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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilete számára i

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté po|gármesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2015. jtlnius 25. sz. napirend

Táľgy: Javaslat kiizépĺiletek megrĺj ításával kapcsolatos diintések meghozata|áľa
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Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Tisztelt Képvise|ő.testĺi|et!

I. TényáIlás és a döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Józsefuáros 2010 előtt több évtizedes lemaradásba kerĹilt Budapest tĺjbbi kertiletéhez képest.Ez a|emaradás
többek között a keľĺileti intézmények műszaki állapotában és esztétikai megjeleĺésében is tetten érhető volt,
mely helyzet megváltoztatása érdekében a keľület vezetése a ,Jőzsefvźlros UjjáépÍil'' progľam keretében
e|hatźtrozta, hory minden lehetőséget kihasznál a közfunkciókat ellátó intézmények épületeinek megújítása
érdekében. A ,,Józsefuáľos Ujjáépül'' I. iiteme tarta|mazza az intémlényi felújítlásokat, melynek keľetében az
elmúlt 5 évben Józsefuáros szĺmos bölcsődéje és óvodája, illetve egyéb szociá|is és egészségügyi
intézsnénye is megúju|t, valamint jelenleg is zajlanak a beruhźnások közel kétmilliárd forint éľtékben. A
javarészt saját, részben pedig uniós forrásból megvalósuló intézĺnény-fej lesztési programoka a f0|5 . évben
további 80 millió Ft-ot biztosított a Képviselő-testĺilet a I38l20|5. (vI.04.) szźlmű hatźrozatźtban, főként
b<jlcsőde- és óvodaépítés i, felúj ítási kiadásokľa.

A KEOP-20I2-5.5.0|A kódszámú pźůyźuaton elnyert, csaknem l00 millió Ft értékben megvalósuló projekt
keretében a Napľaforgő, a Százszoiszép és a Várunk Rád Napközi oĺhonos óvoda, valamint a Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése valósul meg a fenntaĺthatóbb és
energiatakarékosabb tizemeltetésük elősegítése jegyében' Azonban nem csak ezen intézmények esetén

kiemelt cé| az energetikai ételembęn vett megújulás (pl. nyílászáľócserék, homlokzatszigete|ések), hanem
további józsefuárosi fenntaľtĺású közintézménynél is indokolt az i|yen irźnyű korszerÍĺsítés.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium źltal. kiíľt és továbbľa is nyitott KEOP 2015-5.7.0 kódszámú pźilyźzati
konstrukció keľetében a Koľmány I372l20I5. (VI.04.) hatźrozatźnak 134. és 135. sora révén, mint kiemelt
jelentőségii épületenergetikai fejlesztés kerĺilt megnevezésre a VIII. keľület Hungária köruti, valamint a

Szigony utcaiHźniorvosi Rendelők épületeinek energetikai koľszerűsítése, o."j"u."#.f11łJ:9ľiľi000,- Ft
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támogatással. A projekt cé|jaa megnevezett épĹiletek energetikai jellemzőinek és besoľolásának javitásaaz
épiilethatároló szerkezeteinek hőszigetelésével, illetve nyíIászźrő cseĘével. A projektek szíĺk hatáľidőkkel
rendelkeznek, hiszen a megvalósításokhoz szükséges vá||a|kozźsi szerződések 2015. augusztus 31-ig
hatá|yba ke|l lépjenek, valamint azárő elszámolási csomagok benyújtása 2015. decembeľ 15-ig kell, hogy
megtiiľténjen.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium által kiíľt és továbbľa is nyitott KEOP 2015-5,7.0 kódszámú -
Ktizéptiletek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése címÍĺ _ pźúyźuati konstrukció keretében
kerĹiletiinknek lehetősége van további középületek energetikai felújítása kapcsán a kiemelt projekt státuszra
való jelentkezésre legfeljebb bruttó 150 millió Ft összköltségge|. Az onkormźnyzataze|mtitidoszakbanaz
alábbi intézmények, épületenergetikai szempontbó| való fej|esztési indokoltságát vizsgźita meg, me|yek_ az
esetleges támogatási lehetőség elnyerése éľdekében - felújításának további előkészítése lehet indokolt:

. Gyerek virag Napkĺizi otthonos'óvodatelephely (1082 Bp. Baross u. 9l-93.)
o Kincskereső Napkö,zi otthonos ovoda (1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.)
. NapsugárNapközi Otthonosovoda (1086 Bp. Dankó u. 3l.)
o Koszorú Napközi otthonos ovoda (1086 Bp. Koszoru u. 14-16.)
o HétszinvinĘ Napközi otthonos,óvoda (l08l Bp. Kun u. 3.)
o MesepalotaNapközi otthonos ovoda (1085 Bp. Somogyi Béla u.9-15.)
. rÁ-ľI-xA Napközi otthonos óvoda (1088 Bp. Rákóczi út 15.)
. Gyeľmekkert Bölcsőde (1083 Bp. Nagýemplom u. 3.)
e Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1089 Bp. Százados út l.)
o Józsefuárosi Egyesített Bötcsődék Központi Szervezeti Egység (1083 Bp. Szigetvrári u. 1.)

o Eziistfenyő Gondozóhtlz(lDľ7 Bp. Kerepesi ii29.a.)

A középiiletek szempontjából kiemelt szerepet tölt be a VIII. kerület Baross utca 63-67. szám a|attta|źůhatő
épület, mely 1897-1899 között épült a VIII. kerületi Elöljaľóság szÁmźtra eklektikus stílusban. A funkcióját
végig megőrző létesítmény jelenleg a Józsefuárosi onkormányzat, i||etve a Polgármesteri Hivatal, a Kisfalu
Kft. és a Rév8 Zrt. szék,he|ye. A Baross utca és az egész kerüIet eryik meghatźroző éptiletének teljes körű
felújíĺása ugyan elmaradt, de a leromlott míĺszaki és eszétikai megujítása apróbb lépéssel az elmúlt években
folyamatosan zaj|ik. Tiibbek kozott megtöľtént l996-|998-ban az épii|et teljes körű gépészeti felújítása és

e|ektromos hźiőzat cseréje, valamint a hĺázasságkötő teľem és a menyasszonyi vtrő fe|űjítźtsa. További
fejlesztés vo|t l997-ben a tető felújítása (bádogfető lecseľélése),2007-ben az akadźiymentesítés (bejáľat,

mosdók' lift), 2007-2008-ban a II. és III. emelet helyiségcsoportjainak tempeľálasa, 2010-201I között az I.

emelet helyiségcsoportjainak teljes könĺ źúalakítása, felújítĺása, 20|4-ben mindhárom emelet vizesblokkjainak
teljes köriĺ felújíhása, mígaz idén pedig a belső homlokzatszigetelés ésnyí|ászźró csere valósulhat meg. A
ktilső homlokzat meýjitźtstra azonbaĺ eddig nem állt rendelkezésre megfelelő fonás.

A Józsefuáros Ú1ĺepu Program I. ütemének utolsó [épése, vagyis azintézsnény-felújít.ási program |ezźtrásaa
iĺtézmények külső megújulásáva| megvalósulhat. Az onkormányzatközjogi testtiletként aMagyarorszźtg
helyi önkoľmźnyzatairó| sző|ô f0I1. évi CLXXXIX. törvény alapján |źttja e| feladatait. A Józsefuárosi
onkormány zat fe|adata többek között vagyonĺának megóvása, karbantarĺás a és gazdasźtgos üzemeltetése.

A meghozandó döntés értelmében egy újabb sikeres páůyáz:ati lehetőségek révén legfeljebb
péiyźnatonkéntl5O millió forint összegben újulhatnának meg középületeink, továbbá saját forrás kerülne
biztosításra a Baross utca 63-67, szźlm a|at1 ta|źilhatő épület külső homlokzatának teljes megújitźĺsfua
legfeljebb 150 millió forint összegben.

