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Képviselő-testĺilete számára

Tisztelt Képvise|ő-testĺĺlet!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet a2/2013. (I.l4.) számú határozatźtban elfogadta a Kormĺĺny |649/2012. (xII.19.)
számű hatźtrozatźban foglaltakat, mely szerint a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III.
(a továbbiakban: MNPIII.) projekt 3.8|9.572.953 Ft tamogatásban részesült. ATétmogatási Szerződés,
illetve annak mellékletei az onkorményzat és a Pro Regio Közhasznri Nonprofit Kft. között 2013.
januĺáľ 30-átn a|áirźtsra került.

A) Lakbéľcsökkentés

A Dankó utca |7.,Lujzautca22.,Lujza utca 30., Magdo|na utca |2.' Magdolna utca20., Nagyfuvaros
utca 26.' Szerdahelyi utca 18. szźlm a|atti épületekben a felújítási munkĺák jelentősek, több hónapig
tartőak a bérlők bentlakása mellett. Emiatt a Képviselő-testiilet a |87l20|3.N.22.) számtl
hatáĺozatźĺban felkérte Kisfalu Kft-t, hogy 20|3. szeptember l-től alka|mazza a 1612010. (III.08.)
önkormányzati rendelet 47. s Q) bekezdése a|apján biztosított lakbércsökkentést a komplex felrijítási
munkálatokkal éľintett, nevesített bérháuak béľlői esetében az épületeket érintő felújítási munkák
sikeres miĺszaki áttadź.s-ittvételéis'.
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E|őteľjesztő: dľ. I(ocsis Máté polgármester; Egry Attita alpo|gáľmesteľ; Kaiser József
képviselő; Balogh István Szilveszteľ képviselő

A képviselő-testtileti tilés időpontj a: 2014. jűnius 25. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat döntések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogľam III. mggva|ósításával
kancsolatban

A napirendet nyílt iilésen kell trárgyalni, a döntés elfogadásahoz minősített szavazattöbbség
szükséges.

ErcxÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8ZRT., Városfejlesztési Főépítészi |J gyosztéúy, Kisfalu
Kft., JKFVS Z, P o|gármesteri Kabinet
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi -

HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi -

Határ ozati j av as|at a bizottsźlg számár a:

a Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testületnek az e|őteriesztés mestársv a|ź"sátt.
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A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 546/20|4. (v.16.) sz. határozata szerint a Nagyfuvaros
utca 26. szám a|atti épiiletből - ahol a felújítás nem lakottan töľténik - átmenetileg elhelyezett azon
bérlők esetében, akiknél ahaszná|ati díj mértéke meghaladja a korábban ťlzętett bérleti díj összegét,
úgy a bérlők anyagi terheinek enyhítése céljából a bérlakása utän ťlzetett bérleti díj mértékének
megfelelő haszná|ati díj fizetését ái|apítjameg. Az átmeneti lakásba kihelyezett bérlők ahaszná|atba
adott lakás közmíĺterheit ahasznźůati díjjal egytitt ťlzetik meg a bérbeadónak.

B) Dobozi utca 13. szám alatti telek bĺztosítása

Az önkormátnyzata20I|. évi CVIII. töľvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. $ (1) bekezdés b) pontja
alapjän nyílt közbeszerzési eljarást Íblyatott le ,,Megbízasi szerzł3dés keľetében ,,Budapest-
Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító szám: KMOP-5.1.I/B.|2-k-20I2) ,,G2/6 _

,,Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációjď'projekt keretében ,,Magdolna Klub
a hátrányos he|yzetu nők szźmárď, szo|gtútatźls megszeľvezése és binosításď, megnevezéssel. Az
eljáľás eredményéről a Képviselő-testĺilet 58/2014.(Iv.2f.) sz.határozat 6. pontjában dönttitt. A váltó-
sáv Alapítvánnyal a megbízási szerzódés a|áírásra kerĺilt.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1330/2013. (x[.02.) sz. határozata szerint a Bp. VIII.
Dobozi u. |3. sz. alatti üľes, 35379 hľsz-ú, 907 m2 alapterületÍĺ telek kijelölésre került az
onkormányzat megbízźtsából és érdekében megvalósuló kivitelezési munkálatok során és egyéb
esetekben felmertilt üárolási igények kie|égítésére.

C) Önkoľm ányzati és társasházi tu|ajdonban lévő lakóépütetek műszaki taľtalom bővítése

Bérhdzak

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat aMagdolna Negyed 2013 Konzorciummal
2013. novembeľ 11-én keretmegállapodrást kötött az önkoľmányzati tulajdonban lévő épületek
felújítására. A Vrárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest, Jôzsefváros Magdolna negyed
program III. ö'nkoľmányzati bérhźzfelújít.ás kivitelezése'' keretmegállapodásos eljáľás második
szakaszában,,Vállalkozási szeľződés keretében Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed program III.

cinkoľmányzati bérházfelújítás kivitelezése,, tźlrglban L., 2., 3., 5., 6., 8. részek vonatkozásában a
konzultációs eljáľások vonatkozásában eredményt hozott, a vźila|kozási szerződések a|őirása
megtörtént. A 4. ľész vonatkozásában a konzulüíciós eljárás lefolytatásra keľült, az eredmény
megźi|apitására az ex-ante ellenőrzést követően van lehetőség. A keretmegállapodás keretében az
utolsó 7. rész kiirásáĺa a 4. tész eredményének megállapítĺását követően van lehetőség. A
keretmegállapodásban rendelkezésre źů|ó keretösszeg várhatóan ezze| te|jes egészében felhasználásra
került.

Tórsashdzak

A társasházi tulajdonban lévő lakóépĺ'iletek felújíĺása 12 |akőhźn esetében befejeződött, a Teleki téľ 4.

felújítása folyamatban van. Va|amennyi tĺáľsashazi kivitelezésre vonatkozó szerzőđés megkötésre
keľült,apźiyźaatbanvźů|a|tfeladatokteljesítésemegtöľtént.

D) Közteľület-ľehabi|ĺtácĺó pľojektelem műszaki taľta|om bővítése

K6 / Térftgyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése

A Magdolna Negyed Program III. Akcióterületi Teľv 3./a kĺjtet 2.6. fejezete tarta|mazza a Magdolna
negyed téďlgyelő kamerarendszerének bővítését, a központ fejlesztését magában foglaló
projektelemet. Az eredeti mríszaki tartalom szerint a térľrgyelő központ fejlesztése mellett 10 kamera
hely kialakítlísára, és 5 mobil kamera beszerzésére került volna sor.

Kii zter iileti pľoj e ktelem maradvdnyi)s szeg ének fel haszndlós a

A Magdolna Negyed Program III. Akcióterületi Terv 3/akötet2.|.-2.5. fejezetetarta|mazza a Teleki
Lász|ő tér és köľnyezete (K|/I-2-3), FiDo téĺ (K2)'Káiváría tér (K3) közterület rehabilitációjáĹ illetve
a Bauer Sándor utca (K4) és Magdolna utca (K5) egyes szakaszainak felújítĺását magźtban foglaló



pĘektelemeket. Az érinteÍt projektelemek kivitelezése, a lefolytatott közbeszeľzési eljárások
eredményeként nyeľtes ajánlattevőkkel megkötött vźú|a|kozási szerződések alapján megkezdődtek,

illewe jelenleg is folyamatban van. A nyertes ajánlattevők á|ta| tett ajánlati áľak összességében a

kozbeszerzési eljárások előzetesen becsült költségei a\att maradtak. A közteľületi projektelemen
összességében nettó 86.76I ezer foľint maradványö'sszeg áll rendelkezésre.

E) Programalap

Budapest Főváros VIII. kerülct Józscfuárosi onkormányzat Vĺírosgazdólkodási és Pénzügyi Bizottsága
a 345/2014.(III.28.) számú határozatz alapján 20L4. mfucius 31-én az a|źtbbi pźiyźł;ati felhívások
megjelentetésre kerii|t sor a Magdolna Negyed Program III projekt Progľamalap keretében nonprofit
szervezetekrészére:

- Közösségi Akciók (MNP III _ PA/01/3)

- Biĺnmegelőzési Akciók (MNP III_PNLŻ|I)
- Spoľt, szabadidő, egyéb lakossági progľamok (MNP III _ PA/03/3)

- Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyujtás (MNP III - PA/06/3)

II. A beteľjesztés indoka

A) Lakbéľcsökkentés

A kivitelezési munkálatok jelentősen zavarhatják a bérlők életvitelét, ezért javaso|t a Budapest

Józsefuáľosi onkoľmányzat fulajdonában á|Iő lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
méĺtékéről szóló |612010. (m.08.) önkormányzati rende|et 47. $ (7) bekezdése szęrinti
lakbércsökkentés alkalmazźsa f0l3. szeptember I-tól az épületeket érintő felújítĺási munkák sikeres

míĺszaki átadás-átv éte|éig.

