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Kénviselő.testülete szämár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet a2/2013. (I.14.) számú határozatában elfogadta a Kormány 1649/2012. (XII.19.)
szźtműhatźtrozatźtban foglaltakat, mely szerint a Budapest-Józsefuáľos Magdolna-negyed Progľam III.
(a továbbiakban: MNPIII.) projekt 3 8|9 57f 953 Ft támogatásban ľészestilt. A Tĺámogatási Szerződés,
illetve annak mellékletei az Önkormányzat és a Pro Regio Közhasznú Nonpľofit Kft. között 2013.
januaľ 30-źn aláirásra került.

A) Kálváľiatér zöI'dteľĺĺlet ľehabilitáció - Eveľling Kft. engedményezési kéľelme

A Magdolna Negyed Progľam III pľojekt részétképezi aKźúvźńa tér zöldterületének megujítása. A
Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének Varosgazdá|kodási és Pénzügyi BizoÍtsága az
I50l20I4. (II.24.) szźtműhatźtrozatában megállapította a ,ýźi|a|kozźtsi szerződés keretében Magdolna
Negyed Progľam III. Kálvaľia tér rehabilitáciőjď, tźrgyil közbeszerzési eljárás eredményét, melynek
alapjźn a nyertes aján|attevo az Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
akivel 20|4. március 24-én a vá||a|kozźtsi szerződés. illetve annak 1. számű módosítása meskötésľe
került, így a kivitelezések megkezdődtek.
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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester; Egry Attila alpolgármesteľ; Kaiseľ József
képvĺselő; Balogh István Szilveszteľ képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2014. jilnius 11 . sz. napirend

Tárgy: Javaslat döntések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogľam III. megvalósításával
kaocsolatban

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
sztikséges.
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Yá,rosgazdállkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi X
Ilumánszo|gáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati jav as|at a bizottság számfu a:

a Vráľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság / Humánszo|gźůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.



B) NonpľoÍit szolgáltató iľodák dologi kiadásainak finanszíľozása

A Képviselő-testtilet a 320|20I2.(IX,27) számú hatźtrozatttban döntött arról, hogy a MNPIII
pä|yázatban nem elszámolható 37 mil'|iő forint költségére önkormźtnyzati forrast binosít. Ez az isszeg
tarta|mazza a Tĺáľsadalmi as Gazdasási progľamok során kialakításra kerülő 5 helyiség (Dankó u. 16. _
Szociális szo|gźitató Központ' Dobozi u. 23. _ Családfejlesztő szolgźitatás, Magdolna u. 47. _
Tarsadalmilag kirekesztett nők fog|akoztatása és rehabi|itáciőja, Szerdahelyi u. 13. - Közösségi hely
és mosoda, Dankó u. 40. _ Tehetséggondozó projektiroda) rezsi költségét és műszaki_technikai
infrastnlkhlnájának kiépítését összesen 20 millió Ft összegben. Ebből eddig 4.733'0 eFt került
felhasználásra.

A Képviselő-testiilet a 189/2013.ry.22.) számű hatźlrozatźlban döntött arľól, hogy az MNPIII
pá|yázatban el nem számolható, 37 mi||iő forint önkoľmányzati forľás terhére 1'5 millió Ft-ot biztosít
céljelleggel a Józsefurárosi Családsegíto és Gyermekjóléti Központ fiogutódja a Józsefuáľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSzSzGyK) részére. Az összeg felhaszrálása
az MNPIII megvalósítása kapcsán fellépő, mttt beszerzett informatikai eszközök informatikus általi
szakfelügyeletére (rendszetgazda), szoftver beszerzésľe és egyéb dologi kiadások (takarítószerek,
irodaszeľ' nyomtató festékkazetta) ťrnanszíľozására került felhasználásra, összesen 1.314.000 forint
összegben.

II. A beteľjesztés indoka

A) Kálváľia téľ zöldteľĺilet ľehabilitáció - Eveľling Kft. engedményezési kéľelme

A kivitelezést végző Everling Vĺárosépítő Epitőipari, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. je|ezte a
Vĺáľosfejlesztési és Főépitészi IJgyosztáiy, mint Projektmegvalósító szęwezet felé, hogy a teljes
vá||a|kozői dijra (I29.4gg,3g2,- Ft + Áfa) _ a táĺgyhavi teljesítés fiiggvényében kiállított szám|źlk'ra _
vonatkozóan é|ne az engedményezés (faktoľálás) lehetőségével. A Józsefuáľosi onkormányzat
vagyonáró| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáľól szóló 6612013. (XII. l3.)
önkoľmányzati rendelet 16. $ c) pontja szerint a ,,Képviselő-testtilet a tulajdonosi joggyakor|ő az
onkormányzat javfua más tulajdonán fennálló terhekkel való ľendelkezés, az engedményezés, a
követelés áIlomány átnrhéLzźLs, a tartozás źttvái|a|źs, a szeruódéses jogutódlás jóvahagyásával
kapcsolatos döntések esetén, ha az érték a 100 millió forintot meghaladja''' Mindezek a|apjátn az
engedményezés tényének tudomásul vétele miatt szükséges a Képviselő-testtilet đöntése.