II. Á' beteľjesztés indoka

A KEOP 2015-5.7.0 kódszámri pźiytrzati konstrukcióhoz kapcsolódóan a Hungária köruti, valamint a

Szigony utcai Hźaiorvosi Rendetők épi.ileteinek energetikai korszerűsítésére va|ő pźiyźzattal kapcsolatos

döntések meghozata|a siirgős, hiszen a megvalósít.ás során megkötendő vállalkozói szerződések 2015.

augusztus 31-ig hatályba kell lépjenek, valamint azárő elszámolási csomagok benýjtása 2015. decembeľ
15-ig kell megtörténjen. Bár a projektek tĺámogatási intenzitása 100oń-os, önrészt nem igényelnek,
ugyanakkor szükséges a projektek előkészítéséhez kellő összeg megelőlegezése, tehát a költségvetésben való
biztosítĺísa.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium źLJlÍalk|iÍt KEOP 2015-5.7.0 kódszámú pá|yźnati konstrukció továbbra is

nyitott lehetőség, így a kerĹiletnek módja lenne néhány további, fejlesztésre szoruló középülete révén



jelentkezni, mely befogadása után lehetoség nyílna további pźiyázat benyújtására az érintett középületek
energetika fej lesztése tár gy źhan,

A középületek között kiemelt szerepet betöltő Baross utca 63-67. szám alatĹ ta|źilhatő épület kiilső
homlokzatán évtizedek óta nem töľtént jelentősebb renoválás, fe|újítás. Ennek eredményekéntmára nemcsak
esztétikai indokok miatt szorul felújÍtasra az épület hanem élet- és vagyonvédelmi okokból is, hiszen az
elmrilt években számos alkalommal fordult elő kisebb-nagyobb vakolathullás a jráĺdára. Az épu|et jelenleg is
zajló energetikai felújítása csak a külső nyí|ászárőkat és a belső udvari homlokzatok felújítását foglalja
magában, így szükséges saját fonás biztosíĺása.

III. Diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntések célja elsősorbaĺl a KEOP 2015-5.7.0 kódszámú pá|yáuatoĺ _ a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáros onkoľmányzat }Juĺgź.ľia körriti, valamint Szigony utcai Háziorvosi Rendelők éptileteinek
energetikai korszerÍĺsítése éľdekében - való elindulás lehetővé tétele, mely keľetében a kerület projektenként
150.000.000,- Ft, összesen 300.000.000,- Ft, 100%.os intenzitiású, vissza nem téľítendó tźtmogatźlshoz jut.

2015. október 31. napjáig kifizetett kivitelezési szám|źtkat szá||ítői ťlnanszírozáts keretében lehet
ťlnanszírozni, azt követően meg kell előlegezni az onkormányzatnak a költségeket. Ennek érdekében
elengedhetet|en a pá|yázaton való induláshoz és a pźiyźr:atok beadásához sziikséges döntések meghozata|a.

A pźůyźuatok sikeľessége érdekében szükséges az e|őkészítéshez nélkülözhetetlen összegek biztosítĺása a
költségvetésben, melynek összege12.000,0 e Ft, melyet apźiyéu:at elbírálásáigjavaslok azźůta|ánostaÍta|ék
e|óirźnyzatról biztosítani. A páiyźaat sikeľes lebonyolítĺása érdekében javaslom a pźiyázati pénzeszközök
megelőlegezését az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére biztosítani.

Továbbá szükséges a KEOP 2015-5.7.0 kódszámú pźiyázati konstrukció forľásainak további kihasználása
érdekében a polgármesteľt felkérni, hogy kezdjen tĺárryalásokat a pźńyźuatot kiíró szervezet vezetőivel,
megteremtve a lehetőséget a keriilet számos további középiiletének pá|yźuat útján való energetikai
megt$itásźra. Az esetleges pźlyźz;ati lehetőség sikeressége érdekében sziikséges az előkészítéshez
nélkülözhetetlen összegek biztosítása a költségvetésben, melynek összege 6.000,0 e Ft, melyet a pźiyázat
elbírálásáig javaslok az źútalźnos tartalék e|őlrźnyzatról biztosítani. A páiyázat sikeres lebonyolíLása
érdekében javas|om a pźůyáu:ati pénzeszközök megelő|egezését az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére
biztosítani.

A pá|yźaatok előkészítése költségei a pályánatokban elszámolhatóak, Sikeres ptůyt'zatok esetén az
előkészítési költségeket vissza kell pótolni az áita|źnos tarta|ék e|óirányzatátra.

