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A képviselő-testĹileti Ĺilés időpon tia: 20 | 3 . október 1 6. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. önkormányzati lakóépütetek fe|újításához, és
pľogľam keľetében kötött feladat-ellátási szeľződés módosításáľa vonatkozó dtintések
meEhozata|ára

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásźůloz minősített szavazattĺibbség
szĹikséges.

ElorÉszÍľó SZERVEZETI EcYSÉfi\RÉV8 Znľ.

KÉszÍrprrs: CsBľp ZolľÁN 11 \ /
PÉNzÜcyI FEDEZETET IgÉrcL/ľ" K*,,'. IGAZoLÁS :

Jocl roNľRoLL: \ilĄA.
BpľeRĺpszTÉSRE ALKALMAS :

,/rli*rt"'

fuvĺÁNEorNI,A
JEGYZO

Város gazdáIkodásĺ és PénzÍigyi Bĺzottság v é|emény ezi

Humánszo|gáltatási Blzottság véleményezi

Határ ozati iav as|at a bizottsź.B' szź.ľľrźIÍa: -

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

,, A,, -rész _ onkoľmányzati lakóépt)letek

A Képviselő-testület a 8/2013. (I.23.) számű hatźrozatźban úgy döntött, hogy a Magdolna Negyed
Progľam III. pĄektben szereplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tulajdonban lévő
lakóépületekben felmeľülő problémákkeze|ésére vonatkozóan készüljön Stratégiai és Cselekvési terv.

A Képviselő-testtilet a |87/2013. (v.22.) szźlmű hatźrozatźtban elfogadta a Budapest-Józsefuáros,
Magdolna Negyed Progľam III. projekt bérhźa felújítási pľogramjához kapcsolódó Stratégiai és
Cselekvési Tervet és a Dankó utca l7., Lujzautca8.,Lujzautca22.,Lujzautca3}.,Lujzautca34.,
Magdolna utcalZ.,Magdolna utca}}.,Magdolna utca44.,Nagyfuvarosutca26., Szerdahelyi utca 18.
önkormányzati lakóépületek kiemelt kezelését, az MNP III. projekt keľetében kľízisházként való
nevesítését.

A Képviselő-testület felkéte a Kisfalu Kft-t az alábbiakra:
- a tłízisháuak közül a komplex felújítrással éľintett |akőházakban Dankó utca |7 ., Lujza utca 22,
Magdolna utca I2., Magdolna utca2l., Magdolna utca 44., Nagyfuvaros utca 26, Szerdahelyi utca

áĺąt{ĺj:.łĽTT
I

?fi13 Ol(T ,1\ 
^IL,'13



l8. ĺinkormányzati tulajdonban lévő bérhźaak esetében ne kezdeményezzen a bérleti jogviszonnyal
összefüggő béľleti jogviszony létesítése' felmondása, lakáscsere kérelmek e|bírálása tárgytban űj
eljárásokat a2013. május 23. -f0|3. szeptember 30. közötti időszakban.

- jelöljön ki az MNPIII. projekttel érintett valamennyi bérhźľ, de elsősorban a krízishźaak
bérlőinek elhelyezése számźra 5 db, 30-50 nm alapterületiĺ, felújított, valamint további 2 db,30-40
nm alapterülettĺ felújítandó átmeneti cserelakást és készítsen előterjesztést a lakhatóvá tételükhöz
sztikséges fe| új ítási munkálatok költségvetésére.

- és a Rév8 Zľt-t arra, hogy a Magdolna utca |2., a Nagyfuvaľos utca 26, Szeľ,Jahelyi utoa 18'
k'rízisházak esetében vizsgźt|ja meg és tegyen javaslatot házfe|íjgye|ők hosszú távil_ az MNP III.
éptiletfe|újítási alprogramján túlnyúló _ alka|mazásának lehetőségeire az MNPIII. projekt
fenntaľtási kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

- 20|3. szeptember l-től a|kalmazza a |6/20|0. (III.08.) önkoľmányzati rendelet 47. s Q)
bekezdése a|apján biztosított lakbércsökkentést a komplex felújítási munkálatokkal érintett Dankó
utca |7.,Lujzautca2Z.,Lujza utca 30., Magdolna utca 12., Magdolna utca20., Nagyfuvaľos utca
26.,Szerdahelyi utca l8. szám aLattibérházak bérlői esetében az épületeket érintő felújítási munkák
sikeres műszaki źtadźs-áwéte|éig.

A Képviselő-testület fentieken kívü| döntött arról, hogy a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrőfavédelmi Önkéntes Tuzo|tő Egyesülettel - szükség esetén a BRFK-al együttmiĺködési
megállapodást a kĺízish ánaV'ka| összefüggő feladatok végrehajtására.

,, B,, -rész : Feladat-ellótós i szerződés módosítósą

Az onkormányzata Képviselő-testiilet a65120|3. (II.27.) száműhatározat 8. pontja a|apjána Feladat-
ellátási szerzodést kötött a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Józsefuárosi Kĺizösségi Háaak
Nonprofit Kft-vel, amely tartalmazza a Nonprofit Kft. Magdolna Negyed Program III. projekt szerinti
pľoj ektmegva|ósító szerv ezeti feladatait.

,, C,, -rész : MNP III üt emezés ének aktualizdl ds a

20|3. január 30-án került a|źúrásra a Magdolna Negyed Progľam III. megvalósításĺára vonatkozó
Támogatási Szerződés, melynek 9. melléklete tarta|mazza a projekt közbeszerzési tervét.

tr. A beteľjesztés ĺndoka

,, A,, -rész - onkormónyzati lakóépĺitetek

A projektben szereplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tulajdonban lévő
lakóépületekben felmerülő problémák kezelésének végrehajtását a bérhźzfelújítĺásľa irányuló
közbeszerzési eljárás előrehaladott źú1'apotz, valamint a szociá|is-közbiztonsági he|yzet mielőbbi
kezelése és a fenntartási időszakĺa való felkésziilés indokolja.

,, B,, -rész : Fe ladat-ellótósi szerződés módosítósa

A Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft., mint Projektmegvalósító Szervezet az MNP III.
pźiyźuat megvalósításához kapcsolódó, a ,,T2l| Keszýíigyálr Közösségi Ház ptogramjai,,, a ,,G1
Képzési programok', és a ,,G2 Foglalkoztatási programok'' nevű' a Keszýigyár Közösségi Hźz źt|ta|
megvalósított projektekhez tartoző szolgáItatás vagy eszkö'zbeszerzések beszerzési és közbeszerzési
eljárásai előkészületeinek koordinálrźsźtt|átjae|. AT2|I Közösségi Hźzprogramjai elem tarta|mazott3
foglalkozást _irodalmi kör, női torna, spoľttĺírs -, melyekre tekintettel azok becsiilt éľtékéľe
közbeszeruési értékhatráľt e| nem érő beszerzési eljárások kertiltek megindításra, melyek azonban
eredménýelenek voltak.

,, C,, -rész : MNP III ijtemezés ének aktualizálása

A Támogatási Szeľződés |. számű módosításában foglalt zźradék éľtelmében, amennyiben a
Támogaĺási Szerződésben vállalt kifizetés igénylések és előleg-elszámolások benyujtasának titemezése
tekintetében _ a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg igényléséhez viszonyítottan - 20 napot
meghaladó késedelembe esik, akkor ezt a tényt a Közreműködő Szervezet felé írásban,



dokumentációval a|áttámasztottan amennyiben indokolg módosított ütemezés benyújtásával
egyidej űleg _ bej elenteni.

Mindezek a|apjźn aktualizálni szükséges aTźmogatźtsi Szerződés 9. sz. ',Projekt szintíĺ kózbeszerzési
terv'' mellékletét és ezze| egyidejĹĺleg projekt tevékenységeinek ütemezését, valamint kifizetési
iitemezését, tekintettel arra,llogy 2013. október20-źnztru|aIII. negyedév.

