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Budapest Józsefváľosi on ko rmänyzat
Kénvĺselő.testü let e szźlmár a

Tisztelt Képvĺse|ő-testĺĺlet!

I. Tényáltás és a đöntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő.testiilet a 6412013, (II. f7.) sztĺműhatározatában döntött arľól, hogy elindítja a Buđapest-

Józsęfuáros Európa Belváľosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program II. elnevezésű programot (a

továbbiakban: EUB II.).

Mindezek a|apjáĺ a KépÝiśelő-testiilet a I53:2OI3. (V.o8.).'számú határozatában döntött aíÍ.őL, hogy ĺészt'

vęsz a feĺti pźiyázaton, és a 274l2OI3. (V['17.) számí hattrozatában elfogadta a pźiyázat adatlapját és

annak mellékleteit, valamint a projekt megvalósításában résztvevő partnerek körét'

A Fővárosi Közgyulés az |573l2OI3. (09.26.) számuhatźrozatában megállapította a Íőváľosi támogatásokat,

amely alapjáĺ,"Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kultuľális Varosmegujításď' elnevezésű

projektre összesen 3I7.516,0 e Ft támogatást ítélt meg.

A Képviselő-testület a 397l2O13. (XI.06.), a Főváľosi Közgyiĺlés 1816120|3. (XI.14.) száműhatfuozatźlbaĺ

döntött a Fővárosi onkormány)at és 
-a 

Józsefuárosi onkormányzat között kötendő együttrnűködési

megállapodásról, mely a Felek részéről a|áirásra keľtilt.

A Képvise1ő-testület a92ĺ2OI4. (V.14.) számuhattrozatában döntött a pľojekt megvalósítására vonatkozó a

Fővárosi Önkormányzattal kotendő Támogatási szerződés megkötéséről.
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E|őterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgármester, Dr. Szilágyi Demeter

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: f0I5.június f5.

TárgyzJavaslat a ľÉn-xoZ,,Ä,, páiyázatta| kapcsolatos diintések meghozata|ára

A napiľendet lsü/záĺt ülésen kell tźrgya|ni, a döntés elfogadásához egyszeľrípqĘflg@$

szav azattöbbsé g sztiksé ge s.

ErcrcÉszÍľo .SZERVEzETI EGYSÉG: VÁąospEJLESZTÉSI És ÉoÉpÍľÉszl ÜcyoszrÁl-y
Vĺnosr.eĺĺ-ESZTÉSI IRoDA

KÉszÍrBrĺB: Szĺnre-TURiCZI TÍuBł R'; r
PÉNzÜcvlFEDEZETETIGÉNYEL/NtMISĘNyEL,IGAZoLAS: ?a--.

JocĺroNľRoLL: a..4-Ą,

BETERJESZTÉsRp,c'LreLN4es

Váľosgazdálkodásĺ' és Pénziigyi Bizottság véleményezi

Emberi Erőfoľľás Bizotts:ĺ g:véleményezi

Hattĺrozati javas|at a bizottsźE, számźlĺa: A Váľosgazdálkodásí
letnek az e|őte."ięsńés megtáľgyalását.
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A.Támogatási szerződésben foglalt projektelemek megvalósítása érdekében ,,Európa Belvárosa Program II.-
a Palotanegyed Kultuľális Varosmegrijítása címíí pľojekt jogĹközbeszerzési szolgáltatás feladatinak
elvégzése,, tärgyában kózbeszerzési éľtékhatárt ęl nem érő bęszeruési eljárás keĘlt lefolýatásra. A nyertes
ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján 950 000 Ft + AFA ( bruttó 1 206 500 FĐ
ajánlati díj alapján keľült kiválasztásra. ApáIyázatkeretében rendęlkezésre á11ó forrás bruttó 5.000.000 Ft.

A Józsefuáľosi onkormźnyzat Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 1'98lf015. (III.09.) számű
hatźlrozatäban döntött, hogy a ,ýál'|a|kozási szerződés kerętében az Euĺőpa Belvarosa Progľam II. _
Palotanegyed Kultuľális Vaľosmegujítása során útépítési és javítási munkálatok elvégzése'' tź,rgw
kozbęszerzési eljĺírást a Kbt. Harmadik Része a|apjźn nemzeti eljáľásrend szeńnti nyílt közbeszęrzési eljarás
keretében folytatja le, valamint elfogadta a felhívás, dokumentáció tervezetét. Az e|jtrást indító felhívás a
407Il20I5 ikÍatószámon jelent meg. A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottstrya az 580/2015. (VI.08.)