B) NonpľoÍit szo|gá|tató iľodák dologĺ kiadásainak finanszíľozása

2014. júliustól megkezdik működésüket a Magdolna Negyed Program III. nonpľoťrt szo|gáltatő iľodái.
A Képviselő-testĹilet 320/2012.(IX.27) számű hatátrozatźxal össżrangban szükséges az irodĺák dologi
kiadásai részére fedezet megá||apitźtsa a20I4. évre.

III. Tényállási adatok

A) Kálváľia téľ zöldteľület ľehabilitáció . Eveľling Kft. engedményezési kéľelme

A megkötĺitt vállalkozási szerződés a|apjźn, aKtúvária tér kivitelezése során e|végzeÍt munkák igazo|t
teljesítésének fiiggvényében a vźůIa|koző szźlmára részszźimlázási lehetőség biztosított. Az
engedményezés (faktorálás) során a vźů|a|kozó, likviditási helyzetének optimális szinten tartása
érdekében, eladja a számlakövetelését egy harmadik személynek (faktorcégnek) azonnali ťlzętés
mellett. Jelen esetben ez aztjelenti, hog1l az Eveľling Kft', mint a szerui5đéses feltételek teljesítése
éľtelmében a vźi|alkozői díj jogosultja, engedményezési szerződést köt a DEBT-INVEST Pénnjgyi
Szolgáltató és Befektetési Zrt.-vet, aki megelőlegezi szźmźlra az adotthavi igazo|t teljesítés a|apjźn
kiállított részszámltlkon szereplő összeget és ezt követően a faktorcég lesz a követelés jogosultja.

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzatnak, mint az MNP III pľojekt
Kedvezményezettjének és a fennálló követeléssel (számla kifizetésével) szembeni kötelezettjének,
nyilatkoznia kell aľról, hogy tudomásul veszi az engedményezés tényét, ezźita| a Közreműködő
Szervezet felé benýjtrásra keľÍilő, érintett szźlmlrźtk összegét tarta|mazó kiťlzetési kérelemben a DEBT-



INVEST Zrt. szźtm|tĄźtt _ az Eveľling Kft.-vel kötött engedményezési szerződésĹik értelmében _ jelöli
meg a vállalkozói díj folyósításának célszám|ájaként.

Engedményezésre apá|yázat keretében van lehetőség, ennek előzetes egyeztetését a pĄektmenedzser
e|végezte. Mivel az engedményezni kívĺánt teljes vállalkozői dij meghaladja a 100 millió forintot
(129.499.392,- Ft + Áfa), ezért a Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612013. (Xu. l3.) önkoľmányzati ręndelet 16. $ c) pontja
szeľint a döntés a Képviselő-testi'ilet hatáskörébe tartozik.

B) NonpľoÍit szolgáltató irodák do|ogi kiadásainak finanszíľozása

A Szerdahelyi u. 13. - Közösségi hely és mosoda, Dankó u. 16. - Szociális szo|gáitatő Központ,
Dobozi u. 23. Családfejlesztő szo|gźitatäs, valamint a FiDo-épiilet dologi kiadásainak
ťlnanszirozźtsára javasoljuk a Képviselő-testtilet 3\0/20I2.(IX.27) szźnrlűhatározatźtban nevesített 37
millió foľint összegtí keretből bruttó 4 millió forint átcsoportosítását a JSzSzGyK részére. Az
intézmény a 4 millió forintot csak az MNP III megvalósítasa kapcsĺán fellépő dologi kiadások (pl.:
informatikai eszközök informatikus általi szakfelügyelete, takarítószerek, iľodaszerek, nyomtató
festékkazetta) finanszírozására használhatja fel, és az inténrlény vezetője köteles az összeg
felhasználásával e| számolni.

fV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Á.) Kálváriatér zö|dteľület ľehabilitáció. Eveľling Kft. engedményezési kéľelme

A Képviselő-testi'ilet tudomásul veszi az engedményezés tényét a ,,Vállalkozźtsi szerzóđés keľetében
Magdolna Negyed Pľogram III. Kálvĺária tér rehabilitációjď' tźľw6 közbeszerzési eljĺáľás
eredményeként,2014. március 24-én az Eveľling Vĺáľosépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-vel kötött vźń|a|kozźsi szerzódés a|apjtn, az igazo|t teljesítések fiiggvényében a vállalkozó źita|
szám|ćzott. vállalkozói díjľa vonatkozóan.

B) NonpľoÍi t szolgáitató iľodák d ologi kiadásainak Íinanszíľozása

A Képviselő-testiilet 320/20I2.(IX.27.) számű hatźlrozatźtban az MNP m pźůyźnatban el nem
számo|hatő kiadások fedezeteként megllatźlrozott,37 ml||iő forint önkoľmźnyzati fonás terhére bruttó
4 millió Ft-ot biztosít céljelleggel a Józsefizárosi Szociális Szolgáltató és Gyermetjóléti Központ
részére, úgy hogy az összeg az MNPIII megvalósítása kapcsán fellépő dologi kiadások
ťlnanszir ozźtsźr a hasnlá|ható feĺ.

v. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

A) Iíálváľiatér zöldteľüIet ľehabi|itáciĺó . Eveľling Kft. engedményezési kéľe|me

A projektelem kivitelezési munkái Európai Uniós támogatásból valósulnak meg. Az engedményezés
az önkoľmányzatnak többletkiadással nem jár, pénnigyi fedezetet nem igényel.

