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A Józsefuarosi onkormźnyzat újabb lépést kívrín tenni a kerületfejlesztésének érdekében.
Célul tűzi ki maga elé a keľület vonzerejének, népesség-megtaľtó eľejének növelését és a
kerületi életminőség fejlesztését. osszefiiggő iĺtegrá|t váľosrészi progľamok megvalósitásávaL
h'lvźnjaelérniazazonosithatókerületegységekléhej<ittét'

A Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a 16112011. (rV.21.) sz. határozatáva|
elfogadott ,,Budapest Józsefuáros onkormźnyzatźnak 4 éves gazdaságs programjď'
tartalmazza az onkormźnyzat 2011-ben kutulzött legfontosabb céljait. Ezen programban a
képviselő-testtilet a20|0-20|4közötti időszak egylk feladatanak hatźrozta meg a Budapest _
Józsefuáros Európa Belvarosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Progľam (továbbiakban:
Európa Belvárosa Program) II. ütemének kidolgozását, és megindítását.
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Az Európa Belvaľos Pľogľam I. ütemének elért eredményeire a|apoma, annak |ezárása után és
kiértékelésével párhuzamosan' javasoljuk, hogy az onkormányzat indítsa e| az Európa
Belvárosa Kulturális-gazdaságFejlesztési Program II. elnevezésű programot.

1. Előzmények - Euľópa Belváľosa Pľogľam
AzEurőpa Belvárosa Pľogram első. ütemét az onkormźnyzat előszöľ ZOO7-beĺ foga|mazta
meg és kezdte el programszeríĺen kidolgozni. Belső-Józsefuáros fejlesztésének egýk
legfontosabb célja az vo|t, hogy a közterületek és az épületek megfelelő kömyezetet tudjanak
majd biztosítani a megújuló kerületi tarsadalmi-gazőaság1 változásoknak. A negyedben
kialakult hazai és ĺemzetközi furizmus bíztosítja ak<ltuzöttjövőkép gazdasźry1 alapjźlt. Belső-
Józsefuaros természetes fejlődési lehetőségét a belvaľosi funkciók kiterjesztése, a már
meglévő kulturális értékek felmutatása, eľőteljes belső hálózattá szewezése, vonzeĘének
növelése, a Nagyköruton belüli vaľosrész egységes kulturális örökségi területté alakítása
biztosítja. A vendéglátás, a kulturális gazdaság szerep|ői erősítik a fejlődést és ezen kereszttil
j elentő s szźrrń munkahely kialakítását segíti elő.

Az Európa Belváľosa Program I. üteme a KMoP-5.2.2lB-2f-2009-0004 szźtmú pá|yázat
keretében valósult meg. Józsefuaľosi onkormányzat ZO|}-ben kötött támogatási szerződést
Pro Regió Közép-Magyarorszźęi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft.-vel, a Budapest _ Józsefuáros Európa Belviíľosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Progľam
megvalósítására.

A megvalósult 5 fejlesztési pľogram _ Városkép; oľökségvédelem; Közlekedésszervezés-
infrastruktura; Helý gazdaságfejlesztés; Promóció kereti közott, kozel 2mđFt
felhasznáIásával, 10 projekt valósult meg, és 2012. 10. 19-i hatĺíľidővel Iezáru|t a frz1kai
megvalósítás iđőszaka. Az 5 éves fenntaľtási időszak alatt, több indikátor méri a vállalt
célj aink telj esülését.

A program |eztrásakor készült kérdőíves felméľés, amely azt mutatja, hogy a fejlesztés
eredményével elégedettek voltak az itt é|o kerĹileti polgárok. Több elem - mint a kulturális
fesztiválok, a közterĹiletek megújitźsa, az ortofotó játék, vagy a Mikszáth téri épület
díszkiví|áýtása - egyértelmű siker volt. Nagyon fontos, hogy az itt élők a program nyomán
bizakodóbbak lettek a negyed jövőjével kapcsolatban, mint előtte voltak. Ezek a
visszaje|zések egyértelműen megmutatják, hogy a helyes irźny a váľosnegyed közösségi
együttmfüödéssel megvalósuló, kĺizösségi élet élénkítést célzó fejlesztése.

