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Tisztelt Képviselő.testület!

I. E|őzmények

A Képviselő-testtilet a212013. (I.14.) szźlműhattlrozatźtban elfogadta a Kormány 164912012. (xII.19.)
számuhatźrozatában foglaltakat, mely szerint a Budapest-Józsefváros Magdolna-negyed Pľogram III.
(a továbbiakban: MNPIII.) projekt 3 81g 572953 Ft támogatásban részesült. ATámogatási Szerződés,
illętve annak mellék]etei az onkormányzat és a Pro Regio Kĺizhaszrli Nonprofit Kft. kc'zött 2013.
januźr 30-źtn a|äirásra került.

A) A Képviselő.testtilet a 812013. (I.23.) szźtmu hatźtrozatában döntött az MNPIII. pľojektben
szeľeplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tutajdonban lévő lakóéptiletekben felmeľülő
problémák kezelésére vonatkozó Stľatégiai és Cselekvési terv készítéséről, melyet a I87/2O|3. N'22.)
szźtmú hattr ozatában el fo gadott.

A Képviselő-testtilet a I87/2013. (v.22.) szźlmts,hatérozatában dĺintött a Dankó ltca 17 .,Lujzautca 8.,
LĄzautca22.,Lujza utca 30., Lujzautca34.,Magdolna utca 12., Magdolnautca 20., Magdolna utca
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44., Nagyfuvaros utca 26, Szerdahelyi utca 18. önkormányzati lakóépületek kiemeit kęze|éséro| és az

MNPIII. pľoj ekt keretében krízisházként való nevesítéséről.

A Képviselő.testiilet ezen hatźrozatában felkéte a Kisfalu Kft-t, hogy a Rév8 Zrt-vel közcisen a

Magdolna utca I2., a Nagyfuvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18. szám alatti kĺízishźnak esetében

vizsgźija meg és tegyen javaslatot hazfelügyelők hosszú távú - az MNPIII. éptiletfelújítási

alprogramjĺán túlnýló a|ka|mazásának lehetőségeire az MNPIII. projekt fenntaľtási

kö'telezettségeinek te|jesítése érdekében.

B) A Képviseló-testület a812013. (I.23.) szźtműhatźrozatÁval - melyet módosított a6512013. (II.27.)

szźtmű hatźrozatźpal - elfogadta a Magdolna Negyed Program III projekt megvalósításában résztvevő

szew ezetek e gyiittmiĺködés i ľend szeľét.

II. Á' beteľjesztés indoka - III. Tényállási adatok

A) A Képviselő-testiilet a 8120|3. (I.23.) számű döntését követőn megkezdődött a|<rízishźnakban a

helyzetfelméľés és a Stratégiai és Cselekvési terv kidolgozása. f0I3. október I6.án a Képviselő.

testĺilet tájékoztatása megtöľtént arról, hogy a Kisfalu Kft., a Józsefuĺáľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ (JCsGyK), a Józsefuáľosi Közerület-feltigyelet és Várostizemeltetési

Szolgálat (JKFVSZ) és a Rév8 Zĺ1. megvizsgálta a fentiekben nevesített k'rízishźzak szociális és

műszaki jellegű problémáit.

A projekt megvalósító szewezetek szakemberei közösen azt javasolják a speciális intézkedéseket

igénylő, <inkormányzati tulajdonban lévő lakóépiiletekben, hogy a felmeriilő pľoblémák miatt a
sziikségessé vált szociális-kö'zbiztonsźryihe|yzetmielőbbi kezelése érdekében aza|źtbbi intézkedéseket

tegye meg az Onkormány zat

- NagyfuvarosutcaZí.ľészlegesfunkcióválLása,

- Szomszédsági Házmesterekalka|mazäsa,

- Átmeneti és végleges elheýezést szolgáló lakások biztosítása.

A legkritikusabb helyzet a Nagyfuvaros utca 26. szźm alatti épületben alakult ki. A projekt tervezése

őta ahźnban a táľsadalmi köľnyezet jelentősen ľomlott. f0I3 nyźlr elején a JCsGyK je|ezte, hogy a

I|ázak közösségének felkészítése a program szerinti felújítási munkĺák befogadására ellehetetlenült,

azok módos itása v á|t szükségessé.

B) Az MNPIII. projekt keľetein belül, az elfogadoff együttmĺĺködési rendszer szerint a ,,Térfigye|ó

kameraľendszer bővítése, fejlesztése - K6'' progľamelem megvalósító szervezete a Varosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztály. Ennek indoka, hogy a kamera rendszer üzemeltetésének feladata a Józsefvárosi

Közteľiilet-felügyelet feladatkörébe tartozott, amely szewezetet nem volt célszenĺ projekt megvalósító

szervezetként nevesíteni, egy progÍam elem megvalósítása miatt. Tekinteffel arra, hogy a kamera

rendszer a közteľĺileten kerül kiépítésre, ezért a programelem lebonyo|ítása a Vrárosfejĺesztési és

Főépítészi IJgyosztźůyhoz, mint Projekt MegvalósÍto Szervezethez került. A Képviselő-testület

döntése a|apjźn 2013. novembeľ l-jétől a térfigye|ő kamerarendszer működtetése a JKFVSZ
feladatkörébe taľtozik.

