
@ffi Ąlz
Bud apest Józsefváľosi Onko rmányzat

lő.testülete szźlmára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgráľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2015. június 4. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,,
táľľ gy űl p á|y ánat b envúĺ tá s á ľa

A napirendet gyfuzárt iilésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszertĺ/g4!q[9!@!!
szav azattobb s ég szüks éges.

ErorÉszÍro sZERVEZETI pcysÉc: VÁnosľpĺrpszrÉsl És FoÉpÍľsszI ÜcyoszľÁry
VÁnosľgrrpszľÉsl IRID ya--)
KÉszÍľerľe : Honvĺ.ľlr Érĺn<ó

PÉNzÚcyI FEDEZETET lcÉľygr/ľBlrĺ lcÉlryBr. IcezorÁs: ł*(-a , tĺ ( c ŕ*-.--{

Jocl roNľRoLL. b..,t.,(,-Á "

BnrpRĺeszľÉsnr ALKALMAs

D,ą.Neoł-Rnĺn.N Eonĺ,q'
ĺrcyz,ő

Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x

Hatźrozati javas|at abizoÍtság' szźEně!Ía: A Városgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság és az
Emberi Eľőforrás Bizottság javasolia a Képviselő-testtiletnek az előteriesztésmeúárgvalását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

A helyi önkormányzatokéľt felelős miniszter az á||anháztartásért felelős miniszterrel közösen 2015.
május |3-én pźůyázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szőIő 2OI4.
évi C. töľvény 3. mellékletII.4, pont aa), ac) és aĄ pontok szerinti onkoľmányzati feladatellátást
szo|gá|ő fejlesztések tźtmogatására melyre teleptilési önkormányzatok, illetve táľsulásaik
nýj thatnak b e p á|y azatot.

A pá|yázat cé|ja az önkoľmĺányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvođába jarő gyetmekek minél
magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségĹigý alapellátás biztosítása, feltételeinek
javítäsa, valamint a kĺizös önkormányzat szé|dtely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási
tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati
tulajdonú, belterĹileti k<jzlekedési infľastrukturafej|esztések megvalósulása.
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Pá|vázatí alcé|ok:



a) Kötelező onkoľmanyzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
íntézményfejlesztés)

aa) Tizezer fo lakosságsziímot meghaladó településeken lévő
iĺtézményinfĺastrukturálisfejlesztése,felújítása
ab) 7IYo-os kapacitás kihasználtságot megha|adő óvodai nevelést végző intézmény
infr astrukturális kapacitás bővítéssel nem j aľó fej l esztése, felúj ítása,
ac) Egészségugyr alapellátást szo|gá|ő (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szol gál aÍ) épiil et va gy h el ýség fej lesztése, felťrj ítás a
ad) Közös cinkormanyzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (melyre a fővaľosi kerületi önkormĺányzatok nem
p,á|yázhatnak).

c) ovodai, iskolai és utrínpótlás sport infľastruktura-fejlesztés, felújítás, vagy új
spoľtlétesítmény létľeho zźsa (továbbiakban: sportfejlesztés).

Az a) pont szerinti pźůyázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése trímogathatő, de egy
pźiyázat az aa)-ab) alpontok szerinti a|cé|t együttesen is taľtalmazhatja,
Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének,
egészségtigyi alapellátás esetén az egészsé.gugyr szo|gá|atnak helý adó épiilet vagy aZ épületben a
szolgá'|tatással éľintett helýség(ek) infrastruktuľális fejlesztésére igényelhető támogatás.
Közös feladatellátás esetén az ad) alpont szerint kizźrőlrag a székhely hivatal fejlesztésére
igényelhető támogatás.

Amennýben a pźiyázat olyan fejlesztési célt is tarta|maz, ame|yhez építésügý hatósági engedély
szükséges, űEy a Pá|yázőnak vállalnia szükséges, hogy legkésőbb 2OI5. szeptembeľ 30-ig
építésügý hatósági engedéllyel fog rendelkezni.

A pźiyźnaton vissza nem téľítendő költségvetési támogatás igényelhető. A maximálisan
igényelhető tźmogatźs összege az 1.a) alcél esetében 30 millió Ft, az 1.b) alcél esetében 15 millió
Ft, az 1.c) alcél esetében 20 millió Ft. A támogatás maximális méľtéke fiigg a megvalósítandó
alcéltól, illetve aPáIyaző egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A ptiyázat szempontjáb őI az adőero
képesség a 20|4. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helý iparuzési adőaIap I,4yo-ái
jelenti. A Józsefuárosi onkoľmányzatadóerő képessége 35.35ó Ft.