Iu. Tényá||ási adatok

,, A,, -rész : - onkormányzati lakóépületek

A MNPIII projelĺtben résztvevo Kisfalu Kft., Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, a
Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Rév8 Zrt. megvizsgálta a nevesített k'rízishźnak szociális
és míĺszaki jellegíĺ problémáit és azok megoldására átfogó javas|at csomag készĹil, melynek fóbb
pontjai az a|źtbbiak'ra terjednek ki:
- Nagyfuvaľosutca2í.részlegesfunkcióváltása,
- Ę"omszédsági Házmesteľek a|ka|mazása,
- Atmeneti lakások biztosítása.
- Egytittműködési Megállapodás a Józsefuárosi

KatasztrőfavédelmionkéntesTíjzo|tőEgyesülettel
Közbiztonsźryi Polgárőrség és

Tź!ékoztatjuk a Tisĺelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Nagyfuvaros utca 26. rész|eges funkcióváltĺása és
a SzomszédságiHánmesterek a|ka|mazźsatémakörben külön képviselő-testiileti e|őtedesztés készül.

,, B,, -ľész : Feladat-ellótási szerződés módosítasa

A Józsefuárosi KözösségiHźaak Nonprofit Kft. rendelkezik az előzőekben írt 3 közösségi progľamok
megvalósításához szükséges szakmai háttéľrel, valamint infrastruktúrával, tekintettel aľra, hogy az
onkoľmányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződés, valamint a|apitő okirata tarta|maz ilyen iranyú
tevékenységet. A közfeladat-elláüási szerződés szerint a Nonprofit Kft. feladata többek között

o Nevelés és oktatas, képességfejlesztés, ismeretteľjesztés (Ksztv. 26. $ c) 4. pont)

o Hátrányos helyzetĹĺ csopoľtok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Ksztv. 26. $ c) 11.
pont)

A Nonprofit Kft-hez kerĺilő fe|adate||źtźlssal kapcsolatos foglalkozások:
- Irodalmi karhavi egy a|kalommal kerĹil megszervezésre, 3 őrźban egy klubvezető vezetéséve|.
- Női torna életmód-tanácsadással egybeköwe.
- Sporttórs férfiak részére sporttevékenység klubfoglalkozás keretében (sakk, kźtrtya, pingpong,
csocsó), miközben az őket foglalkoztató pľoblémák is szóba kerülnek.

Az önkormźtnyzat közmiĺvelődési feladataiľól szóló 8|/20L|. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1.

melléklete határozza me5, uz oktatási és közmĹĺvelődési felađatokat e||źtő intezményeket és nonprofit
gazdasźryi táľsaságokat' melyek között a Józsefuárosi KözösségiHáaakNonprofit Kft. is szerepel.

Mindezek alapjźn a Nonproťlt Kft. a fenti 3 közösségi foglalkozást beszerzési eljárás lefolýatása
nélkiil is megvalósíthatja aközbeszerzésekľől sző|ő 20|l. évi CVil. törvény (Kbt.) 9. s (5) bekezdés
g) pontja a|apján, melyre figyelemmel a Józsefrárosi onkormźnyzat Közbeszerzési és Beszeľzési
Szabźůyzat IX. része szerinti közbeszeľzési értékhaĺáľt el nem éróbeszerzésekre abeszerzési eljárást
sem kell lefolytatni.

,, C'' -rész : MNP III ütemezésének aktualizáIása

A pĄekt keretében a tátsashźai lakóépületek felújíüása projektelem megvalósítása _ a Teleki téľ 4.
kivételével _ az litemteľv szerint halad. A közbeszerzési eljárások e|btĺződźtsa miatt az önkormányzat
pénziigyi teljesítése az ę|mtit három negyedév soľán a tervezett felhasználás több mint 60%.áLt éľte el,
további |DYo-nak megfelelő összeg van kiťlzetés és elszámo|ás a|att.
Az aktuális negyedév pénzíigyi telj esítése

A projekt közbeszerzési tervének módosítása szeľint a 2013.IV. negyedévbe tervezett 318 millió
forint beľuházási költség, az ehhez kapcsolódó szakmai szo|gáůtatások (10 millió forint), valamint a
közbeszerzéssel érintett szociális-közösségi szo|gźútatások (25 millió forint) költség elmaradása



indokolja a pĄekt jelentősebb kĺlltségvetési korrekcióját és és jelentős átcsopoľtosítást kell
végĺehajtani a2014. I. és II. negyedévre.

rv. Diintéstaľtalmánakľészletesĺsmeľtetése

,, A,, -rész _ onkormányzati lakóépületek

Átmenetĺ lakások biztosíŁĺsa

A Képviselő-testtilete a |87120|3. (v.22.) száműhatározatźtnak 3.) pontjában felkéĺe a Kisfa|u Kft-t,
hogy jelĺiljön ki az MNP III. projekttel érintett valamennyi bérhán, de elsősorban az |. pont szeľinti
|<rizishźaak bérlőinek elhelyezése számtta 5 db, 30-50 nm alapteriiletű, felújított' valamint további2
db, 30-40 nm alapterülehĺ felújítandó átmeneti cserelakást és készítsen előteľjesztést a lakhatóvá
tételükhöz szükséges felúj íüási munkálatok kö ltségvetésére.
A döntéshozata| azért is fontos, mert az MNPIII. projekttel érintett bérhźuak felújítása kapcsán a
bentlakó bérlők átmeneti kihelyezése válhat szükségessé, amiľe az MNP előző ütemeinek esetén is
volt példa.

Tekintettel arra, hogy az ź,ŕmeneti lakások felújításának költsége a projekt keretében nem elszámolható
a Képviselő-testtilet a proglam megindításakor önkormányzati forrást biztosított a feladatľa, oly
módon, hogy a 320/20|2. (IX.27.) számű határozat 3. pontjában az MNPIII páiyál::atban nem
elszámolható költségekre 37 millió foľint összeget.Ezt követően a Képviselő-testiilet a2/20|3. (I.14.)
szźtműhatározat 1. pontjának e./ pontjában ezen önkoľmźtnyzati forrás összeg megerősítéséről döntött.

A 37 millió Ft <isszegű önkormányzati forrás' amely a projekt során nem elszámolható költség
me go szlása az a|ábbiak:
- felújítłísokkal éľintett épületek ideiglenes kiköltöztetésének költsége (költöztetés, ideiglenes

cserelakások kialakíĺása): tervezett költségigény 7 millió Ft,
- közterületi beruhĺázásoknál felmerĹilő egyes elemek, tervezett koltségigény l0 millió Ft,
- társadalmi és gazdasáryi pľogľamok során a kialakítĺásra keľiilő nonprofit szo|gáůtatő helyiségek

rezsiköltsége és infrastruktúníja, tervezett költségigény 20 mil|ió Ft.

A Kisfalu Kft. onkoľmányzatiĘázkezelő lľodája a lakásállománý és a kiválasztott lakások műszaki
źůlapotźń feliilvizsgálta, a lakások lakhatóvá tételének költségeit felmérte, melynek a|apján az a|átbbi7
lakás felújítását javasolják átmeneti cserelakásokként.

A Kisfalu Kft. felmérése szerint azźúmeneti cserelakások felújításának költsége 6.388,l e Ft, amely
tartalmazza a kivite|ezés költségét, a bonyolítĺási dijat és a miĺszaki ellenőrzési dfiat. Ezen költség
f edezetetaze|őzőekbenismeľtetettönkormányzatif onźsbiĺosítja.

A lakások felújítását az önkoľmĺányzati tulajdonban á||ő épületelďlakások felújítása tźtrg1rű,

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője végzi. Az egyedi vái|alkozási szerződésekről a
Y źrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt.

