az
eljárás során nem állapítottak meg. A Támogatási Szerződés korrekciójráľa iľanyuló
hiánypótló dokumentumokat 2012. máľcius 2-ig szükséges a Pľo Régió részére benyújtaní.

2. ATámogatási Szeľződés 9. sz. mĺidosításának hiánypótlása

A Váľosgazdálkodási és Pénzid;gyi Bizottság t928l20II. (XII. 2I.) sz. határozatálban

elfogadott Támogatási Szerződés módosítási kérelem hiánypótlása keretében, az előterjesztés
mellékletét képező kérelem szövegét a TSZ 14. számu,,Eltérések listájď' c. mellékletébe
szükséges foglalni. Mellékeljük a TSZ "]'4. szálmű mellékletét.

3. Zárő Helyszínĺ Szemle koľľekciója l ATámogatźlsi Szeľződés 10. sz. módosításának
szükségessége

Egyrészt a Támogatási Szeľződés ,,Projekt számszerusíthető eľedményei'' c. 4. szźmil
mellékletének korľekciója szĹikséges a pľojekt eĺedményeként elért energia megtakaľítás
indikátoľának TJ-ban megadott éľtéke tekintetében. Mellékeljük a Tsz 4. számű koľrigált
mel1ékletét.

A Zárő Helyszíni Szemle.hiánypótlásának ĺésze a projektelszámolás és az önkoľmányzat,
valamint konzorciumi partnerei könyvelése közĺjtti összhang megteľemtése. Ennek
egyeztetése a Pro Régióval folyamatban van. Az ĺjsszhang megteľemtése érdekében a projekt
költségvetésének további koľrekciója szĹikséges, amely érinti a Tlĺmogatási Szerzodés ęgyes
p énzngy i m ellékl e teit.

A Pro Régió észtęvételei alapján a nem beruházási típusú tevékenységek költségvetési sorai,
és kĺiltség nemei (szakmai, illetve egyéb szolrgźltatáts) között átcsopoľtosításra van szükség.
Az átcsopoľtosítás lehetővé teszi a korábbi elszámolásokban elutasított 4 darab, mintegy 4,5

millió forint értékLL számIa ismételt benyújtását (BRFK, Secu-Alarm Bt., Wolfpress Bt. és a

Tarafde hajduks), és a mintegy I,7 millíátd forint összegű támogatás teljes lehívását.
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A pľojekt összköltsége a dęvizálban kiállított szźmlá'k átváitásának módosított dátuma miatt, el
nem számolható tétel miatt (kiilfoldi előadó szállásköltsége), valamint kerekítésekből és más
az önkormźnyzati könyvelés és a projektelszámolás k<jzötti ĺisszhang megteremtéséből adódó
korľekciók miatt mintegy 1.00ezer foľinttal változik. A költségvetés fő szémlaí minimális
mértékben váItoznak, a módosítás nem érinti az önkormányzati kötelezettségvái|alást, nem
igényel többlet költségvetési fedezetet. A projekt költségvetés koľrekcióinak Pro Régió általi
áŃezetése érdekében, a k<inyvelés és a projektelszámolás közötti összhang megteľemtése
érdekében a későbbiekben sziikséges a Támogatási Szerződés 10. száĺĺ:ru módosítása.

KérjĹik, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel Rév8 Zrt-t, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal
pénziůgyi ügyosztályával kozösen a Pľo Régióval egyezteWe készítse el a Támogatási
Szerződés 10. számú módosításához sztikséges dokumentációt (kérelmet, és a Támogatési
Szerződés releváns mellékleteit). Ezen felül hatalmazza fe| a Polgármesteľt a đokumentumok
a|áńrására, egyben kéľje fel Rév8 Zrt{ aľra, hogy a Pro Régió által elfogadott végső
dokumentumokat a Képviselő-testület elé a jóvráhagyást követően terjessze elő.

Kérjtik továbbá aTiszte|t Képviselő-testületet, hogy fogadja eI a Magdolna Negyed Progľam
II9. szélmű Támogatási Szeľződés hiánypótlásához kapcsolódó levelet, valamint aTSZ 4., és

L4. mellékleteit. A Prorégió kérésére fenti dokumentumokat zoLf. március 2-íg ke||

elj uttatnunk a Közreműkĺjdő Szervezetnek.

A Képviselő-testület dontése az otv. z. s. ę) bekezdésén alapul.