B) Dobozi utca 13. szám alatti telek biztosítása

Az Akcióteriileti Teľv és a rchabilitációs és foglalkoztatrísi szolgáltatás beszerzésére irányuló
kozbeszerzési eljárás a tevékenység részeként keľtészkedési fe|adatokat is tarta|maz. Az ajránlatkérés

sorźĺn az önkormányzat vźi|alta a nonprofit szerłezet részére közösségi kert kialakíasára alkalmas
telek biztosítĺását 2014. július l-jét követő időszakban, a Magdolna negyed területén. Az
önkormányzati telek kijelöléséhez tulajdonosi döntés szükséges, amely döntés meghozata|źra a
Képviselő-testiilet jogosult. A telek biztosítĺĺsa a Tétmogatátsi Szeľzőđésben szereplő vállalások
teljesítése éľdekében szükséges.

Mivel fenti tevékenységľe kizźrô|ag a Magdolna Negyed területén lévő tires ingatlant lehet

felhasználni, a teriilet źttvizsgźiźsaután a Dobozi utca 13. sz. a|atti ingatlan hasznosítĺísát javasoljuk.

C) onkoľmányzati és táľsasházi tulajdonban lévő lakóépĺiletek míÍszaki taľtalom bővítése

A kivitelezési munkákra rendelkezésre álló fonás felhaszná|źsra került, a pźůytuatban vállalt
kötelezettségeknek az önkormányzat e|eget tesz. A pá|yáaatban szereplő miĺszaki tartalom bővítését
javasoljuk, a köZterületi pľojekte|em maradványösszege' a projekt általĺános tartaléka, és a
költségvetésben a bérhźuak'hoz kapcsolódó szakmai szo|gźútatźsok (miĺszaki ellenőrzés, tervezői
miivezetés, szakvélemények) źfa összege terhére. Az előterjesĺés indoka a projekt

taľtalombővítésének elfogadása a maľadvány és tartalékösszegek felhasználása céIjából, ameýnek
érdekében tulajdonosi döntés és a Támogatási Szerzodés módosítási kérelem benýjtása szükséges a

Pro Regio Ügynökség részére.

D) Közteľület.ľehabĺlitácĺó pľojektelem műszaki tartalom bővítése

K6 / TéýÍglelő kamerarendszer bőví.tése, fejlesztése

A Józsefuárosi térťrgyelő ľendszer 1998. évi kiépítése óta több fejlesztési iitemen esett át, jelenleg is

egy teljes köriĺ rekonstrukció előkészítése aj|ik. Az újonnan kialakítrásra kerülő teljes kerületi
lefedettséget biĺosító térfelüryeleti rendszer korszeriĺ technológiákra épn|. Az előkészítés jelenlegi



fázisában meghatározásľa kerültek a minimális műszaki paľaméterek a teljes térfelügyeleti rendszeľre
vonatkozóan, ezen belül a megťlgyelo központra, az adatátvitelre és a kamera végpontokra.

A jelenlegi Magdolna Negyed Progľam III. Közterület program K6 / Térfigyelő kamerarendszer
bővítése, fejlesztése projektben a térfelüryeleti rendszerre vonatkozőan a megvalósítandó műszaki
feladatokat javasoljuk harmonizálni a teljes kertileti lefedettséget bizosító térfelügyeleti rendszer
műszaki paramétereive|. Ez azért szükséges, meľt a későbbiekben a két térfelügyeleti rendszeľ, csak
így lesz homogén és kompatibilis egymással. A kezelés, az archivźiźls egységes feliilete így |esz

biztosítva.

A műszaki tarta|om a Magdolna Negyed Program keretébe létesü|ő térfigye|ó rendszeľre vonatkozóan
az e|őbb megfogalmazott feltéte|ek szerint kerültek meghatátozźtsra, amely a műszaki tartalom
váůtozásźt eredményezi, ezért a Támogatási Szerződés módosítása szükséges. A projektben
elszámo|ható költség összege nem változik.

Közter ĺileti p roj ektelem maradvónyiis szegěne k felhasznólds a

A kóZterületi pľojektelemek mindegyike esetén maradt fenn felhasználható összeg. A rendelkezésre
álló maradvány összegéből - melynek fedezete teljes egészében az e|nyert' felhasználható európai
uniós üámogatás _ lehetőség nyílik a Magdolna Negyed Pľogĺam III. akcióteriiletén be|til, a
Közteriileti projektelemek részeként, új megvalósítandó elemek bevonására. Ezek közé tartozík a
Baross utcai szerviz tft aLujza utca és Dobozi utca között, a Fiumei ilŕi szerviz út megujítása a Teleki
tér mellett, illetve a Kisfuvaros utcát és a Homok utcát érintő felújítások. Az érintett útszakaszok egy
részének a tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, ezért annak érdekében, hogy a tervezett
munkák megvalósuljanak, Józsefuárosi onkoľmányzatnak szükséges Konzoľciumi egyiittműködési
megállapodást kötnie Budapest Főváros Önkoľmányzatźlva|. Szintén ezen elemek közé taÍIozik a
Teleki Lász|ő térre kertilő bronz szoborcsopoľt lopásgátló berendezése, valamint a Kálvária téren
megépiilő két kiszolgáló épület téli haszná|hatősága érdekében betervezett fiíĺtőľendszerének kiépítése

elektromos frĺtőtestek által.

E) Pľogľamalap

A 2014. március 3 l-én meghiľdetett páúyźmti felhívásokra a beadási határidő 20|4. mźĘus 3 1 . volt. A
pźůyá.z;ati hatĺáridejéig összesen 16 pźůyáuat került benyújtiásra' amelyekből a benyújtott hiánypótlási
felhívások teljesítése utĺín 14 db pźúyźzat felelt meg a pźiyźz;ati felhívás kritéľiumainak. A
Yátľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 345/20|4.(m.28.) szźmtł hatfuozata a|apjźn kijelölt Bíráló
Bizottság a Képviselő-testiiletnek |4 pźiyźzatot javasol eredményesnek nyilvánítani.

Itr. TényáIlási adatok

A) Lakbéľcsiikkentés

A keretmegállapodás keretében a konniltźlciós eljárások lefolytatĺísra keľültek és a vállalkozási
szerződést a Magdolna Negyed 2013 Konzorciummal az önkoľmányzat megkötötte, és munkateľiiletek
két épiilet kivételével áttadta a kivitelező részére, ezért a lakbéľcsökkentéssel érintett időszak
meg jlatározásfu atényadatokállnakrendelkezésre.

B) Dobozi utca 13. szám alatti telek bÍztosítása

A Képviselő-testiilet 2014. áryri|is 23-i d<intését követően a Magdolna negyedben mindössze egy
önkormányzati tulajdonban lévő telek haszná|ható fel közösségi keľt céljráľa, a Budapest VIII. ker.,

Dobozi utca 13. szátm alatti (hrsz: 35379), amely jelenleg kőtarként keľiil hasznosításľa a VPB
|330/2013.(xII.02.)száműhatáĺozataa|apján.

C) onkoľmányzati és társasházi tulajdonban lévő lakóépĺiletek mĺíszaki taľtalom bővítése

Az a|átbbi lakóépületeket éľintő felújítĺásokat javasoljuk a pľojekt műszaki tartalmának bővítése

keretében a maradvány és tartalék összeg terhére elszámolni, amelyek elvégzése ľészben hatósági



kötelezések miatt, részben a projekt keretében e|végzett felújítások miĺszaki sziikségszeríiségből
töľténő kiegészítése érdekében indokolt.

Béľházak

Bauer u. 1 1.: tetőfelújítás, elektromos nagyjavítĺás kéményfej átépítés, tetojfuda kiépítés, bélelés.

Karácsony S. 22,: utcai épületszźtmy zźrőfüdém megerősítés, hőszigetelés

Kisfuvaľos u. 8': udvarihomlokzati ablakok részleges cseĘe

Lujza u. 3 4.: kéményfej átépítés, tetojźrda kiépítés, bélelés

Magdolna u.47.: tetőfelújítas, kéményfej átépítés,tetőjttrdakiépítés, bélelés, elektromos nagyjavíĺás,
udvari homlokzat

Magdolna u. I2.: plusz kéményjárat bélelések, villámvédelmi rendszeľ kiépÍtése teľwel

Magdolna v20.: villámvédelmi rendszer kiépítése terwel

Lakások: lakáscsatolások, szomszédsági hiázmesteri lakások lakhatóvá tétele

Nonpľoťlt helyiségek: beépített britorok

Táľsasházak

Teleki tér 3.2 db eľkély bontása és újraépítése

Teleki tér 5. tljzfa|, kémény

Lujza utca 18. villámhárítórendszerkiépítése

Mátyás tér 13. kéménymagasítás

Dobozi utca 23 . utcai homlokzatfelúj ítás

D) Ktizteľĺilet-ľehabilitáció pľojekte|em műszaki taľtalom bővítése

K6 / TérJigłelő kamerarendszer bővítése' fejleszÍése

A régi analóg kamerarendszer átta|akításra és bővítésre keriil. Az átviteli há|őzat vezeték nélkü|i
megoldásra kerü| átalakításra. A régi analóg kameľák a bővítésben alkalmazott HD IP kameľákkal
megegyezó típusokľa lesznek cseľélve. A központi jelfeldolgozó rendszer is átalakításľa került Teleste

s-vI\D( modern, IP alapú rendszerré. Az új rendszerbiztositja mind a jelfeldolgozás, megjelenítés és

tĺĺrolás feladatait. A Magdolna Negyed Program III. K6 projektelem keľetében 10 db IP kameľahely
kiépítése ateÍv, amelyböl 5 helyen korszeríĺ nagyfelbontásri HD térfigyelő kamera is kiépítésľe kerül.