A civil szereplők _ melyek köZĹil az egýk legfontosabb partner a ,,Civilek a Palotanegyedért
Egyesület'' volt _ ľészvétele jelentősen segítette a program ismertségét. Az egyesiilet 5 éves
fennállása óta Belső-Józsefuaľos felvírágoztatásáért dolgozik. Cé|ja a városnegyed kulturális
ĺirökségeinek a megóvása és ismeľtté tétele, kulturális és szóľakoztatő szo|gáltatásainak
továbbfejlesztése valamint a helyi identitástudat megerősítése, amely azonos az Eurőpa
Belvárosa program cé|jáva|. Az Európa Belvárosa Program első üteme megvalósítása'
megfelelt az e|őzetes célkitíizéseinek. A tervezett II ütem alapvető feladata |esz, az első. ütem
eredményei megtartásanak tĺĺmog atása.

2. A jövő _ Euľópa Belváľosa Pľogľam II. ütem.
Az e|ért eredmények és éľtékek megőrzését Magyarország helý önkormrínyzatairő| sző|ő
2011. évi CLXXXIX' törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt feladatok is a|źttéĺĺ:rasztjźl<

és szfüségessé teszik. Az Mötv. 23. $ (5) bekezdése szeľint A kerületi önkoľmanyzat feladata



kiilönösen az 1. pont: a helý közutak, közteręk és parkok kezelése, fejlesztése és
tizemeltetése; a 7. pont: turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása; a 13. pont: a helý
közmúvelődési tevékenység tźmlogatása, a kulfurális öľökség helý védelme. Belső-
Józsefuaros éĺtékeinek megőrzése, az eddig eléľt eredmények folytatása, a II. ütem
legfontosabb célja. Az Euľópa Belvarosa Program II. elemei, az IntegrźtIt Váľosfejlesztési
Stľatégia és az elfogadott 2010-20t4 program' célkittĺzéseivel osszlrangban kerültek
kialakításra. A pľogram beruhĺízási, kĺizösségépítési és gazdaságösztoĺlzo tevékenységen
keresztiil szo|gtůja a vaľosrész érdekében tevékenykedő civilek ĺjnmenedzselohźt|őzatátt, és az
egyedi vaľosképi karakter megerősítését, eztital a vaľosrész tuiszt1kai vonzeľejének
növelését. A projektek a stratégia źita| kiťuzótt eľedmények elérését szolgáljfü. A stratégiai
célok egymás hatását eľősítve cé|ozzźk a váľosrész társada|mi, gazdaságtr, és váľosképi
megújulását.

stľatégiai cé|ok Akclóprogramok

a ku|turá|is és épĺtett

.irökség, az identitást őrzó

épü|etek megújítása Városrész turisztikai vonzeĘének növe|ése aIprogram

a varosresz gazoasa8ł

veBenyképessé8éoek nôve|é5e a

heIyi piacI szerep|6k bevonásávaI Közterü|etek minőségi megújítása aIprogram

cĺviI szeĺep|ők bevonása. a

heIYitáffidalmi kohéŽió

erćisĺtése, Identitást őrzó társasházak megújítása alprogram

Városrész gazdasági versenyképességének növelése a he|yi piaci szerep|ők bevonásávaI
alprogram

Az Európa Belvárosa Program stratégiai cél- és eszkcizrendszerének struktúra ttbrt/a

Az Európa Belváľosa Pľogľam II. ůitemének stľatégiai céljai
o a kultuľális és épített örökség, az identitást órző épületek megújítása,

o a közterületek fizikai és innovatív funkcionális megújítása,

o gazdasźtgi funkciók ösztönzése a helý piaci szereplők bevonásával,

o civil szereplők bevonása, a helý taľsadalmi kohézió erősítése,

. a difünegyed funkció további erősítése,

o ökologlkus szemlélettĺ hasznosítási ötletek kidolgozása.