FejIesztési
alcél

Támogatós maximdlis mértéke a Pályózó adóerő-hźpessége
alapión

0-18.000
Ft/fo

18.001-
2s.000 Ft/fb

25.001-
40.000 Ft/fr

40.000 Ft/f(t
felett

1.a)

fejlesztési
költség
95o/"-a,

fejlesztési
költség
85oÁ-a,

fejlesztési
költség
75oÁ-a'

fejlesztési
költség
50%o-a,

l.b),1.c)
fejlesztési
költség
85oÁ-a,

fejlesztési
költség
7So/o-a,

fejlesztési
költség
650/o-a,

fejlesztési
kĺiltség
50"/o-a,

Intézményfejlesztés esetében az <inkormanyzati fulajđonban lévő, kötelező önkormanyzati
feladatot ellátó íĺtézmény fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekľe használható fel
támogatás.

- Az éptilet felújításara, fejlesztésre, elsősoľban fiĺtéskorszenísítésre, nyí|źszźrőcserére,
hőszigeteléste, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokľa és a feladatę||átáshoz
szükséges eszközök vagy berendezések beszerzéséte. 

n

felúj ítása, (továbbiakban :

bölcsődei nevelést végzó



- Nem használható fel a támogatás
azintézméĺyudvaránakkialakításáľa,áta|akitźtsára,felujíttsára,
keľítés építésére és javítására,
parkoló ki alakításara,
jźúszőtén eszkö zök b eszer zésér e,
taneszko z, tornatermi eszköz b eszerzés ére'
számítástechnikai eszköz beszerzésére.

Eszközbeszerzéspźlyźľ'ati célonként aberuhźnási ĺisszköltség|0%-áígszźĺmolhatő el. A fejlesztés
megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen teľvezési, engedé|yezési, lebonyolítási
költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki eljaľás) összege nem haladhatja
meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

A támogatás terhéľe nem szĺímolható el:
- pá|yázati kiírás előtt kiállított számlák alapjźn felmerült tervezői és egyéb költségek,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- haszĺźůteszkozvásárlás.

A p áIy ázat b enyúj tás i hat ĺĺri dej e :

. elektronĺkus felttiltés |ezárásaz z0ls.június 9. 16:00
- papíľ alapon ttiľténő benyújtás: 20|5.júnĺus 10.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósu|ő berahźnást a beruházás megvalósításátĺót
számított 10 évig az eredetí rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok be1'artásával _ kell használnia. A pá|yázat benyujtásakor építésüeyi hatósági
engedé|Iye| nem rende|kezo nyertes pá|yźzők támogatói okirata kiadásának feltétele az építésugyi
hatósági engedély legkésőbb 20|5. szeptember 30-áig toľténő beszerzése. Amennýben a páIyázat
benýjtásakoľ ęítésügý hatósági engedéllyel nem rendelkezó nyeĺtes páiyázők 2015. szeptember
30-áig nem teljesitik az építésügý hatósági engedély beszerzését, tl1y a miniszteri (támogató)
döntés hatáIy źú veszti.

A Képviselőtesttilet 3120|4. (II.05.) szttm:u hatźlrozatźtban döntött arľól, hogy a Tľefort utca 3-5.
szétm a|atti rendelő megfelelő könilmények közé a Gutenberg tér 3. és a Rökk Szilárd u. 3. szám
alatti helýségekbe toľténő elhelyezése érdekében, ajźnlatot tesz a BFVK ZÍt. źLIta| az em|ítettkét
helý ség éľtékesítésére kiíľt p á|y ázaton.

A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 1034120|4. (Ix.29.) számű határozatában döntött a
,,Tervezési szerzodés alapján építési engedélyezési tervdokumentáció és kivitelezési
tervdokumentáció elkészítése orvosi rendelő kialakítása céljából a VIII. kertilt Gutenberg tér 3. és
Rökk SzíIárd u. 3.'' tźrgyu,kozbeszerzési éľtékhatáľt el nem érőbeszerzési eljárás eredményérőI, a
nyertes ajźn|attevo a Ri-Za-Lit, fumely _ Zajtrcz Epitész Stúdió Kft., aki elkészítette a terveket
j elenleg a szükséges engedély ek beszerzése zaj lik.

II. A beteľjesztés indoka

A Tľefort 3-5. szźlm alatt jelenleg 2 házíorvos dolgoz1k 2 fő védőnővel egyiitt, 9 iskolai védőnő
telephelye szintén a Trefort utcai rendelő, munkájuk nagy részét az iskolában töltik, azonban az
adminisztľációs feladatokat és értekezleteket, megbeszéléseket a Trefort utcai rendelőben lartJák,
azonban a rendelő nem felel meg a mai kor követelményeinek, ezért indokolt az elhelyezése a
Gutenberg tér 3. és a Rökk Szilárd v 3. szám alatti helýségekben. Tekintettel aľľa, hogy akét,
jelenleg üľesen álló, önkormányzat fulajdonát képező helýség eredetileg az|ettérként funkcionált és

a.

b.
c.

d.
e.

f.



leromlott állapotu, ezért indokolt azok felújítása, átépítése, hogy az egészségĹĺgý alapellátást
biztosító orvosi rendelő befogadásĺĺra alkalmas legyen. A munkfü részét képezí többek kozott a
ný|ászźrők cseréje, homlokzat felújítása, hőszigetelés, akađálymentesítés, épületgépészeti és
elektromos munkfü.