Itatározati j avaslat

A Képviselő-testület úgy dönt,

elfogadja a KMOP-5.1'.L.lB-2008-0001 sz. pľojekt Zátő Helyszíni Szemle
hiánypótlása keľetében a f\If. január 10-én benyujtott 9. számís' Támogatási
Szeľződés módosítás hiánypótlásttta adott vá|aszt az e|óterjesztés mellékletét képező
taľtalommal és felhata|mazza a Polgáľmestert annak aláírásfua.

Felelős : polgiíľmester

Hataľidő: AoLz. március 2.

1.)

2.) fe|hataLmazza a Po|gármestert az
Szerződés koľrigált, a ,,Projekt
mellékl etén ek a|áir ás ár a.

Felelős : polgĺĺrmester

Hatríľidő: f0I2. marcius 2.

előterjesztés mellékletét képező, a Támogatási
sziĺmszeľiĺsíthető eredménvei'' c. 4. szálĺru

3.) fe|hatalmazza a Polgármestert az e|őterjesztés mellékletét képező, a Tĺĺmogatási
Szerződés 

',Eltérések 
listája'' c. |4. szárlú mellékletének a|áírására.

Felelős : polgiĺľmester

Hatĺíridő: 2012. maľcius 2.
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4.)

s.)

6.)

7.)

felhatalmazza a Rév8 Zrt-t az 1..-4. pontban elfogadott dokumentumok Pľo Régió
Nkft. felé töľténő benyrijtásaľa.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 20If. marcius 2.

felhatalmazza Rév8 Ztt-t,hogy folytasson egyeztetést a Pľo Régió Nkft-vel és készítse
elő a Támogatási Szerződés 10. szźlmt módosításához sziikséges dokumentációt
(kérelmet, és a Támog atásí Szeruődés releváns mellékleteit).

Felelős: polgármesteľ

Hataľidő: 2012. marcius ]'9.

fe\hatalmazza aPo|gfumestert az 5. pont szerinti dokumentumok aláítására, és felkéľi
RévS Zrt-t a Támogatásí Szerzodés 10. száĺrlll módosítási kéľelméhez kapcsolódó
dokumentumok Pro Régió Nlďt' felé t<jrténő benyújtásara.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2012. mrĺľcius 19.

felkéľi RévS Zrt-t, hogy a Közremúkodő Szervezet jővźhagyását követően a

Képviselő.testület elé terjessze elő a Támogatási Szerződés 10. számú módosításának
r é szét kép ezo dokumentumokat.

Felelős: polgármester

Határidó: a Kĺjzľemfü<jdő Szervezet jőváhagyását követő képviselő-testtileti ülés

Budapest, z0I2. februźr 28.

Törvényességi eĺlenÓľzés :
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Csete Zo|tán
mb. cégvezető lPtév& Zrt.

,k.ű|^
Dr.Mészár Eľika
a je gy zot helyettesítő a|je gy zó
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Puskás Dániel
KSZ operatív vezető
Pro Régió Közép-Magyarcrszttgi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasanú Kft.
Budapest
Hermina út 17.
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Iktatószám:

IJgyintézo: Bereczki Melinda /PĺévT Zrt.

Telefon;
Fax:
e-mail:

Táľgy: Támogatási Szeľződés 9. sz. módosítási kérelem hiánypótlása

Tisztelt Puskás Dániel Úľ!

A KMOP-S.1.1./B-2008-0001 azonosítószźtmon nyilvántaľtott pľojekt Támogatási
Szerzodéséĺek 2012. januźr 10-én kezdeményezett 9. szźtmű módosítása tárgyźhan érkezett
hiĺánypótlási felhívásukĺa a következo vź.Jaszt adjuk.

1.) A Támogatási Szerződés módosításával éľintętt pľojektelemek tekintetében a
beruházásoknak a jogszabálynak, szerződésnek, szabványoknak és ľendeltetésszeľű
hasznáiatĺak való megfelelőségéta műszaki ellenőr a vonatkozó kifizetési kérelmek _ Homok
utca7. vonatkozásélbana 38., ciszternák vonatkozásábana23.,29.,34. kiĺrzetési kéľelmek -
dokumentációjában benyújtott jegyzőkönyveknek megfelelően igazolta.

