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Buda pest Józsefuáľosi onkoľm ányzat

lő-testůilete számára

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

I.1. Helyi Támogatói Csopoľt

A KMOP-5.I.ItB-|z pálryźnati felhívás C7.3. j. pontja e|(5írta, hogy a Pá|yázőnaktĺĺmogatói
csoportot kell létľehozni. Budapest Fővlíros VIII. keriilet Józsefuĺíľosi onkoľmrĺnyzat
Képviselő-testĺilete a 329/2012. Cx.04.) szźtmű hatźrozatźnak 4. pontjában fogadta el a
Magdolna Negyed Program III. c. páIyázat benyujĹásához szfüséges a Magdolna Negyed
Program III. (MNP III) Ĺĺmogatására létrejött Helyi Tĺímogató Csopoľttal (HTCS) k<itendő
együttműködési megállapodást.

A HTCS felađata többek közilltt a projekt során az e|őkészítési, megvalósítrísi és fenntaľtrĺsi
folyamat nyomon követése, szakmai támogatás bizosítása a fejlesztési időszakban,
mobi|iza|ja az énntett csopoľtok résnłéte|ét a városrész megújításában.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgiíľmester; Egry Attila alpolgĺíľmester; Balogh Istvan
képviselő; Kaiser József képviselő

A képviselő-testületi ülés időpon tja: 2O|3 .j útius 1 7. . sz. napirend

Tárgy: Döntések a MagdolnaNegyeđ Program III megvalósítasĺĺhoz kapcsolódóan

A napirendet nyílt ülésen kell tĺírgyalni, a d<intés elfogadásához minősített szavazaItĺibbség
szfüséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság vé|eményezi tr
Hatáĺ ozati iav as|at a bizottsőĘ szálmáĺ a..

A Yáłrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őĄesztés
megfźrgyalrásáú.



A képviselő-testületi dĺjntés a|apjźn a HTCS tagsa: az onkoľmányzat, 6. vá,|asztőkeľĹilet

önkoľmĺínyzati képviselője, a Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a

Józsefuĺĺrosi Kĺizosségi Házak Nonprofit Kft., a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat
Alapítvány, a Koszorú Napkozi otthonos ovoda, a Lakatos Menyhért Általanos Iskola, a

Losonci téri Altalanos Iskola, a Magdolna Negyedi Szomszédsági Tanács, aMagyat Emberi
Jogvédő Központ Alapítvány, a Muro Phľal -Testvérem Cigany _ Magyar Taľsadalmi és

Kulturális Egyesület. A HTCS megtaľtotta az a|akuLő ülését és a tagok 2012. október 9-én

a|áírtźk az eru ó| szó ló együttmfü ödé s i me gál l ap o dást.

z}I3.januaĺ 30-an alźirásra kerĹilt a,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.''

megvalósításáľa irrínyuló Támogatźsi Szerzóđés a Józsefuaľosi onkormźnyzat és a Pľo Regio

Közhasznú Nonprofit Kft. között.

I.2. Társasházĺ koordĺnáció

A Képviselő-testiilet 6512013. (II.27.) szźműhatźrozatźnak 2. pontjában elfogadta a Kisfalu
Kft., mint projektmegvalósító szervezet feladatait, melynek alapján aYźtrosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 1216120|2. Cx.10.) szźtműhatźxozatában az onkoľmanyzat és a Kisfalu
Kft. közötti megbizźsi szęrződés módosítĺĺsaľól dĺjntött. A megbízási szeľződés módosítása a

Kisfalu Kft. MNP III projektben vállalt feladataiľa - az ĺjnkoľmźnyzati épületek terveztetési,

tervezési feladatainak e||átásźra, valamint az MNP II| páLyazattal kapcsolatos taľsasházak

páIyźnataival kapcsolatos koordinációs feladatokĺa - vonatkozott.

A projekt keľetében az önkormtnyzatnak 13 taľsashĺĺzi konzorciumi partnere van. A
tarsashazak kivitelezési munkái 12 társashénban mar megkezdőđtek. A kivitelezési munkĺĺk a

teľvek szerint és a megkötött vállalkozźtsi szerződések a|apjtnvalamennyi tarsashaz esetében

idén befejeződnęk.

il. Indokolás

II.1. Helyi Támogatói Csopoľt

Az együttmfüiidési megállapodásban foglalt, és egyéb önkormányzati dö,ntések źital
meghatźrozott felađatok ellátrísa érdekében sziikséges a Helyi Támogatói Csoport Mfüi'dési
Rendj ének kidolgozása.

