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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

A Józsefuarosi ÖnkoľmtnyzatKépviselő-testülete a276120|3. (VII.16') szźĺrńhatfuozatábarl
úgy döntĺitt, hogy részt vesz a Főviíľosi Vaľosręhabilitációs Keret ,,B'' jelű - Kcizösségi célú
viárosrehabilitációs pźiyázaton a Népszínhaz Kör a Polgĺĺľi Értékekéĺt Egyesület
együttműkĺjđésével.

A ,,JÁTSZóľÁnsa.r _ II. Jĺános Pá| pápa téť- játszőtér funkcióbővítő megúj ittLsď, címmel
beadott pá|yázat elbírálása után a Fővarosi Kijzgyíi|és az 157312013. (IX.26.) szźmlu

hatfuozatában úgy dĺjntött' hogy bruttó 59,1 millió forint támogatásban részesíti a projektet.

A Képviselő-testtilet a 39812013. (XI.06.) sziímú határozata szerint az e|nyert fővĺíľosi
támogatás felhasználásáról a Józsefuĺírosi és a Fővarosi Önkormrĺnyzat Tĺímogatási
Szerződést kötött. Ezt követően kerĹilt a|áfuásźra a Józsefuaľosi Önkormányzat és a
Népszínhaz Kĺir a Polgári Értetetert Egyesiilet közötti Támogatási Szerződés az átadott

tźnnogatás fe|hasznźllásáról. A program befejezésének hatarideje 2015. december 3I., az
onkormanyzat az Egyesülettel2}Iĺ. đecember 01-ig kĺltĺitte meg a szerződést.
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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ; Zentai oszkár képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontja: 2015. június 4. . sz. napirend

Táľgy: Javas|at a ľľn-xÖZ ,,B,, pá./lyázat kapcsán megkiittitt Támogatási Szeľződések
mĺĺdosításáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattobbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziisvi Bizottsás véleménvezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
meŃárwa|ását.



A program megvalósítása soľán felhasználandó összeg 100%-ban fővarosi tźmogatás és az

alábbi elemekből áll össze.

Pľojekt Íőbb
taľta|mi e|emei

Projektelem
megnevezése

Tervezett köItséeek
Támogatás onrész Osszesen

Epítéses
esdĺözbeszerzés

l. Epítés 42 t}c
44 100 0

4f toc
44 100

2' Eszközheszerzę,s 2 00c 20u
Nem hęnlházási
tevékenység

Eryéb szolgáhatások

Ęénybevétele
(Közösségépítő programok

szervezese)

14 00c 14 000 0 14 00( 14 000

Előkészjtés Szalqnai szolgáhatások

isenvbevétele
50c 500 0 50( 500

Lebonvo|Ítás Szaknai szolgáltatłísok

ieénvbevéteIe
s0c 500 0 50c 500

Osszesen: s9 100 0 59 100

Mind a|<lvíte|ezés, mind a nem benlhźaási tevékenységek lebonyolítása a szetzőđés szerint a

Népszínhaz Kor a Polgári Éľtékekért Egyesület feladata.

Az eredeti ütemezés szerint a II. János Pá|' pápa tén játszőtér felújításara f014 évben keriilt
volna sor' ezt kĺjvetően kezdődtek volna meg a kĺiz<isségi pľogľamok egéSzen 20|5 év végéig.

Az Egyesület jelezte az onkormźnyzatnak, hogy a kivitelezés előkészítése, lebonyolítása
során nehézségekbe titköZtek és azza| a kéréssel fordultak az onkormźnyzathoz, hogy ,,soft''
elemek meglartása mellett, a kivitelezést, illetve annak lebonyolítását átadnák az

onkoľmanyzat tészéte. Ezze| a módosítással a kivitelezés 2015 nyaráľa tolódik, arrli azt
j el enti, ho gy a teru ezet,,,soft '' pro gramok me gvaló sít ása a 20 l 5 ő szér e korlátozódna.

Javasoljuk, hogy a ,,Jĺł.TSZoľÁns,łr _ II. Janos Pál pźľla téri játszőtér funkcióbővítő
megújítása'' című pá|yazatban a megvalósításba bevont Népszínhaz Kör a Polgáľi Éľtékekért

Egyesület a továbbiakban kizźxőlag a közĺisség építő pľogramok megszervezésében vegyen

részt, mig a benlházźlsi elemek megvalósításźi az onkoľmĺĺnyzat hajtsa égre. A módosítás a

Főviĺľossal kötött Támogatási szetzodést nem érinti.

A Fővárosi onkormanyzat}Oll.január z}-ankörlevélben jelezte a kerületek szćtméra,hogy a

TÉR_KOZ pá|yazatok eredeti kiírás szerinti 2OI5 év végi határideje 2016. decembeľ 31-ig
meghosszabbítható, ezért a^ is javasoljuk, hogy a Józsefuaľosi onkoľmányzat
kezdeményezze a progľam megvalósításanak egy éwel t<ĺrténó meghosszabbitástlt, így a
közösségépítő programok megvalósításrĺľa elegendő idő állna rendelkezésre. Ezze| egyutt
javasoljuk a Népszínház Kor a Polgári Éľtékekért Egyesülettel megkötĺitt Támogatási

Szerződés hataridej én ek 20| 6. december 0 1 -ľe t<ĺrténő módosítását.

II. A beteľjesztés indoka

Mind a Fővárosi onkormányzattal, mind a Népszínhaz Kör a Polgári Éľtetetert Egyesülettel
megkötcitt Támogatási Szerződésének módosítása a Képviselő-testiilet hatáskörébetartozik.