IV. Dłintés tartalmának ľészletes ismertetése

A) Krízisháłzak

Iavaslat a Naglfuvaros utca 26. szdm alatti lakóépiłlet részlegesfunkcióvlźItttsóra



A projekt megvalósító szervezetei a keriileti rendőrkapitĺányságga| együttmiiködésben azon dolgozott,

hogy az épület alkalmassá váljon a lakottan történő felújítás sztlmára és enyhítse a fennálló

közbiĺonsági, szociális problémákat.

Az elmúlt időszak tapasztalatai - mind a JCsGyK, mind a vagyonkezelést ellátó szervezet

a|ka|mazottait többször érte a helyszínen atľociüĺs - alapján a projektmegvalósító szervezetek

javaslata, hogy a jelenlegi körüImények között nem gaľantá|hatő az épĹilet biztonságos felújítása, egy

esetleges felújítást követően pedig nem garantźůhatő a felújítás eredményeinek fenntartása.

Bźr a fenntaľtás/fenntarthatóság valamennyi |<rizishán esetében kiemelt odafigyelést és keze|ést

igényel, az e|mtlJt időszak tapaszta|atai azt mutatták, hogy a kłízishźaak többsége bár szociális és

közbiztonsági szempontból erősen veszé|yeztetett, de a felújítással kapcsolatos kivitelezés

szempontjából a felújítás volumene, jellege miatt a Nagyfuvaros utca 26. tekinthető a legkritikusabb

helyzetiĺnek.

Fentiek a|apjźn a projekt megvalósító szewezetek - a Kisfalu Kft., a JCsGyK, a JKFVSZ, aRév8 Zrt.,

- és a kerületi rendőrkapitánysźry szakemberei a Nagyfuvaľos utca 26. sz,ám alatti lakóépület ľészleges

funkcióváltísát javasolják, a szociális-közbiĺonsági szempontokat szem előtt tartva, az épli|et

laksiĺríĺségének csökkentése érdekében a lakóhäz ,,B', épületének (hátsó udvari traktus) bontásával.

Mindez apźiyázatban szerep|ő miĺszaki tarta|om váitozását je|enti.

Javaslat az épiilet részleges funkcióvltltlźsdra _ míÍszaki tartalomvóltozós

Kiindulási állapot:

A ttmogatálsi szerződésben a Nagyfuvaros utca 26. szźtm alatti lakóépület felújíüása a következő

munkákat tarta|mazza: tető felúj itźs; zárőťodém megerősítés; tetőtéri hőszigetelés; fiiggőfolyosó

felújítás; kémények belső szigetelése; utcai homlokzat felújítás; kapu és kapualj felújítas; belső

homlokzat felújítás; nyi|źszźrők részleges felújítása, cseĘe; lépcsőhaz felújítás; e|ektromos

nagyjavítźs; kaputelefon rendszer felújítás; víznyomó a|apvezeték csere; szennycsatorna a|apvezeték

cseľe; víznyomó felszálló és szennylefo|yő vezeték csere; komfortosítási lehetőség biztosítĺása; közös

wc felújítás; pincei teg|abo|tozat acéltartóinak és főlépcső lépcsőfokok megerősítése; alaptest

felületszivárgó lemezes védelme; udvari burkolat felúj ítás.

A duplaudvaros lakóéptilet ,,A'' és ,,B'' épĹiletrészből áll, valamennyi munka a teljes épületre

vonatkozik. A projekt költségvetésben az épület fe|tĄitÁsáranevesített összeg bruttó f38.6|6.285 Ft.

Tervezett állapot:

A felújítás műszaki tarta|ma az a|źhbiak szerint módosul. A ,,B'' épiiletrész bontásľa keľül, az

elvégzésre kerülő munkálatok: bontás, pince tömedékelés, a pince főfa|i źújźtőjźnak |ezárása. A
megmaradó ,,A,, épületrészben végrehajtandó munkálatok: ťoépiilet két végfalának javítása,

hőszigetelése, valamint a gázllezeték szakaszolása. Az,,A'' épületrész felújítasának műszaki tarta|ma

az EU-s páiyźľlatban beadotthoz képest nem módosul.

A módosított műszaki tartalom megvalósításának költségét a Kisfalu Kft. megfiatátozta a

közbeszerzési eljáráson nyeľtes MAGDOLNA NEGYED 2013 KoNZoRcIUM-mal
(konzorciumvezető: wEsT HUNGÁRIA BAU Épftőipari Szolgáltató Kft., konzorciumi tag: ÉľrAR
Zrt.) kött,tt keretmegállapodás vonatkozó téte| áttai a|apjźn és az a páůyź'zatban szeľeplő keretösszegen

beliil marad. A vonatkozć: pá|ytaati útmutatók szerint a módosított költségtételek atámogatás teľhére

elszámolhatók.

A ,,B'' épületľész bontása engedélyköteles tevékenység. Az engedé|yezési és kiviteli tervek

elkészítésének és az engedé|yezésének a költsége a Kisfalu Kft. adatszo|gá|tatźsa szerint nettó 800.000

Ft (bruttó 1.016,0 e Ft). Ezen költségtétel e|számolhatósága érdekében a projekt költségvetésében



programelemen belüli átcsopoľtosítást kell végrehajtani. A mĺĺszaki ellenőri, és a tervezői művezetési

költség aTámogatäsi Szerződésben szeľeplő tételekhez képest nem változik.

