
WWffi&wffiw,wm*'#w

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
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Tisztelt Képviselő-testiilet!

L Tényá|lás és a dłintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

2013. jaruútr 30-źn a|áírźtsra került a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Neryed Program III.'' (a
továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-S.1.1/B-12-k-20l2-0001) megvalósitástra irányuló
Támogatási Szeľződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pľo Regio
Közép-Magyarorczági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Tráľsaság között. 2015. augusztus 28-źn a KözremÍĺködő Szervezet megadta a
hozzźĘáru|ást a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. augusztus 30-ról 2015. október 15-re
töľténő módosításához.

A Képviselő-testtilet Yárosgazdźtlkodási és Pénzĺigyi BizoÍtsźrya az 581/2015.o/I.08.) számű
határozatźtban döntött a ,,Yźú|a|kozási szerződés tervezési, útépítési és iskolaépület |źtbazat
vizszigete|ési munkálatok elvégzésére,, tárgytl közbeszęrzési eljárás eredményéről, amely a|apján a
Yá|Ia|kozási Szerződés megkötésre kertilt. A Megľendelő Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
Onkormányzat és Budapest Főváros onkormányzata, tekinteÍte| arra, hogy kerületi és fővárosi
tulaj dont is érintenek a köztertilet-felúj ítási munkálatok'
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ; Egry Attita alpolgáľmesteľ; Kaiseľ József képviselő;
Ba|ogh István képviselő

A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2015. szeptember 17. . sz. napirend

Táľgy: Javas|at a Magdolna Negyed Pľogľam ITI megyalósításához kapcsolódó diintések
meghozata|ára

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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A Támogatási Szerződés 8. számú módosítása 2015. június l9-én került megkötésre, amely
tarta|mazta, hogy a Fővárosi onkormányzat konzorciumi paľtnerként 42.196.585 Ft támogatás
kedvezményezettje, amelyből 4|.446.585 Ft kivitelezési, 750.000 Ft tervezési költséget tarta|maz. A
Fővárosi Önkoľmányzat tu|ajdonát érintő munkákľa jutó vállalkozői dij 34.586.824 Ft. A Fővárosi
onkormányzat számára rendelkezésre álló fedezethez képest a vźi|a|kozási díj bruttó 7.600 ezer
forinttal alacsonyabb, amely a projektben megtakarításként jelentkezik.

A Képviselő-testtilet a I5|lf0I5.(VI.25.) számű határozatétban dontött arról, hory a közterületi
projektelemen fennmaradó további maradvány összeget a Mátyás tér és egyéb közösségi zöldítési
progľamok szźtmfuajavasolja felhasználni. A kiegészÍto műszaki taľtalom aTámogatźtsi Szerződés 9.
szźtmű módosítása keľetében a Közreműködő Szervezet részérő| elfogadásra került. Tekintettel arra'
hogy a foľľás a Konzorciumi Egyĺittműkcidési Megállapodás a|Ątn a Fővárosi onkoľmányzatrészére
került źúadásra, ezért a maradványösszeg felhasznáiása érdekében a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás módosítĺása sztikséges.

A Konzorciumi Együttmíĺködési Megállapodás módosításáľól a Fővárosi onkormányzat közgya|ési
hozzájáĺu|źtsa szükséges, amely 2075. szeptember 30-án várható. A forrás ugyanúgy a közterület-
rehabilitáció projektelemen belül a kivitelezés soron keľtil felhaszná|ásra, ezért a Kĺjzreműködő
Szerv ezet fe|é v źitozźts-bej elentéssel kezelhető.

A Mátyás téľi park megújíĺása óta eltelt 10 év, és amegvá|tozott térhasználati szokások, és a lakossági
visszajelzések alapjĺán szükségessé válik a közteľület áta|akitása' A Mátyás tér kozösségi tervezésére
f0I5. nyźr folyamán keľült sor. A lakossági igények a|Ąán a közosségi tervezési események a|apján
Rév8 Zľt. elkészítette az tlta|akitáts tervdokumentumait, ami elsősorban a park kozösségi funkcióinak
b ővíté s ét, j av itźsélt tarta|mazza.