A jelen projekt keľetében telepített, és az uzemelő Teleste s-vMx rendszeľnek közös felületen kell
működni, ennek műszaki és sámítástechnikai szoftver-haľdver kialakíüása a cél.

o 10 db új téľfigyelő kamera végpont kialakítása a Magdolna negyedben

o 5 db HD IP térfigyelő kamera üzembe źi|ítása

o Téľfigyelő központ bővítése (új kameľák fogadásáľa, képrögzítéshez)

A kameľahelyek és a kameľák száma és pozíciójaaz eredeti mtĺszaki taľtalomhoz képest nem

véitozik. A műszaki taľtalomváltozás technológiai módosítĺís miatt szĹikséges (pl.: vezeték
nélküli adatźÍvite|, HD IP kamerfü elhelyezése.)

Kijzter íileti proj ektelem maradvónyiisszegé ne k felhaszndldsa

Javasolt új műszaki taľtalom:

- Baross utca szerviz út;

- Fiumei tÍi szerviz tlt:.



- Kisfuvaros utca szegélycseréje apźrat|an oldalon;

- Homok utca nagyfelületiĺ javítĺása, járdafehijítrása épületszigeteléssel;

- Teleki téri szobor lopásgátló beľendezésének telepítése;

- Ká.|v ária téri épületekben fűtőpanelek telepítése.

A Baross utcai szerviz ilt, i||etve a Fiumei túi szerviz út megújítása esetében szegélyépítésre,
parkolósáv kialakítására és zĺildesítésľe kerülne sor. Mivel az ériĺtett szakaszok Budapest Főváros
onkormányzatźnak tu|ajdonát képezik, a tervezett munkák elvégzéséhez szükséges a Budapest
Főváros Önkormányzatánakhozzźtjźru|ása. Az Regionális operatív Programok általános útmutatdą
valamint a Pro Regioval töľtént előzetes egyeztetés a|apjźn az Onkormányzatnak megállapodást
szĹikséges kötni Budapest Főváros onkormány zatźtva|.

A Kisfuvaros utca párat|an oldalán szegélycserét, a Homok utcában nagyfeliiletiĺ javítást,
jźtrdafe|i$itźlst javaslunk épületszigeteléssel elvégezni. Javasoljuk a Teleki téri szobľokba lopás gátló
beľendezések telepítése.

A terek megrijítĺásának kivitelezése a márciusi szerződéskötések utĺán kezdetét vette, mely keretében a
Kźivźria téren egy információs épület és egy illemhely is megvalósu|. Az épületek téli hasznosítĺĺsa is
indokolt, így a megfelelő hőméľséklet biaosítása érdekében. mindkét épület ftildszintjén és az
információs épiilet galériaszintjén is modern, e|ektromos fritőpanelek felszerelése biztosítaná a té|i

funkcionaliLást.

E) Pľogľamalap

A Bíľáló Bizottság javaslata a|apjźn az a|źtbbi pźůyázatok esetében javasoljuk a Támogat.rási
Szerződések megkötését:

Az MI\P.il.PA/01 kódszámmal klirtpáiyánat célja: Kiiziisségi Akciók

Apźiyázat benyujtási hatĺíridejéig (2014. május 3|.) az eddig benýjtott hiánypótlásokat is figyelembe
véve 5 db páiyźnat kertilt éľtékelésre az a|źtbbiak szerint:

1. minĹpĘekt címe: Keľékpáľ táľoló kialakítása

pźúyźző szervezet neve: Budapest VIII. keľ., Dankó utca 38. Társashán

megvalósítás időtaltama : 20|4. 06. 0 1. _ 2014. 09. 30.

összköltség:775.970 Ft, igényelttámogatĺís: 775.170 Ft, önerő: 800 Ft.

minĹprojekt célja: tĺársashĺáz udvarán kerĺil kialakitásra egy zárhatő 10 kerékpár táro|ására alkalmas,
védett kerékpár tfuo|ő

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület, Dankó u. 38.

2. minĹpľojekt címe: ,,Én kis kertet keľte|tem'' ktiztisségi használatú zöldteľü|et létľehozása és

míĺktidtetése a Kesztyűgyáľ Kiiztisségi Ház Női csopoľtjának kiizľeműködésével

pźiyáző szervezet neve: Józsefuárosi Közös ségi Házak Nonprofit Kft.

megvalósítás időtartama : 20 | 4. 07 . 1 5. _ 20I 4. 09. 3 0.

összköltség : 254.590 Ft, igényelt tĺámogatás: 25f .8I9 Ft, önerő: 1.7 7 | Ft.

mini-pľojekt célja: Közösségépítés - a közösség ,,magsď, |esz a Keszýigyár Közösségi Hźn női
csoportja; A Dankó utcai sporľpálya funkciójánakbővitése; Egészséges élelmiszerek termelése, mély
szegénységben élő emberek ellátása énékes zöldségfélékkel; Köľnyezettudatos magatartás kialakíĺása

- a kertet a lehető legkisebb környezeti terheléssel alakítjuk ki és míĺködtetjiik (zöldhulladék
új rahasznosítĺásą körny ezetbar źú technológiák a|ka|mazása).

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület, Dankó utcai sportpáý



3. minĹpľojekt címe: Jó kiiztisség _ jőkiizérzet,,

pá|yźző szervezet neve: Lujza utca f6. Társashaz

megvalósítás időtaľtama: 2014. 07. 0 1. _ 2014. 09. l 5.

összkĺiltség:3.401.597 Ft, igénye|t támogatás: 3.000.000 Ft, önerő: 40I.597 Ft

minĹprojekt cé|ja: Az életminőség javítása. A balesetveszély elkerülése érdekében az omladozó
kapualj mennyezete sziikségessé teszi annak felújítĺását, valamint a belső homlokzat falainak egységes

festése és korlátok rozsdamentesítése, festése és zöldítése valósul meg a lakóközösség összefogásában.

megvalósulás helyszíne : Budapest VIII. kerület, Lujza' utca 26.

4. minĹpľojekt címe: Rigó udvar

pźiyázô szervezet neve: Társasház Budapest VIII. kerület, Mátyás téľ 3.

megvalósítás időtaľtama: 20 14. 07 . L5. _ 2014. 08. 1 5.

tisszköltség:30f .399 Ft, igényelt támogatĺás: 30f .399 Ft, öneľő: 0 Ft

minĹprojekt célja: A társashän közös használatu udvarának szépítése, zö|d udvar létrehozźsa és egy

közösségi teľiilet kialakítása.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. keri.ilet, Mátyás tér 3.

5. minĹpľojekt címe: Teleki téľ és a Magdolna Neryed lakosságának egymásľa találásának
beindítása

pźůyźnć: szervezetneve: Tiíľsak a Teleki téréľt Egyesület

megvalósítás időtartama: 20L4. 07. 0 1. _ 2014. 09. 30.

összköltség 3.779.314 Ft, igénye|ttźmogatás:2.995.3I4 Ft, önerő:784.000 Ft

mini-pľojekt célja: A Teleki napok keretében sokszínÍi programok szervezése, ifiúsági klubok, családi
sport ľendezvények, közösségi kert használat' Teleki Matiné anyfui estéken, mű|tidéző Teleki Tangó
(cseľe-bere) és egyéb programok.

Az MNP-il-PN0? kódszámmal kiíľt páiyáľ;at célja: Bĺĺnmegelőzésĺ akciók

Apáiyázat benyujtási hat^áľidejéig (20|4. május 3I.) az eddig benyujtott hiránypótlásokat is figyelembe
véve 3 db pźůyázat kertilt értékelésre az a|átbbiak szerint:

1. mĺnĹpľojekt címe: Ktiztisen a kiiziisségéľt

páiyźaő szeĺvezet neve: Horizont Szociális Alapítvány

megvalósítás időtartama:2014. 07. |5. _2014.09. 30.

összköltség: I.723.279 Ft , igényelt támogatás: I.723.279 Ft, önerő: 0 Ft

mini.projekt célja: Józsefuáros ľehabilitációs negyedében töľténő Biĺnmegelőzési Akciók keretében a
csellengő fiatalok felkutatrása, velük és szüleikkel végzett szociális munka. Megismeľni mindazon
okokat, mely a csellengő fiatalokat az utctra kényszeríti vagy vonzza feltérképezni a gyermekekre

veszélý jelentő veszélyeket. A már kialakult vagy Ętett veszélyek, okok felismeľése és hatékony

intézkedések kidolgozźsa a fiatalok, ott lakók bevonásával közösen. A' közbinonság javításą
bűnmegelőzési célú lakossági, táľsadalmi és kulturális kezdeményezések támogatásaéital..

megvalósu|ás helyszíne: Budapest VIII. keriilet Magdolna-neryed területén elhelyezkedő utcák, terek



2. mĺnĹpľojekt címe: Tanoda kóstolgató

pźiyáző szervezet neve: Józsefuárosi Szabadidős Egyesület

megvalósítás időtartama : 20 | 4. 07 . | 5. _ 20| 4. 09. 3 0.