Javaslat az épíilet részleges funkcíóvdltósdra _ lakdsóllomltny vdltozds

A lenti tźh|ázatbankerült összefoglalásra az éptilet jelenlegi, illetve tervezett lakásösszetétele:

- Bérlőík végleges elhelyezése

Az épület funkcióváltĺása (,,B'' épület bontĺĺsa) 7 db lakás megszĹĺnésével jár. Mindezek a|apjźn az

épĹilet funkcióváltrása 8 lakó végleges e|he|yezését igényli. Az I db lÉlEK.pľogram szerinti lakást át

kell helyezni az ,,A', épületľészbe. Ehhez az źúłle|yezéshez az Emberi Erőforrások Minisztéľiuma

Szociális és Gyeľmekjóléti Szolgáltatások Főosztźiyaa30746ĺ2011.SZoCsZoLG szerződés szerinti

fenntaľtási kötelezettség biztosításáv a| hozzź$álru|t. (1. sz. melléklet).

A végleges elhelyezés költsége csak akkor számolható el (mind a lakások felrijítása' mind a

költĺiztetés) az MNPIII. projekt keretében, amennyiben a bérlők szźlmźra a Magdolna negyed terü|etén

elhelyezkedő cserelakás biĺosÍtható.

A ,,B'' épületből a ĺF;tFlĺ<.imlkas mellett még 3 bérlő keľül źúkö|töztetésÍe az,'A'' éptiletbe. Ezęk a

bérlők szttmźĺra komfoľtosításra és összevonásra keľiilnek lakások összesen I20 m2 alapteľülettel.

Ezek a költségek a támogatás terhére elszámolhatők, tervezetten mindösszesen bruttó 12 millió Ft. A
lakásfelújítás költségéneu xaiat az onkormźnyzat visszaigény|i. Az elszámolható felújítashoz

kapcsolódó költségek tarta|mazzźtk a Kisfalu Kft. tervezési, műszaki ellenőrzési, bonyolítási dĺjait,

melyek a támogatás i szerződés módosításkor keľülnek megállapításra.

A funkcióváltĺíssal érintett lakások esetén a kö|töztetés becsült költsége bruttó 915.000 Ft, amely a

projektben szintén elszámolható költség.

onkoľmányzati fonźsbó| szĺikséges biztosítani a lÉlBr lakás kiválilásának költségét' tervezetten

bruttó 2'5 millió Ft-ot.

- Bérlőík ótmenetí elhelyezése

Az épĹilet felrijítása lakottan nem megvalósítható, szükséges az ,,A,,- épületrész lakóinak átmeneti

elhelyezéséről is gondoskodni. Az ,,A,, épületben 21 szerzódéses jogviszonnyal rendelkező béľlő

Nagyfuvaro s utca 26 |akóház A éptilet (db) B épület (db) Osszesen (db)

Lakás adatok eredeti tervezett eredeti tervezett eredeti tervezett

Komfo ľt fokozat szeľint
komfortos 7 5 0 t2 I

félkomfortos 1 I 0 0 I I

komfoľt nélküli 23 20 f 0 25 20

szükség lakás I 0 I 0 2 0

Osszesen 32 28 I 0 40 28

BérIők jogviszonya szeľint
határozatlan idejű t8 18 2 0 f0 18

hatáľozott idejiĺ a
J

a
J I 0 4 aJ

jogcimnélküli 5 0 2 0 7 0

ures 6 6 f 0 8 6

LELEK lakás 0 t I 0 I

Osszesen 32 28 I 0 40 28



található. Emiatt gondoskodni ke|l 2l család átmeneti elhelyezéséről, amelynek költsége az MNPIII
projekt keretében nem számolható el (sem az átmeneti lakások felújítása, sem a költöztetés költsége).

A pľogram indítĺásakor, az e|ozn titemek tapaszta|atai a|apján, átmeneti elhelyezésre máľ biztosított

fedezetet az onkormányzatsaját forrásból, 6 millió Ft összegben. Tekintettel a program vá|tozásźra

ezt akeretösszeget további 25 millió Ft-tal javasoljuk megemelni, 10 hónapos átmeneti elhelyezéssel

számolva.

Javas lat S zomszéds dgi H ózfeliigl elő k meg bízds úra

A pĄektmegvalósító szeľvezetek javaslata szerint a Szerdahelyi utca 18., a Magdolna utca |2.,

valamint a Nagyfuvaros utca f6, szám alatti krízishĺázak esetében indokolt és sziikségszeríĺ speciális

házfe|ugye|ők bizosítása, |egkésőbb 2014. március l-jétől. Ezen fe|adat e||átása az Önkormányzat és

a Kisfalu Kft. között fennálló szęrződés keretében nem biztosítható.

A szomszédsági házfelügye|ó az alábbiakban részletezetett sokľétÍĺ feladatot lát el, amelynek jellege

összhangban áll a projekt szoft elemei esetében megfogalmazott célokkal és a tevékenységek szakmai

tartalmával.

Kivitelezés i munkók s e gíté s e :

A szomszédsági hánfelĹigyelő feladata az épiJ|et felújítását végző kivitelező technikai segítése,

közremiiködés a bérlemények, valamint a közösen használt épületrészek hozzźférhetőségének

biztosításában. Intenzív kommunikáció az épületbęn lakókka|, a kivitelező helyszíni képviselőivel,

valamint szorosan együttműködik a JCsGyK Társadalmi Akciók Munkacsoport tagjaival.