Nyeľtes pźůyźnatokesetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig apźúyźaatokban
szeľeplő épületekre fenntartási kötelezettséget kell vállalni, valamint az 5 év alatt évente projekt fenntartási
jelentést kell készíteni épĺiletenergetikai szakérto igénybe vételével, melynek költségćre összesen az 5 évrc
s.oso'o e Ft-ra, azaz évente 1.016,0 Ft-ra e|ozetes kötelezettséget kell vállalni az onkormányzatnak sajźú

bevételei terhére.

A döntések további célja megfelelő forrás bizosítása a Baross utca 63-67 . szám a|att ta|źihatő épüIet ktilső
homlokzatĺának teljes megrijítasára. Az épitési beruhĺáás előzetesen becsült értéke a mÍĺszaki e|lenőri díjjal is
kalkulálva bruttó 150.000.000,- Ft, melynek fedezetére javaslom az źútatrźnos tartalék e|őlrátnyzatot
megielölni.

fV. JogszabáIyi kłiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntéseit a Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő 20| l. évi CLXXXIX. törvény

13. $ (4), (6), (8a) bekezdései,41. $ (3) bekezdése, a lll. $ (2) bekezdése,azźú|amhźntarÍásról szóló 20ll.
évi CXCV. törvény 23. s Q) bekezdés a) pontja alapján hozzameg.

Kéremazalátbbihatźrozati javaslatelfogadását.

II,łľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testÍĺlet úgy dtint' hogy

1. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium áńta| kiirt KEOP f015-5.7.0 kódszámú _ Középtiletek kiemelt
jelentőségu éptiletenergetikai fejlesztése címu _ konstrukció keľetében ptúyźz;atokat nytĄt be, az
alábbi középületek energetikai rekonstrukciój a célj ábó l :

a) Főváros VIII. kerület Józsefuáľos onkormányzatHungźria k<iruti Házioľvosi Rendelő

ą



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b) Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Szigony utcai Háziorvosi
Rendelő

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 25.

a hatźrozat 1. pontjában szereplő pá|yánatok előkészítési kö|tségeiľe pźůyźuatonként legfeljebb
6.000,0 e Ft-ot biztosít az źitalrźnos tartalék terhére, nyertes pźiyázatok esetén visszapótlási
kötelezettségge|.

Felelős: polgármester
Hatándó: 2015. június 25.

a 2. pontban fogla|tak miattaz önkormányzat kiadás _ 11107-0l cím mĹiködési cél és általános
tartalékon belül az általanos tarta|ék _ kötelező feladat - e|óirźnyzatárő| 12.000'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím felrijítások _ önként vállalt feladat - elóirźtnyzatára a Hungźria
köruti Háziorvosi Rendelő felújítása címén 6.000,0 Ft-ot, valamint a Szigony utcai Háziorvosi
Rendelő felújÍĺása címén 6.000,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. június 25.

felkéri a polgrármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium _ mint uniós
eneľgetikai pźńyánatokat kiíró szeľvezet _ vezetőivel, annak érdekében, hogy a KEOP 2015-5.7.0
kódszámú vagy más energetikai pá|yázati konstrukció keretében lehetőség nyíljon további kerületi
középületek pźiyáuati foľrások általi energetikai meguju|ásźtra.

Felelős: polgáľmester
}Jatźridő 2015. június 25.

ahatározat 4. pontjában szeľeplő pźúyźuat előkészítési költségeire legfeljebb 6.000,0 e Ft-ot biztosít
az źútallźtnos tarta|ékterhéľe, nyertes pźůyźuat esetén visszapótlási kötelezettséggel.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: 2015. június 25.

az 5. pontban foglaltak miatt az önkorményzat kiadás _ ll107-01 cím miĺködési cél és általrános

tartalékon belül az általános taÍta|ék- kötelező feladat - e|óirányzatźről 6.000'0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11601 cím felújíĹások _ önként vźúlra|t fe|adat - e|őiľányzatĺáľa keľületi intézmények
felújítrása címén.