2.) A szabá|yta|ansági eljárást a Nemzeti Fejlesztési Ügyndkség 2012. február I4-én |eztrta.
Az erro| szóló levelet 2012. februaľ 20-źn kézhez kaptuk, amely szeľint a Zźrő Helyszíni

. Szemle során megállapított műszaki megvalósítás tekintetében szabźůytalansźrynem tĺirtént. A
.. hiiánypótlási.felhívás 2.) pontja véleményiink szeľint nem releVáns.:l ..', .'] . . . '

j 
':

3):Mellékelj'ĺik:a.ý.,.sżttmű.Tsz.módosításhoz kapcsolódó El!éľések.listája c., aTSZ 14. sz.
mellékletét;

..'í1.n,ĺeileľ,eľuľiĺ Tsż''4..szźimt'mellékletének aktualizáiását'ä}ľójôtť eŕe'dmen
l '..ener$ĺá'megtákarítĺĺs indikátoľának TJ-ban megađott értéke tekihtetében.

veként eléĺ

' . : ....i .,:... : ,...,1..1.: :!'.1 ..,"..'.. ''

. :Kérem,.hogy.'a változásokat elfogadni és a nyilvántartásukban tĺi;rténo átvezetéséről mielőbb
éľtesíteni.'szíveskedj enek.

Budapest, 20If. máreius''...''

Tisztelettel:

.:I:i.i

X 1082 Budapest, Baross 1.63-67. B 459-2100
www jozsefuaros.hu



4. sz. męl|éklęt

A Pľojekt számszeľíisíthető eľedményei

Kimeneti (output) indikátor
l. Indikátoľ megnevezése A feilesztések által éľintett lakosság |étszźlma

Mértékesysés: Kiindulási éľték: Eľędeti célérték:
Módosított
Célérték:

Eléľésnek eľedeti
időpontia (év, hó):

Elérésnek módosított
időpontia (év, hó):

fő 12000 12000 r2386 2010 forl
Mérés módszere és wakorisása: KSHNépszámlálás,önkormányzatiadatszo|gá|tatás,évente

Indikátor megnevezése A fejlesztés nyomán elérhętő (köz- és profitorientált) szo|gźitatátsok száma a pľojekt által érintett

:elepĹilésrészen

Mértékesvsés: Kiindulási éľték: Eredéti céléĺék:
Módosított
Céléľték:

Eléľésnęk eredeti
időpontia (év, hó):

Elérésnek módosított
időpontia (év, hó):

íb r92 210 241 2010 20tl
Mérés módszere és svakoľisása: cnkormánvzati adatszolsáltatás 2008. és 201 1

3' Indikátoľ megnęvęzése Flelyi társadalmi akciókban résztvevők száma

Mértékesvsés: Kiindulási érték: Eredeti céléľték:
Módosított
Céléľték:

Elérésnek eľedeti
időpontia (év, hó):

Elérésnek módosított
időpontia (év, hó):

cb 200 500 626 2010 2011

Méľés módszere és gvakorisága: Kedvezményezeťti .ielentés, évente

Indikátor meqnevezése Interkulturális kéozési programok száma a Közössési Házban

Ménékęsvsés: Kiindulási érték: Eredeti céléľték:
Módosított
Céléľték:

Elérésnek eľedeti
időpontja (év, hó):

Elérésnek módosított
időpontja (év, hó):

db 0 l5 t5 20ta 2010

Mérés módszere és gyakorisáAa: Képzések száma, kedvezményezetti kimutatás
5. Indikátor megnevezése Lakőházak száma, amelyeknél a közös tęrületeket felúiították

Méľtékeeység: Kiindulási éľték: Eredeti céléľték:
Módosított
Célérték:

Elérésnek eredeti
időpontja (év, hó):

Elérésnek módosított
időpontja (év, hó):

db 4 23 23 2010 20rl
Mérés módszere és gyakorisága: Lakóéoiiletek száma. 20 l l .. műszaki dokumentáció

6. Indikátor mesneveiése Fęlúiított közteľületek alapterü|ętę

Mértékegység: : ;.ii:r.

. .r.'....'1.'

Eredeti célérték:
Módosított
Céléľték: 

'

Eléľésnek eľedeti '

időpontja'(év,:hó):
Elérésnek módosított
időpo. ntja (év,:hó):

nm ,,5000 9300 10300 2010 20tl
Mérés'módszere; éślgyakorisága: feľület felmérése; 20l l .; műszaki dokumentáció' .

Eľedmény indikátoľ
A támogatott proiektek eredményeként eléľt energiamęgtakarítas

. iłĺ..:l"'{lř

' l'iłi:ri'i :: j

Módosított 
',;'.;:!