Lakóny ilv óntartós v e z e t é s e :

olyan adminisztratív eszköz, amely segiti az épületben |évo mozgások és jogviszonyok vźútozását,

azok a helyszínen is követhetővé és ellenőrizhetĺĺvé válnak. Minden olyan esetben, amikor valamely

lakó folyamatos ott tartőzkodźna ellenéľe nem jelentkezik be a lakónyilvtntartásba, tryy azt a
házfe|ijgye|ő a Megbíző fe|é je|zi, toválbbi intézkedés céljából. Lakónyilvántaľtás havi szinttĺ

ellenőrzése mellett a tényleges állapotok összevethetővé válnak a nyilvántartott jogviszonyokkal, íry
azok tiszténtaĺtása érdekében szükség esetén beavatkozást kezdeményezhető. Rendkíviili események,

hatósági közreműködések esetén is kiváló tájékozódási lehetőséget biztosít az e|jźrő személyeknek,

munkatársaknak.

Eseménynapló vezetése :

Minden olyan esemény rögzitése, mely az épilet iizemeltetésével vagy a lakóközösség életvitelével

kapcsolatos és nem hétköznapi, azaz rendkívüli eseménynek tekinthető. Ide tartoznak a

meghibásodások és kapcsolódó intézkedések, az e|hátítási munkafolyamatok, bérleményellenőri,

közmiĺszolgá|tatői valamint hatósági munkák, közreműködések is. Az esemény rögzítésén tulmenően

tarta|maznia kell a megtett intézkedéseket, hivatkozni kell az értesítési láncolatľa, riasztási

eseményekľe a pontos idő és bevont és érintett személyek megnevezése melleff.

Közö s teriiletek fokozott védelme, kulc s tdrolas :

A közös teľtiletek ľendeltetésszęruhasznźt|atźIthivatott elősegíteni, különös tekintettel a rongálásra és

szemétlerakásra, illetve egyéb jogszerĹitlen tevékenységekĺe. Ennek érdekében a szomszédsźęi

házfeltigyelő táľolja valamennyi közös teriilet bejératának kulcsait, melyet dokumentált źúvéte|

ellenében ad źt az aľra jogosult lakónak, illetve közvetlenül e|jár a nyitásoknál. Mindezek a helyiségek

folyamatos ellenőľzését és egyfajta felelősségi viszoný és lekövethetőséget biĺosítja.

A feladat e||źúása hĺáľom ťo megbízásával valósítható meg, ami új munkahe|yeket jelent. A költségek

projektben töľténő elszámolhatóságźra tekintettel a szomszédsági házfelügyelők az Önkormányzatta|



kötnek határozolt idejÍĺ megbízási szeľződést (2014. miĺľcius l-jétől 2015. május 30-ig).

Foglalkoztatási helynek javasoljuk a JKFVSZ-t megjelölni, tekintette| ana, hogy az intézmény

Képviselő-testÍilet által a 394/20|3. (x.30.) szźlmű határozat 2. pontjálban jóváhagyott Szervezeti és

Működési Szabá|yzatatarĺa\mazzaaz MNPIII. projekt programelemére vonatkozó feladatokat.

A bázfe|iigyelők fogla|koztatÄsa összhangban van a projekt fogla|koztatást ösztönző, szociális-

közbiztonsági céljaival, ami lehetővé teszi a felmerü|ő béľ- és járulékköltség elszamolását a pľojekt

költségvetésének terhére. A projekt kĺiltségvetésének módosítłĺsa nem szükséges, azonban az

Akcióterületi Terv szakmai tartalmának kiegészítése miatt Támogatási Szerződés módosítás iránti

kérelmet kell benyújtani.

A szomszédsági hrázfelügyelők megbízásának kö,ltsége 245.000 Ft/fő/hő, amely magában foglalja a

havi bruttó megbízási díj 197.100 Ft/fo + járulék terheket. Ez a|apján a 3 fó egy havi dijazźsźnak
összege bruttó 735.000 Ft, amely 2014. mźrcius l-jétől 2015. május 30-ig _ a szoft projektelemek

véghatáridejéig - terjedően, 15 hónapra vetítve bruttó 11.025.000 Ft költséget jelent.

Kedvező tapaszta|atok esetén, a felújítĺást követő időszakban a megújult állapot megőrzése és a projekt

fenntartási kötelezettségeinek teljesítése érdekében javasolt a hazfelügyelők továbbfog|a|koztatása.

A költség az MNPIII. projekt keretében az,,onźi|őaĺnem támogathatő,' szofttevékenységeken belĹil a

közbeszerzési eljáľás a|á taltoző szolgáltatások időarányosan csökkentett költségkerete terhére

átcsopoľtosítható. A projekt átĺitemezése szerinti módosított közbeszerzési teľvet és a cscikkentett

becstilt értékeket a Képviselő-testtilet a 379l20L3. (x.16.) szźtmű határozatában már koľábban

elfogadta.

A hazfelĹigyelők állandó jelenlétének biztosítása miatt indoko|t az érintett házakban lakás biztosítása.

A lakások elheýzkedése az épület bejáratźůlozköze|, filldszinten javasolt.

Jelenleg az érintett épületekben beköltözhető állapotban |évő, a fenti paraméteľeknek megfelelő

bérlemény nem áll rendelkezésre, ezért az a|átbbi lakások kijelölése és felújítása sziikséges. Komfoľt
nélktili bérlemény esetében a felújítási költségek a pľojekt keretében elszámolhatóak, amennyiben a

lakás komfortosítása megtörténik.

A Kisfalu Kft. felmérése a|apjĺán:

MNPffi. krízis házakban kĺjeltilt szomszédsági házfelĺigyelői lalĺĺsok komfortosításának és
lakhatóvá tételének kłiltsésbecslése

Ssz Cím mt
Szoba
szńm

Komfort
fokozat

Ilaszno-
sítás

jellege
Megiegyzés

La|<hatővál
tétel és

komfoľtosítás
költségbecs|és

(nettó Ft)

I
Magdolna u.
12. fsz. 11.