Az Euľópa Belvárosa Pľogľam II. iitemének eszközei

Az Európa Belvarosa Program II. stratégiai céljainak megvalósítása
kialakításra e program eszkĺizrendszeľe. Az onkoľményzat a programot

érdekében keľül
az ítt élőkkel. a



negyedben vállalkozókkal együtt kívánja sikerľe vinni. Ennek érdekében - szabźiyozási
eszközök egyĹittalkalmazásźxa| - a helý lakossági és gazdasági kezdeményezéseket kívanja
támogatni, saját beruházásaiva|, páIyźnati támogatások meghirdetésével. .paját' közvetlen
forrásai mellett ktilső erőforrások bevonásának lehetőségét is megcé|ozza az onkormźnyzat.

Az Európa Belvárosa Program II. egyrészről a stratégiai célok megvalósítását elősegítő
alprogramok szerint épül fel, másrészről a kĹilső forľások, támogatások beérkezése, és az
együttmfüödő partnerek bevonása szerint tagozódik akcióprogramokra.

Az alpľogľamok stratégĺaĺ célok szerintĺ tagoződása
I. Vĺĺrosrész turisztikai vonzeĘének novelése alprogram

I[. Közterületek minőségi megujítása alprogram

III. Iđentitást őrző tźrsashźnakmegűjítása alprogľam

IV. Városrész gazdaságtr' versenyképességének novelése a helý piaci szereplők
bevonásával alpľogram

Az akció p ro gľamok megvalósítás mĺódj a szeľinti tagoződása
1. Komplex akcióprogram

2. Kĺizĺjsségi kezdeményezés tiĺmogatása akcióprogram

3. onkorm źnyzatí akcióprogram

Ez atobbszintű felépítés lehetővé teszi az onkormanyzatnak, hogy
. saj át kezdeményezéstĺ programj ai elkezdődj enek,

o a támogatási pá|yźnatai kiíľásra keľüljenek,

. megkezdje a helý ötletek, kezdeményezések bevonását,

o és ktilső források bevonását.

Az onkoľmźnyzat saját fonásaival megkezdi a szubszidiaritás elvének megfelelően a
progľam megvalósítását, emellett a ktilĺjnfele akcióprogramok és alprogramok egymásra
épülését biztosítja, valamint koordinálja az Elxőpa Belvárosa Program II. szereplőit és
tevékenységfüet.

Az akciőp ľo g ľa m o k m egva lósítás m ó dj a sze ri n ti tagoződősa

1. Komplexakciópľogľam

Az akcióprogram több alprogram együttes a|ka|mazását tewezí akkor, ha az <inkoľmányzat
jelentős kiilső erőforrásokat, támogatásokat tud szerezri és paľtnereket bevonni. Az
akciópľogľam központi elemei a Palotanegyed összefüggő, jelentős hźlőzati szerepet betöltő,
eddig fel nem újított közterületei, valamint az azo|<hoz szoľosan kapcsolódó, a stratégiai
céloknak megfelelő fejlesztések. Ilyen módon, komplexen, az eąyes közterĹiletek köré
szervezve alakul ki az akcióprogram. Az akcióprogram helyben érdekelt gazdaság szereplők,
tźrsashźzak bevonásával keľül kialakításra, és tartalmazza az ehhez szorosan kapcsolódó
kĺizösségi eseményeket.

Az akciópľogľam alpľogľamjai

] . a Vár o s r é s z tur i s zt i kni v o nz er ej é ne k ntjv e l é s e alpr o gr am



A felújított közterületek és a homlok'zati rekonstľukcíő hozzájźrul a negyed kulturális,
vendéglátó és furisztikai szempontu fejlődéséhez. Lehetőség nýlik kulturális rendezvények,
időszaki piacok, vásárok, tematikus séták, összefogott kulturális turisztikai helyek és
rendezvények létrehozásźtra. Azonos helyen és időben ismétlődő vásaľok (pl. könywäsár a
Gutenberg téren), turisztikai rendezvények állandó, visszatérő |átogatókozönséget vonzanak
és taľtanak meg hosszútávon.