Fentiekre tekintettel javasolt, hogy a Józsefuarosi onkoľmanyzat induljon a helyi
önkoľmányzatokért felelős miniszter źt|ta| az źilanhtutartásért felelős miniszterrel közösen
meghirđetett onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatźstra |{Jírt páIyźLzaton a
TreÍbrt utca 3-5. szäm alatti rendelő megÍblelő körülmények közé, a Gutenbergtér 3. és a Rökk
Szilaľd u. 3. szám alatti helýségekbe történő elhelyezése éľdekében, az épületek felújítása céljából
az ac) pźt|ytuati alcél _ egészségügý alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyeľmekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat) éptilet vagy helýség fejlesztése, felújítása - vonatkozásában. A pźiyźnatban
kötelező saját forľást is biztosítani' melyre vonatkozó döntés a páIyázati feltételek és az
á||amháztartásról szóló törvény végrehajtás trőI sző|ő 36812011. (XII. 31.) Koľm. rendelet (Avr.) 75.

$ (4) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testtilet hatáskörébel.artozík.

ilL Dtintés célja' pénzügyi hatása

A pźiyázat benýjtásával lehetővé válik, hogy az önkormanyzat a Trefort utca 3-5. szźnĺl a|atti
rendelő megfelelő körĹilmények kozé a Gutenberg tér 3. és a Rökk Szilaľd u. 3. szám a|attí
helýségekbe történő elhelyezése érdekében támogatást igényeljen saját forrásának kiegészítéseként.

A tervezett munkák becsült költsége bruttó 110.000.000 Ft, mely a kivitelezési munkák és az
eszközbeszerzés költségeit foglaljamagábaĺ. és a 2015. évi költségvetésben tervezésre került. A
pźůyźľ'ati kiírásban meghatározottak szerint az önkoľmanyzat maximum bruttó 30.000.000 Ft
támogatást igényelhet, me|yhez 80.000.000 Ft önĺész igybiztosított. az onkormányzat 11601 cím -
onként vállalt feladat - felújítási e|o,tńrźnyzatźn.

A ptt|yaző önkoľmrínyzatnak vállalnia kell, hogy a támogatásból megvalósuló beruhźzást a
beruhźlzás megvalósítźsátő| számított 10 évig eredeti ľendeltetésének megfelelően hasznźija. Az
éptiletben műkodő feladat kötelező önkoľmányzati ellátású, melyľe a pnvatizá|t háziorvos a pľaxis
után tĺĺmogatást is kap., Az onkormĺányzat jelenleg a háziorvossal kötött szerződés aIapján a
rendelő mfüödtetési költségeiből a rezsiköltséget, akarbantartźst átvéůIa|ta' A fejlesztési kĺiltségek
egyszeri jellegtĺek.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet dontését a Magyarország helý önkoľmanyzatairól sző|ő 20|1. évi CLXXXIX.
tĺirvény 41. $ (3) bekezdése, az źů|attháztartásrőI sző|ő fOIl. évi CXCV. töľvény, az Aw.75. $-a,
a|apjänhozzameg.

Kéremazal'źhbihatátrozatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. a helý önkormányzatokért felelős miniszter á|ta| az źiLanlháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett onkormányzatí fe|adatellátást szolgźĺő fejlesztések támogatására kiíľt
páIyźzatoĺ indul a Trefoľt utca 3-5. szźlm alatti háziorvosi ľendelő megfelelő körülmények
közé, a Gutenberg tér 3. és a Rökk Szilard u.3. szátm alatti helýségekbe történő elhelyezése
érdekében, az épületek fejlesztése céljából az ac) pá|yázati alcél _ egészségtigý alapellátást
szolgáIő (háziorvosi, hází gyermekorvosi ellátás, védőnői szo|gá'|at) épület vagy helýség
fejlesztése, felújítása _ vonatkozźnźhan bruttó 110.000.000 Ft beruházási összköltséggel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. iúnius 4.



2. az onkormányzati feladatellátást szolgá|ó fejlesztések támogatźĺsźra kiírt ptlyázat
benyujtásahoz összesen bruttó 80.000.000 Ft saját foľrás biztosított az onkormányzat 11601
cim b eruhźľ;ás i- felúj ítá si elóir źnyzatźn

Felelős: polgáľmester
Határidő: z}Ts.június 4.

3. eredményes pá|yázat esetén vái|a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruházás megvalósításától szétmított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően haszĺtlja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: }}Is.június 4.

4. a határozat 1. pontja alapjan fe|hatalmazza a Polgiĺrmesteľt a pźt|yźnathoz szĹikséges
dokumentumok alźirására és a Magyar Államkincstár Budapesti és Pesti Megyei
Igazgatősága felé töľténő benyújtására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015.június 4.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: apá|ytnate|birtiásźltkövetően

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály,
Polgáľmesteľi Kabinet, Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, 20|5. májls 27.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimĺĺn Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dM
dľ. Kocsis Máté
polgármes,"" Ą.
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