28,64 egy
komfoľt
nélküli

igen
MNPIU.

projektben
r 942 500

2.
Szerdahelyi u.
18.II. em.23.

25 egy
komfoľt
nélküli

lgen
MNPIII.

projektben
f 205 000

3. Nagyfuvaros u
f6.fs2.3...A"

26,09 egy fé|komfoľtos igen
MNPIII.

projektben
I 963 500

Beľuházás mindiĺsszesen nettó 6 111 000

27Y" Afa 1 649 970

Beľuhĺ{zás mindiisszesen bľuttó 7 760970



A támogatźts terhére elszámo|ható költség 6.1 1 1.000 Ft, tekintette| ana, hogy a lakásfelújítás után az

Áfa összegét az onkormányzat visszaigény|i. Az elszámolható felújításhoz kapcsolódó költségek

tarta|mazzÁk a Kisfalu Kft. tervezési, miĺszaki ellenőľzési, bonyolítĺási díjait, melyek a támogatási

szerződés módosítaskor kerülnek megállapításra.

B) Á. projektmegvalósító szervezetek együttműkiidési ľendszeľének módosítása

2013. november l-jétől atérfigye|ő kamerarendszer fenrúartźtsát a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet

és Városüzemeltetési Szolgálat |źtja e|, amely szewezet egyúttal. az MNPIII. egyes társadalmi

programelemeinek megvalósító szewezete. A programelem hatékony megva|ósítĺása érdekében
javasoljuk, hogy a ,,Térľrgyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése _ K6'' pľogramelem megvalósító

szervezete a Józsefrárosi Közterület-felĹigyelet és Vĺáľosüzemeltetési Szolgálat legyen.

Javaslat a37912013. (x.16.) számú képviselő-testiileti határozat 1. pontjának módosításáľa

A Képviselő-testÍilet a37912013. (X.l6.) szźtműhatározat 1. pontjában az MNPII. projekt keretében

átmeneti elhelyezésre szolgáló cseľelakásokatjelölt ki azalźlbbiak szerint.

Cím Szobaszdm Komfortfokozat Méret

Dankó u.30. 3. em. 6. I szoba komfortos 33,46 m'

Dankó u.40.4. em. 1 2 szoba összkomfortos 58,45 m'

Kőľis a.Ĺlla. Íszt.14. 1 szoba komfoľt nélküli 4f,80 m'

Magdolna u.33.f. em.4. I szoba összkomfortos 27,50 m'

Magdolnau.33.3. em.2. I szoba összkomfortos 27,60 m',

Magdolna u.44.3. em. 19. I szoba komfoľt nélkĺili 33,30 m'

Vay Adám u. 6. fszt. 16. 1,5 szoba komfoľtos 36,40 m'

A döntést adminiszľációs hiba miatt módosítani szükséges, a vastagon szedett címek tekintetében az
alábbiak szerint:

A Képviselő-testiilet a 379/20|3 . (x. l6.) szźmű hatőrozat 2.a) pontjźban űgy döntött, hogy a lakások

fe|t!ítźsźra 6.388,1 e Ft-ot biztosít' mely tartalmazzaa kivitelezés költségét, a bonyolítrási díjat és a

miĺszaki ellenőrzési díjat.Ezen összeg a lakáscímek módosítása esetén továbbra is fedezi a felmeľülő

költségeket.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A) A döntés célja, hogy az Önkormányzat e|eget tegyen az MNPIII. projektre vonatkozó Támogatási

Szeľződésbęn vállalt k<ĺtelezettségeinek, a szükséges döntések pénzagyi intézkedést igényelnek.

Cím Szobasruźm Komfortfokozat Méret

Dankó u.30' 3. em. 6. 1 szoba komfoľtos 33,46 m'

Dankó u.40.4. em. 1 f szoba összkomfoľtos 58,45 m"

Dankó u.34. fszt.3. I szoba komfoľtos 32,50 m'

Magdolna u.33.2. em. 4. 1 szoba összkomfoľtos 27,50 m"

Magdolnau.33.3. em.2. 1 szoba összkomfoľtos f7,60m

Ttimő u.60.1. em.22. I szoba + hall fé|komfoľtos 39,00 m"

Magdolna u.33.II.3. 1 szoba összkomfoľtos 27,6 m',



Bruttó
köItsěg (FĄ

EIsruÍmol-
ható költség
(tdmogatós)

(FĐ

ÁÍo

(Ft)
Forrds Sziikséges döntés

Nagyfuvaros utca26.
lakóépület-felújítás
beruházási költség
módosulása
(tervezési ktiltség)

1.016.000 800.000 Vissza-
igényelhető
(216.000)

MNPIII.
projekt fonás

Tsz módosítás
miĺszaki
tartalomváltozás és
projektelemen bęlüli
költség-
átcsoportosítás miatt

Lakások lakhatóvá
tétele, komfortosítása
bérlők végleges
elhelyezése céljából
épületen belül (3 db)

r2.000.000 9.448.820 Vissza-
igényelhető

(2.ss 1.180)

MNPIII.
pľojekt fonás

Tsz módosítás
műszaki
tartalomváltozás és
projektelemek
közötti költség-
átcsopoľtosítás miatt

LELEK-lakás pótlása
épületen belül (l db)