II.2. Táľsasházi kooľdinácĺó

A 13 önállő tfusashźzi kivitęlezési munka pľojektmenedzselés szempontjából jelentős teľhet

ró a lebonyolításban részťvevő szervezetek're, amely feladatokat részben a Kisfalu Kft-nek
szfüséges ellátni. Mindezek alapjźn szfüséges a Kisfalu Kft.-vel kötött megbizási szerzoďés

módosításaľól a döntéshozatal.

ilI. Tényállás

[I.1. Helyi Támogatóĺ Csoport

A KMOP-5.1 .IlB-1r2 jeltĺ pźiyźzati felhívás C7.3. j. pontja szerint a szociális

viíľosrehabilitációs programnak nem csak a tewezése, hanem a megvalósítása során is

alapkövetelmény, hogy a támogathatő tevékenységek megvalósítástůloz kapcsolódó

egyeztetésekbe bevonasľa keriiljenek a releviáns szervezetek (pl. önkormtnyzat szociális

')

I

i

ĺ
I

I

I

I

I

i
I

I



intézméĺyei, releváns oktatási intézményei' a teľĹileteďviĺrosban tevékenykeďo, a projekt

szempontjából releváns civil vagy egyéb szervezetek), valamint a lakosság.

A támogatói csopoľt létrehozását' tevékenységi körét és miĺködési rendjét a páIyźz;ati

útmutatóban foglaltaknak megfelelően kell dokumentá|ni. Az útmutató előírásai szerint a

HTCS tagjaival egyeztetve szfüséges elkészíteni a HTCS Mfüi'dési Rendjét. Továbbiakban
szükséges a HTCS elnöki-koordinációs feladatait ellátó személý is kijelölni.

II|.2. Táľsasházi koordináció

A Képviselő-testĺi|et a 65l20t3. (II,27,) szám,ĺhatźltozatában elfogadott a ,.Magdolna Negyed
Pľojekt III. megvalósítasában résztvevő szervezetek egyiittműködési rendszere'' című
dokumentum alapjan a Kisfalu Kft. feladataatźrsashézak előľehaladásanak nyomon követése,

a tajékoztatasi feladatokon feliil Projektmegvalósító szeruezetként külön<isen a taľsashĺízak

beruhlízásainak múszaki folyamatainak nyomon kĺivetése, a pľojektmenedzser-

projektmegvalósító konzorciumi tagok köztitti kooľdináció, mely magában foglalja külö'nösen

a tagok és lakókĺizĺisségek közötti kommunikáciőt, a panaszkeze|ést, a projekthez kapcsolódó
nyilvantartások vezetését, valamint a dokumentumtiíľ kezelését és fenntaľtását. A Kisfalu Kft-
vel kötĺĺtt megbízási szerzőďés módosítása a feladatok, felelősségi körök pontos, egyénelmű
meghatźrozását jelenti, e feladatok ellátĺĺsara vonatkozó díjazással egyutt.

Iv. Jogszabályĺkiiľnyezetismertetése

A Képviselő-testĺilet dĺintése a Magyarorszźry he|yi ĺinkoľmĺínyzataitő| szőIő 20|1. évi

CL)ooilX. ttirvény 4l. $ (3) bekezdésén, a |07 . $.an alapul.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testĺilet felkéri a projektmenedzser Rév8 ZÍt-t, hogy a HTCS tagiaival

egyeztetlłe készítse el a HTCS Mrĺkt'dési Rendjének tewezetét, és szfüséges esetén tegyen
javaslatot a HTCS összetételének módosításőna vonatkozóan és azt teľjessze a Képviselő-
testtilet elé. Javasoljuk, hogy aptojektgazđańszérő| a Polgármester nevében a HTCS elnĺiki-
koordinációs feladatait dr. Sĺĺntha Péteľné alpolgáľmestęr lássa el.

A Képviselő-testÍilet módosítja az Önkormĺányzat és a Kisfalu Kft. közötti megbízĺĺsi

szerződést' és a Kisfalu Kft. részéte az MNP III pľojekt keretében a tźrsashźzakkal

kapcsolatos feladataira ellźúźsra nettó l0 millió foľint + Áa összeget biztosít, az MNP III

pľojekt pá|yazatítamogatasból, a Rév8 Zrt.pĄektmenedzseri díjazásanakterhére.