] . b Kt;zt ertłl e tek minő s é gi me ýj ítás a alpr o gr am

Ennek keretében a Palotanegyed eddig még felnem újított, összefüggő rendszert alkotó útjai,
terei újulnak meg (például a Bródy Sándor utca, a Somogyi Béla utca, Rökft Szilaľd utca és a
Gutenberg tér eddig fel nem újított része). A Gutenberg tér burkolt térként való kialakítása
alkalmas új vĺírosi funkciók, például időszaki piacok számára,

I.c ldentitást őrző társasházak megújítósa alprogram

Az épitett kulturális kincs legveszé|yeztetettebb elemei a Lakőhźuak, amelyek a teľület
aľculatának alapvető megllatározó elemei. A megújított és a megujuló köĺerĹiletek mentén az
onkoľmĺányzat lehetőséget biztosít táľsasházak részere pá|yźuatok benyrijtására, amelynek
keretében támogatást nyerhetnek a felújítási munkálatokra.

l.dVárosrész gazdasági versenyképességének novelése a helyi piaci szereplők bevonásóval
alprogram

A közterĹiletek esztétikai megúju|ása, az új közösségi és üzleti funkciók megtelepedése emeli
a hely turisztika vonzerejét, gazdaság versenyképességét és további vásárlóeľőt csábít a
vĺĺrosrészbe. A megújult kozterĹileteken megjelenő új piaci erők hozzájĺíľulnak a városrész
gazd,aságs versenyképességének fenntartásához. Az önkormrányzat tźmogatja a fijldszinti
eltérő funkciók megjelenését.

2. Kłizösségikezdeményezésektámogatásaakcĺóprogľam

Az akciócsomag kisebb beavatkozttsokat tartalmaz, ame|y elsősoľban a helý lakosok és a
civil szereplők fejlesztésbe való bevonásával valósulhat meg. A Palotanegyed lakóinak, a
helý iizleti és intézméný szereplőknek, valamint a városrész érdekében tevékenykedő civilek
önmenedzselő és kezdeményezó há|őzatainak támogatása a program sikerének a kulcsa. A
civil szervezetek az onkormźnyzat kĺilonböző pá|yázatain részt vehetnek, a támogatásból a
stratégiai céloknak megfelelő beruhĺízásokat valósíthatnak meg.

Az akciópľogľam alpľogľamjai

2. o Vár o sr é s z tur i s ztikai v onzer ej éne k ntjv el é s e alpr o gľ am

Az onkoľmanyzat tźtmogatja a helý közösségek turisztikai célú ľendezvényeit,
önkorm ányz ati p źtIy ázat é s egyéb támo gatás ok formáj ában.

Közösségi kezdeményezésen alapulő, az a|áhbiakban kifejtett 2.b. Kazrcrületek minőségi
meýjítósa és 2.c identitást őľző tórsasházak megújítása alprogramoł keľetében megvalósuló
felujítási munkfü minďhozzájárulnak a negyed turisztikai vonzerejének növeléséhez,hiszeĺ
ezek is megfelelően tĺikrozik a helý lakosság saját épített kömyezete irłínti elkötelezettségét.

2' b Ko zt er ül e te k minő s é gi me gúj ítás a alpr o gr am

Civil szereplők bevonásával megújítható a közteľületi zöldfelületek növényállomĺínya,
példáulmegvalósu|hat a Lőrinc pap téren talá|hatő növényágyak évelőkkel való beültetése. A
közterületi berendezési tźtrgyak felújítása valamint kaľbantartása is megvalósítható civil



szeľeplők kĺizremfüĺjdésével (például a Mikszáth Kálmĺán téren a szökőlrut és a kerítés
javítása). Javasoljuk minden olyan civil kezdeményezés tźtmogatásá| amely a kĺiztertileti
zöldfelületek környezettuđatos szemléletiĺ megújításaho z jaru| hozzźt.