2.s00.000 0 Nem
visszaigé-
nyelhető

onkoľmányza-
ti fonás

Onkormanyzati
foľrás terhére fedezet
biztosítása

Költöztetés költsége 91s.000 915.000 Nem
visszaigé-
nyelhető

MNPIII.
projekt fonás

Tsz módosĺtás
műszaki
taľtalomváltozás és
projektelemek
köztitti költség-
átcsopoľtosítás miatt

Bérlők átmeneti
elhelyezésének
kÖltsége

2s.000.000 0 Visszaigé-
nyelhető

(s.3r4.96r)

onkoľmányza-
ti fonás

onkormĺĺnyzati
foľrás terhére feďezet
biztosítĺísa

Hazfelügyelői
lakások kialakítása
(3db)

7.760.970 6.111.000 Vissza-
igényelhető

(r.649.970)

MNPIII.
pľojekt fonás

TsZ módosítás
műszaki
tarta|omvźůtoztls és
projektelemek
közötti ktiltség-
átcsoportosítĺĺs miatt

Szomszédsági
HŁfelügyelők
megbizása

I1.025.000 I1.025.000 Nincs MNPIII.
projekt fonás

TsZ módosítás
szakmai
tartalomváltozás
miatt

A táblźzat szerint az összes költség bruttó 60.2|6970 Ft, ebből a pźůyźnatban a tĺĺmogatási szerződés

módosítását követően elszámolhatő f8.f99.820 Ft, a visszaigénye|betó áfa összege 9.732.111 Ft,

önkoľmányzati forrásból ťlnanszirozandő 22.|85.039 Ft, melynek fedezetéül javasoljuk megielöIni az

általános tartalrék előirányzatot. A pźůyźnat terhére elszámolható költségekből nettó 800,0 e Ft-ot meg

kell előlegezni az onkormányzatnak a támogatási szerződés módosítĺásának befogadásáig, melynek

átmenetileg fedezetként javasoljuk megjel<ilni a projektre biztosított önkormányzati fonásból a Kisfalu
Kft. munkatársainak üzemeltetési, valamint szociális és kommunikációs továbbképzésľe biztosított

e|őirźnyzatot. A Támogatási Szerződés módosítĺásának befogadźsźú követően az áúmeneti fedezetet

biĺosító e|őirźnyzat visszatöltésre keľĹil. A Kisfalu Kft hatályos szerződésében szereplő és adott

e|őirányzattal kapcsolatos feladat végrehajtrása átmeneti fedezethiźny miatt felfiiggesztésre kerĹil.

Az önkormźnyzati fonásból biĺosított lakásfelújítások 27.500,0 e Ft fedezetének biztosíĺása
éľdekében 2014. évre előzetes kötelezettségvállalás szükséges önként vállalt feladatként 22,185,0 eFt-
ban önkoľmányzati saját bevétel terhére, 5.315,0 e Ft-ban áfa visszaigénylés terhére.

B) A projektmegvalósító szervezetváitozásnakpénziigyi hatása nincs' fedezetet nem igényel.



VI. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarországhe|yi önkormányzataiľól 20l1. évi CLXXxx. törvény

23. $ (5) bekezdés 14. pontján, a41. $ (3) bekezdésén és aI07. $-án alapul.

Kérjĺikaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.

H.łľÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képvĺselő-testület úgy diint' hogy

1. kezdeményezi a Pľo Regio Kiizhasznú Nonpľofit Kft. felé a KMoP.5.1.1ĺB-|2-k-2012.0001
azonosító számú, a Budapest-Józsefváľos Magdolna negyed Pľogľam III. tárgyában köttitt

támogatási szeľződés módosÍtását, melynek keľetében a Budapest vltr. keľiilet'
Nagyfuvaľos utca f6. száľn alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület ľészleges

funkcióváltását és ezze| egyidejűleg a felújítási progľam módosítását' oly mĺódon, hogy a

Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaľos utca 26. szálm alatti tinkormźnyzati tulajdonban lévő

lakóépüIet ,,B'' épületľész lebontásra keľül, az ,,Ä,, épületľészľe vonatkoző, a páůyázat

szeľinti, mííszaki taľtalom megtańása és a lakóépület fetújításáľa vonatkozó összes kö|tség

megtaľtása mellett. Felkéľi a Polgáľmestert a módosítási kéľelem a|áńrására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. decembet 20-ig

2. a) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőjńt a Nagyfuvaľos u. 26. szám a|atti lakóépület

módosított teľvdokumentációjának és a szĺikséges engedé|yeinek beszeľzéséľe.

b) az a) pont szeľinti feladatok (teruezési/engedélyezési) ellátĺĺsáľa - mely a támogatási

szeľződés módosításáva| a páiyálzati támogatásban e|számolható ktiltség lesz - bľuttó 1 016

000 Ft-ot bĺztosít a támogatási szeľződés módosításának befogadásáig az MhIPIII.

tinkoľmányzati saját foľľás - a Kisfalu Kft. munkatáľsainak üzemeltetési, va|amint szocĺá|ĺs

és kommunilĺációs továbbképzése - teľhéľe.

c) az |. pont szeľintĺ Támogatási Szeľződés módosításának befogadását kiivetően a b) pont

szeľint biztosított átmeneti Íedezet keľiĺIjiin az elvonást mege|őző állapotnak megfelelően

visszaállításľa. A Kisfalu Kft hatályos Megbízási szeľződésében szeľeplő és adott

e|őirá,nyzattal kapcso|atos feladat végľehajtása átmeneti fedezethĺány miatt - a Támogatási

Szeľződés módosítĺĺsának befogadásĺĺig - fe|fii ggesztésľe keľiĺl.