Cím Szobaszdm Komfortfokozat Méret

Dankó u. 30.3. em. 6. I szoba komfoľtos 33-46 m2

Dankó u.40.4. em. l 2 szoba összkomfoľtos 58.45 m2

Kőris u. ||/a. fszt. 14. I szoba komfoľt nélküli 42.80 mz

Masdolna u.33.2. em.4. 1 szoba összkomfoľtos 27.50 m2

Masdolnau.33.3. em.Z. 1 szoba összkomfoľtos 27-60 mz

Masdolna u.44.3. em. 19. I szoba komfoľt nélküli 33.30 m2

Vav Adám u. 6. fszt. 16. 1,5 szoba komfoľtos 36.40 m2



EgyĺittműktidésÍ Megátlapodás kiitése

Az onkoľmänyzata Józsefvárosi Kozbizonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő
Egyesülettel együttműködési megállapodást kot az MNPIII. integľált szociális városrehabilitációs
program keretében a városrészben és a negyed kłízishź.zaiban aközbiztonság és a közľend javítása és a

bűnözéstől való félelem csökkentése céljából (előterjesĺés 1. sz. melléklete).
Az együttműködési megállapodás megkötése koltségvetési fedezetet nem igényel.

,, B,, -rész : Feladat-ellátds i szerződés módosítasą

Az táb|ázat tarta|mazza a három progĺamelem aktua|ízěit költségeit, mely költségek az MNPIII.
Társadalmi pľogramok során rendelkezésre áll.

A feladat ellátás átcsoportosíüásához sziikséges a Józsefuárosi Közösségi HánakNonpľofit Kft. feladat
ellátĺás i szer ződésének módosítása.

,, C,, -rész : MNP III ütemezésének aktualizólasa

A pľojekt kłjzbeszerzési teľvének aktualizá|ása

a) Az tinkoľmányzati tu|ajdonban lévő lakóépületek (és nonpľoÍit szolgáltató helyiségek)
fe|r'ijítása tá.ľgyŰl keľet.megállapodásos e|jáľás az ütemtervnek megfelelően került lefolytatásľą
ugyanakkor a szerzodéskötés a tewezetthez képest csak várhatóan októbeľ végén kerül aláírásra,
tekintettel ana, hogy meg kell vźlmi az I.ľFÜ KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály) ex-ante
ellenőrzésének |ezźrásźÍ és a 4lf0|1. (I.28.) Korm. rendelet szerinti szabályossági tanúsítvány
kiadását.
A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság aBirźt|őBizottság javaslata alapján 2013. október 7.én az
az l083l20l3. (X.07.) szźtmíhatźrozatában döntött az e|jźtrás eľedményéről, és a Közbeszerzési
Tanácsadó 20l3. október 8-án kezdeményezte aSzabźiyossági Tanúsítvány kiźi|ításźú.
A Közbeszerzési Teľv kiegészítésľe került a 8 konzultációs eljarással. Az eljárások szintén az ex-aĺte
ellenőrzés ügymenete szerint kerülnek lebonyolításra, amely jelentősen meghosszabbitja az eljárások
időbeli lefutását. Az NFÜ KFF megťrgyelőjének bevonása mellett zaj|ődő konzultációs eljĺárások
átfutása vźrhatőan két hónapot vesz igénybą azaz az egyedi vállalkozási szerződések a|áírására20|3.
december végén kerülhet sor.

b) Az utak kivitelezéséľe kiíľt közbeszerzési eljárás az ütemterv szerint megindításľa keriilt
ugyanakkor az e|járás keretében többszöri hatáľidő módosítĺís miatt 1,5 hónapot késik a közbeszerzési
e|járás befejezése. A vállalkozási szęrződés megkötése 2013. november elején várhatő.

PĘekt-
elem
kódja

Alpľojekt
neve

IIavi
őľaszám

MegvalósĹ
tási idő

Nettó
ktiltségek

a.ľĺ. Bľuttó
kiiltségek

T2

Női toľna

6

f0r3.
11.01-
f015.
05.30. 380 000 Ft I 14 803 Fr 482 600 Fr

T2

Iľodalmi
köľ

aJ

f0r3.
11.01-
2015.
05.30. 285 000 Ft 76 950 Ft 361 950 Fr

Tf
Spoľttáľs

12

f013.
1 1.01-
2015.
05.30. 570 000 Ft 153 900 Ft 723 900Ft

1.568.450 Fr



c) A FiDo tér, Ká|várĺa téľ és a Teleki téľ kivitelezése tárgyában esedékes kozbeszerzési
eljárások megindítasára2013. november elején kerlil soľ, ami atewezetthez képest 2 hónap késést
eredményez.
A csúszás oka, hogy bár atervezők a terveketszerzódés szerinti hatáľidőre |eszá||itottźtk, ugyanakkor a
Megrendelő észrevételeket tett a tervekkel kapcsolatban, melyeket a Tervezőnek javítani kellett,
valamint a kiviteli tervekhez szükséges egyes közmű nyilaktozatok, szolgéL|tatői jóváhagyások
beszerzésének folyamata a tervező érdekkĺjľén kívtil eső tényezők miatt a vźrtná| hosszabb idót vett
igénybe, emiatt a kozbeszerzési eljárások megindításához szĺikséges műszaki dokumentációk teljes
köríĺen még nem tudtak elkésziilni.
A közterületi munkák esetében további akadályozó körülmény, hogy a munkatcrülct átadások téli
hónapokban esedékesek, ezért az időjárási viszonyok miatt a munkavégzés volumene bizonýalan.

d) A Ká|várĺa téľi ĺfiűsági, ktizösségi szociális munka közbeszerzési eljrárása az aktuális
titemtervhez képest negyedévet csúszik, a speciális szo|gźitatźs megrendelésére irányuló eljárás
megindításához szükséges dokumentáció, szerveződés tervezett összeállítĺása hosszabb időt vett
igénybe. Ezen túlmenően a Kálvária tér kivitelezése tźrgyil e|jźrźs összhangjára is törekedni kellett. A
kozbeszerzési eljárás megindítrása 2013. október második felében várhatő, a szerzodéskĺjtés tervezett
időpontja 20l3. december hónap második fele.

e) Hasonló a he|yzet a társadalomból kĺľekesztett nők ľehabilitáciĺója és foglalkoztatása,
valamint a tehetséggondozó műhelyek szervezése és működtetése eljárások esetében is. A
közbeszerzési eljárások megindítására f01,3. november közepén kerül sor. Az eljárások
előkészítésének elhúzódźsźt a szolgáltatások speciális, rendkívül összetett jellege indoko|ja, amely a
műszaki típusú szo|gźůtatźsok beszerzésével szemben nehézzé teszi a közbeszerzési dokumentáció
szakmai összeállítását.

Tevékenységek iitemezése

a) A 20|3. októbeľ végéľe-novembeľ elejére tervezett munkakezdés a bérházak és nonprofit
szolgáltató he|yiségek felújítása vonatkozásában a konzultációs eljárások sorián alkalmazandó ex-ante
ellenőrzési folyamat miatt 2 hónappal csúszik, így a munkakezdés legkorábban f0|4' januán elején
vźtrhatő.

b) Az utak kivitelezése 2013. novemberben elkezdődik, a FiDo t&, a Kźtlvária téľ és Teleki tér
kivitelezésének megindítása2014. januárban várhatő, megfelelő időjárási körülmények esetén.

c) A Kálvária téri itúsági, közösségi szociális munka, a társadalomból kiľekesztett nők
rehabilitációja és foglalkoztatása, valamint a tehetséggondozó míĺhelyek szervezése és míĺködtetése
tevékenységek esetében az eredeti ütemezéshez képest legalább fél éves elmaradás tapaszta|ható. A
20|3. év végi munkakezdés nem veszélyezteti a tevékenységek teljes szakmai programjának
megvalósítását.