2.c Identitóst őrző társasházak meglĘítása alprogram

Az onkormźnyzat tĺĺmogatást ad olyan identitást őrzó, védett ęített örokség részétké:pez(5
(helý-' fővárosi-, országos műemléki védett épület, múemléki kĺirnyezet, helý vedett utcakép
valamint váľosképi szempontból kiemelt utcakép mentén ta|á|hatő, stb.) tźrsasházak
homlokzati, valamint belső udvarainak a megiĄításara, amelyek turisztikailag frekventált
helyen találhatóak.

2.dVórosrész gazdasági versenyképességének nÓvelése a helyi piaci szereplők bevonásával
alprogľam

A varosrész gazdaság veľsenyképességének növelése megvalósíthatő az eddig kiakniízatlan,
eltérő ťoldszinti funkciók további bővítési lehetőségeinek tĺĺmogatása á|ta|. A ker{ileti
önkormanyzat, a lakosság, a civi| és a piaci szektor bevonásával megvalósuló egyĹittmfüödés
is hosszútávon működőképes, a helý erőforrásokat kiakaázĺi és fenntarthatóan fejleszteni
képes há|őzatothoz létre. A helý szereplők bevonása taľsadalmi és gazdasági fenntaľthatóság,
tizemeltethetőség biztosítéka, ilyenformłín aZ ĺinkormányzattal szembeni lakossági
elégedettséget eľő síti.

3. onkoľmá nyzati akcĺópľogľam

Ezen progľamcsomag elemei tlnkormanyzati kezdeményezésu projektek, illetve
önkormanyzati források bevonása által megvalósuló beavatkozásokat hrta|maznak.

Az akciópľogľam alpľogramjai

3. a Vár o s r é s z tur is ztikni v onzer ej é ne k nov el é s e alpr o gr am

Turisztikai szo|gáItatás minőségi javítźsa céIjábő| javasoljuk elektroníkus infoľmációs
terminálok és új infoľmációs táblák elhelyezését. A beruhazások egýk legfontosabb eleme a
tźĄékoztatźts, a célközönséggel való megfelelő kommunikáció.

3. b Kti zterĺ;l e t e k minő s é gi me gúj ít ás a

A közterület-alakítási terv lehetővé teszi a Palotanegyed egységes arculatának kialakítását és a
hosszú távon való megőrzését.

A közterületek egységes arculatábanmeghatározó szerepe van a beľendezési tĺárgyaknak is. A
Palotanegyed kĺjzteľtileti elemeit is magába foglaló aľculati kézikĺinyv elkészíttetése által
fenntartható a közterületek egységes váľosképi megjelenésének folýonossága.

A közteľületrendezési-terv és az arcu|atí kézikönyv mentén további közterület beavatkozások
valósíthatóak meg, amelyek szo|gá|jźk mind a gazdaságfejlesztés, mind a tuńsztikai voluerő
növekedését.

A köztertileti megújítások nyomán kialakuló megnövekedett gyalogos foľgalom védelmében
valamint a kerületen áthaladó megnövekedett gépjárműforgalom okán tervezett gyalogátkelő
helyek létesítése például a Gutenberg téren, valamint a meglévő 30.as zőna bővítése.

3.c Városrész gazdasógi versenyképességének novelése a helyi piaci szereplők bevonásóval
alprogram



A helyi civil szféra bevonásával közterületek tartós ÍevitalizáIása valósítható meg például
turisztikai és kciztjsségi célú vendéglátóhelyek kialakítása által.

't.

,. , Az Európa Belvarosa Program II. keretében a stľatégiai célok (a kulfurális és épített ĺlrökség,
az identitást őtző épiiletek megújítása,a kozteruletek fizikai és innovatív funkcionális
megújítása, gazďasígi funkciók ösztönzése a helyi piaci szereplők bevonásával, civil

. .' szereplők bevonásą a helyi taľsadalmi kohézió erősítése, a diáknegyed funkció további
erősítése,ökologikus szemléletű hasznosítási citletek kidolgozása) elérése és az ehhez
szfüséges programok létrej öttéhe z any agi feđezet biztosítása szĹikséges.

1. Komplex akciópľogľam

Becsült bruttó költsége: 680.000.000 Ft.

Az akcióprogram fedezetként j avaslom külső foľľások bevonását.