számíhatározatában döntött aközbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőről, az összességében legelőnyösebb
érvényes ajtlnlat a|apján. A nyertes ajánlattevő ajŕtľiata 106 845 000,- Ft + AFA (bruttó I35 693 150 FĐ. A
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. június 22-én tartandó ülésén hoz döntést az útépítésssel
kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. A feladatok ęllátásával a Kisfalu Kft. kerül megbízźsa
1.618'813 Ft + Áfa, azazbĺuttó 2.055.893 Ft ĺisszeg ďijazäs ellenében. Apá'Iyázat keretében rendelkezésľe
álló forrás az utak, kcizterek és tájépítészeti elemek megújítására, valamint az aL.lhoz kapcsolódó.pűszqlĺi
ellenőrzésre összesen bruttó 199'066.240 Ft (utak és mĺĺszaki ellenőľ" ć,ij: I82,f66.240 Ft + KOZ_TER
kialakítások: 16.800.000 FĐ.AZ elfogadott ajáĺ|ati ár a rendelkezésre álló összeg alatti, azoĺban a belső
részelemekre vonatkozóan átcsoportosítás szükséges.

A hivatkozott Fővárosi onkormányzattal kotött támogatási szęrzódés 6. pontja rendelkezik a

szerződésmódosítás módjáról. A szerződés 6.1. pontja értelmében a szerződés módosítására íľásos formában
van lehetőség. A szerződés módosítására iľanyuló kérelem írásban, indoklással, a|átélmasnő

dokumentumokkal a Támogató ľészérę meg kell ktildeni. A Támogató a módosítás tervęzetét megktildi az

onkormányzat részére vagy a módosítás elutasítását és annak indoklását. A szerződés módosításához a

Fővárosi Közgyrĺlés jóváhagyása szĹikséges, a szerződés elfogadásáról a Képviselő-testĹilet dönt.

A Támogattsi szerzódés 7. pontja ľendelkezik a Közbeszerzésre vonatkozó szabályokró|. A szerződés 7.3.

pontja értelmében ha Kedvezményezett nem tuđja a kozbeszerzési eljźlrás alapján létrejött vállalkozási
szerződéssel le nem fedett támogatási összeget a 4.1. pont szeńnt mega|apozott szakmai inđokkal
átcsoportosítani, akkor a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni a 6.1. pont

szeńnt.

A 4.1. pont éľtelmébenszerződés módosítása nélktil kizárőIag a főbb tartalmi elemekęn belül, az azonos

támogatási intenzitású projelĺtelemek költségei között, 10 oÁ-kal történő eltérés erejéig lehetséges

átcsoportosítani.

A Támogató több ízben tájékoztatta apá|yźnaton nyertes onkormányzatokat, hogy van lehetőség a projektek

befejezési határidejét 2016. december 31-ľe módosítani valamint más targyban is szerződésmódosítást
kezdeményezni.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fenti döntései alapján apáIyázat kęľetében szeľződéssęl le nem

fedett bruttó összeg összesen:61 ,3I7.I97 Ft, melynek megtartása érdekében szükséges döntést hozni.

A Képviselő-testĺilet a 40lf0l5. (II.19.) számtĺ határozatźlban döntött a Palotanegyedbęn Galéľia negyed

kulturális-gazdaság fejlesztési pľoglam elindításáľól, valamint a kialakításhoz szükséges feltételek

biztosításáľól.

A Képvisető-testület a 9|ĺ2015. (rV..16.) számű hattrozatában elfogadta Kortáľs Galéria Negyeđ szakmai
koncepcióját, mel1mek alapjźn az onkormźnyzat a Váľosrehabilitációs Beavatkozási Területen kortárs
ga|éna miĺk<idtetésére pá|ytnatot ír ki, kedvezményes bérleti feltételek biztosítása męllett.

A TÉR_KOZ ,,N, jeltipá|yázat célja éppen az a\u\haszrlosított teľületek funkcióval való megtöltése és az új
gazdasági- és közösségi funkciók megjelenésének ösztönzése. A támogatott tevékenységek között kiemelt
szerepet tölt be a köZtęniletekhez szęrvesen kapcsolódó üres fiildszinti helýségek közösségi célú felujítása,

amely a Kortárs Galéria Negyed kialakításával éppen egyezó célt szolgál a város életében bętöltĺjtt Szerepe

szempontjából. Tekintęttel arra, hogy mind apáIyázat feltételeinek megfelel, mind pedig a Palotanegyedben

megvalósuló Euľópa Bęlvaľosa Program II. projektelemeit támogatja, a kulturális-gazdaságfejlesztési profil
célkitĺĺzését elősegíti a Galéńa negyed megvalósítása javasoljuk a páIyázatban felszabadult szabad forrást a

Kortáľs Galéria Negyed kia|akitására lękotni. Mindezekhez szükséges a szerződés módosítás alátźlmasztó



dokumentáció elkészítése. és a szerziĺdés módosítás kezdeménvezése a Támosató Fővárosi
onkormányzatná|.