Felelős: polgáľmester
Hatźtridő: 2015. június 25.

felkéri a polgáľmestert' hogy ahatánozat 1. és 4. pontjában megjlatérozott pźúyáaati dokumentációk
teľvezetének összeállítását k<ivetően készítsen a Vĺłľosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság szźtmźra
előterjesztést a pźůyázatok benyujtásához sziikséges döntések meghozata|ára és felhatalmazza a
polgármestert apáůyźuatok benýjĺásához szükséges összes dokumentum aláírásźtľa, benýjtasĺĺĺa.

Felelős: po|gármester
Határidő: legkésőbb apáúyánatokbenýjtrásánakhatáridejéig

a) felkéri a polgármesteľt, hogy a nyeľtes páiyéz:atok ęsetén a tłámogatási szerzodéseket jóváhagyás

céljából terjessze aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

b) fe|hata|mąz'za a polgáľmestert egyéb a pźiyźu;ati eljárások során felmerülő és azok
megvalósításához sziikséges valamennyi egyéb döntés meg$ozata|ára.

Felelős: polgáľmesteľ

Határidő: pá|yáaat elbiĺźůását követő első bizottsági ülés

9. a nyeľtes pá|yźaatok esetén fe|hata|mazza a po|gźrmesteľt a Yfuosgazdźtlkodási és Pénziigyi
Bizottság jóvźhagyását követően a szükséges költségvetési módosíĺásokra.



Felelős: polgármester

Hatáľidő: ptůyázat elbírálása után azonna|

10. nyeľtes pźůyźľ:atok esetén a projektek befejezésének napját követő naptól számított 5 évig a
pá,|yźzatokban szereplő épületekre fenntaľtĺási kötelezettséget vállal' valamint vá||a|ja, hogy az 5 év

alatt évente projekt fenntartĺísi jelentést készit, épiileteneľgetikai szakértő igénybe vételével, melynek
költségére összesen az 5 évre 5.080,0 e Ft-ra, azaz évente 1.016,0 Ft-ra e|őzetes kötelezettséget
vźt||a|azonkormányzatsajźúbevételeinekterhére.

Felelős: polgármester

Határidő: pźńyázat elbírálása után azonna|

11. fe|kéri a polgáľmestert, hogy nyeľtes pźiyázatokesetén nyisson elkülönített bankszźm|źt a projektek
pénzforgalmának lebonyolításĺára.

Felelős : polgiĺrmester

Határidő: pályánat elbírálása utźn azoma|

|f . megbízza a Kisfalu Kft-t a ptůyźnatok benyujtĺásának teljes körű ügyintézéséve| és a beruházások
lebonyolítĺásźtva| a pá|yźaatok keretében e célĺa biztosított foľľrás terhére. Felkéri a Kisfalu Kft.
Íigyvezető igazgatőjźlt a szerződések elkészítésére és a fe|hata|mazza a polgármestert azok aláírźsára,

Felelős:polgármester

Határidő: 2015. június 25.

13. a Baross utca 63-67. szám a|atti épület külső homlok'zatźlnak te|jes megújításźra és az ezze|

kapcsolatos tervezésre, valamint a Kisfalu Kft. bonyolítási és műszaki ellenőri dijazásźtra (mely a
kivitelezési költség 3,5%o-a) l 5 0.000.000 Ft.ot biztosít.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. június 25.

14. a 13. pontban foglaltak miatlaz önkoľmányzat kiadás - 11107-01 cím miĺködési cél és általános
taľtalékon beltil az általános tartalék - kötelező feladat - e|óirányzatáról 150.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1160l cím felújítások _ önként vźů|a|t feladat - e|őiányzatára a Polgármesteri
Hivatal kti l ső homlo|ęatának felúj ítása c ímen.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 25.

15. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetésről szóló önkoľmányzati
rendelet következő módosítĺásánál, valamint azaztkövető évektervezésénél vegye figyelembe.

Felelős:polgáľmester
Hatĺáridő: a költségvetésľől szóló önkormányzati rende|et következő módosítása, és az azt

követő évek költségvetési tervezése

A döntés végľehajtrĹsátvégző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, Kisfalu Kft.,
Pénzĺĺgyi tigyosztá|y

Budapest, 2015. június 24.

Törvényességi ellenőrzés:
I)anada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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