A kĺizbeszerzési teľvet nem' ugyanakkoľ a projekt 2013. évi teljesítését érinti, hogy azidei évben a
Programalap keretében mindö'ssze 300ezer forint összegű közvetett támogatás került kihelyezésre
páńyźaati eljrárás eľedményeként. A 340/20|3. (Ix.18.) szźmű képviselő-testületi határozat 1. pontja
szerint a Programalap keretében az egyedi pát|yźnati kiírások még az október folyamán kiírásra
kerülnek, és nyeľtes pźůyézlatok esetén a Támogatási Szerződések idei aláínását követően a
szolgáltatások elindítása várható.

KiÍizetések ütemezése

Az idei évre az önkormányzati épület-felújítrásra eredetileg betervezeff 337,5 milr|iő forint összegű
kifizetés és a mintegy 356 millió forint összegiĺ előleg-lehívás 20I4-re tolódik źú, az idei évbón
pénzngyi teljesítés nem várható.

A közterületek esetében idei évre betervezett 211,5 millió forintos felhasználás 20|4' évre tolódik át.
20|3. évben a közteľületek kivitelezési munkáihoz kapcsolódó költség felmeriilése nem várhatő,



ugyanakkor az utakra megkötésre keriilő válla|kozási szerződés alapján legfeljebb 72 millió forint
összegĺÍ előleg lehívása várható.

A Kálvária téri ifiúsági, közösségi szociális munka, a társadalomból kirekesztett nők rehabititációja és
fog|alkoztatása, valamint a tehetséggondozó műhelyek szervezése és működtetése tevékenységek
esetében a pénzligyi teljesítés az idei évben nem várható. A tevékenységek rövidebb időbeli lefuúsa
miatt indokolttává|t a becsült értékek csökkentése valamennyi e|járás esetében, ö,sszességében bruttó
19 mil|ió foľint ĺisszegben.

A Pľogramalap keretében, valamint ahozzá kapcsolódó motiváoiós osomagok biztosítására2O|3. évre
betervezett 20 millió forintos költség kifizetés a jövő évre tevődik át.

v. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az,,A,,-,,C,' részek vonatkozásában a d<jntés célja, hogy az onkormányzat e|egettegyen a Magdolna
Negyed Progľam III projekt ľe vonatkozőTámogatási Szerződésben vállalt koteĺezettsegeinek.

Pénzügyi hatások:

,, Á'' -rész - onlroľmányzati lakóépiiletek

Az źńmeneti cserelakások felújíťására 6.388,l e Ft-ot biztosít, mely tartalm azza akivitelezés költségét,
a bonyolítási dfiat és a műszaki ellenőľzési dfiat.
Fedezete biztosítása éľdekében az Önkormányzat a 11604 cimönként vźi|attfeladat Magdolna neryed
III pľojekt saját forrás dologi e|oirźnyzatén belül a pźt|yázat előkészítés |5.926 

" Ft o''".gřt u
teľvezési feladatok 2|.074 e Ft összegét átcsoponosítja a dologi e|őirźnyzatára kikolt<iaetés]ekľe,
cserelakások kialakítására, egyéb költségekľe, nonproťrt szolgáltató helyiségek költségeire.

Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesülettel
megkötendő Együttmĺĺködési Megállapodás megkötése költségvetési fedezetet nem igényel.

,, B,, -rész : Feladąt-ellátósi szerződés módosítąsa

A Józsefuárosi Közösségi HźLZak Nonprofit Kft. kötött feladat-ellátási szerződés módosításáva| a
Nonprofit Kft. saját megvalósíĺísú programjait kiegészíti az iroda|mi kör, női torna' spoľttars
foglalkozásokka|, melyľe 1.568.450 Ft-ot biaosít, és ezze|az összeggel a feladat-e|látĺási ,""."ődésben
biztosított bruttó 76 788 |32 Ft díj összegét megemeli. Fedezěte az MNPIII projekt páIyánati
támogatás összege.

,, C,, -rész : MNPIII iitemezésének aWualizólĺźsa

A projekt költségvetésének átiitemezése pénzijgyi intézkedést nem igényel.

vI. Jogszabályĺköľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testület döntése a Magyaroľszághe|yi önkormányzatairő| 201|. évi CLxXxIx. töľvény
23. $ (5) bekezdés 14. pontján és a4l. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéťtikaza|átbbibatározati javaslatelfogadását.



H,łľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képvise|ő-testület úgy diint, hogy

1. a Magdolna Negyed Pľogľam III. keretében az a|ábbĺ iinkoľmányzati tulajdonban álló
lalcĺsokat átmeneti cseľelalľásnak jeltili ki, melyek a pĘekt keľetében a kiköltiizést
igénylők elhelyezését biztosítja:

Cím Szobaszóm Komfortfokozat MéreÍ

Dankó ll.30.3. em. 6. I szoba komfoľtos 33,46 mr

Dankó u.40.4. em. 1. 2 szoba fisszkomfoľtos 58,45 m2

Kőrĺs u. |Lla.fszt.14. 1 szoba komfoľt nélküIi 42.80 m2

Magdolna u.33.2. em.4. I szoba łisszkomfoľtos 27.50 mz

Masdolna u.33.3. em.2. I szoba tĺsszkomfortos 27.60 mr

Masdolna u. 44. 3. em. 19. I szoba komfoľt né|kĺi|i 3330 m2

vav Ádám u. 6. fszt. 16. 1.5 szoba komfortos 36.40 mr

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. október 16.

a) a határrozat |. pontja szerĺnti lakások fetújításáľa 6.388'1 e Ft.ot biztosít, mely
tartalmazza a kivitelezés költségét, a bonyolítási díjat és a műszaki e|tenőrzési díjat.

b) az onkormányzat a 11604 cím önként vál|a|t feladat Magdolna negyed III projekt
saját foľľás dologi e|őiľányzatán belül a páůyázat előkészítés |5.926 e Ft iĺsszegét a
tervezési fe|adatok f|.074 e Ft összegét átcsopoľtosítja a do|ogi e|őirányzatára
kiköIttiztetésekľe, cseľelalľások kiatakításáľa, egyéb költségekľe, nonpľoÍit szolgáltató
helyiségek kii|tségeĺľe.

c) a2.a) pont fedezetéül a 2.b) pontban meghatáľozott e|őirálnyzatot jelöli meg.

d) felkéľĺ a Polgáľmesteľt, hogy a kii|tségvetésľőt szó|ĺó ľende|et ktivetkező módosÍtásánál
a 2.a)-2.c) pontban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2.a)-2.c) pont esetén 2013. október 16., 2.d) pont esetén a költségvetésľőI
szóló rendelet következő módosítása

a) a határozat 2. pontja alapján felkéľĺ a Kisfalu Kft. iig5rvezető igazgatőját a lakásokľa
vonatkozĺí tételes kii|tségvetés e|készíttetéséľe, a vátlalkozási szeľződés előkészítéséľe,
valamint a bonyolítási és műszaki el|enőľzési tevékenységekľe vonatkozó szeľződés
előkészítéséľe és elfogadás céljából a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság elé
ffirténő előteľj esztéséľe.

b) a bonyolítási díjat a kivitelezési költség nettó S%o-átban, a műszaki ellenőľzési díjat a
kivitelezési költség nettő |,SoÁ-ában állapítja meg.

Felelős: Kisfalu Kft . ügyvezetőj e

Hatfuidő: a)20I3. október 16. b) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes
ülései

e|fogadja az előteľjesztés 1. számú mel|éktetét képező, a ,,Budapest-JĺĎzsefváľos,
Magdolna Negyed Pľogľam Itr tárgyűl,, pľojektľe vonatkozóan a Józsefváľosĺ
Közbiztonsági Polgáľőľség és Katasztľófavéde|mi Onkéntes Tűzo|tő Egyesĺilettel

3.