1. Komplex akcĺópľogľam Tervezett bruttó
költség
ezer Ft

1. Vdr o s r é s z t ur ís zt íkai v o nze rej é ne k növ e lés e a lp r o g ram 30.000

Turisztilrai célú rendem,ények támo gatása 30.000

) Közteriiletek minős égí megújítdsa alprogram 60s.000

o s s z eft ggő ko z t e r ül e t i h ál ó z ąt i e l e me k dís zbur lro l at o s il l e tv e

as zfal t t al b ur ko l t form áb an t Ór t é nő me gii ít ás a
60s.000

3, Identitlźst őrző épiiletek megújítlźsa alprogľam 40.000

Homloluatok megújításának
fr e lcv e nt ál t t e r ül e t e ke n

tómogatása turisztikailag 40.000

4. Gazdasdgí funkciók ijsztiinzése a helyi piaci szereplők
bevondsőval alnroeram

5.000

he ly i v ál I al lrn z ásfej l e s zt é s s.000

osszesen: 680.000

2. Ktiztisségĺ kezdeményezések támogatása akcióprogram

Becsült költség cisszesen: 44.400.000 Ft.

Az akcióproglam fedezetként javaslom az Üdulőhelyi feladatok támogatása bevételből

képzett fe|ha|mozźtsi cé ltaľtalékot.



) Kiiziĺsségĺ kezdeményezések támogatása
akciópľogram

Becsiilt bruttó kiiltség
ezer 'ť,t

1. Vdrosrész turisztikai vonzerejének növelése alprogram 3.000

Tur is ztikoi célú r endem ény e k t dmo gatás a 3.000

f. Kö zter iilete k mínős é g i meg új ítds a alpro gram 3.600

Kö zt e rül e t i z ô l dfel al e t fej l e s z t é s e k 1.600

KÔ z t e rül e t i b er e nde z é s i t ár g,l ak me gtĘ ít ĺźs a 2.000

3. I de ntíttźs t őr ző t drs o s h ózak me g új ít ds a alp r o g r am 33.400

Homlokzatok meýjításának
fr e lw entált t erül e t e ke n

tĺźmogatása turisztilrnilag 20.000

B e l s ő udv ar ok fe l új ít ás a/fe lúj ít ás t ĺźmo gat ás a hłr i s zt ikail ag
fr e lev ent ál t t e r ül e t e ke n

13.400

4. Gazdasúgi funkciók iisztönzése a helyí piacż szereplők
bevonásdval alprogram

1.000

eltérő fÔldszinti funkciók tovĺźbbi bővítési lehetőségeinek
támogatása

1.000

3. egłéb 3.400

a megvalósítósához szülrséges előkeszítői feladatok,
s zerző dé s e k, me gáll apo dás o k előke s zíté s e

3.400

osszesen: 44.400

3. onkoľmán yzati akciólpľogram

Becstilt bruttó kĺĺltség összesen: 42.000.000 Ft.

Az akciőprogram fedezetként javasolom az Üdulahefui feladatok támogatása bevéte\bő|
képzett fe|ha|mozási céltaľtalékot.

3. onko ľm ány zati akciópľo gľam Becsiilt bruttó kökség
ezer Ft

1. Vdr o s rés z t uľ ís zt ikai v o nze r ej én e k niiv e lés e a lp r o g ra m 6.s00

Informóciós s zol gáltatás fej lesztése 4.500

Vór o s markpting, t ár s adalmasít ás 2.000

2. Közteriiletek mínőségi megújítása alprogľam 14.s00



Kö z t er ül e t - al akít á s i t e rv é s ar c ul at i ké z iko nyv ké s z ít t e t é s e 5.500

Közterületi berendezési tárg,,ak telepítése 3.000

Gyalogos forgalom védelmében
for p al o mt e c hni kai mó do s ít ó s o k

megvalósítandó 6.000

4. Gazdasdgi funkciók tisztiinzése a helyí pÍaci szereplők
bevondsúval alprosram

18.000

szolgáltatás minőségi és mennyiségi javítása 18.000

J. egłéb 3.000

a megvalósításához szüluéges előkészítői feladatot
s z er ző dé s ek, me gáll apo dás ok el őkź s zíté s e