A lakossági igények a|apjźtn a megváltozott térhasználatra tekintettel módosításra kerül a park
berendezése. Az źńa|akítás fobb elemei: a közel 5000 mz-es park területen belül elkülönítésre és
bővítésre kertilt a,,jźfiszótér'', újabb beszélgető helyek alakulnak ki, bővül a paľk novényállománya és
bővítésre kerül a park bekerített teri.ilete, valamint a park bekerített terĹiletén kívül a déli oldalon új
járdafelület kerül kialakitźsra. A megvalósítás is támaszkodik a lakosság aktív részvételére. Tekintettel
ana, hogy a kivitelezés közösségi munkaalkalmakat is magában foglal' és nem tipikus fejlesztési-
kivitelezési, hanem javítási munkákat tartalmaz, ezéľt javasoljuk, hogy a tevékenységet aJózsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. |tssa e|.

Az ÖnkormányzatRév8 Zrt.ve|2OI3, március 19. napján a,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed
Program III.,, - megvalósításához kapcsolódóan a ,,T3/3 Bĺínmegelőzési stľatégia, cselekvési terv
(viktimizóciós survey, antiszociális teammunka),, és a ,,T3/4 99-es busz kíséľleti projekt,' tźrgyźhan
megbizási szerzodést kötött, amely a Képviselő-testĺilet 94l20I5. GV.16.) szźlműhatározat 8. pontja
a|apján 2015. május 29-én, másrészt a Képviselő-testület a |3I|20I5.(VI.04.) számű batározat 4.
pontja a|apjttn 2015. július 07-én, illetve a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 793120|5.
(vII.f1 .) száműhatározat 1. pontja a|apjánmódosításra került.

A Tarsadalmi, közösségfejlesztési' bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programokhoz
kapcsolódó szo|gá|tatások soron bľuttó 5.000,0 ezer Ft megtakaľítás keletkezett. A ,,99-es busz
kísérlęti projekt'' projektelem keretében a projektmenedzser szoros együttműködést alakított ki a
Budapesti Közlekedési Központtal, amelynek keretében több közös program valósult meg aZ elmúlt
hónapokban. A projektelem megvalósítása a projekt ťlzikai befejezéséig taľt.

A projekt véghatáridejének hosszabbítása lehetővé teszi' hogy a lefolytatott közvélemény-kutatás
előzetes eľedményei és a BKK-val lefolýatott tárryalások a|apján a tĺimegközlekedési
megállóhelyekhez kapcsolódóan további akciók kerüljenek megvalósításra, amelyek becsült kĺĺltsége
5.000'0 ezer foľint.



A projektelem megvalósítása érdekében javasotjuk a maradványösszeg felhaszná|ását. Javasoljuk'
hog1 a feladatot Rév8 Zľt. lássa el, amely feladat e||átásáért 5.000,0 ezer Ft dijazásban ľészesül.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítási igényének jőváhagyásához a Képviselő-
testtilet döntése szükséges. T3l3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvésiteľv és T3l499-es busz kísérleti
projekt feladat ellátásának módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges. A Támogatási
Szerződés módosítás igényének jóvźthagyásához a Képviselő-testület d<jntése szükséges.

III. A döntés célja' pénziigyi hatása

A döntés cé|ja a projekt kiegészítő miĺszaki-szakmai taĺalmának teljes köríi megvalósítása. Sem a
Mátyás teret érintő kivitelezés, sem a 99-es busz kísérleti projekt kiegészítő szakmai-műszaki
taľtalmának megvalósítása érdekében nem szükséges aTttmogatttsi Szerződés módosítása, ugyanakkoľ
igényli az Önkormányzati költségvetésen belül előirányzat átcsoportosítását.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása a|apján a Fővárosi onkormányzat
tulajdonában źi|ő közteľiiletek felújítási kdltségének összegéből a |1604 cím ,,Baross u. szeľvizút
felújítása'' e|óirźnyzatot 6.600 ezer fońnttal, a ,,Fiumei tÍ szerviztÍ felujítiĺsa'' e|őirányzatot 1'000 ezer
forinttal megemelni szükséges _ amely pźiyázati támogatás _ tekintette| arra, hogy a támogatás

kedvezményezettje Budapest Józsefuárosi onkormányzat. A fedezet a TSZ 2. sz. me|Iékletében a