A Kortars Galéńa Negyed szakmai koncepciója tarta|mazza a galéiák kialakításához sztikséges feltételeket:
,,50 és 200 négyzetméter közöttiek, lehetőség szeńnt foldszintiek, de a könnyen megközelíthető emeleti
területek is megfelelőek." A tág alapterületi meghatározást a kortárs galériák eltéľő profilja indokolja (pl.
fotógaléria számźtra 50 négyzetméteľ is elegendő, míg installációk bemutatása ennél nagyobb helyiségii). A
VBT területén összesen 4 db bér|ő nélkiili, önkormányzati tulajdonú üzIethelyiség felel meg aZ alábbiak
szerint:

1.) Bródy S. u. 36. szám alatti, 3649?10lNf hĺsz ú, 95 mf alapterületiĺ utcai bejóratu, ftildszint

f .) Bródy S. u. 36. szám a|atti, 3649fl0lN3 hĺsz-ú, 4I Ír.12 alaptertiletíĺ utcai bejáratú, f,oldszint

3.) Kőfaragó u. 5. szám alatti, 3647 8l0l N3 hrsz-ú, 71 Ín2 alapterületű, utcai bejárat,ő fiildszint

4.) Vas u. 14. szám a|attí, 36489l0lN| hľsz-ú, 249 m2 alapterületíi, utcai bejáratú, pince

Ezen iz|ethelyiségek állapotukat tekintve nem felelnek meg az ę|várásoknak. Támogatási szerzódés
módosítást követően felújításuk a pá|yázati forás terhére elszámolható, a későbbi bérbeadás elősegítése
érdekében. A felújítás becsült költsége bruttó 54.110.698 Ft.

A Kortáľs Galéńa Negyed Koncepciója hosszú távú célként tartaImazza a kortáľs gaténa negyed kialakítását
támogatő funkciók (pl. kortárs iparmíĺvészet, dizájĺ, gasztronómia) elhelyezését. Mindezek
mega|apozćlsaként célszeríĺ egy olyan prospektus jellegĺi marketing célokat szolgáló dokumęntum
elkészítése, amely részletesen ismerteti az tiľęs üzlethelyiségek műszaki adatait és a bérbevételi
lehetőségeket, tájékoztatásul szolgál az érdeklődök számára, megkönnyítve aZ önkormányzati tiľes
helyiségek megismerését, béľbeadását. Támogató funkciók megtelepedését elősegítő marketing
dokumentum elkészítésének becsült költsége bruttó l.000.000 Ft'

Tekintettel arra, hogy a ptiyźnat további 1 éwel meghosszabbításra kerül a projektmenedzseń díj
kiegészítése szükséges. A projektmenedzseri díj bruttó 10.000.000 Fttal egészül ki.

A pályázaton elnyert támogatás megtartása érdekében javasoljuk szeľződéssel le nem kötött támogatási
összeg átcsoportosítását a Kortárs Galéria negyed megvalósításara, valamint a tźlmogató funkciók
megtelepedésének elősegítése érdekében marketing dokumentumok elkészítésére. Mindezek
megvalósításához szükséges a szerzódés módosítása a határidő tekintetébęn, amelyre lehetőséget biztosít a
Támogató Fővárosi onkormányzat, mindezzel a pľojektmenedzseri díj kiegészítése. Mindez a pá|yázattal |e
nem kötött összegből biztosítható az e|őteqesztés 1' számú melléklete szerint.

A módosításokkal a megítélt fovárosi támogatás (317.516.000 Ft) valamint az onkormányzat önrésze nem
váItozik (122.433 '7 48 Ft).

Az előterjesztés 1. számű melléklete képezi a pÍogram projektelemeinek költségmegoszlását, mely az
onkormányzatunk és a Fővárosi onkormányzatkőzött létrejött Támogatási szerződés módosítás mellékletét
fogja képezni.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyćlban a döntés meghozaÍa|ára a Képviselő.testület jogosult.

III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A dontés céIja, a ľÉn-roz páIyázatban felszabaduló szabad pénzmaradványok felhasználása a támogatás
megtartása éľdekében a Kortars Galéria negyed kialakítása program megvalósítására és támogatő funkciók
megtelepedésének elősegítése érdekében - valamint a szükséges pá|yázati hatáńdő módosítás okán -
proj ektmenedzseri tevékenységek elvégzésére.