összköltség: L.953 .225 Ft , igényelt tiámogatás: 1 .47I.350 Ft, önerő: 48 l .875 Ft

mini-pľojekt cé|ja: Az oktaĺási hátľányok csökkentése érdekében eryesületiink TÁMOP pá|yźuat

keretében tanodát működtet Józsefuárosban. A program sikeresen bonyolódik a Jőzsefvźrosi Roma
Önkormányzat épületében. Felhívásainkka| igyekeztek széles köľben megszó|ítani a kerület
lakosságát, de sajnos a Magdolna negyed teľületéről nem érkezett jelentkező. Tapaszta|ataik szerint itt
a Magdolna negyed terĹiletén más módszereket kell a toborzás során a|kalmazni, mint az a
tanodastandardban szerepel. Nem a gyermeket kell behozni a tanodábą hanem a tanodának kell
kimenni a gyermekhez, hogy megfapasztalja a tudás örömét és váI|alja annak eléréséhez vezető utat,
mely a tanoda programban kevésbé göröngyös, és nem tarta|maz buktatókat.

megvalósulás helyszínei: Máýás ténól indulva különböző helyszínek (múzeumok, tanösvény, stb.);

Mátyás térről, vagy a gyermek lakóhelyéről indulva Városi tanoda majd visszakísérve; Tevékenység
3: A gyermek lakóhelye _ Magdolna negyed teriilete

3. minĹprojekt címe: Bűnmegelőzés és a kłizbiztonság fokozása a Mátyás tér 4 szám a|att

pźńyźlrószervezetneve:TiáľsashźaMátyástér4.

megvalósítás időtaľtama: 2014. 08. 0 l. _ f0|4. 1 0. 0 1 .

összköltség:783.493 Ft , igényelt támogatás: 783.493 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt célja: Projekttink konkrét cé|ja a biinmegelőzés és a közbiaonság fokozása aMźúyźs tét
4. szátm a|att ta|źilható tĺársashĺáz bejáratźnat közös tulajdonban lévő épületrészeinek biztonsági
rendszerrel töľténő védelme által.

megvalósulás helyszíne : Budapest VIII. kerület, MźLty ás tér 4.

Az MNP-il-PA/O3 kódszámma| kiíľt pályázat célja: Sport' Szabadĺdő és egyéb lakossági
pľogľamok

Apáůyźzatbenýjtási hataridejéig (2014, május 31.) 6 db pźttyázatérkezettbe az Önkoľmányzathozaz
alábbi szerint:

1. minĹpľojekt címe: Mikľomagdolna Köztisségi Terłező Műhely

pát|yáző szervezetneve: Budapesti MÍĺszaki Egyetem Építészmérnöki Kara

megvalósítrás időtaľtama:2014. 07 .2I. _f0|4,08. 04.

összkö|tség:298.597 Ft , igényelt támogaüás: 298.597 Ft, önerő: 0 Ft

projekt célja: A projekt szervezoi meghívják egyrészt a BME Építészrnéľnöki Kar épitész hallgatói
(váryytervezők) másrészt pedig a helyi közösségeket (vágyálmodók) és közösen megteľvezik a 4-5

helyszínre álmodott vźryyakat, Az így elkészített terveket installáció formájában jelenítik meg a
helyszíneken, így teľemtve kapcsolatot a helybéliekkel. A tervekből és a korábban már összegyÍijtött
álmokból egy közös kiállít.ás készül, melyre a szervezók meghívnak minden vágymondót és tervezőt.
Előadásokkal és beszélgetésekkel és egy közösségi |akossági eseménnyel még többet megtudhatunk a
helyi és valós igényekről és erősíthetik a negyedben mĺír kialakuló kapcsolati hálót, miközben azeddig
rejtett álmok valóra válnak.

megvalósu|ás helyszíne: Magdolna negyed



2. minĹpľojekt címe: Ka|andľa fel, váľ a kłilyiik pagony!

pźńyáző szervezet neve: Hoľizont Szociá|is Alapítvány

megvalósítás időtartama: 20| 4. 07 . 1 5. _ 20 14. 09. 30

összköltség: 300.000 Ft , igényelt támogatĺís: 300.000 Ft, önerő: 0 Ft

mini-pĄekt célja: Hátrányos helyzeťu gyerekek szabadidejének kultuľált és hasznos eltöltése,
taľsadalmi beilleszkedésének elősegítése, készségek és képességek fejlesztése, közösségi és

állampolgári létre nevelés, deviáns jelenségek megelőzése, bűnmegelőzés, nyźri csellengés

lllcgelÜzése, nevelr3 sziilők s:lÁnláľa a szĹiliii kutllpctellciák eľiísítése

megvalósuĺás helyszíne: Budapest VIII. kerület (Grund, JSZSZGYK éptilete), Magdotna negyed;

Csodák palotája (1222 Budapest Nagytétényi út 37-4I.), Hiĺvösvĺilgy; Rex Kuýaotthon (1048

Budapest óceánĺárok u. 33.)

3. minĹpľojekt címe: Autómentes nap a kesztyűgyáľban

pźůyáző szervezet neve: Józsefuáľosi Közö,sségi Házak Nonprofit Kft.

megvalósítás időtaĺama: 2014. 08. 0 l . _ 20|4. 09. 30

összköltség:314.002 Ft, igényeltĺámogatás: 295.440 Ft, önerő: 18.562 Ft

mini-projekt célja: A projekt egyik célkituzése, hogy rávegye az autőval közlekedő polgárokat, hogy
az a|ternatív közlekedési módokat vegyék inkább igénybe. E7Álta| hozzź$ź.ľu|hat az embeľek testi

egészségének és életminőségének javítźsźthoz. A programok játékos, oktató foľmában köľnyezet

tudatos, fenntartható köz|ekedési módok hasznźiatát népszenÍsítik. A kerékpáľos tiryességi
programokka| a kerékpáľozás népszeriĺsítését kívánjuk erősíteni. Környezettudatos magatartás

kialakítĺása.

megvalósulás helyszíne: Józsefuárosi KözösségiHźLz'ak- Mátyás tér (Budapest MII., Mátyás tér 15.)

4. minĹpľojekt címe: ,,Mátyás mesék'' Szabadĺdős rendezvények gyeľmekeknek és szĺi|eiknek

pźůyáző szervezet neve: Józsefuárosi Szabadidős Egyesület

megvalósítás időtartama: 20| 4. 07. 0 1. _ f014. 09. 30

összköltség: 388.000 Ft , igényelt támogat.ás: 288.000 Ft, önerő: 100.000 Ft

minĹprojekt célja: A foglalkoások alkalmáva| a résziłevők megismerkedjenek egy-egy Mátyás
mesével. Így a mese miĺfaja közelebb kerül a gyermekekhez. Akézmuves foglalkozáson a saját munka

örömét megfapaszta|va, a közös munka szabźiyainak gyakoľlásával valódi éľtéket źi|ítanak elő. A
foglalkozások során az agľessziómentes kommunikációt és a pozitív megeľősítés eszközét
a|ka|maznlk' így bővítjük a konfliktusmegoldó képességét. Célunk, hogy a kisgyeľmekes anyukákat is

tanítsuk a gyeľmekiikkel tonénő foglalkozás fontos elemeire, a közös játék kiemelkedő szerepére.

megvalósulás helyszíne: Mátyás tér és környéke

5. mĺnĹpľojekt címe: Iskolakezdés játékosan

páiyaző szervezpt neve: Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapífuány

megvalósítás időtartama: 2014. 06. 1 0. _ 20|4. 09. 30.

összköltség:367.0|3 Ft , igényelt támogatás: 298.2|3 F| önerő: 68.800 Ft

mini-pľojekt célja: osszetett segítő fejlesztő és szociokulturális pľogram az érintett fiatalok eléréséľe, a

velük teremtett kapcsolatok eľősítésére szükség esetén elláüásba vonásrą prevenciórą önkéntes segítő

szerep erősítéséľe, fejlesztésre. A pľogram igazodik látogatóink szocia|izációs szĹikségleteihez és

sajátos mentalitásaihoz. Ana irányul, erős<idjenek fiata||áttogatőink tĺáľsas készségei, javuljon.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII.' Mátyás tér 14. (Kapocs iroda)



6. minĹpľojekt címe: Megújul a Teleki téľ _ vĺdeó dokumentáció

pá|yźaő szervezet neve: Kunt Eľnő Képíró Miihely Egyesület

megvalósítás időtaĺama : 2014. 06. 02. _ 20|4. 09. l 5.

összkö|tség: 300.000 Ft , igényelt támogatás: 300.000 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt célja: 6 darab rövidfilmben mutatjuk be a Teleki téri park megújulását, különös hangsúlyt
fektewe aľrą hogy ez a projekt a lakosok bevonásával, sok önkéntes munkával készü|t. A filmek
közvetett módon arésméte|t, az önkéntes munka fontosságát népszerűsítik.

megvalósulás helyszíne: a Teleki téren és k<irnyékén tĺiľténik

A Bíráló Bizottság 2014. június 19-én megtartott ülésén a 14 benýjtott és a hiánypótlási
felhívásoknak eleget tett pá|yźnatot érvényesnek és támogathatónak ta|źůta, javasolta a tímogatási
szerződések megkötését.