Céléľték: . '.. 
-

pľe1iĺ$!ĺ$;$s$etĺ..'.;1
idŐponÍją.(év,..hĺ5): . :

E lýľé.s.q'e'.,Ę' mó d gsított
iđőpontja (év, hó):

TJ
-3oń-os csökkęnés
2008/09-hez képest 0,1 2010 2013

Mérés: módszere és' Éýakĺjľiságd: trnpi.*iqfcihącznÁ|Áą méĺéąc. ?oĺ ĺ és )o11 éwi értE|ż|lr.'ŕissłeĺ'"cÁni?t4cä.'.eołnnkeze|ői kimllfefás

2. Indikátor' męgnsveŹés.éi 1 l' Az intęřkulturális képzési Drogramokon részľvevők'śzáiia 
.

Méftékewses: Eredeti célérték:
Módosított
Célérték:

Elérésnek eredeti
időpgntją (év' hó):

Eléľésnek módosított
időponda (év, hó):

fő 0 250 .473 f0t0 20tc
Méľés módszere és svakorisága: Résztvevők száma. kędvezményezetti kimutatás

3. Indikátor megnevezése. . A,Homok utcai kö'zösséei célú spoľtudvart haszntiő diiĺkok, lakók száma

Méľtékegység:-, .''ijjl, Eredeti célérték:
Módosított
Célérték:

Elérésnek eredeti
időpontia (év,hó):

Elérésnek módosított
időpontja (év, hó):

fő 0 250 250 ', ., 2010 2012

Mérés.módszere és gyakorisáEa: A használók száma hetente átlagosan, kedvezményezetti kiňutatás



{. Indikátor megnevezésę Az öl.lkomńnyzati épületek mesúiításában aktívan résztvevő lakók száma

ä

Méľtékesvsés: Kiindulási éľték: Eredeti céléľték:
Módosított
Célérték:

Elérésnek ęľedeti
időpontja (év, hó):

Elérésnek módosított
időpontja (év, hó):

fő 50 200 239 2010 f0IÍ
Mérés módszere és svakorisása: Résztvevők száma. kedvezménvezetti kimutatás

5. Indikátor megnevęzésę onkoľmányzati telkęn kialakított szabadidőudvar haszntiőinak száma @ankó utca l 8.)

Méľtékesvsés: Kiindulási éľték: Eredeti célérték:
Módosított
Célérték:

Elérésnek eredeti
időpontja (év, hó):

Eléľésnek módosított
időpontja (év, hó):

fő c 250 2s0 f0l0 2012
Mérés módszere és syakoľisága: A használók száma hetęntę átlagosan, kedvezményezetti kimutatás

5. Indikátor mesnevezése Kéozési orosľamok résztvevőinęk száma

Méľtékesvsés: Kiindulási éľték: Eredeti célérték:
Módosított
Céléľték:

E|éľésnek eľedeti
időpontia (év, hó):

Elérésnek módosított
időpontja (év, hó):

fő c 60 80 2010 2012
Mérés módszere és syakorisága: A használók száma hętęntę átlagosan, kedvezményezetti kimutatás
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Támogatásí Szerzöđés
14. sz' melléklet

. Eltérések tístája

Keđvezményezett: Budapest Józsefvárosi onkorrnáĺlyzat
Postacím: 1082 Buđapest, Baross utca63-67.
Székhely: 1082 Buđapest, Baross utca 63-67.
Aláírásra jogoslllt képviselŕĺje: r]r. Kocsis Máté polgármester

A Kedvezményezett áttď benyújtott, KMoP-s.l'I/B-2o08-o0o1 azonosító száĺnon regísztrált
pá7yázatban és ahozzä kapcsolodó mellékletekben a Támogatási Szerzódés keđvezrnényezett
artĺĺ ďaírásának iđópontjátó| az a1äbbi valtozás történt:

Egyéb ok alapján:

A projekt végleges Akcióteruleti Tervének az alábbiak szerinti akt:ua7jzá|ása szrikséges.

.1. Homok utcai Kiizösségi célír Spoľtudvar kialakítása p2l3| projektelem
miĺszaki, szakmaí taľtalmán ak vättozäsa (Útmutató V. 1. pontja szeľint)

A Homok :utca 7. szärn aJatti sportudvaľ kialakítása esetében a múszaki, szakmai tartalom
helyettesító módosításáľa kerúl sor €Lz alábbiak szerint:

A múszaki, szakmď taľtďom helyettesító módosításának minósůl, amennyiben a
helyettesíto miiszaki, szakmai tartďom minđen szempontból legalább olyan paraméterekkel
bír, mint a hatályos szerződés részétképezó taĺtďom és ha nem változik negatív írányban a
pélyázat benyújtásakor váLllďt output és eredményindikátorok értéke. Eryéb szempontok
koziLl kiemelhető, hory a taľtďommodosítás á]ta] a sportudvar biztonságosabban
haszná'Iható.