4.



5.

megktitendő Egyĺittműködési Megállapodást és felkéľi a Polgáľmestert a megállapodás
a|áírására.

Az egyĺittműkiidési megállapodás költségvetési fedezetet nem igénye|.

Felelős: Polgármesteľ

Határidő: 2013. október 16.

a) az onkoľmányzat a Józsefvárosi Közösségi IďLá.zak NonpľoÍit Kft.vel ktittitt
,,Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Pľogľam rrr.'' (azonosító szám: KMOP-
5.1.1/B.12-k-2012-0001) a KesztyÍigyár Ktizösségi Ház (1084 Budapest' Mátyás tér 15.)
szeľvezésében zaj|ő pľogramok feladatainak ellátásáľa'' vonatkozó feladat.ellátási
szerződést módosítja oly módon, hogy a Nonpľofit Kft. saját megvalósítású programjait
kiegészíti az iľodalmi kiir' női torna, spoľttáľs foglalkozásokkal, melyľe 1.568.450 ľ,t-ot
biztosít, és ezze| az összeggel a feladat-ellátásĺ szeľződés 5.1. pontja szeľinti bľuttó
76 788132 Ft díj összegét megemelĺ.

Fedezete az MhIPIII pľojekt pá|yázati támogatás iisszege.

b) felkéľi a Polgáľmestert a határozat 5.a) pontja feladat-ellátási szeľződés
módosításának előkészítéséľe aláíľásáľa.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. október 16.

6. a) e|fogadja az e|őterjesztés 2. szálmű me|Iékletét képező, a KMoP-5.1.1tB-12.k.2012-
0001 pályázat megva|ósításáľa vonatkozó Támogatási Szeľződés aktualizált 9.. számrĺ
me||ékletét.

b) felkéľi a Polgáľmesteľt az aktualizált me||éklet alapján nyújtson be változás
bejelentési kéľelmet a Pľo Regio Kiĺzhasznú NonpľoÍit Kft. felé.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 6.a) pont esetén 20|3. október 16' 6.b) pont esetén 20l3. október l8.

A diintés végľehajtásńt végző szeľvezeti egység: Rév8 Zľt.' Kisfalu Kft., Jĺózsefváľosi Köziisségi
Iďiázak Nonprofit Kft., Pénzĺi gyi ÜgyosztáIy

Budapest, 2013. október l5.

\\?'vq
dľ.Ifucśis Máté \

polgáľmesteľ
Ba|ogh István Szilveszteľ

képviselő s.k.

Törvényességi ellenőrzés:
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képviselő

aljegyzo



előterjesztés 1. szńmú melléklete

EGYÜTTMÚrooÉsl MEGÁLLAPoDÁs

- a,,Budapest.Józsefuáľos, Magdolna Neryed Pľogľam III.''
pľoj ektre vonatkozĺían -

amely létĘött egyrésnő| a

B udapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ On koľmá ny zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,
adőszám: | 57 3 57 | 5 -2-42
torzsszám: 7357 |5
bankszámla szźm: 1 4 |00309-|02|3949-0 l 000006
statisáikai szám: | 57 3 57 |5.84 | | -3f | -0 |
továbbiakban, mint onkormánvzat.

másrészről a

JózseÍvárosi Közbiztonsági Polgáľőľség és Katasztľófavédelmi onkéntes Ttizo|tőEgyesiilet
székhelye: 1082 Budapest, Baross u,63-67.
képviseli: Kaiser József e|nök
Meryei nyilvántaľtási szám: Fővárosi Törvényszék l5.041.
hatźrozat szátm: | 4.Pk.60.499 l20 |2/ 4.
adőszám: l 83 9 8 5 6f - | - 42
bankszámla szétm | 4100309-2| 53 6|49-0 1 0000o8
továbbiakban, mint EgyesüIet

- a továbbiakban együttesen Felek - között az aLź'ŕJbi feltételek mellett:

I. Pľeambulum

l. A ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyeđ Program III.'' (a továbbiakban: MNPIII) végrehajtásáľóI
kötött Támogatási Szerződést és annak mellékleteit (azonosító szám: KMoP-Ĺ.|.|/B-12-k-2012-ó00l) a
Nemzeti Fejlesztési Ügyntikség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Mary arországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhaszlú Korlátolt felelősségÍĺ ta.sl*ag, *iít
közľemĺĺköd ő szervezet és az Önkorm ányzat, mint kedvez ményezettközött 2013 . januźr 30-án írták atá.

2. Az MNPIII pźiyánat benyújtĺásáva| pźrhuzamosan együttmiĺködés indu|t a projektmegvalósítiísban részt
vevő szervezetek közül a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban:
JCsGyK), a Józsefuárosi Váľosüzeme|tetési Szo|gáĺ|at(a továbbiakban: JVSz), a Kisfalu Kft., és Rév8 Zľt.
között annak érdekében, hogy azönkormányzat csökkentse a lakhatásĹközbizonsági problémákból eredĺĺ
kockázatokat, és e|kerülje a projekt megvalósítĺását veszélyeztető eseményeket, meýnek érdekében a
JCsGyK, JVSz, Kisfalu Kft. és a Rév8 Zrt. egyuttműködési megállapodást kötöttek.



5.

6.

7.

3. Az onkormányzat Képvise|ő-testĺilete a 2/20|3. (I.14.) számtl határozata a|apjtn a Rév8 Zrt.
projektmenedzseri koordinálása mellett az érintett szervezetek bevonásával előterjesaé st készít az
MNPIII projektben szereplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tulajdonban lévő
lakóépiiletekben fe|merülő problémák kezelésére vonatkozó stľatégiai és cselekvési tervre.

4. Az Önkormányzat Képvise|ő-testülete a 187/20|3. (v.22.) számú határozatźtbanelfogadta a ,,Budapest-
Józsefuáros' Magdolna Negyed Program III. projekt bérházfe|űjítási programjához kapcsolódó Strategiai
és Cselekvési Tervet'' és elfogadta a Dankó utca |7 ., Lujza utca 8., Lujza utca 22', Lujza utca 30., rijza
utca34., Magdolna utca 1f., Magdolna utca2O., Magdolna utca 44.,Nagyfuvaľos utca 26., Szerdahe|yi
utca 18. önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek kiemelt kezelését és az MNPIII keretében
k'r izishávként való neves ítését.

Az Önkormányzat2O|3. ápri|is 11-én szerződést és együttműködési megállapodást kötött a Budapesti
Rendőr-főkapitánysággal a MNPIII T3/2 ,,Szomszédsági rendőr pľogľam'' projekt megvalósítĺására,
ame|ynek kooľdinációját, mint projektmegvalósító szeruezeta JVSz |źtja e|.

Az onkoľmányzat Képviselő-testtilete a |80l2O13. (V.08.) szźtmtlhatározata a|apjánaz onkoľmá nyzat és
az EgyesüIet egytittműködési megállapodást kötött a bűncse|ekmények megelőzése, a biĺn- és baleset-
megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifiriságvédelem érdekében önkéntes tevékenység kifejtése
céljábó|.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20I|. évi cLxXXx. töľvény (a továbbiakban: Mötv.)
13. $ (1) bekezdés |7. pontja, valamint 23. $ (5) bekezdés 18. pontja szerint helyben biztosÍtható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a telepüIés közbinonságának biaosításában
történő közreműködés.

ÍI. Az egyĺittműködés célja

l. Felek kijelentik, hory közös céljuk a MNPIII integrált szociális városrehabilitációs progľam keretében a
városrészben és a negyed l<rízishźzaiban a kőzbiztonság és a közrend javítása és a bűnözéstől való
félelem csökkentése. Ennek keretében a szabál|yséľtések és bűncse|ekmények megelőzése, azok
előfordulási gyakoriságának csökkentése, valamint a lakosság, a városľészben jelen |évő
eredményoľientált és non-pľofit szervezetek, intézmények munkatáľsai és a közbinonság erősítése
érdekében tevékenykedő hivatásos és önkéntes szerłezetekközötti biza|omés együttmĺĺködés erősítése.

