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Tisztelt Képviselő-testůĺlet!

1. Előzmények

A Józsefvárosi onkormányzat a Képviselő-testtilet I2ol2o10. (I\ĺ. 21.) szálmú' határozata

aIapján2o1o. ápľilis 30-áĺ kötött támogatási szeruőďést Pro Régió Nonpľofit Kft-vel, mint

Közľemfüödő Szervezette| azEwőpa Belvĺĺľosa Progľam megvalósításźra, A Támogatási

Szerződés 4. sz. me||éklete tartalmazzaaProjekt számszeľÍisíthető eredményeit.

A kötelező aďatszolgá|tatási hattĺ|ya a|á tartoző indikátorok közül a Támogatással éľintett

lakosok száma a rehabilitált település ľészen soľon az eredeti 4. szátmű mellékletben

bázisértékként _ szeľződésk<jtés koľi állapot _ 1698 fő, a pľojektzźráskor 1700 fő szeľepel.

Fenti számok[ĺzźtő|aga felrijításokkal érintett városľész lakossági adatai.

^ 
4. számÍl melléklet egyéb szakmai indikátorai között szeľepel az tizlethelyiségek

kihasználtsága a városľehabilitációs beavatkozások á|ta| érintett teľületen, a soron

bázisértéIď<ént857o,aprojektzárásra877o-otvállaltazonkormányzat.

ÉR KĚZETT

Előteľjesztő: Csete Zo|tánmb. cégvezető / Rév8 Ztt.

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012.jú1ius 1-9. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az Eurőpa Belvárosa Program l Témogatási Szeruódés módositástľa

indikátorok módosítása

A napiľendet nyílt ülésen kell táĺgyalni, a dclntés elfogadásához egyszerĺ szavazattöbbség

szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi X

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi tr

Hatfu ozati jav aslat a bjzottsáĘ szőlmfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

mestárwalását.
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2. AzindikátoľokmódosításaTámogatálsiSzerződésmódosításkeretében

A Közremfüödő Szęrvezęt - Pro Régi Kft. - je|ezte, hogy az Iranyító Hatóság _ NFÜ _

útmutatása a|apjźn a lakosság szźlmára vonatkozó indikátor bázísértékét nullaként, továbbá a

projekt zárźsźra vonatkozó vállalást az egész akcióterulet _ Palotanegyed - lakossági ađataít

kell szerepeltetni. A teljes akcióteniletre kell vonatkoztatni azuzlethelýségek kihasználtságát

is. FentieketTsz módosításként kell számukra benýjtani.

Fentiek miatt sziikséges a 4. sz. melléklet móđositásaaz alábbiak szerint.

- a kĺitelező adatszo|gáItatási hatá|ya a|á tartoző indikátorok köZtil a Támogatással

érintett lakosok szźlma aľehabilitált telepĺĺlés részen soron abźuisérték nulla, aprojekt
zźlrásakor 10155 fo.

- Az tizlethelýségek kihaszĺáltsága a városrehabilitációs beavatkozások által éńntętt

területen soron a b ázisérték 7 40Á, a proj ekt zár źsakor 7 6%o'

A Képviselő-testiilet döntése a helý önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2),va|arnínt 8. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Ké ľe m az a|á.}bi határ ozati j av a s l at elfo g ad ás át

H,ł.rÁnozĺ'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. az Eurőpa Belváľosa Progľam Támogatási Szerzodés 4. sz. mellékletét módosítani

kívánja, az a|ttbbiak szerint:

- a kĺitelező adatszo|gáItatási hatá|ya aIá tartoző inđikátorok köZtĺl a

Támogatással érintett lakosok szárna a rehabilitált település részen soron abźlzisérték

nulla, a pĄekt zćĺrźĺsakor 10155 fő.

- Az üzlethelýségek kihaszntůtsága a városrehabilitációs bęavatkozttsok által

érintętt tertiletęn soľon abázisérték7Ł%o, aprojekt záttsakot 76%o'

Felelős: Polgármesteľ

Hatĺíridő: 2012.július 1 9.

2. felkéń a Rév8 Zrt-t a hatáĺozat 1. pontja szerinti mriszaki tartalom módosításához

szĺikséges Támogatási Szęrzódésmódosítás iránti kérelem összeállítására és a Pro

Régió Kft. felé történő benyújtásaľa.

Felelős: Rév8 Zrt. mb cégvezetője

Hataľidő: z)Iz.július 20.



3. felhatalmazza apo\gfumestert a2. pont szeľinti támogatási szerződésmódosítás iránti

kéľelem és mellékleteinek aláításfua.

Felelős: polgáľmester

Határidő : 2oI2. július 20.

4. amennyiben a Pľo Régió Kft. elfogadja a 2. pont szerinti támogatási

szerzőđésmódosítás iranti kérelmet, felhata|mazza a polgármesteľt a Pľo Régió K.ft.

által elfogadott Támogatäsi Szerzőđésmódosítás és mellékleteinek aláítására.

Felelős: polgármesteľ

Határiđő: a Tźlmogatási Szeruóďésmódosítás Pro Régió Kft. által toľténő elfogadását

követően.

A diintés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénztigyi Ügyosztály

Budapest, AoIz.július 12.
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Csete Zoltán

mb. cégvezető l Rlév8 Zrt.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

/,,,fu2 ^ŁDr. Mészáľ Eľika
aljegyző