A Budapest, Homok utca 7. szám ďatti sportuđvar kialakítása esetében múszaki tartďom
váĺtozás következett be.

,Kívonat az Akcióterületi Terv eredeti műszaki tartalomra vonatkozo részéból:
l

,. ,;< Rövíđl'projektleírás > A neryed' területén, de még annak ktjzelében sem tďa{ható olyan,
.sportoláśrą,la.iśzabádiđó eltoltésére. ďkďmas sportudvaľ, melyęt a'kornyék fiatďjď ígénybe
vehetnének... A;'.;:.sz,?bad!dŐ.; sportolássď vďó eltoltése "i ą.-,.."ĺiątąl-o.|+ál ' .j9l91tkę29
szenvedéiy,bôtegs,égěk.egłík' fontos eltereló tevékenysége'tehetne. Kiďakításara a.ńeryed
.vłąqleĺy.1-ié1enie$ł':ĺ.ltg[év'ó;..:.avary kéśőbb kíalalniló foghíjťe1kę.i.1ě-hiitň.c.:äikďmäś.l- .ł
sportudviłrtl'.a.l'ině#ěđ:ip.ryetl'en;..iškölája környékén lenne célszeŕ.r1,.ki-alélĺifąr.lia. Miv'el az
isko1aép'iilet1.ľJomoklutcai].száJnya 'mellett ery igen rossz állapotú,.statikailag is kifogásolható
önkormáľryzati.béĺház;tďáĺható,' mely elbontásra kerül, ezért a program:keretében ezeTI az
onkoqmányza|i|{ajaonú telken kíłaĺrjuk megvalósítani a spoľtudv11t 

'. 
' .' 

'' . ..' ,,'. ''' ,' '.-. '..
' Az ingatĺaĺr.EzłEiďé|yltltcái:'iskirláVď szomszédos, továbbá közvětlenül kapcsolódik:ä tómb
belsó, összefůsgőlen:] tobb önkormányzati tulajdonú ingatlanán elhel5zeżkedó beépítetlen
terulethez .(pl. Erđélyii ul'ĺ4.). Emia'tt ís indokolt a Homok utca' .7. sz?Ín: ďatti épůIet
bontásáva.l.felszabaduló területen, sportolásra ďkďmas sportuđvaľ kiďakítása.

HomokutcaíKiizĺissé8i.célúSportuđvarmííszakileírása
: '; . . ti

Tenrezett állapo.t: '. ;l :] ::,'.' :

"t-. '^' ,,- .

Elrendezés:'. .. '. . ' ''' . .' ' . ..'. ...' '

..A..megadot.t.tervezési program ďapjáLrr - sport-, szabadídouđvar..kiď'ąkításé : a teryezésí
.területen az a]ábbi létesítményeket elhelyezését biztosítottuk: a telek hossztengelye mentén
.nérypďyásl: 60l: . rnéteres: . futófolyosó, az iskolaépület menti területen l'abdajátékok



(kosárlabda, kézilabda' kispáLlyás foci) céljáLra szotgd7o pálya. A közösségí ház melletti
területen tďáLlhato e5ĺ kisebb - röplabda, tollaslabda lábtenisz játékra ďkďmas - Pá7Ya,
melyre keresztirányban két streetbďl pďyát is terveztunk. Ezen terůlet déli oldďához
csatlakozó védettebb részet ping-pong asztďok allíthatók fel. Az iskolaépiilet Homok
utcához ktizelí tÍizfalán mászófalat létesítiĹnk. Đz az elrendezés ďkďmassá teszí a
sportudvaľ eryes területeinek páľhuzamos használatát, úry, ľrogĺ azokon további mobil
eszközöket (p1. ugródomb) ís fel lehet állítani. A két labdapďya között - a Homok utca 7. és
az ErdéIyí utca 4. telekhatárán éjszakára zárhatő kerítés épůl. A Homok utcď terület
szomszédos telkek felőli hataroló fďaira hangszigeteló burkolat készül. A megmaradó
határoló fďakat szůkség szerint megerósítjük és helyszínen készult beton fedkóvel záĺjukIe.