Felek célja, hogy az Egyesület a kcizbiztons ág és a közrend védelme érdekében közösségi, civil önkéntes
tevékenységet fejtsen ki, és a lakossággal, az itt do\goző|<kal, a társszervekkel, valamint az MNPIII
bűnmegelőzési projektjeiben és |<rízishźnak felújításában érintett projektmegvalósító szeľvezetekkel
(JCsGyK, JVSą Kisfalu Kft., Rév8 Zrt.) és más társada|mi szervezetekkel szoros és szélesköriĺ
együttműködést építsen ki.

3. Felek célja az MNPII keretében a Magdo|na Negyed területén szolgálatot teljesítő szomszédsági rendőr
program jźrőrszolgátlat civil tiámogatása, kapacitásbővítése közös közterüIeti jáľőrözéssel, valamint
közreműködés a közösségi ľendészeti szemléletű jár&szo|gźůat tiársadalmasításában.

m. 
^z 

együttműködés táľgya

1. Az onkormányzatvállalja, hogy azMMIII megvalósítása keretében

2.



- a negyed közbiztonságźnak javitźtsa érdekében kiemelt és rendszeres kapcsolattartźtst biztosít az
Egyesület szÁmára a JVSz, mint azMNPIII projektmegvalósító szervezetekapcso|attaľtóján kereszttil.

- előzetesen tájékoztatja az Egyesületet az MNPIII bűnmegelőzési projektjei keretében megrend ezésre
kerü|ő szakmai, közösségi rendezvényekről és lehetőséget biztosít a programokon való részvételre.

- együťtmiĺködik az Egyesüleffel a lakossági tájékoztatásban, bevonja Egyesületet az informáciĺis
anyagok terjesztésébe.

- lehetőséget biztosít az Egyesület polgárőr tagsai szálmfua, hogy az e|őzetesen egyeztetettalkalmakon az
MNPIII T3l2 ,,Szomszédsági rendőr pľogram'' jźrőrszo|gá'|atát teljesíto munkatársaival közösen is
járőrözzenek a városrészközteru|etein, és kiilönösen a negyed I.4 pont szerinti V*rízisházaiban.

- a közös közterületi jźrórözés lehetőséget nýjthat arra, hogy a szomszédsági rendőr jáľőr és a
polgárőľség munkatársai egy időben 2 külön csopoľtban végezzéktevékenységüket. A közösjárőrözés
időpontjait és részleteit a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: BRFK VIII.) és a
JVSz illetékes vezetői, kapcsolattaľtói előzetesen, a közös járőrö,zés megkezdése előtt legalább 48 őráva|
egyeztetik.

- bevonja az Egyesület polgáľőr tagaitaz MMIII T3/2 ,,Szomszédsági rendőr progľam'' járőrszo|gá|atáú
teljesítő munkatáľsai źital minden hétfőn |7 és |7.30 óra között a Mátyás téri Rendőrségi Pont
helyszínen tartott lakossági fogadóóra teljesítésébe, lehetőséget biztosít arľa, hogy az Egyestilet
képviselői a fogadőőrźln részt vehessenek.

2. Az Egyesĺilet válla|ja, hory

- a polgárőrségről és a polgáľőri tevékenység szabállyaiľól szóló 20l l. évi CLXy. törvényben foglaltak
betaľtĺásával közľemiĺködik a Magdolna negyed, és kifejezett en azl.4. pont szerint ikłízisházakközrendje
és közbiaonsága fenntaĺtźtsátban és javításában, a bűnalkalmak, veszélyhelyzetek megelőzésében és
kezelésében, a társadalmi biĺnmegelőzés keretében töľténő lakossági részvétel megerősítésében, illetve
az Önkormányzat, a ľendőľség és a lakosság közijttibizalom erősítésében.

- törekszik arĺa,hogy a városrészbenjárőrözo polgárőľök között minél több, a negyedhez kötődő, annak
fejlődése és biztonsága iránt elkcitelezett polgárőr vegyen részt. Célul tíizi ki egy helyi lakosokból álló
polgárőľ csoport megalakítását.

- a BRFK és a BRFK VIII. egyetéltésével az MNPIII T3/2 ,,Szomszédsági rendőr program,'
járórszolgáiatát teljesítő munkatiĺrsaival közös közerĹileti jáľőrözéseket hajt végľe a váľosľészben, és
különösen a negyed I. 4. pontban me gJlatár ozott kr izishźaaiban.

- a BRFK és a BRFK VIII. egyetéľtésével az Egyesü|et polgárőr tagsai résztvesznek az MMIII T3l2
,,Szomszédsági rendőr pľogľam'' jérőrszolgźúatátte|jesít(5 munkatársai áitl,t minden hétfön 17 és 17.3O
óra között tartott lakossági fogadóórĺán aMźúyástéri Rendőrségi Pont helyszínen.

- folyamatos kapcsolatot tart fenn az MNPIII T3/2 ,,Szomszédsági rendőr program'' járł5rszo|gátatát
teljesítő munkatársaival, és a IYSz, mint pĘektmegvalósító szervezet és a BRFK VIII.
kap cso lattart őj átv a|.



- a lakosság, - itt élők, dolgozók jelzései a|apjźn tá|ékoztatja a JVSz-t a Magdolna-negyed
közrendjével, közbiztonságźtva|, és a bűnmegelőzéssel összefliggő eseményekről és igényekrőI. Továbbá
szakmai javaslataival segíti az MNPIII egyes Bĺĺnmege|ózési programjainak megvalósulását (T3/3
Bíĺnmegelőzési stratégia és cse|ekvési terv' T3/4 99.es busz kísérleti projekt, Programa|ap PN02
közbiztonsági témájú pát|yáľ:ati kiírásai).

- közreműködik az MNPIII keretében megrendezésre kerülő közbiztonsággal, biĺnmege|ŕĺzéssel
kapcsolatos szakmai, közösségi rendezvényeken, szakértelmével segíti az események eredményes
lebonyolítĺását.

- az igények és a lehetőségek szerint, előzetes eg7ĺeztetés a|apjźn közremÍĺködik a Magdolna-negyed
terĺiletén az MNPIII keretében megľendezésre kerĹilő programok biĺosításában.

- részt vesz a bűnmegelőzéssel összefüggő lakossá gi tźĄékoztatási, kommunikációs tevékenységben.

A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az egyesiilési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mĹĺködéséről és támogatásáról 20||. éviCLxXV. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló |959. évi ľV. törvény, valamint a polgárőrségľó| és a polgáróri tevékenység
szabáIy airő| 20 L | . év i CLXV. töľvény ľendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek a szerzĺődést elolvastát és mint akaratukkal mindenben egyezőtelfogadják és jóváhary ó|ag a|áir1ák.

Budapest, 2013. október ...