3.000

fisszesen: 42.000

4. Megbízás

A 2. és a 3. akcióprogľam részletes kidolgozásźthoz és a megvalósításához sziikséges

előkészítői feladatok e||źtźsáhoą az akciópľogľamokhoz kapcsolódó szeľződések,

megállapodások előkészítéséhez a vaľosľehabilitációs tevékenységet végző Rév8 Zrt.

megbizásaindokolt. Amegbizźts ktiltségét a fenti táb|tzatoktarta|mazzźlk.

A, i,j proglam céIja az itt élőkkel, a negyedben vállalkozókkal az együttes munka. Arurak
feltételeit - szabá|yozási, és jogi kömyezet _ kellmegteľemteni, hogy a stratégiai célok szeľint
a helyi lakossági és a gazdasźryikezdeményezéseket tiímogassa.

A Rév8 Zrt. megbizási szerződésének fedezeteként javasoljuk az uffilałlelyt feladatok
tómogatásabevételbőlképzettf elba|mozásicéltaľtalékot.

A fentĺek alapján javasoljuk a Budapest.Józsefváľos Európa Belváľosa Kultuľá|ĺs.
gazdaság Fej lesztési Pľogľam II. elindítását.

A Képviselő.testĺĺlet döntése azMötv.41. s (2) bekezdésén' a 107.$.án alapul, melynek
alapján kérem az a|áhbi határozatijavaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

l. elfogadja a Budapest _ Józsefuĺĺľos Európa Belvaľosa Kultuľális-gazdaság Fejlesztési
Program II. elnevezésrĺ pľogramot az e|őteqesztés szerinti tartďomma|, az abban szeľeplő
3 akciópľogrammal.(l. Komplex akciópľogľam, 2. Közösségi kezdeményezés tźlmogatźsa
akciópľogr am' 3. onkormanyzati akciópľogram).

2. fetkéri a Polgáľmestert az Ewőpa Belvaľosa Pľogram II. 2. Kozosségi kezdeményezés
tĺĺmogatása, valamint a 3. onkotmźnyzati akcióprogľamjának kidolgozásĺĺľa és annak
beĺyt$tásáĺa a Képviselő-testiilet szźľĺĺráta. Ezen akcióprogramokľa _ figyelemmel a



J.

4.

hatźrozat 5. pontjában foglaltakĺa - összesen 86.400 e Ft keretösszeget biztosít a
felhalmozási céltaĺtalékon.

felkéri a Polgármesteľt az' Eurőpa Belvaľosa Progľam II. 1. Komplex akcióprogram
megvalósításźlhoz sziikséges kiilső foĺrások felmérésére, melyről tájékoztassa a Képviselő-
testületet.

a hatěrozat 2. pontja alapján a Rév8 Zrt.-t megbízza 2. és a 3. akcióprogram
kidolgozásával, a megvalósításához szfüséges előkészítői feladatok ęIIátásávaL, az
akciópľogramokhoz kapcsolódó szeľződések, megállapodások előkészítésével.

ahatározat 4' pontja alapján felkéri a Rév8 Zrt-t a megbizási szerzłidés előkészítésére és
aĺurak Képviselő-testĹilet részére t<ĺľténő előterjesztésre.

5.

Felelős:

Hatĺĺľidő:

Budapest, 20|3. február 2I.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

. ,ś l,, /}
^/'' fl I'

-/ ',,. ;;,,ĺ L{
L/ ,,' i

E$ry Attila
alpolgáľmesteľ

l-4. pont esetén Polgáľmesteľ
5. pont esetén a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
|., 2., 4. pont esetén 201 3.februát 27 .

3. pont esetén a20|3. május havi első rendes képviselő-testületi ülés
5. pont esetén a20I3. március havi második rendes képviselő-testĹileti ülés

+ dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészĺ
Ugyosztály, Pénzügyi Uryosztály, Rlév8 Zrt.
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