A fentiekbęn foglaltak a|apján meglévő címen beliil átstrukturálásĺa kęruI az adott pľojektelem összköltsége
a meglévő támogatási intenzitás megtartása mellett valamint új projektelemekkel egészül ki az Európa
Belvárosa Progľam II. az egyittműködő partneľek önrészének megtartása és a megítélt támogatás valamint
az önkormányzati önrész összköltségének megtartása mellett. Mindezek a|apján a koltségvetés módosításľa
lesz szükség az e|óterjesztés I. sztlmű melléklete szerinti tartalommal, ha a Támogatási szerződés
módosítását a Fővárosi onkormányzat befogadja.



IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXD( törvény

23. $ (5) bekezdés 7 . és 13, pontján, valamint a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéľemaza|tlbbihatáĺozati javaslatelfogadását.

II,łľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testü|et úgy dtint' hogy

1. a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefuárosi Önkormányzat közott létrejött, a ,,Európa Belvárosa
progIam II., a Palotanegyed Kultuľális Városmegújításď' címu ptiyázat megvalósításźlra vonatkozó

Támogatási szerzőđés határidejét 2016. decembeľ 31-re módosítja valamint a pá|yázatban a

közbeszeruésęk és beszerzések lefolýatását követően a szerzódésekkel le nem kötott szabaď forľást a

Kortars Galéria negyed kialakítására, a megvalósításhoz sztikséges marketing tevékenységre, azEurőpa
Belvárosa Pľogram I|. péiyázaton belül projektmenedzseľ tevékenységre hasznáIja fel az előterjęsztés 1.

számí melléklęte szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester
Hatáńdő: 2015. szeptember 30.

2. felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges alátámasztó dokumentáció

elkészítéséľę, a Támogatási szerzódés módosításának kezdeményezésére.

Egyben fe|hataImazza a Polgármestert a Tĺámogatási szerzodés módosítás a|áirásáĺa' amennyiben az

nem érint önkormányzati forrásbevonást, vagy az e|fogadott progľam elemeinek lényeges tartalmi

módosítását.

Felęlős: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

3. felkéri a Kisfalu Kft'-t a 2. pontban foglaltak megvalósításához az alábbi üzlethelyiségekre vonatkozőarl

készítsen részletes költségvetési kiírást, beźlrazott költségvetéssel, műszaki leírást, tęrvdokumentációt

valamint a feluj ításhoz esetlegesen szükséges engedélyeket szerezzę be:

1.) Bródy S. u. 36. száma|atti,3649210lN2 hĺsz-ú, 95 m2 alapterületű utcai bejáratú, fiildszint

2.) Bródy S. u. 36. száma|atti,3649210lN3 hľsz-ú, 4I m2 alapterületiĺutcai bejáratú, füldszint

3.) Kőfaľagó u. 5. száma|atti,36478l)/N3hĺsz-ú, 71Ín2alapterületĹi, utcai bejáratú ftjldszint

4') Vas u. 14. szám alatti,3648910lNI hrsz.ú, 249 m2 alapterületii, utcai bejáratú, pince

Felelős:Polgármęster
Határidő: 2015. szeptembęr 30.

4. felkéľi a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a 248/2013. (VI. I9.) számű képviselőtesttileti

hatźnozat 15. b) pontjában foglalt kortárs galéna működtetéséľe a Kisfalu Kft. közremiiködésével
pá|yázatot írjon ki az alábbi üzlethelyiségekre:

1.) Bródy S. u. 36. szźlma|atti,3649210lN2 hľsz-ú, 95 m2 alapterületiĺ utcai bejáratú, fiildszint



2.) Bródy S. u' 36. sztlm alatti, 3649210/N3 Łĺsz-Ĺl, 4I m2 alapterĺiletű utcai bejáratú, frildszint

3.) Kőfaragó u. 5. száma|atti,3647810ĺN3hrsz-tl,7I m2 alapterÍiletiĺ, utcai bejáratu fijldszint

4.) Vas v 14. számalatti,3648910lNItlrsz-tl,249 m2 alapterületii' utcai bejáľatú, pince

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
IJatźńdó: 2015. szeptembeľ 30.

A dłintés vĘľehajtásátvégző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y, Kisfalu Kft.,
Rév8 Zľt.

Budapest, 2015. jrinius 17.

HIL R,^M
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

/tll,..^Í ĺZ ĺ,
ĺ.|lilfiilL|= (|uw
dr. Kovács/Gabriella

a|jegyzó
2015 JÚN 1 7.

képviselő
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