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefu ĺárosi Önkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgármester

Fedezete: dátum: Budapest,

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénzngy i úgyosztá"|yv ezetó

Jogi szempontból ellenj e Ey zem:
Rimán Edina

jeg1ĺző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzt5

Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgárőrség és
Katasztróf avédelmionkéntesT-űzo|tőEgyesiilet

képviseletében

Kaiser József
elnök

f013.
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megrende|ése

Eudapest F város
VIII. kerrilet
JÓzsefvárosi
tnkormányzat

k z sségi
értékhatár

aIaťti

5 040 000

11

K6: Térfigye|ó
kamerarendszer
kiépítése

Ďuoapest Fováros
VIII. kerÜ|et
Jőzsefvárosi
Önkormánvzat

szolgá|tatás
megrende|ése

3 360 000

k<izcissé9i
értékhatár

alatti

nIroetmény
né|kriIi
tárgya|ásos
e|járás

T2

5 350 000

uoapest F Város
VIII. kenilet
]őzsefvárosi
onkormánvzat

szoIgä|tatás
megrende|ése

szupervizio
szociális munkások
számára

I 300 000

hirdetmény
né|krjIi
tárgya|ásos
e|járás

Keszty gyár
K<iztisségi Ház
csoportos
szupervíziő

201,2.09.L2

árubeszerzés

koz sségi
értékhatár

alatti

7 050 000

Ká|vária téri
ifitisá9i, kcizcisségi
szociá|is munka

szoIgá|tatás
megrende|ése

cisszességében
Iege|ónycisebb
ajánIat

nemzeti
e|járásrend

20L2.09.72

nrroetmeny
né|kÜ|i
tárgya|ásos
e|járás

Firdetm?ny
né|ktiIi
tárgya|ásos
e|járás

ffi szĺcĺENY| TERv
"ęfl

szo|9á|tatás
megrende|ése

nemzeti
e|járásrend

ěéz

osszességében
Iege|ónycisebb
ajánIat

12 096 000

szoĺ9á|tatás
megrende|ése

zoĹ2.o9.L2

2012.09.19

nemzeti
e|járásrend

hirdetmény
né|kÜ|i
tárgya|ásos
e|járás

s76 000

2013.03.11

'sszességébenege|ónycisebb
ajánIat

20L2.09.'_

nemzeti
e|járásrend

nyĺ|t e|járás

18 897 638

20t2.09.26

2013.03.11

legalacsonyabb
cisszeg11í e|len-
szo|9á|tatás

nemzeti
e|járásrend

o

nyi|t eljárás

2012.09.26

2012.09

2013.10.31

2012.10.08

legalacsonyabb
ÓsszegÍí e||en-
szoIgá|tatás

e|járásrend

nyIlt e|járás

,19

2013,03.22

ful3.u6.24

egatacsonyabb
5sszegiĺ e||en-
;zoIgá|tatás

2012.10.08

ryilL eudras

2072.O9.26

2013.1 1,1 1

2013.o3.22

ĺegaIacsonyabb
clsszegÍĺ e||en-
szoIgá|tatás

2013.04.30.

2013.04.15

ZULS,LU,fL

2012.10,08

201 3.1 1.19

legalacsonyabb
Összeg elIen-
szoIgá|tatás

2013.04,15

2013,05.10

jsszességében
ege|ónycisebb
ljánIat

2013,07.15

20L3.72.O4

2013.12.O?

2013.05

2073.07.29

ín

2013.10.26

2013.1.2.15

2013.I2.16

2013.08.09
(5 részbó| 4

részre
vonatkozőan)

2013,1 1.13

2013.1,2.27

2oI3,IĹ,27
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13.

BuCĺapest Fcĺváros
VIII. kerÍ.i|et
Jőzsefuárosi
Önkormánvzat
Budapest Fóváros
VIII. kerrilet
Jőzsefuárosi
Önkormányzat'til

TársadaIombÓ|
kirekesztett nók
rehabiIitáciőja és
fooIaIkoztatása

15.

óuoapest Fciváros
VIII. kerÜ|et
Jőzsefuárosi
Önkormányzat

LakasfeIujításhoz
kapcso|ődő
motiváciős csomag
biztosítása a
csa|ádfejIesztési
szoIgá|tatás
számára

16.

uuuoPęĐL ruvd
VIII. ker let
Jőzsefvárosi
tnkormányzat

szolgá|tatás
megrende|ése

Tehetséggondoző
m helyek
szervezése és
m kcidtetése

77.

Ďuoapest Fovaros
VIII. kerrilet
Jőzsefuárosi
Önkormányzat
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arubeszerzés

Keszryugyari
szakképzések
tartős
munkané|kĺjIiek
részére

18.

25 676 164

Bauer sándor utca
19. Társasház

szo|9á|tatás
megrende|ése

Keszty gyári
szakképzések
taftős
munkané|ktiIiek
részére (dajka
képzés)

fJ t 14 U00

19.

Lujza utca 18.
Társasház

nemzeU
e|járásrend

szoIgá|tatás
megrende|ése

Bauer sándor utca
19. sz. alatti
társasház feIrijítása

20.

Mátyás tér 9'
Társasház

15 748 031

nemzeti
e|járásrend

szo|9á|tatás
megrende|ése

nyi|t e|járás

21.

Lujza utca 18 sz.
aIatti társasház
fe| jítása

rvraryas ter 9.
Társasház

9 078 677

nyĺ|t e|járás
keretmegál-
Iapodásos

nemzeti
eljárásrend

Mátyás tér 9, sz.
aIatti társasház
fel jítása

2013.1 1.05

Epĺtési
beruházás

3 200 000

nemzeti
e|járásrend

2013.1 1,10

Mátyás tér 9. sz.
a|atti társasház
fe| jítása

ryilr euaras

Epĺtési
beruházás

5sszességében
ege|ónycisebb
ljánIat

65.500.000

ffi szÉcHENYl TERvw
.1...

nemzeti
e|járásrend

legalacsonyabb
cisszeg11ĺ e||en-
szoIgá|tatás

nyílt e|járás

Epĺtési
beruházás

furJ, t I.10

/b 934 680

2073.77.24

Epĺtési
beruházás

Kozossegl
értékhatár

alatti

Í|y||t euaras

2013.06.25

osszessegeben
Iege|ónycisebb
ajánIat

35 664 490

2013.11.29

Kozosségi
értékhatár

alatti

2073.72.09.

nrroetmeny
né|ktiIi
tárgya|ásos
e|járás

zurJ, I l. I1.

ĺe9aIacsonyabb
cisszegr1ĺ el|en-
szoIgá|tatás

3s 135 760

KOZOSSegI
értékhatár

alatti

2013.12.16

2013.11.29

hirdetmény
nélktiIi
tárgyalásos
e|járás

egalacsonyabb
5sszegiĺ e||en-
;zo|9á|tatás

2013.04.05

20Ĺ3,t2.20

ktiz<isségi
értékhatár

alatti

2013.07.18

nircĺetmény
né|kriIi
tárgya|ásos
e|járás

2oĹ3'I2'27

2013.12.16

2013.02,19

legalacsonyabb
<isszeg ellen-
szo|9áltatás

20t3.r2.of.

ntroetmeny
nélktjIi
tárgyalásos
e|járás

20I3.O7.29

2013.03.19

Legalacsonyabb
ÖsszegĹĺ e||en-
szoIgá|tatás

2oL3.1,2.27

20L3.04.22

2013.04.15

2013.12.16.

2013.08.17
(3 részból 2

részre
vonatkozőan)

egalacsonyabb
5sszegiĺ e||en-
szolgá|tatás

2013.03.04

legalacsonyabb
Összeg e||en-
szoIgá|tatás

2013.t2.27.

2013.05.03

2013,04.03

2013,03.13

2013.05.16

2013.04.30

2013.04.11

20t3.04.24

2013.05.07

nem
reIeváns

2013.06.03



22.

Mátyás tér 12.
Társasház

23.

Matyas ter 13.
Társasház

24.

Mátyás tér 12. sz.
a|atti társasház
fe| jítása

Mátyás tér 16.
Társasház
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25

Mátyás tér 13' sz'
aIatti társasház
fe| jítása

Szerdahelyi u. 11
Társasház

26.

Mátyas tér 16. sz.
alatti társasház
feIrijítása

Te|eki tér 3.
Társasház

Epĺtési
beruházás

27.

Szerdahelyi u. 11.
sz. alatti társasház
feIrijítása

Te|eki tér 4.
Társasház

Epĺtési
beruházás

28.