Felelős: a) pont esetében Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja, b) pont esetében Polgáľmester

Hatáľidő: a) pont esetében 2014.március 3l., b) pont esetében 2013. december 18.

3. ahatározat 1. pontja szeľĺnti támogatásĺ szeľződés módosításának befogadásával

a) megindítja a Nagyfuvaľos u. 26. szám alatti lakóépü|et felr'ijításáľa vonatkozĺí

közbeszerzési eljáľást (konzultácĺós felhívás).

b) felkéľi a Kisfa|u Kft ĺĺgyvezető igazgatőját, hogy tegye meg a szĺikséges intézkedéseket a

a Nagyfuvaľos u. 26. szálm alattĺ lakóépĺilet épĺĺlet béľIőinek végleges vagy átmeneti

elhe|yezése éľdekében. A béľlők átmeneti elhelyezéséľe bľuttó 25.000'0 e Ft
keľetösszeget biztosít tinként vál|alt fe|adatként a2014. évi kiiltségvetés teľhéľe előzetes

kötelezettségvállalás keľetében 19.ó85'0 e Ft-ban tinkoľmányzatĺ saját bevétel teľhéľe,

5.315'0 e Ft.ban áfa visszaigénylés teľhéľe.



5.

c) felkéľi a Kisfalu l(ft ĺĺg;vezető igazgatóját' hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a

Nagyfuvaros utca 26. |. em. 2l. szám alatti LÉLEx-pľogramhoz kapcso|ódó lalcís
épületen belĺĺli pótlása éľdekében, és a lalcás felújításáľa (kĺvitelezésĺ költség' teľvezési

és műszaki e|lenőľzés díj) bľuttó 2.500'0 e Ft keľetösszeget biztosít tinként vállalt
feladatként a 20|4. évi křiltségvetés teľhéľe előzetes kiitelezettségvá|lalás keretében az

iĺnkormányzati saját bevételek teľhéľe.

Felelős: a) pont esetében Polgármester, b).c) pont esetében Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja

Határidő: támogatási szerződés módosítĺásának befogadásával

kezdeményezi aPro Regio Kiizhasznú NonpľoÍit Kft. felé a Budapest.Józsefváros Magdolna
Negyed Pľogľam m. tárgyáhan köttitt támogatási szeľződés módosítását' me|ynek

keľetében a Buđapest VIII., Magdo|na utca 12., Nagyfuvaľos utca 26., Szerdahelyi utca 18.

szám alatti kľízisházakban iĺsszesen 3 fő szomszédsági házfelügyelőt biztosít' 2014. máľcius

l-jét.ől 2015. május 30. napjáig tartő megbízással, melyľe 11.025.000 Ft-ot bĺztosít az Mh[P

III pľojekt önállóan nem támogathatő szoft ktiltségeken belül a saját teljesítés keretében

ellátandó feladatok béľ. és járulékkiiltségeĺnek pá.Jyázati támogatása teľhéľe. B.elkéľi a

Po|gáľmesteľt a módosítási kéľelem benyújtásáľa.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2013. december 20.

ahatározat 4. pontja szeľinti támogatási szeľződés módosításának befogadásával

a) felkéľĺ a Rév8 zrt..t és a Józsefváľosi Ktizteľĺi|et-felügyelet és Váľosiizemeltetési

Szolgálatot, hogy do|gozza ki a szomszédsáryi hĺĺzfelĺigyelők páiyántatási és megbízási

feltételrendszeľét és elfogadás céljábóI teľjessze a Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi

Bizottság elé, egyúttal fe|hata|mar'za a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot a

szomszédsági hĺízfelĺĺgye|őkpáůyá,zati eljáľás eľedményének megállapításáľa.

b) a Magdolna neryed Pľogľam III keľetében az alábbi' kľízÍshĺĺzakban elhelyezkedő

iinkoľmányzati tu|ajdonban lévő lakĺísokat szomszédsági házfelĺigyelői lalĺásoknak jelfili

ki.

Cím Szobaszdm Komfortfokozat Méret

Magdolna u. 12. fsz. 11. 1 szoba komfort nélkĺili 28,64 mr

Szeľdahelvi u. 18.II. em.23. I szoba komfort nélkülĺ 25 m2

Nacvfuvaľos u 26. fsz.3. I szoba félkomfoľtos 26,09 mz

A lalĺísok fetújítĺísáľa 7.760.970 Ft-ot biztosít, amely tarta|mazza a kivitelezés, a
teľvezés, a bonyo|ítás és a mĺĺszakĺ ellenőľzése díját az MNPIII. pá.Jyő.zati támogatás és a

visszaigényelhető Áfa teľhéľe.