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A) Lakbéľcsökkentés

A Képviselő-testiilet visszavonja a L87/20I3.(v.f2.) száműhatźrozat 5. pontját és felkéri a kisfalu
Kft-t arra, hogy a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában ái|ő lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől sző|ő I6/f0l0. (III.08.) önkormányzati rendelet 47. s Q)
bekezdése szerinti lakbéľcsökkentést a tényleges, alábbiakban rész|etezett munkaterület źúadás-źúvéte|

napjától szźtmíťva a felújí!ás műszaki áúadás-źftvétęlinek időpontj źńg a|ka|mązza. Dankó utca |7 .: 20|4.
jlinius 5.; Lujza utca 22... 2014. június 5.; Lujza utca 30.: 2014. június 5.; Magdolna utca I2.: 20|4.
április 23.; Szerdahelyi utca 18; 2014. április 23. A Magdolna utca 20. esetében a munkaterület
źtadása nem történt meg.

B) Dobozi utca 13. szám alatti telek bĺztosítása

A Dobozi u. 13. sz. a|atti ingatlan, tekintettel a nagysáęźna _ 907 m2 _ a|ka|mas mind a jelenlegi
kőtár, mind tervezett ketészkedés funkció e||átásáĺa. A javaslat szerint az iĺgatlanon 200 m2 terület
kerülne elkiilönítésre kertépítés szátmźra. A kőtár a telek hátsó részében keľül elhelyezésre úry, hogy a
gépi erővel is megköze|íthetó maradjon. Etlhez szükséges a mtr e|he|yezett térkövek helyi
átdeponálása, illetve a keľt fiildmunkájĺínak előkészítése és kerítéssel történő elválasztrása. A
munkálatok teÍvezett költsége bľuttó 1 millió forint, mely összeg az MNPIII program saját foľrás
soron rendelkezésre áll.

Fentiekke| biztosítható a Váltó-sáv Alapítvány részére a Budapest VIII. ker., Dobozi utca 13. (hĺsz:
35379) szátm a|atti önkoľmányzati tulajdonban lévő üres telken 200 m2 tertilet térítésmentesen,
közösségi kertészkedés szÁmára a projekt befejezéséig 2015. május 30-ig, továbbá akótźr funkció is
megmarad.

Azingatlan előkészítési munkáit aJőzsefvźrosi Közteriilet-feltigyelet és Vĺárosüzemeltetési Szolgálatot
végzi e|.

C) onkoľmányzatiés társasházi tulajdonban lévő lakóépületek műszaki tartalom bővítése

A Képviselő-testĺilet elfogadja az önkormányzati és társashazi tulajdonban lévő lakóépiiletek mĹĺszaki
tartalom módosítását és felkéri Rév8 Zľt-t aTátmogatźtsi Szerződés módosíĹási kérelem összeállításĺára
a Kisfalu Kft-vel és a kö'zös képviseletekkel egytittmiĺködve, és a kérelem benyújtásáľa a Pro Regio
Nonpľofit Kft részére.
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D) Közteľĺi let-ľehabi|itácĺó pľoj ektelem műszaki tartalom v á|tozása

K6 / TérJigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése

A Képviselő.testtilet elfogadja a terťlgye|ő kameraľendszer műszaki tartalom módosítását és fe|kéri
Rév8 Zrt-t a Tźtmogatási Szerződés módosítĺási kérelem összeállításáľa a lőzsefvärosi Közterület-
felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálattal együttműködve, és a kéľeĺem benyújtására a Pro Regio
Nonprofit Kft részére.

Közteríileti proj e ktelem maradvónyiisszegének felhas zndlós a

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Közterületi alprogram részeként bevonni tervezett
alábbi táb|źuatban szereplő új projekte|emeket, és a fóvárosi tulajdonban álló területek _ Baross utcai
szerviztÍ aLujza utca és Dobozi utca között, illetve a Fiumei űti szerviz út megújítása a Teleki téľ
mellett _ tekintetében Budapest Főváros onkormányzattal a sztikséges megállapodást megköti. Felkéri
a polgármestert a megállapodás előkészítésére, és a Budapest Főváros onkoľmányzztának Közgýlési
e|fogadó döntését követően annak a|áirásźra.

A fv/c' D pľojektelemekhez kapcso|ódĺó összefoglaló tá'},|ázat a fedezetről és a javasolt műszaki
tartalomľól

Béľházak felújítása

Nettĺĺ Ft

Fedezet l: Pľojekt általános tartalék 81 187 571

Fedezet 2: onkormányzati tu|ajdonban |évő bérházak
felújításához kapcsolódó szakmai szolgá|tatások
visszaigényelhető áfa (mÍiszaki e|lenőľzés' terve||enőľzés'
tervezői művezetés)

6 939 054

Fedezet łisszesen a bérházak felújításához kapcsolódóan 88 126 625

Bérházak Javasolt új mÍiszaki taľtalom
nettó

becsält
kôltség Ft

bruttó
becsält

kökség FÍ

elszómolhaó
becsiilt köllsěg

Ft

Baueru. ll tetőfelújítás s 000 000 6 350 000 5 000 000

elektromos nagyj avítás 2 000 000 2 540 000 2 000 000

kéményfej átépítés, tetőjárda kiépítés,
bélelés

4 000 000 s 080 000 4 000 000

Karácsony S.22. utcai épületszámy záróťodém
megerĺĺsítés, hőszigetelés

5 000 000 6 3s0 000 s 000 000

Kisfuvaros u. 8 udvari homlokzati ablakok részleges
cseĘe 4 000 000 5 080 000 4 000 000

Lujza34. kéményfej átépítés, tetőjárda kiépítés,
bélelés

5 000 000 6 3s0 000 s 000 000

Magdolna u. 47. tetőfelújítás 8 000 000 l0 160 000 I 000 000

kéményfej átépítés, tetőjrárda kiépítés,
bélelés 8 000 000 l0 160 000 I 000 000

elektromos nagyj avítás 4 000 000 s 080 000 4 000 000

udvaľi homlokzat l0 000 000 12 700 000 l0 000 000

Magdolna u. 12. plusz kéményjĺírat bélelések 4 000 000 5 080 000 4 000 000

villámvédelmi rendszer kiépítése terwel 4 500 000 5 715 000 4 500 000
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Magdolna u. 20. villámvédelmi rendszer kiépítése tervve| 4 500 000 5 7ls 000 4 500 000

Lakások lakáscsatolások, szomszédsági
hazmesteri lakások lakhatóvá tétele

20 000 000 25 400 000 20 000 000

Bérházak új műszaki tartalmának ktiltsége* mindösszesen: 88 000 000 lll 760000 88 000 000

Fedezet összesen fedezi a kiiltségeket 88126 62s
*Abérházakköltségetarta|mazzaKisfaluKft .dijazősát.

Kłizterületek felúj Ítása

Nettó FÍ Bruttó Ft

Fedezet 86761336 t10 186 897

Közteriiletek Javaso|t új műszakĺ taľtalom
nettó

becsĺilt
költség Ft

bruttó
becsült

kö|tség Ft

e|számoIható
becsĺiIt

kii|tség Ft

Kisfuvaros utca Szegélycsere páratlan oldalon 3 583 500 4 551 045 4 551 045

Homok utca
Nagyfelületiĺ javítás, járdafelújítas'
épületszigetelés

8192946 l0 405 041 t0 405 041

Fiumei út
Szervizút burkolat átépítés' járdaépítés,
zöldfelület rendezés

t6 905 250 2t 469 668 2t 469 668

Baľoss utca
Szerv izít felúj ítĺĺsa, j ráľdafelúj ítás,
zöldfelület ľendezés

l7 814 000 22 623 780 22 623 780

IKźt|váriatér Fĺitőelemek 472 441 600 000 600 000

Teleki tér Szoboľriasztó n8 110 150 000 I s0 000

Ktizteľületek új mÍiszaki taľtalmának kii|tsége mĺndösszesen: 47 086247 59 799 534 59 799 534

Fedezet iisszesen fedezi a költségeket és maradvány képződik 86 761 336 lr0 18ó 897

Maradvány 50 387 363

Nonpľofit he|yiségek' és táľsasházak

Nettó Ft Bruttó Ft

Fedezet (közterĺi|et maľadvány) 50 387 3ó3

Nonpľofit
helyiségek

Javasolt új műszaki taľta|om
nettó

becsült
kiiltség

bľuttó
becsÍilt
ktiltség

e|számolható
becsült
kiiItség

Valamennvi címen beépített bútorok l0 000 000 12 700 000 12 700 000

Táľsasházak

Teleki tér 3. 2 db eľkély bontása és újľaépítése 3 937 008 s 000 000 5 000 000

Teleki tér 5. tílzfa|,kémény 3 149 606 4 000 000 4 000 000

Lujza utca 18. villámhárÍtó rendszer kiépítése I 968 504 2 500 000 2 s00 000

Mátvás tér 13. kéménymagasítĺĺs 6299213 8 000 000 8 000 000

Dobozi uÍca23. utcai homlokzat felúj ítrís l3 s00 000 17 145 000 l7 145 000

Társ. házak új műszaki tarta|mának köItsége mindösszesen: 28 854 331 36 64s 000 36 ó45 000