,,Közterület-rehabilitáció'' projektelem keretében az ,,Építés, felújítás, bővítés / If4. Egyéb
építmények'' költségsor.

A ,,99-es busz kísérleti projekť' feladat ellátásának fedezete 700%o-ban támogatás. A megbízás bruttó

éľtékének _ 5.000,0 ezer Ft - fedezete az MNPIII költségvetésében' a Támogatási Szerződés f . számil
mellékletében az ,,Onźlllóan nem tétmogathatő szoft tevékenységek' Koltség-besorolás és számviteli
kategória szerint az ,,Projektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások l 529. Egyéb igénybe
vett szolgáltatások költségei. Az 5.000,0 ezer Ft összköltség fedezetének biztosításáľa a I|604 címen
belül átcsopoľtosítás sziikséges a G2 Foglalkoztatási programok sorról a T3 Bűnmegelőzési
pľo gramok e|oir źny zatr a.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaľország helyi önkoľmányzatairő| 2011. évi CLxXXx. törvény
23. $ (5) bekezdés 5. pontjan' a 41. $ (3) bekezdésén és a|07. $-án alapul.

Kéť ük az a|ább i határ ozati j avas l at el fo gadás át.

IIa,ľÁnoz,łTI JÁ'vAsLÁT

Á. Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a) kezdeményezi az Mi\PilI pľojekt keľetében a ,,Közteľület-ľehabilitáciő', pľojektelemen
a Kivitelezés tétel, ,,Epítés, felújítás, bővítés l 1f4. Egyéb építmények'' köItségsoľon
Budapest Főváľos onkoľmányzat kii|tségvetési e|őirányzatán keletkezett 7.600,0 ezer
Foľint maľadvány átcsopoľtosításáú a Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefuáľosi
onkoľmányzatszámára.

b) kezdeményezi az MNPIII Konzoľciumĺ Együttmĺĺktidési Megállapodás módosítását.

c) a határozat a-b) pontja alapján kezdeményezi a KMoP-5.1.1/B.12-k-2012-0001
azonosító számú, a Budapest-Józsefváľos Magdolna Negyed Pľogram III. pľojekt
Támogatási Szeľződésének módosítását.
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d) felkéľi a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szeľződés módosítá'sáthoz sziikséges dokumentáció
összeállításära, a Főváľosi Kiizgyűlés elé tiirténő beteľjesztése éľdekében Budapest Főváľos
onkoľmányzat Főpolgáľmesteri Hivatallal tőrténő egyeztetéséľe, valamint a sziikséges
d okumentáció Közľem ííködő Szerv ezet felé ttirténő benyúj tásáľa.

e) felkéľi a Polgáľmesteľt a módosítási kéľelem és ahhoz kapcsolódó valamennyĺ
dokumentum a|áíľásáľa és Pľo Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és

Szo|gá|tató Nonprofit Ktizhasznú I(ft. ľészéľe töľténő benyújtásáľa.

Felelős: a), b), c), d) pont esetén polgármester, d) pont esetén Rév8 Zrt.