Burkolatok:
A sportudvaĺ aszfaJt burkolatot kap az erós igénybevétel, a könnyebb, és olcsóbb
fenntaľthatóság és tisztántarthatóság miatt. A szukséges ůtéscsillapító felületek
gumiburkolattď készülnek. A csapadékvżeket a telken belül, coulé kaviccsď feltöltött
szíváĺgő árkokba vezetjuk és elszikkasztjuk. A szikkaszto árkok menti szakaszokon határoló
szerkezetek talajnedvesség elleni védelmere dörken.lemez felůleti szivárgót építůnk be.

Közvilágítás:
A közterületi jellegú használati mód következtében a tervezési területen közvilágítás
létesítendó. Az ingatlan megvilágítását az iskola, illetve a közösségi ház épületének tÍ1zfalära
szerelt fďikaľok bżtosítják.

Felszerelések:
A labdapáĺya területén kosáľpďánkkal erybe épített fémkapukat áĺlítunk fel. A kisebbik
päLya bontható, flexibilis hálóval készül, a Homok utca 5. felóli kerítésre szerelt kosárlabda
(streetbďl) pďánkokkď. A futófolyosó felfestéssel kerül kijelölésre. Az ískola falára
ľögzítjük a mászófalat. A további - mobil _ felszerelések a haszná]atnak megfelelo módon
heIyezhetók e1." (Kivonat vége).

2. onkoľmányzati tu|ajdonú |akóépĺiletek felújítása [K1l1] pľojektelemen be|iil egyes épületeknél a
ciszteľnák elhagyása (Utmutatĺó V.1. pontja szerint) ] '

Az alábbi.önkgymźnyżati lakóépületek esetében a műszaki, szakmai taľtąlom.'helyęttesítő módosításáľa keľĺil soľ
az a|ábbiak szeľint:

,i,,'l:'.": i. . .'ł. 
. i1l : ;r,:' ł j.l.:' l: -, i,. j'..l":.. j:

. Az:ąlábbili'gko1mttlvzati lakóép[tetek:ę$ętébęn műszaki tarta|omyfi|r1oaáq k.öy9t!9zetthg::.,.:. ' ' j- ' :. .'. j 
' :

. 'Kivonať:'äzAkcÍótęrii]ďj.Tew.aÍedeti.,.az önkoľmányzati lakóépü.lefek fęlujításéqak'éltaląĺt.os mĺĺs4ąki 'tarta|omra

' 
yq-.n1t'kqłéjÉ.s7,é.$ł_'\: c .. ; .'.. .. . 1. -.,'.. ...,

...'.''.'i:'.:-.i;lił':;i.:,:''.: ,';..;-' '.;.i'ł,.;:;....:'... ''. ''.
.'' ...';'...*1...'.',''.'-.i';::ĺ'.l'::.::. ::i.. .':i''.]'. .'.'.

..;.. . 1 ;; 1 ;.1 ĺiiii ;!1 ĺsi*ĺ i éĺ'lł,łi. ;;ł 
lą ),.sti+"i' : :;ń'"ĺ'-.

.,ŕRöYidľFľ,9jęktlęíľás> .... ..'':'''. ':,''''.:.i.]'l:i:i.ł'..'l..lii..':.Liiirĺ!..l;,:,.'ii..1.'..,;,..i,i:':.i; ;

Epíilętgépészet!,:.:hát47g;'1p1,;..A .legfontosabb feladat az épülelpk gépéqzętij ,ľ;ęndęuełeiń.9k.:!ętj.9s .fe!újítása,
.Iegtöbbszöľ: ez..a:'ue,ve!ékek.'teljes cseréjét jelenti. Az ę|haszná|ódott v,gze!ékęk üz'eĺnelte-1ése jelgntő5 többJet

ttiJtqégę!.iielept]laz Qn!(orÍnányzatnak:és a lakóknak is. Jelentős kö.rnyezeti. }árok.is kel,eÍkezr'lęk,..hiszen ąz
épüIetek taĺtőszĺirkězęteiť károsító és a lakhatatlanságig is nedves' !akáso|-é1t.felelős:falvizesedés oka is 'az
elkogodi{ltyg71p!ę$pk.'. ..;' . . .. i'ł-. lĺ.'ii i..;j' .'';,l.l:

Az udvaľok. félujítása.Śoľán ,az,ěgyre emelkedő vizdíj miatt a vizze| való takarékośkodás.megoJdására, ciszieľna
elhglvezéq.e,ąkifolyó:esővizűjra hasznosíthatósága érdekében, a köľnyę?t!i.&pptaľthatóság egyik elemeként.''
(Kivonat vége).