Nonprofit he|yiségek és táľsasházak új műszaki tartalmának
költsége

38 854 331 49 345 000 tto 144 534

Maradvány 50 387 363
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E) Pľogramalap

A Bíľáló Bizottság javaslata alapján a

. Horizont Szociális Alapítvánnya| (2 db szerződés)
o Józsefvárosi Szabadidős Eryesti|ette|' (2 db szerződés)
o Józsefuĺárosi KözösségiHźuakNonproťlt Kft-vel (2 db szerződés)
. Kapocs lfiúsági ÖnsegÍto Szolgálat Alapítvánnyal
o Kunt Eľnő Képíľó Műhely Egyesülettel
o Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karával
o Dankó utca 38. TársashĄzza|
. Lujza utca26. Társashźuza|
o Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 3. Társasházza|
o Társak a Teleki térért Egyesülettel
o Budapest VilI. kerület, Máýás téľ 4. Társasházza| támogatási szerződések megkötése.

v. A dtĺntés célja' pénzĺigyĺ hatása

A) Lakbércstikkentés

Az érintett lakóépületekben 239 bérlakás ta|tibatő, amelyek esetében a lakbéľhátralék mértéke, és a
hátralékosok rendkívül magas aľánya jellemző. A hivatkozott rendelet szerint a lakbérek szociális vagy
költség elven kerülnek megállapitásra, amely bérlőnként különböző figyelemmel van egyéb a rendelet

47. $ szerinti |akbércsökkentő tényezőkre _ többek között aľra, hogy IIVT teriilet, lakás műszaki
paraméteľei. Együttesen a lakbércsökkentés mértéke nem haladhatja meg a 25%o-ot, tekintettel a

Magdolna negyed övezet szerinti besorolásra (-25%). Előzetes számítások szerint u egy bérlőre jutó

lakbércsökkentés átlagos méľtéke 5-Io% közötti, max. cca. 2.ooo,- Ft + Áfalhó/bérlemény. A
lakbércsökkentésből szźrmaző bevételkiesés el|enéľe előľelátható|ag az előľe teľvezett lakbérbevétel

teljesül.

B) Dobozĺ utca 13. szám a|atti telek biztosítása

A javaslat elfogadása pénziigyi fedezetet igényel. A kert kialakítása az A|apitvźtny fe|adata, azonban a

telek alkalmassá tételének költsége szźlmźra afedezetet önkormányzati fonásbó| szükséges biĺosítani.
A becsült bruttó 1 millió forint fedezete a 2014. évi költségvetésben a Magdolna Negyed Pľojekt
11604 kiadási e|őfuźnyzatźn közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek terhére rendelkezésre

áll - saját foľrás. A feladatot a Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és VarosĹizemeltetési Szo|gźůatlrźúja

e|, ezért a feladat e||źúź.sáthoz szükséges 1.000 e Ft-ot szükséges átcsopoľtosítani az intézmény
költségvetésébe, célj elleggel.

C) onkoľmńnyzati és táľsasházi tulajdonban lévő lakóépĺitetek műszaki tartalom bővítése

A projektelem mĺĺszaki tartalom bővítése keretében tervezett új kivitelezési munkák Európai Uniós
ĺámogatĺísból valósulnak meg, az Önkormány zatnak többletkiadással nem jar , péĺmigyi fedezetet nem

igényel.

D) Ktizteľĺĺ|et.ľehabilitáció pľojekte|em műszakĺ tartalom vá.Jitozása

K6 / TérJÍpeIő kamerarendszer bőví,tése, fejlesztése

A műszaki taľtalom vźitozása a pľojekt költségvetését nem érinti, pénziigyifedezetet nem igényel.

Kiizter íileti proj ektelem maradvónyösszegének felhasuóIósa

A pľojektelem műszaki tartalom bővítése keretében tervezett új kivitelezési munkák Európai Uniós
támogatásból valósulnak me5, azÖnkormányzatnaktöbbletkiadással nem jár, péĺziigyi fedezetet nem

igényel.
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Amennyiben a tamogatási szerződés módosítasát a Pro Regio Nkft befogadja, űgy a költségvetés
módosítása szükséges a C) és a D) pontokban foglaltak miatt.

E) Pľogľamalap

Az onkormányzat' mint projektgazda e|egettesz az uniós fonásból megvalósuló, KMoP-5.1.|/B-|f-
k-20|2-0001 azonosító szttmű,,,Budapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Proglam III.'' c. pźúyázatban
vállalt kötelezettségeinek. A d<intésnek új forrást igénylő pénzíigyi hatása nincs. A Progľama|appal
kapcsolatos támogatási szerzódés szerinti pá|yazati támogatás teljes összegben elszámolható az MNP
III. pľogľam költségvetésében. A pźiyáuat keretében biztosított fedezet az Önkormányzat
költségvetésében a 11604 címen. A nyeľtes pźůyźzato|<ra összesen 13.084.074,- Ft átcsopoľtosíťása
szükséges a 11604 cím dologi e|őirźnyzatźlrő| a sziikséges a működési célú Ĺámogatĺások

źů|amháztartálson kívü lre előirźny zatr a.

VI. Jogszabályi környezet ismeľtetése

A Képviselő-testiilet dontése a Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 6612013. (XII. l3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24120|3.
(v.27.) önkormányzati rendelet 9. $-án alapul.

Kérjükaza|źbbihatározati javaslatelfogadását.

Hł,rÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dłint' hogy

1. a) visszavonja a Képvise|ő.testĺilet187l20|3.(Y.22.) száműhatározat 5. pontját és helyette az
alábbi határozatot hozzaz

b) felkéľi Kisfa|u Kft-t' hogy a Dankó utca 17. esetében 2014. június S.től' aLujza utca22.
esetében 2014. június S-tőI, aLujzz utca 30. esetében 2014. június 5.tő|' a Magdolna utca 12.

esetében 2014. áryn|is 23-tól' a Szeľdahelyi utca 18. esetében 2014. ápľi|is 23-tól' a Magdolna
utca 20. esetében a munkateľĺilet kivite|ező részére tiirténő átadásátĺól a||<a|mazza a 16ĺ2010.
(Itr.08.) önkoľmányzati ľendelet 47. s (7) bekezdése alapján biztosított lakbéľcsiikkentést a
komplex felújítási munká|atokka| éľĺntett bérháuak béľlőĺ esetében az épĺileteket érintő
fe|űj ítási m un kák sikeľes m ííszakĺ átadás-átvétetéig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja

Határidő: 20l4. június 25.

a) a Budapest V[r. ker., Dobozi utca 13. (hnz: 35379) szám a|atti tĺnkoľmányzati
tulajdonban lévő iĺľes telek egy részét a Váltó-sáv Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Pál
u. 2. Wt0.' képviseli: Mészáľos Meľcedes kuratóľiumi elntik' adószám: 18108189-1-42'

nyÍlvántaľtási szám: 8682) ľészéľe a Táľsadalombĺól kiľekesztett nők fogla|koztatása és

ľehabi|itációja'' pľojekt keľetében ,,Magdo|na Klub a hátľányos helyzetű nők számára''
ttiľténő használatába adja, kiiztisségĺ keľtészkedés számáľa a Magdolna Negyed Pľogram
Itr pľojelĺt befejezéséĺg 2015. május 30.ĺg.

b) az a) pont alapján felkéľi a Józsefuáľosi Ktizterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgálatot, a l)obozi utca 13. szám a|atti üľes telek ktiztisségi keľtészkedés céljáľa tiirténő
alkalmassá tételéľe (teľepľendezés' kerítésépítés, sztikséges javítások e|végzése) legkésőbb

2014. júlĺus 3l-ig.
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c) a hatáľozatb) pontja szeľĺnti feladatľa bruttó 1 millió foľint kiiltségének fedezetét a2014.
évi ktiltségvetésben a Magdolna Negyed Pľojekt 11604 kiadási e|őirányzatán közteľĺĺleti
beľuházásoknál felmeľĺilő egyes elemek kiiltségei e|őirányzat teľhére a Józsefváľosĺ
Közteľĺi|et.felügye|et és Váľosüzemeltetési Szolgálat kiiltségvetésében cé|jel|eggel.

d) fentiek miattaz onkoľmányzat kĺadás 11604 cím kiizteľĺĺletĺ beľuházásoknál felmerÍilő
egyes elemek kiiltségei dologi e|őirányzatľól - önként vállalt fe|adat - 1.000'0 e Ft.ot
átcsopoľtosít a finanszirozási műktidési kiadáson belül az iľányítószeľvi tálmogatálsként

folyĺósított Ĺámogatás kiuta|ása - iinként vállalt feladat - e|őirőnyzatára.

e) a Józsefuáľosi Kiĺzteľü|et.felĺigyelet és Váľosĺizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ iinként
vállalt feladat - bevéte|i műktidési ľlnanszíľozási bevételen belül 

^z 
iľányítószerui

támogatásként folyósítotttámogatáls Íizetési szám|án tiirténő jóváíľása e|őirányzatát és ezze|
egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatát 1.000'0 e Ft-ta| megemeli.