B) No n pľoÍi t szo|gáitatĺó i ľo d ák dolo gi kiad ásai nak fin a nszírozása

A JSzSzGyK részére meghatáĺozott 4 millió forint dologi kiadás fedezete a2074. évi költségvetésben
a Magdolna Negyed Pľojekt 11604 kiadási e|őirźtnyzatźtn a,Jiársadalmi és gazdasźryi programok soľán
kialakításľa kerülő nonprofit szo|á|tatő helyiségek rezsiköltsége és infľastruktuľális költsége'' soron
rendelkezésre túl', az összeget a JSzSzGyK költségvetésén belül szükséges átcsoportosítani.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ĺsmertetése

A Képviselő-testtilet đöntése a Józsefuárosi onkormányzat vagyonáről és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosíĺásĺáról szóló 16. $ c)
pontján és a Magyarországhe|yi önkormányzatairő| sző|ő 20Il. évi CLXXXIX. törvény 4l. $ (3)
bekezdésén alapul.

Kéťükaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogađását.



HłľÁnozłTI JÁ'vAsLAT

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

1. a) tudomásul veszĺ az engedményezés tényét a ,,Vállalkozási szerződés keľetében
Magdolna Neryed Progľam III. Kálváľia téľ ľehabilitáciőja,, tárgyú kiizbeszeuési
eljáľás eľedményeként, 20|,4. március 24.én az Eveľling Váľosépítő Építőipari,
Keľeskedelmi és Szolgáltatĺí Kft..vel (székhely: 2|17,Isaszeg Aulich u. 3.) kiittitt
váiJlta|kozźlsi szeľződés alapján, az igazo|t teljesítések fiiggvényében a vállalkozó által
számlázott vállalkozóĺ díj ľa vonatkozóan.

b) felkéľi a polgáľmesteľt az engedményezéshez szükséges dokumentumok
a|áirására.

Felelős: polgáľmester

Hatłáridő: 2014. junius 1 1 ., illetve az egyes részszźtm|átk benyujtását követően azonna|

2. a) a Képviselő.testület 32012012. (IX.27.) számű határozatálban, az MNP III
páůyázatban el nem számolható kiadások fedezeteként meghatározott 37 mĺllĺó
foľint iinkoľmányzati forrásból' a ktiltségvetés 11604 kiadásĺ e|őirányzatán a

o,táľsadalmi és gazdasági pľogľamok soľán kialakításľa keľiilő nonpľofit szolá|tatő
helyiségek ľezsikiiltsége és ĺnfrastľukturális kiĺltsége teľhére, bľuttó 4 millió F.t.ot
bĺztosít céljelleggel a Józsefvárosĺ Szociális Szolgáitztő és Gyeľmekjóléti Központ
részére, úgy hogy az iisszeg az MNPIII megvalósítása kapcsán fellépő dologĺ
kiadások finanszíľozásáľa használható fel.

b) aza) pontban foglaltak miatt az

. Onkormányzat kiadás 1t604 cím társadalmi és gazdasági pľogľamok soľán a
kialakításra kerĺilő nonpľoÍit szolgáůtatő helyiségek ľezsiktiltsége és
infľastľuktuľális ktiltsége dologi e|őirányzatľĺíl - iinként vállalt feladat _ 4.000'0 e
Ft.ot átcsopoľtosít a finanszíľozási mĺĺkiidési kiadáson belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása łinként vállalt feladat
e|őirányzatára.

- a Józsefváľosi Szociális Szolgáitatő és Gyeľmekjóléti Ktizpont 40102 cím - tinként
vállalt feladat _ bevételÍ míĺkłidési finanszírozási bevételen belül az irányitőszerľi
támogatásként folyĺísított támogatás fizetési számlán történő jóváíľása e|őirányzatát
és ezze| egyidejűleg a kiadás dologĺ e|őirányzatát 4.000'0 e Ft.tal megemeli.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 2014. iúnius 1 1.



3. fe|kéľi a Polgáľmesteľt, hogy a határozat 2. pontjában foglaltakat a ktiltségvetési
ľendelet soron kiivetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Hatráridő : 20 I 4. a költségvetési rendelet soron következő módosítása

A dtintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Rév8 Zrt.,Yźrosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Jónsefváľosi Szociálĺs Szolgáůtatő és Gyeľmekjóléti Kiizpontn Pénzüryi
Ügyosztály.

Budapest, 20|4.június 1 0.

z{lNT1 , L/W
dľ. Kocsis ľłĺtś, Eg,j ĺttilu

polgáľmester alpolgáľmester

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina

iegyző

nevében és megbízátsából

đr.Mészáĺ Erika

aljegyző 701ł lÚN x 0,

BalđghYstvĺih Szilveszteľ

képvĺselő