Felelős: a) pont esetében Rév8 Zrt., Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Városüzemeltetési

Szolgálat igazgatőja, b) pont esetében Polgármesteľ

Határidő: támogatási szerzódés módosíĹásának befogadásával

6. fe|kéľi a Polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglalta|<ataf014. évi kö|tségvetés készítéséné|

vegy€ Íigyelembe

Felelős: Polgáľmester

lJatźtrozatl. az önkoľmányzat 2014. évi költségvetésének készítése

t0



7. módosítja a 65120|3. (ĺl.27.) számrĺ képviselő-testületĺ határozattal elfogadott Magdolna
negyed Pľogľam III. pľojekt megvalósításában ľésztvevő szervezetek együttmíĺkiidésĺ
ľendszerét, oly módon, hogy a ,,Térfigyelő kameľaľendszeľ bővítése' fejlesztése - K6'
pľogľamelem megvalósító szervezete a Józsefváľosĺ Ktizteľĺilet-feliigyelet és

Váľosüzemeltetési Szolgálat.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. december 18.

módosítja a 379120|3. (x.16.) számű képviselő-testĺileti határozat 1. pontját' miszeľint a
Magdolna negyed Pľogľam m. keľetében az alábbi |alĺĺsokat jelti|ĺ ki átmenetĺ
cseľelalľásnak a MNPIII. épĺilet felújítási pľogľam keľetén beltĺl:

Cím Szobaszttm Komfortfokozat Méret
Dankó u.30.3. em. ó. I szoba komfoľtos 33,46 m'

Dankĺó a.40.4. em. 1. 2 szoba összkomfortos 58,45 m'

Dankó u.34. fszt.3. I szoba komfoľtos 32,50 m'

Magdolna u.33.2. em.4. I szoba iisszkomfoľtos 27,50 m'

Magdolna u.33.3. em.f. I szoba összkomfoľtos 27,60 m'

Tömő u.60. 1. em.2f. 1 szoba + hall félkomfoľtos 39,00 m"

Magdolna u.33. tr.3. 1 szoba tisszkomfoľtos f7,6 m'

Felelős: Polgrĺrmester

Határidő: 2013. december 18.

A dłintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Rév8 Zľt.' Kisfalu Kft.' Józsefváľosi Ktizteľület.
felügyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2013. december 13.
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Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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Iktatószám : 57 156-l ľ20L3 lsZocszoLc

Józscfváľosi Polgármesteľĺ Hivatal
Humánszolgáttatási Ügyosztá|y

dr. Bojsza Kľisztina rószére
ügyosztályvezető

Budapest
Baľoss u. 63.67.
1082
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Tárry: 3a?46n0fllszocszoLc szerzőđós 8.2. pontjában foglalt fenntaľtásĺ
kötelezefÍség

Tisztelt lJgyosztály vezeto Asszony!

A Minisztérium és Önök között létręjött 3()746na1vsZoCsZoLG trĺmogatási szerződés
(LÉLEK-Pľogram) keretében kialakított" a Nagyfuvaros u. 26. |. zl. szám alatti LÉLEK
lakásként funkcionáló lakásnak helyet adó épiilet lebontĺása kapcsĺán feltett kéľésükkel
kapcsolptban az alábbiakról tájékoztatom.

A támogatási szeęődésben foglaltak alapjan a lÉlBK-Progľam keretében a Nagyfuvaľos u.
f6, ĺ. 2|. szúrn alatti ,27 m' alapterĺlletű komfoľtnélküli ingatlan kcľült felrijításľą
komfoĺosítiĺsra, mely LEI,EK lakásként ĺilnkcionál' A fehijítási mturkálatok összesen nettó
2.268.000'. Ft, bmttó 2.880.360,. Ft összcgbc kcľĺiltek'
A Magdolna Negyed Pľogľam III keľetében a Nagyfuvaros u. 26, szźm alatti ingatlan B
épĺiletľésze (melyben 9 lakás található, ktĺztÍĺk a fent említett tÉtEK-lakás), az épĺilet
leromlott műszaki állapotfuava|ő tekintettel a teľvek szerint 2014. évben bonĺísľa kerĺil.

A üĺmogatasi szerződés 8.2. és 8.3. pontjai ďapjan a támogatási szerződés lceretében a
beruházđssal szerzett vagĺont a Kedvezményezett a jelen szerződósben előírt hatáľidőtől
szdmított legalđbb 8 évig Hjteles a tdmogatós céIjának megfelelően haszndlni, és azĺ a
beszámolö benyújtásóra a jelen szerződésben előírt hątáridőtőI számított 8 éven belłil csak a



.ľámogató 
előzete's jóvcÍhapdsrjval és a foglalkoztatĺi'yi, illene a szolgálĺaĺási é's az egléb

k)lelezeĺĺségek dtvtÍllaldsával, ĺźĺruhlźzásĺjval idegeníĺheti el, adhatja bérbe vagl nlds

haszruźIatóba, illelve ĺerhelheti meg,i||eÍve ľ<ijĺeles a tánlogatás segítségével beszerzeĺt, illene
bővített tárgłi eszĺcljzĺjlrct és ajelen szerződés,ben megjelöil célolnąk megfelelően műkadrcnzi,

Amennyiben a támogatási fonásbil felrijított és berendezett lakás megszĺintetésre kerül, és

ehelyett egy másik hasonló adottságokka| rendelkező lakás kijelölése megtöľténik, amely a

továbbiakban ĺ-ÉLeK-hkásként működik legalább a támogatási szerződésben előÍrt ideig, ez
a támogaĺísi szerződésben megjelölt céloknak megfelel, és az Önkormányzat továbbľa is
teljesíti a támogatási szeľződés 8.2. és 8.3. pontjaiban előírt kötelezettségeket.

A fentiek atapján ľ'ror.zájátulok, hory a lebontásľa íté'|thánban kialakított LÉLEK-laIíĺs
he|yett ery 

-hasonló aaoĺsĺgolrľáI rendelkező lakás lÉLEK.programba tiiľténő
bevonásához

Budapest, 2013. dec,ember 4.

ft
dr. Bordás Ákos Istvan É

mb. fiiosztrályvezető