III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a ,JÁľszóľ.ą.RSAK _ II. Jrĺnos Pá| pźrya tén játszőtér funkcióbővítő
megújítása'' címíĺ programban vállalt kötelezettségek teljesítése. A đöntésnek pénzngyi hatása
nincs, program l\\%o-ban fővaľosi támogatás fe|haszná|źlsával valósul meg.

A Népszínház Kor a Polgári Értekekert Egyesületnek s megkotott szerződés énelmében a
59.100,0 e Ft-ból 2014. évben 50.000'0 e Ft leutalás keľiilt. Aszerzodésmódosítás éľtelmében
,d soft pľogľamokéfi az egyestllet 14.000,0 e Ft-os támogatásbaĺl részesül, tehát a
visszaťlzetendő összeg 36.000,0 e Ft. A 20|5. évi költségvetésben a 20|4. évben kötött
szerződés aLapjźn a tźmogattts ĺisszege a felhalmozásj céLú támogatások á|Ianháztartáson
kívĹilre e|őkényzatfua keľĹilt megtervezésre. Tekintettel arÍa, hogy a beruhiázást az
onkormrányzathajtjavégre ezért és fentiek miatt a költségvetés módosítása indokolt.

fV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület dcintése a Magyaľország helyi önkotmtnyzatairő|2011. évi CLXXXX.
tĺlrvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Ké{iikazalábbihattrozati javaslatelfogadását.

Ha'ľÁnozłTI J,AvASLAT

A Képviselő.testület úry dtint, hogy

1. elfogadja a tr'őváľosi és Józsefuárosi onkoľmányzat kőzött létľejiitt, a
,,JATsZoľÁnsĺ,r - II. János Pál pápa téľi játszóltér funkcĺóbővítő megújítása''
címíí pályánat megvalósításáľa vonatkozó Támogatási Szeľződés hatáľidejének
20|,6. december 31.re tiiľténő mĺĺdosítását, egyben felkéľi a polgáľmesteľt, hogy
kezdeményezze a Főváľosi onkoľmányzatná| a hatáľidő módosítás befogadását.

Felelős: polgármester

Hataridő: z)Is.június 4.

2. felhatalmazza n Polgáľmeskrt a Főváľosi és Józsefvárosi onkormányzat ktizłitt a
,,JAT$ZDTÁRSAK _ II. János Pál pápa téri játszóltér funkciĺóbővítő megúj ítása,,

című pályázat megvalĺísításáľa vonatkozó Támogatási Szeľződés 1. pont szeľinti
módosításának a|áírására, abban az esetben, ha a Fővárosi Onkoľmányzat a
módosítást befogadta.

Felelős: polgáľmester

Hatrĺridő: z}Is.június 4.

3. elfogadja a Jőzsefválrosi Onkormányzat és a Népszínház Kłir a Potgáľi Éľtoteľort
Egyesůilet közőtt létrejtitt, a ,,JłTszoľÁnsax - II. János Pál pápa téľi játszőltér

funkcióbővítő megújítása,' című pályázat megvalósításáľa vonatkozĺó Támogatási
Szeľződés módosítását az a|á.}biak szeľint:

a) a program megvalósításának hatáľidej e 20t6. december 01.ľe módosul.



b) a progľam megvalĺísítása soľán a Népszính án ľ.':ör a Polgáľi nľtoteľeľt Egyesület
a nem beľuházási tevékenységek lebonyolítását vállalja bľuttó 14 mi|lió forint
éľtékben, a tiibbi progľamelem lebonyolítását az onkormányzat hajtja végľe,

c) az onkoľmányzat szátm|ájára a 36.000,0 e Ft visszaÍizetési ktĺtelezettség
határideje a módosított szerződés aláíľását kiivető 3 munkanap.

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. a) pont szerint módosított Támogatálsi Szeľződés
a|áírásárą abban az esetben, ha a Főváľosi Onkoľmányzat az 1. pont szeľĺnt a
módosítást befogadta.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 20|5.június 4.

5. felhatalmaaza a polgáľmestert a 3. b) pont szeľint mĺódosított Támogatási Szeľződés
a|áírására.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataĺidő: z}Is.június 4.

6. a 3. pontban foglaltakmiatt az

a) az onkormányzat 11605 cím - tinként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú
támogatások á.Jlamhá.ztaľtáson kívüIľől e|őirányzatńt és a kiadás beľuházás
e|őirányzatát 36.000'0 e F.t.tal megemeli.

b) az Onkormányzat 1|605 cím - iinként vállalt feladat - kiadás felhalmozási célú
támogatás áł||amháztaľtáson kíviilľe előiľányzatáról 8.100,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
b eľuházás e|őir ány zatár a.

c) felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a költségvetésľől szĺílĺó rendelet ktivetkező
módosításáná| a 6. pontban foglaltakat vegye fĺgyelembe.

Felelős: Polgármesteľ

Hataľidő: a)-b) pont 20|5,június 04., c. pont legkésőbb 2015. december 31.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Rév8 Zrt.,Pénziigyi Ügyosztály
Budapest, 2015. május 26.

4, y't ,/ //ĺuV(
dľ. iocsis l'ĺLáúé ł

polgáľmester 
^.ą.Ł .

Törvényességi ellenőľzés :
Danada.Rimán Edina

jegyző nevében és meębízásabőt

lWą,^
Dľ. Kovácś Gabľiella

a|jegyzó

2015|Ą^J 27,

ű,-Q p,-ć.l-_
Zentai Oszkáľ

képviselő