: - ,,.i'-:- ,:,' 1.,. . ..

Fe nti möđ9.śu1ás okat az aJábbiäkkal ind ok'olj uk :
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1. Homok utcaí Közösségi célú Sportuđvaľ kialakítása lt?l3l pľojektelem
mĺíszaki, szakmai tartalmán ak vältozása (Útmutató v. 1. pontja szerínt)

A mászófal elhagyását a.pá|yźuatbenýjtásakoľ nem' dę a későbbiekben aiźúámaszto1t.miíszaki és egyéb
szakmai szempontok indokolták - amelyek máľ megielentek aközbęszeľzési eljáľás során - az a|ábbiak szeľint:

Indoklás:
- A pá|yázat benyűjtásakor a' spoľtudvar helyén többlakásos társasház állt lakottan, ahol előzetes

feltárĺísokat nem lehętętt végezni. A lakók kiköltöztetésével párhuzamosan keľĺilhętett sor a fe|tárásra
azon a falszakaszon, ahova a mászőfal megépítését terveztiik. Koľábban ez a fa|szakasz a lebontott
épület által takarásban volt'

A feltárás soľán kiderült, hogy a fa|szakasz falazata a mászőfa| biztonságos ľögzítésére 'nem alkalmas.
A két épületfa| kozé a csapadékvíz bejutott, áztatatta a tég|źlkat. Sok tégla morzsolható állapotban volt,
kilazult, a fugákból a habarcs kipergett (a habarcs elöľegedett), afa|azat a sziláľdságából vesztett.

- A mászőfa| befogatás tú, rögzitését ębbę a fa|azatba csak aránytalanul magas költség ráfordítással
lehetett volna biztonságosan megvalósítani. A pá|yźaati anyagban erre a tétęlrę tęrvezett tisszeg a
költségeket nem fedezte vo|ĺa, ęzéĺt a közbeszęrzés kiírásában már a mászófa| megépítése nem
szerepelt.

- A mĺiszaki szempontokon felül figyelembe vettiik a Kesztyugyár és az iskola szakembęręinęk
javaslatait,azaz,hogy amászófa|haszná|atabiĺonsági szempontból veszélyes lehet.

Az MNP II projekt pźiyánati dokumentációjában szeľeplő műszaki tartalom az a|źhbiak szerint módosult, és

emia|t az alábbi aktualizálást szükséges végrehajtani az Akcióteľületi Teľvben (az a|ábbiakban csak azokat a
pontokat soroljuk fel, amelyekben változtatás töľtént):

Elľendezés:
,,A Homo k utc áho z kö ze|i tuzfa|źĺn mászôfa|at l étę s ítünk.'' m ondat k ikerü l.

Felszerelésęk
,,Az iskola fa|ára rögzitjuk a mászófa|at.'' mondat kikerül.

.A spoľtudvar vonatkozásában. a -helyettesítő miĺszaki, sząkm1ł tartalom igazo|hatóan legalább olyan
paramétére.kkel bír, mint a hatá|yos szeľzĺĺdés részétképező taľta|om.]A beľuháżás eredrhényeként łr em vóltozik

|: n|egaiÍív.;irányban a p,áIydzat benyíljtósakoľ'vtźllalt output és eiľedményindiklźtor. Egyéb szempontok közül

''kięňelhető;'hosý a taľtatommódosítás álta| a sportudvar biztonságosabbanhasznźihatő.

',I ';r...r:i

': l; -:' ...Kisfuvařäś]u. s.
: A,pśĹýźizat elný.erését.követően ismételtęn felülvizsgáltuk'az udVaroĺia zöldterület kialakításának lehetőségét' a

';:-rpiszteľna beipítéséĹ Helyszíni felmérést.végeztünk és bebizonyosodott, hogy' az' udvar szélességi mérete a
. ::közĺekedő sávl;biztosítása mellett kizárja a zöldfelület kialakításának,lo'lietőségét;:igy .a ciszterna beépítése nem

': 
indokolt. A'közbeszerzésnél máĺ. ezért nęm szerepelt a kiírásban ą cis4erna beépítéqe. Az erľę szánt összegből.az

' 
.udvárteUes felulěténęk burkolása megtöľtént, nem csak a pá|yazatÚäni".v"'"n Ŕoźlekedési úwońalé.