2u,436,t47

Te|eki tér 3. sz.
alatti társasház
felrijítása

Te|eki tér 4.
Társasház

Epítési
beruházás

29.

29 895 033

Te|eki tér 5
Társasház

Te|eki tér 4. sz.
a|atti társasház
fe|rijítása

Epĺtési
beruházás

k<izĺissé9i
értékhatár

alatti

30.

16 619 205

Te|eki tér 4. sz.
a|atti társasház
fe|rjjítása

Te|eki tér 6
Társasház

trptresl
beruházás

k<iz sségi
értékhatár

alatti

TÖzÖssegi
értékhatár

aĺatti

hirdetmény
né|kĹiIi
tárgya|ásos
eljárás

31

20.952.673

Te|eki tér 5. sz'
alatti társasház
felrijítása

teteKt ter 7
Társasház

Epítési
beruházás

nrroetmeny
né|kijli
tárgyalásos
e|járás

l. resz:
6 847 230
II. rész:

6 683 493

Te|eki tér 6. sz.
aIatti társasház
fe| jítása

2013.03.25

eljárásban más, projektet nem érint6 nesźer1esrě *; i;;ĺJt-;j
Indoĺ<o|ás: (ktilonosen a becsÍjlt

Epĺtési
beruházás

KOZOSSegi
értékhatár

alatti

nrroetmeny
né|kĺiIi
tárgya|ásos
e|járás

L9 302 737

Te|eki tér 7. sz.
a|atti társasház
fe| jítása

2013,02.19

Epitési
beruházás

ĺegaIacsonyabb
cisszegr1ĺ e||en-
szoIgá|tatás

k zcisségi
értékhatár

alatti

kÖťđss6ď
értékhatár

alatti

hircĺetmény
né|kÜ|i
tárgya|ásos
e|járás

L9 302 737

@ 
szĺcľENY| TERV

zu 1J.03.11

Epitesi
beruházás

-egalacsonyabb
)sszegr1í e||en-
;zoIgá|tatás

hirdetmény
né|kĹiIi
tárgya|ásos
e|járás

41 724 688

2013.03.11

2013.04.05

Epĺtési
beruházás

egalacsonyabb
5sszeg ellen-
;zoIgá|tatás

kciz<isségi
értékhatár

alatti

nrroetmeny
né|kĺiIi
tárgya|ásos
e|járás

31 490 000

2013.04.03

2013.03.04

legalacsonyabb
Összeg e||en-
szoIgáltatás

k z sségi
értékhatár

alatti

2013.04,15

hirdetmény
nélkĹiIi
tárgya|ásos
eljárás

14 906 540

zurJ,0E.28

2013.03.25

legalacsonyabb
cisszegťi eIlen-
szo|9á|tatás

kÖz sségi
értékhatár

alatti

2013,03.1

hirdetmény
né|kĺjIi
tárgya|ásos
e|járás

2013.05,08

2013.10.10

2013.03.25

egalacsonyabb
)sszegťi e||en-
;zoIgá|tatás

Kozossegi
értékhatár

alatti

3

2013.04.16

hirdetmény
né|kĹiIi
tárgya|ásos
e|járás

2013.o4.24

2073.o4,Ĺ5

20t3.o4.22

legalacsonyabb
clsszegr1ĺ e|len-
szoIgá|tatás

2013.04

hirdetmény
né|kĹiIi
tárgya|ásos
e|járás

hivatkoz

2013.05.15

2013.02.20

2013.09.05

egalacsonyabb
5sszeg(í e||en-
;zoIgá|tatás

.11

2013.06.06

assat, es arra, noqv a

2013.04.30

2013.04.03

2013.10.21

legalacsonyabb
<isszegiĺ e||en-
szo|9á|tatás

2013.09.09

2013.06.19

20L3.04.26

legalacsonyabb
Összegii e||en-
szo|9áltatás

hogy

2013.10.31.

Nem
reIeváns

2013t1JO

2013.02.28

projektet

2013.05.14

20L3.04.22

2013.03.25

kozbeszerzési

2013.06.03

2013.06.06

2013.04.24

2013.06 .19



Nyilatkozom, hogy a 2o11. évi CVIII. tiiľvény a kłizbeszerzésekrót hatátya a!á tartozom: IGEN
Amennyiben igen, akkor a ttirvény atábbi rendelkezése atapján: (megfele!ó kiválasztandő)

a)
b) 2łil::;:u:,i!,łf 

"Y^iłźI,:'l"-Ł.:Ł,:ľ:l.""l"l"*?ľI9.|_:.:"rz99.so1án,'ajánlatkérésre.fe|jogosított 
szervezet;

c)azajogképesszerveze.,.tatésacé|jábÓlhoznak|étre,
vagy ame|y i|yen tevékenységet |át el, ha az a)-d).pontoŕou.ł 

'eghä[ar;zoi;;I'' váoľ tobb szerve =ät,á=országgyĹí|és Va'y a Kormányktj|on-kÜ| n vagy egyrittesen, kozvet|ánÜ| vagy k<lzvetettén megľ'ätározďb"i"|yá'i ké . f"l"tĹ;];l.äiálnĺ vagy mr1íkodését tonbségir-eszoen egy vagy tobb ilyenszervezet (testrilet) finanszirozza;d) a 9. s (1) beke.zdés.k) pontja szärinti gaźoáltoaő .,"1!,"t;e) az a)-d) pontok hatá|ya-a|á nem tartoz-Ó g'il|k"dešiě-"."t [Ptk. 685. $ c) pontja], ame|y a 114. $ (2) bekezdésébenmeghatározott kozszo|gáltatÓi tevékenységek vä|ameryirět}oivtatJa, éĺäm-elv ĺĚl"ír: u. a)-ä) pontäkban meghatározott egy vagy tobbszervezet kozvetlenÜ| vagy kozvetve meghatározÓ neĺőivášt Ĺép"ś gyakoro|ni, u ĺił. 5 (2) bekezdése szerinti kozszolgá|tatÓitevé kenységének b iztosítasa cé |já bÓ l lefo-|ytatott besze rźése sorá n ;f) az a)-e) pontok hatá|ya a|á nem t".toiďš'ä.ä'ii;;i}, a.II4, $ (2) bekezdésében meghatározot! egy vagy tobb kozszo|gáltatÓitevékenységét trilonleg.es Vagy kizárÓ|agos.:og łápiín fä|y ijä, a ĺĺą.t.(ź) oét-ezoese szerinti kozszo|gáltatÓi tevékenységénekbiztosítása cé|jábÓl |efo|ytatott beszerzéše soran;9) a támogatásbÓl megva|Ósu|Ó beszerzés vonatkozásában az a)-f) pontok hatálya a|á nem tartozÓ szervezet - az uniÓs értékhatárt elnem éró beszerzés esetén}z egyéni vál|alkozÓ ki"a ĺé*| --l'amelynet.szolgaltalás megrende|ését, árubeszerzését vagy építésiberuházását az a)-d) pontok hatá|ya a|á tartozo 
"g.y Yág' toĹĚ..,"-","t az uniÓs értétńatárt 

"rcru'e'tel.Ĺí 
beszerzés ešetében tobbségi

iE:ii:l,,1ł"J[ffiT.ffi]:i1.irt eléró, de az uniÓs éltetł.'áti.tll n"' ero erto[ĺ-oeizerzésesetéoen n"iuěnot százalétoiměgnalaoÓ
h) az adott beszerzés mégva|Ósításakor azaz.a)-g) pontok hatá|ya a|á nem taftozÓ szervezet, ame|y onként vagy szerz1désben vál|a|terre vonatkozÓ kcite|ezettség vagy kri|on jogszabá|ŕ ŕÖiá..ěse a|apján ľoivt.i l" Ĺb'beszerzési e|járást.

Budapest, 2013. oktÓber ,,..,,
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NEM

dr. Kocsis Máté
po|9ármester