Felelós: Polgáľmester

Határidő: 2014. jűnius 25.

3. a) kezdeményezi a KMOP.S.I.1tB-|2-k-2012-0001 azonosító számú, ,,Budapest-Jĺózsefváľos
Magdo|na Negyed Pľogľam m.'' c. pľojekt műszaki tartalom bővítését az rl t
onkoľmányzati tulajdonban lévő lakóépĺĺletek; az Í)2 / Társasházi tu|ajdonban tévő

Iakóépĺiletek; va|amint aK lKözteľĺilet ľehabilitáció pĘektelem tekintetében a beľuházásĺ
pľojektelemeken keletkezett maradványiisszeg, valamint a pľojekt általános taľtalélĺĹnak
fel használása céIj á ból az a|á.Jobi taľtalom m al :

Bérházak felújítása

Nettó Ft

Fedezet 1: Projekt áIta|ános taľtalék 8t 187 571

Fedezet 2: onkoľmányzati tulajdonban lévő béľházak
fe|újításához kapcsolódó szakmai szolgáItatások
visszaigényelhető áfa (mĺiszakĺ ellenőľzés, tervellenőľzés,
tervezői művezetés)

ó 939 054

Fedezet összesen a bérházak felúj ításá hoz kapcso|ódóa n 88126 625

Bérhának Javasolt új mĺiszaki taľtalom
nettó

becsüIt
kölÍség Ft

bruttó
becsält

költség Ft

elszómolhaó
becsült köItség

FT

Bauer u. 1l tetőfelújítás 5 000 000 6 350 000 5 000 000

elektromos nagyj avítas 2 000 000 2 540 000 2 000 000

kéményfej átęítés, tetőjarda kiépítés,
bélelés

4 000 000 s 080 000 4 000 000

Kaľácsony S.22. utcai épületszaľny zríľóft dém
megerősítés, hőszigetelés 5 000 000 6 350 000 5 000 000

Kisfuvaros u. 8 udvari homlokzati ablakok részleges
cseĘe 4 000 000 s 080 000 4 000 000

Lujza34. kéményfej áltépités, tetőjráĺda kiépítés,
bélelés 5 000 000 6 3s0 000 5 000 000

Magdolna u. 47. tetófelújítás I 000 000 10 160 000 8 000 000
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kéményfej átépítés, tetojár da kiépítés,
bélelés I 000 000 l0 160 000 8 000 000

elektromos nagyj avítás 4 000 000 s 080 000 4 000 000

udvari homlokzat l0 000 000 12 700 000 l0 000 000

Magdolna u. 12. plusz kéményj árat bélelések 4 000 000 5 080 000 4 000 000

villámvédelmi rendszer kiépítése terwel 4 500 000 5 715 000 4 s00 000

Magdolna u. 20. villámvédelmi rendszer kiépítése teľwe| 4 500 000 5 715 000 4 500 000

Lakások lakáscsatolások, szomszédsági
hiízĺnesteri lakások lakhatóvá tétele

20 000 000 25 400 000 20 000 000

Bérhának új m ĺiszaki ta rta| mána k kiiltsége m indösszesen : 88 000 000 111 760 000 88 000 000

Fedezet összesen fedezĺ a kiittségeket 88126 625

Közterü|etek fe|újítása

Nettĺó Ft Bľuttó Ft

Fedezet 86 761 336 110 186 897

Kiizterületek Javaso|t új műszaki taľtalom
nettó

becsült
költség Ft

bruttó
becsült

költség Ft

e|számoIható
becsĺiIt

költség Ft

Kisfuvaľos utca Szegélycseľe páratlan oldalon 3 s83 s00 4 55r 045 4 551 045

Homok utca
Nagyfelü| etű jav itÁs, jźtr dafelúj ítrĺs,
épületszigetelés

8 192946 l0 405 041 l0 405 041

Fiumei út
Szervizilt burkolat átépítés, j áľdaépítés,
zöldfelület rendezés

16 905 250 2t 469 668 2t 469 668

Baľoss utca
Szerv izílt felúj ítása' j árdafelúj ítas,
zöldfelĺilet rendezés

l7 814 000 f2 623 780 22 623 780

Kálvaria tér Ftĺtőelemek 472M| 600 000 600 000

Teleki tér Szoboľriasztó I t8 110 rs0 000 1s0 000

Ktizteľĺiletek új m űsza ki ta rta |m á na k költsége m indösszesen : 47 086247 59 799 534 59 799 534

Fedezet łisszesen fedezi a köItségeket és maľadvány képződik 86 7ó1 336 10 186 897

Maradvánv 50 387 3ó3

Nonpľofit helyiséget és táľsasházak Nettó Ft Bľuttó Ft

Fedezet (közteriilet maradvány) s0 387 363

Nonpľoíit
helyiségek

Javasolt új mĺiszaki tartalom
nettó

becsĺiIt
költség

bľuttó
becsü|t
költség

e|számolható
becsü|t
kiiItség

Valamennvi címen beépített bútoľok l0 000 000 12 700 000 12 700 000

Táľsasházak

Teleki téľ 3. 2 db erkély bontása és újraépítése 3 937 008 s 000 000 5 000 000

Teleki téľ 5' tílzfa|,kémény 3 t49 606 4 000 000 4 000 000

Lujza utca 18. villámháľítórendszer kiépítése I 968 504 2 500 000 2 500 000

Máýás tér 13. kéménymagasítás 62992r3 8 000 000 I 000 000

Dobozi utca23. utcai homlokzatfelúj ítĺs 13 s00 000 t7 145 000 t7 145 000

Táľs. házak új műszaki tartalmának kiiltsége mindösszesen: 28 854 331 3ó 645 000 36 ó45 000

NonproÍit helyiségek és társasházak új mĺiszaki taľtalmának 38 854 331 49 34s 000 tto 144 534
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ktiltsége

Fedezet összesen fedezi a költségeket s0 387 363

b) felkéri a Rév8 Zrt. mb. cégvezettijét a jelen határozat 4.a pont szeľĺnti taľtalomnak
megfelelő Támogatásĺ Szeľződés mĺídosításához szĺikséges dokumentáció összeállításáľa.

Q azű)2 / Táľsasházi tulajdonban lévő lakóépĺiletek felr'ijítása alpľogľam mĺĺszaki tartalom
bővítése éľdekében a Konzoľciumi Egyĺittműktidésĺ Megállapodást módosítja.

í|) Íe|hata|mzzza a Po|gáľmesteľt Támogatási Sz.eľzŕĺdés módosítása iľánti kérelem
benyújtására a Pľo Regio Nkft. ľészéľe és a Támogatási Szerződés és a Konzoľciumĺ
Együttmíĺködési Megállapodás módosításának aláÍľására.

e) a TámogaĹási szerződés módosításának befogadását megelőzően a Iúĺlvária téľ
Fíĺtőelemek beszeľzéséľe 600'0 e Ft łisszegben, a Teleki tér Szoboľľiasztő beszeruéséľe 150'0
e Ft iisszegben a beszerzési e|jáľást megindítja' melynek fedezete a Támogatási szeľződés
módosításának befogadásáig a |1604 címen tervezett önkormányzati saját foľľásbó| a
ktizteľületi beľuháaĺsoknál felmeľülő egyes elemek kiiltségei e|őirányzata.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. június 25.

4. a) a Képviselő.testĺilet rliry dtint' hogy a Ktizteľĺi|eti alpľogľam ľészeként bevonnĺ tervezett,
főváľosi tu|ajdonban állĺó új elemek - Baross utcai szeľviz űt a Lujza utca és Dobozi utca
köziitt' illetve a Fiumei rĹti szeniz út megújítása a Teleki téľ mellett - tekintetében a
szĺi kséges m egállapodást Budapest Főváľos onkoľmányz atáx a| megkiĺtĺ.

b) fe|kéri a po|gáľmesteľt a szĺikséges megállapodás e|őkészítéséľe, és a Budapest Főváros
onkoľmányzatánakKłizgyű|ési e|fogadó dtintését követően annak a|áírására.

Felelős: Po|gármester

Határidő: 2014. június 25.

5. az MN[P-III.PA/01 kódszámmal, ,,Kłiziisségi Akciók'' címmel kiíľt mĺnĹpĘekt páiyőnati
felhívás tárgyában a

o Budapest V[I. keľület, Dankó utca 38. Táľsasház

o Józsefvárosĺ Kiizösségĺ llázak NonpľoÍit Kft.

o Budapest VIII. keľĺilet, Lujzautca26. Tárcasház

o Budapest VIII. keľület' Mátyás tér 3. Táľsasház

o Táľsak a Te|eki téréľt Eryesület

áItal benyúj tott pá.Jy ánatok éľvényesek

Felelős : polgrĺľmesteľ

Határidő: 2014. jűnius 25.

6. az M}IP-[I-PA/01 kódsámma|, 
''Kiiztisségi 

Akcĺók'' címmel kiílt minĹpľojekt páiyánati
eljáľást eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2014, jűnius 25.