,',.,, ii

'.!nirłikl{śi'.;:,]|/:.:]..' 
; :

; ].l:: J.l.:.,:.Ń.*\fuÝaios 
u' 2/b

A: zźrt'.'éŠ. szilárd buľkolatú; udvarról 'nyílnak közvetlenül a .ftildszinti. lakások. Az udvaľ viszonylag kis
;,., .1ąJapteŕülěte...m!ptt...äzold.!gľü[et kialakításával a közlekedés, a.gýeŕmékgkjm.o'żgá9terg leg!ííĘü{t vo|ĺi, ežert a
. '. béĺlĺt.keľték:a sziläľd burkolat meghagyását. Zöld fetĹilet nélkiil.a ciszteľnä.funkciońálisan nem szükséges, ezért

nęm keriilt beépítésľe. Helyette á uerlok kérésének megfelelően a lépcsőházba eľedetileg nem teľvezett
o|aj|áb.v,zato1'k9s'zľetriink, me|ynek kiviteli költsége a ciszternáévu| ?^!P:';,1,ł..Tű,t?g.ĺ!it'P,!1lqT nem csökkent.



- Magdolnau.44.
A kivitelezés soľán a bérlők kifejezett kérésének megfelelően az udvarhaszntiat, va|amint a zöldfelület
gondozása'kapcsárr felmerült aggályok miaÍt az udvar teljes felülętének szilárd burkolattal való e|látása valósult
meg, ezért a ciszterna beépítésére nem volt szükség. A ciszterna helyett azudvar teljes felülete új burkolatot
kapott, melynek kiviteli költsége źLzonos a ciszternáéval.

Szerdahelyi u. 13.

A pźúytuatban igen, de a közbeszerzés,kiírásánál már nem szerepelt a ciszterna beépítése. A ciszteľna elhagyását

a bérlők kérték, meľt a meglévő zĺildtęri'ileten a cisztema elhelyezése a korábban telepíteťt növényzetet
veszé|yeztehĺe. Az épület esővíz-e|vęzetését a rekonstľukció keľetében megoldottuk, a növények locsolásához
keľti csapot biztosítottunk.

- Dobozi u. 17.

Az épüteten az épii|etgépészeti munkák utáni helyreállítási munkák (vakolás, festés, oldalfal.és padlóburkolat
helyreállítása) lakásokon bęlül a ktĺltségvetés kiírásból kimaradtak. A helyľeállítási munkákat el kellett végezni,
amelynek kiviteli költségét a cisztęma elhagyásával tudtuk bizosítani. A heýeállítási munkák értéke

meghaladta a ciszterna beépítésének kiviteli költségét.

Az MNP II projekt péiyźtzati dokumęntációjában szeľeplő miĺszaki tartalom az a|ź,ŕ,biak szerint módosult, és

emiaIt az alábbi aktualizálást szükséges végrehajtani az Akciótęriileti Tervben (az a|ábbiakban csak azokat a
pontokat soroljuk fel, amelyekbęn változtatás töľtént)

Eľedeti:
,,Az udvaľok felújítása során az egyľe emelkedő vízđij miatt avízze|vaIő takarékoskodás megoldásáľa, ciszterna
elhelyezése a kifotyó esóvízűjrahasznosíthatósága érdekében, a köľnyezęti fenntarthatóság egyik elemęként.''

Módosítási javaslat:
,,Az udvarok felújítása során az egyre emelkedő vízdíj miaít a vizze| va|ő takarékoskodás megoldására

üzemeltetési szempontból indokolt esetben, megfelelő műszaki feltételek te|jesülése esętén ciszteľna keriilt
elhelyezése a kifolyó esővizűjrahasznosíthatósága érdekében, a környezeti fenntarthatóság egyik elemeként.''

A helyettesítő műszaki, szakmai taľtalom igazolhatóan legalább olyan paraméteľekkel bíľ, mint a hatályos

szeĺzőđés részét képező taľtalom. A beruházás eľedményeként nem vóltozik negatív irónyban a pdlyózat
.benyújtásakoľ vlźtlalt output és eredményindíklttor. Egyéb szempontok köziil kiemelhętő, hogy a

:.,. tartalommódosítás .által'';a fejlesztés hosszú távú fenntarthatóstęa, a. lakóépületek.üzemoltętése'kedvezőbb
..fe'ltételekkelbiztosítható. .' '.. 

j']', '' ' ''.
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. A páIyázati dokumentáció eryéb tartďma vá7tozat|a:rl: .- .. 
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