Határidő: 2015. szeptember 17.

f) az a) pontban foglaltak miatt a Főváľosi Onkormányzat tulajdonában álló ktĺzteľületek
felújítási köItség csłikkenésének összegével az onkormányzat kiadás 1|604 cím - önként
vállalt feladat - felújítások előiľányzatán beliil a ,,Baross u. szerryizút fe|újítása''
előiľányzatot 6.600'0 ezeľ foľĺnttal, a ,,Fiumeĺ űt szeruizűt fe|űjítátsa'' előiľányzatot 1.000'0
ezeľ foľinttal és a bevétel felhalmozási céIú támogatások államháztaľtáson belü|ľől
e|őirányzatát 7.600'0 e Ft-ta| megemeli, tekintettel aľľa, hogy a támogatás iisszege csiikken
a kivitelezési költségek csökkenése mĺatt.

a) megbízza a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt-t a Mátyás téľľe vonatkozóan a
köztisségi tervezés alapján kialakított míĺszaki taľtalom és egyéb kiiztisségi zöldítési
feladatok megvalósításáľa.

b) Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. ahatározat a) pontjában ľészletezett feladatok
ellátásáért bľuttó 7.600'0 ezeľ forint díjazásban részesiil.

c) fe|kéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. igazgatőságának elntikét a megbízási
szeľződés elkészítéséľe és felkéľĺ a Polgáľmestert annak a|áíľására.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Igazgatő s ágának e l noke

Határidő: f0I5. szeptember 17.

a2. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 11604 címen, - önként vál|a|t feladat
_ a fe|rújítások előiľányzatán belül a ,,Baross u. szeľviztĺt felújítása'' e|őirányzatľól 6.600'0
ezeľ foľĺntot, a ,,Fiumei út szeľvizút fe|újítása'' előirányzatrő| 1.000'0 ezeľ foľintot és a
,,Mátyás téľ felújítás a,, e|őirányzatot 7 .600..0 ezer foľinttal megemeli.

Felelős: polgármester

Határido: f0I5. szeptember 17.

megbízza Rév8 Zrt-t a 20|5. októbeľ 15-i hatáľidőig tzrtő pľojektidőszakra a ,,T3/4 99-es
busz kíséľleti pľojekt'' és ,,T3/3 Bíínmegelőzési stľatégia, cselekvésĺ teľv (vĺktimizációs
survey' antiszoc. teammunka)'' pĘekte|emek fennmaľadó komplex feladatainak teljes
kiiľű ellátásával a ktĺvetkezők szeľint és hozzájárul az onkormźnyzat és Rév8 Zrt. kőzőtt a
fe|adatainak ellátásáľa megkötött megbízási szeľződés 4. számű módosításához:

T3/4 99-es busz kíséľleti pľojekt

- 4 db megállóhely utasbarát, biztonsági szempontokat ťlgyelembe vevő, rendezvénnyel
e gyb ekotott áLÍa|akítźLs a.

b) Rév8 Zrt. ahatározat a) pontjában részletezett feladatok ellátásáéľt a ,,T3/4 99-es busz
kíséľ|eti projekt'' esetében bľuttó 5.000'0 e Ft díjazásban ľészesül.

3.

4.



b) felkéľi a Rév8 Zrt-t a megbízási szeľződés módosításának elkészítéséľe és felkéľi a
Pol gáľmesteľt annak a|áír ásáłr a.

Felelós: a)-b) pont esetén polgármester, b) pont esętén RévS Zrt.

Hatáľidó: f0I5. szeptembeľ 17.

5. a 4. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kÍadás 11604 címen belül - önként vállalt
feladat G2 Foglalkoztatási pľogľamok dologi e|őirányzatáłő| 5.000'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi - T3 Bíínmegelőzési pľogľamok- clőiľĺĺnyzĺtľa a RóvS Zrt. díjmĺńsa

címén.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. szeptember 17.

6. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésľől szóló ľendelet kiivetkező módosításáná.J a

határ ozatban fo glaltakat vegye Íigyelem be.

Felelős: polgármester

Hatáľiđő: a költségvetésľől szóló rendelet következő módosítása

A dtintés végľehajtását végzÍi szeľvezeti egység: Rév8 Zľt., Józsefráľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.

Budapest, 2015. szeptember 7.
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nglý a'ttila Balogtĺ Istvándľ. Kocsis Máté

polgármester

Torvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

alpolgármester képviselő

/,. &,^,ą.'r
Dľ. Mészáľ Eľika

a|jegyző
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