7. az MN[P-III-PA/02 kódszálmma|, ,,Bűnmegelőzési akciók'' címme| kiírt minĹpľojekt
páůy áuati felhívás tárgy áłban a
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9.

o lloľizont Szociális Alapítvány

o Józsefváľosi SzabadidősEgyesĺilet

o Budapest VIII. kerĺilet, Mátyás tér 4. Társashĺíz

áltat benyúj tott páł|yá,zatok érvényesek.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 20ĺ4. jűnius 25.

az M1\[P-[I-PA/02 kódszámmal, ,,Bíĺnmegelőzési akcĺók'' címmel kiíľt minĹpľojekt
páiy árati elj árást eľedményesnek nyi|vánítja.

Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 20l4. június 25.

az MNP-Iil-PA/O3 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadidő, egyéb lakosságĺ pľogľamok'' címmel
kiíľt minĹpľojekt páiyáz;ati felhÍvás tárgyá.},an a

o Budapesti MíĺszakÍ Egyetem Építészméľntiki Kaľa

o lloľizont Szociális Alapítvány

o Autómentes nap a kesztyĺÍgyáľban

o Józsefváľosi Szabadidős Egyesü|et

o Kapocs lliúsági onsegítő Szolgálat Á,lapítvány

o Kunt Ernő KépÍró Míĺhely EgyesÍĺlet

áItat benyúj tott páiy ánatok éľvényesek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. jűnius 25.

az MI\P.TII PA/03 kódszámma|, ,,Spoľt, szabadidő' egyéb lakossági pľogramok'' címme|
kiíľt minĹpľojekt páiyá.zati eljáľást eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. jtnius 25.

ahatńrozat5.,7.,9., pontja alapján támogatásĺ szeľződést kiit a

a.) Buđapest VIII. kerület' Dankĺó utca 38. Társashárzal (székhely: 1086 Budapest, Dankó u.

36., adószátm: 28891781-1.41), mely a|apján a ,,Keľékpáľ táľolĺí kialakítása'' minĹpľojekt
megvalósítására 77 5.170 Ft vissza nem téľítendő támogatásban ľészesĺil.

b.) Józsefváľosi Kłiziisségi IIĺŁak NonpľoÍit Kft.ve| (székhely: 1084 Budapest' Mátyás téľ
15., cégiegyzé|<számz 01-09.942622, adőszámz 22766117-2-42), mely alapján ,,Iĺn kis
keľtet keľteltem'' köztisségi használatrli ziildteľĺilet létrehozása és mĺiködtetése a
Kesztyűryár Iftizösségi H;áz Női csopoľtjának közľemíikiidésével mĺnĹpľojekt
megvalósíúísźra 252.819 Ft vÍssza nem téľítendő támogatásban ľészesül.

c.) Budapest V[I. keľĺilet, Lujza utca 26. Tĺĺľsasházzal (székhe|y: 1086 Budapest, Lujza u.

26. adőszátmz 28894928-1-42), me|y alapján a Jó ktizösség- jő közérzet'' minĹpľojekt
megvalĺósítására 3.000.000 Ft vissza nem téľítendő támogatálsban ľészesĺil.

d.) Budapest VIII. keľiilet, Mátyás tér 3. Táľsasházzal (székhely: 1084 Budapest' Mátyás téľ.
3., adószámz 28625915-|-42), mely alapján a ,,Rĺgó udvaľ'' minĹpľojekt megvalósításáľa
302.399 Ft vissza nem téľítendőtáłmogatálsban ľészesül.

10.

11.
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e.) Társak a Teleki térért Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest' Telekĺ tér 24. 1. 10.'
nyilvántaľtási szám: 15236, adószám: 18515592-2.41)' mely alapján a ,,Telekĺ téľ és

Magdolna negyed |akosságának egymásra találásának beindítása'' minĹpľojelct
megvalósíĹá sára 2.99 5.314 Ft vĺssza nem térítend ő üĺmogatásban ľészesül.

f.) Ilorizont Szociális Alapítvánnya| (székhely: 1090 Budapest, Ráday u. 52. fsz. 7.,
nyilvántartási szám: 1090' adószám: 18006159-1-43)' mely alapján a ,,Közösen a
közösségéľt'' mĺni-pľojekt megvalósításáľa |.723.279 Ft vissza nem téľítendő
támogatásban ľészesĺĺl.

g.) Józsefuáľosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest' Szűz u. 5-7. m. 23.,
adĺószám: 18t8|342-1-42), mely alapján a ,,Tanodakĺóstolgató'' mini.pľojekt
megvalósíüĺsära |.47|.350 Ft vĺssza nem térítendő tĺámogatásban ľészesůil.

h.) Budapest V[I. keľület, Mátyás tér 4. Táľsashńzla| (székhely: 1084 Budapest' Mátyás téľ.
4., adőszám: 28538831-|-42), mely alapján a ,,Bíĺnmegelőzés és közbiztonság fokozása a
Mátyás téľ 4. szám a|att', minĹpľojekt megvalósítĺására 783.493 Ft vissza nem téľítendő
támogatásban ľészesĺil.

i.) Budapesti Mĺiszaki Egyetem Építészméľniikĺ Kaľával (székhely: 1111 Budapest,
MÍiegyetem ľakpart 3., adószám: 15308799-2-43), mely alapján a ,,Mikľomagdolna
Köztisségi Tervező Műhely'' minĹpľojekt megvalósítrĺsára 298.597 Ft vĺssza nem
téľítendő támogatásban ľészesĺil.

j.) Iloľizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Budapest' Ráday u. 52. fsz. 7.,

nyĺlvántaľtási szám: 1090' adószám: 18006159.1.43)' mely alapján a ,,Kalandľa fel, váľ a
kölyök pagony!'' mĺnĹpľojekt megvalósításáľa 300.000 Ft vissza nem téľítendő
támogatásban ľészesül.

k.) Józsefváľosi Kiiziisségi Házak NonpľoÍit Kľt.vel (szekhely: 1084 Budapest' Mátyás téľ
l5.' cégiegyzékszám: 01-09-942622, adćszámz 2f766t17-2-42), me|y alapján ,,Autómentes
nap a kesztyíĺgyáľban mini-pľojekt megvalósításáľa 295.440 x.t vissza nem térítendő
támogatásban ľészesül.

|.) Józsefváľosĺ Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Sz(lz u. 5-7. m. 23.,

adószám: 18181342.1.42)' mely alapján a ,,Mátyás mesék'' Szabadidős ľendezvények
gyeľmekeknek és szĺileĺknek'' mĺnĺ-pľojekt megvalósításáľa 288.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban ľészesÍil.

m.) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvánnyat (székhe|yz ||46 Budapest, Zichy M. u.

14.' nýlvántartásÍ szám: 1139' adószám: 19651989-|.42), mely alapján a ,,Iskolakezdés
játékosan'' minĹpľojekÚ megvalósítĺĺsára 298.f13 Ft vissza nem téľítendő tĺĺmogatásban
ľészesül.

n.) Kunt Eľnő Képíľó Műhely Egyesülettel (székhelyz 3526 Miskolc Katowĺce a. 47. 4l4.,
nyĺlvántaľtási szám: 63625, adószám: t8444|51.1-05)' mely alapján a ,,Isko|akezdés
játékosan'' mĺnĹpľojekt megvalĺósíüĺsáľa 300.000 Ft vissza nem téľítendő tĺĺmogatásban
ľészesĺi|.

Felelős: polgĺłrmester

Határidő: 20|4. jtnius 25.

o.) az a).n) pontokban foglaltak miatt az Onkoľmányzat kiadás tt604 cím - iinként vállalt
feladat Pľogľam Alap dologi _ e|őirányzatárĺól 13.084,0 e Ft-ot átcsopoľtosít ugyan ezen

cím - tinként vállalt feladat - műkiidésĺ célú támogatások á||amhántaľtrĺson kívĺilľe
e|őirányzatra.

Felelős: polgáľmester
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Hatáľidő: f0|4. jűnius 25.

Lf. a határozat 11. pontja alapján fetkéľi a po|gármesteľt a támogatási szeľződések
a|áírására.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 20 14. július 3 1.

13. felkéľi a Polgáľmestert, hogy amennýben a közľeműkiidő szervezet a Támogatás
szeľződést befogadja' az annak megfelelő kii|tségvetés módosítĺása éľdekében készítsen
előteľjesztést.

Fele|ős: polgármester

Hatĺáridő: a tĺámogatĺási szerződés befogadását követő következő képviselő-testiileti ülés

|4. felkéľi a Polgáľmestert, hogy a kłiltségvetési ľendelet soľon ktivetkező módosításánál a
határozatban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: legkésőbb 20|4. december 31.

A dtintés végľehajtásáú végző szeľvezeti erység: Rév8 Zľt.' Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály, Kisfalu Kft., Józsefvárosi Közteľiilet.felüryelet és Váľosĺizeme|tetési Szolgálat,
Pénzügyi Ügyosztály, Polgáľmesteľĺ Kabinet.

Budapest, 20|4. jűnius 24.

^Ąy/(dr. Kocsis Máté

polgáľmest u, ł,-

Törvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásábóI

ŕ /ŕ/
&f, u,L(?kő/Ĺ" ą -sdr. Mészár Erika 7

a|jegyző

Balogh István Szilveszteľ\.2 .

képviseIő képviselő

ł,^,ľ

ilffi
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