Ezze| egyidejiileg szfüséges a Rév8 Zrt.ve| ki'tött projektmenedzseľi feladatok e||áľtásźtra

szóló megbízásiszeruódés módosítĺísą valamint szĹikséges a Kĺizreműktidő szervezettelkötött
tamogatásiszerzőđésmódosítísátkezďeményezni.

vI. A dtintés célja' pénzůĺryi hatása

VI.1. Helyĺ Támogatói Csopoľt

A Helyi Tĺámogatói Csoport miikiidési kereteinek meghataľozása, mely dtintés pénnlgyi
fedezetetnem igényel.



1.

VI.2. Táľsasházi koordinácĺó

A dĺintés cé|ja a taĺsashĺĺzi koordinációs munka hatékonyságának növelése, valamint a

koľábbi döntések a|apjźn megllatfuozott feladatok megbízási szeruodésben történő nevesítése

és fedezet biaosítása. A 13 kivitelezés műszaki koordinációjanak nettó 10 millió forint + Áa
összegíi költségének fedezete apáiyźr;ati tamogatáson belül a projektmenedzseri dijazás soron

renđelkezésľe á|I, azza|' hogy ebhez tímogatási szerzóđés módosítasát szükséges

kezdeményezni.

Kéľemaza|ábbihatźĺozati javaslatelfogadását.

H.łrÁnozĺ,TI JAvASLAT

A Képvĺselő.testiĺlet úgy dönt' hory

felkéľi a projektmenedzseľi feladatokat ellátó Rlévľ Zrt.t a KMOP.S.1.1.tB.|2-k.
20|2.000| páiyázat szerinti Hetyĺ Támogatĺíi Csopoľt (a továbbĺakban: HTCS)
Műktidésĺ Rendj ének kĺdolgozásáľa.

Fęlelős: Polgáľmester

Hatíľidő: 20|3. augusztus 3l.

az Onkoľmányzat, mĺnt pľoj ektgazda részérő| a HTCS elniiki.koordinációs
feladatait dľ. Sántha Péterné alpolgármesteľ látja el.

Felelős: Polgĺĺrmesteľ

Hatĺĺľidő: zDl3.július 17.

a) az onkormányzat és a Kĺsfalu Kft. köztitt fennálló megbízási szeruődést 20|3.

augusztus l.jévet 20|3. december 31.ĺg módosítja, azza|, hory a Kĺsfalu Kft.
etlátja a KMOP.S.I,1.tB-12.k-2012.0001 pályáľ;atban résztvevőo- táľsasházi
konzoľcĺumĺ paľtnerek mÍĺszakĺ koordĺnációs feladatait. 

..

b) a 3.a) pont szeľinti feladat ellátására nettó 10 mĺllió foľĺnt + Áfa tisszeget

biztosít páiyázati támogatásbĺíl, a Rév8 Zrt. projektmenedzseľi díjazásának
terhére.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 2Ol3.augusztus 01.

a határozat 3. pontja alapján felkéri a Kisfalu Kft. ü5,.vezetőjét a megbízási
szerződés módosításának elkészítésére és a Városgazdá|kodási és Pénzĺĺryi 2013.
július havi utolsó ľendes ülésére ttirténő beteľjesztéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető Polgármesteľ

Határidő: a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. július havi utolsó

rendes Ĺilése

felkéľi a Rév8 Zrt-t, hory 
^ 

határozat 3.b) pontja alapján készítse el a

pĄektmenedzseri megbízásí szerződésének módosításáú azza|, hory a megbízási

4.



szeľződés szeľinti pénziĺgyi ĺitemezés kerüljiin łisszhangba a pľojekt Íizikai
zárásának időpontjával (2015. május 30.)' és felhatalmazz^ a Polgáľmestert a
szeľző désm ódosítás a|áír ásár a.

Felelős: Polgáľmester

Hatariđő: 2013. augusztus 31.

6. fe|kéri a Rév8 Zń., hory kezdeményezze a határozat 3. pontja szerintĺ
kiilts égátcsopoľtosítás miatt a Támo gatási szerződés mó d osítás át és fe|hata|mazza
a Po|gármesteľt ztámogatási szerződés mĺódosításńhoz szůikséges dokumentumok
a|áirására.

Felelős: Polgáľmester, Rév8 Zľt.

Hatĺľidő: 2013.július 17.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Polgármesteri Kabinet, Rév8 Zľt., Kisfalu
Kft.

Budapest, 2013.július 1 5.

#,,w {łł/
Egý Attila

aIpolgármesteľ
Kaiser József a

képviselő 9.,L

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimĺĺn Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

a|jegyző

dňKocsis lľÍáté




