
ffi.eq*e*w$wrex&ąm''-m

.-\ /J/ł
i
i

IBudapest Józsefvá ľosi on ko rmányzat
iselő.testiiléte sżámára
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
[Iumánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Határozati javas|at a bizottsźĘ szźmára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a
Kéoviselő-testĺiletnek az e|őteriesztés mestársya|ásáÍ.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényátlás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a 64120|3. (II,27.) számú hatźrozatźlban döntött arľól, hory elindítja a Budapest-

Józsefuáros Európa Belvárosa Kultuľális-gazdaság Fejlesztési Pľogram II. elnevezésiĺ programot (a

továbbiakban: EUB II.).

Mindezek alapján a Képviselő-testĺilet a 153/20|3. (v.08.) számú határozatátbaĺ döntött arró|, hogy részt

vesz a fenti ptůyáuaton, és a f74l2013. (VII.I7.) számű hatfuozatában elfogadta a pźůyźaat adatlapját és

annak mellékletei! valamint a projekt megvalósításában résztvevő paľtnerek köľét.

A Fővárosi Közg5nĺlés az 1573/2013. (09.26.) szźtműhatározatźlban megállapitotta a ťováľosi tĺĺmogatásokat,
amely a|apján ,,Euľópa Belváľosa progľam II., a Palotaneryed Kulturális Vĺáĺosmegújítása'' elnevezésíĺ
projektre összesen 317.516,0 e Ft támogatást ítélt meg.

A Képviselő-testĺilet a397/2013. (XI.06.), a Fővárosi Köz5nĺlés 1816/2013. (XI.l4.) szÁműbatározatźtban
dĺjntött a Főváľosi onkormányzat és a Józsefoárosi Önkoľmányzat között kötendő együttmíĺködési
megállapodásról, mely a Felek részérő| a|źńrásra került.

A Képviselő-testtilet a92l20I4. (V.l4.) szźlműhatározatźtban dönt<itt a projekt megvalósÍtĺására vonatkozó a

Főváľo si onkormány zalta| kőtendő Támo gat ási szer ző dés me gkötés érő l'
Éft Łii:;ł:iĺ]'T .
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A Képviselő-testtilet a 156|20I5.(VI.25.) szźtmű határozatźtban dĺjntött ,,Európa Belváľosa program II., a
Palotanegyed Kulturális Városmegújítása,, cimu pá|yázat megvalósítására vonatkoző Tźlmogatási szerzőđés
határidejének 2016. december 31-re tĺjrténő módosításáról. Továbbá döntött a ľÉR-roZ ptl|yźzatban a
közbeszerzések és beszerzések lefolytatását követően szeľződésekkel le nem kötött szabad forľásolaól a
Kortáľs Galéria negyed kialakításĺáľa, a megvalósításhoz szükséges marketing tevékenységre, va|amint az
Euľópa Belvárosa Program II. pá|yźzaton belül projektmenedzser tevékenységre hasznáIjafe| az e|óterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület hivatkozott határozatźtban fęlkértę a polgármęstęľt a Támogatási szerzodés
módosításhoz sztikséges dokumentumok elkészítésére, továbbá felkérte a Kisfalu Kft.-t a szükséges műszaki
dokumentációk és költségvetések elkészítésére, valamint a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
péůy ázat kiír ásár a az a|ábbi üzlethelyisé gek tekintetében :

1.) Bródy S. u' 36. szám a|atti,3649fl0lA/2 hrsz-ti, 95 mf alapterületű utcai bejáratú, fiildszint

2.) Bródy S. u.36. száma|atti,36492/0/N3 hrsz-ú, 4|m2 alapteľtiletű utcai bejáratu, földszint

3.) Kőfaragó u. 5. szám a|aÍti,36478l0lV3 hrsz-tl,1I mf alapteľületű, utcai bejáratű ftjldszint

4.) Vas u. 14. szám a|atti,36489ĺ0/N| hrsz-ú, f49 m2 alapterületű, utcai bejáratú, pince

A Kisfalu Kft. jogutódjaként a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. e|készítette a tételes költségvetési
kiírást, amely a korábbi költségbecsléstől (54.110.698 Ft) eltérő fedezetet biĺosítását tarta|mazza a
szükséges felújítási munkák tekintetében az a|ábbiak szerint:

Az Európa Belvárosa Progľam II.- a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása keretében a maradvźnypénz és
a megvalósítani kívánt projektek fedezete az a|ábbiak szeľint alakul:

Táľsv Fedezet
Bródy S. u. 36. szám a|atti,3649f/0lN3 hrsz (41 nm) 8 102 600
Bródy S. u. 36. sztlm a|atti,3649f/0lN2 hľsz (95 nm) 9 s63 100

Kőfaragó u. 5. szám a|atti,36478/0lN3 hrsz (71 nm) 6 858 000
Vas u. 14. szám a|atti,36489ĺ0/N| hrsz (249 nm) 49 212 s00
Tervezés l 474 1., Á

Műszaki ellenőrzés f ftŻ 086
Vas 1 4 a|apitő okirat módosításáról r 206 s00

ośszesen ,7,8 6f9 5I0

Maradv{4ý fő-városi
táń. önÍéśż (20 o/o) osszesen

Közterület 46 169 478 11 542370 s7 7tt 848
Közbeszerzés 3 034 800 758 700 3 193 500

Társasházak 3 090 841 1 532 014 4 622 855

Osszesen 52f95 tt9 13 833 084 66 128 203

Új, meý.alóśítani kívánt proj ektek
fővárosi
tám.

önľész (20%) osszesen

Bródy S. u. 36. szám a|atti.3649fl0lN3 hrsz (41 nm) 6 482 080 I 6f0 520 8 102 600
Bľódy S. u. 36. szám a|atti.36492/0lN2 hrsz (95 nm) 7 650 480 | 9r2 6f0 9 563 100

Kőfaragó u. 5. szám a|atti,364]8/0lA/3 hrsz (7l nm) 5 486 400 371 600 6 8s8 000

Vas u. | 4' szám a|atti, 3 6 489 / 0 l N | |lr sz (f 49 nm\ 39 370 000 9 842 500 49 212 500
Teľvezés l 179',779 294 945 1 414 724

Műszaki ellenőrzés 1 169 669 442 417 2212 086

Vas 14 alapítő okirat módosításáról 0 1 206 500 I 206 500
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Galénanegyed: támogató funkciók megtelepedését
elősesítő városmarketins 800 000 200 000 I 000 000

Osszesen 62 738 408 t6 89r rjf 79 629 sr}

Mindezek megvalósításához a Fővárosi onkormányzatta|kotott Támogatási szerzódés módosítása, valamint
fedezet biztosítása szükséges a fóvárosi támogatás kiegészítésével és további önrész binosíttsáva| az
alábbiak szerint:

Főváros i tómosatás pótlása l0 443 289 Ft
onrész kiesészítése 3 058 019

,13 501 308 . '

A hivatkozott Fővárosi onkormányzattal kötött támogatási szerzóđés 6. pontja rendelkezik a
szeľződésmódosítás módjáról. A szerződés 6.1. pontja értęlmében a szerződés módosításáľa íľásos formában
van lehetőség' A szerződés módosításaľa irányuló kérelmet írásban, indoklással, alátámasüő
dokumentumokkal a Támogató részérę meg kell ktildeni. A Támogató a módosítźs tervezetét megktildi az
onkormányzat részére vagy a módosítás elutasítását és annak indoklását. A szerzódés módosÍtástlhoz a
Fővárosi Kĺizgýlés jóváhagyása sztikséges, a szerződés elfogadásáról a Képviselő.tęstület dönt.

A módosításokkal a megítélt fővárosi támogatás (317.516.000 Ft) nem vá|tozik, az onkormányzat öĺltésze
(122.433.748 Ft) azonban további 13.50l.308 FĹtal kiegészül.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztés tá'rgyában a döntés meghozata|ára a Képviselő-testület jogosult.

III. Dtintés célja' pénzůigyi hatása

A döntés céIja, a tételes költségbecslés alapján megállapított sztikséges tĺibbletfedezet okán a koľábbí
I5612015.NI.25.) számí képviselő-testületi határozat módosítása a ľÉR_roZ páIyćzatban felszabaduló
szabadpénzmaradvźlnyok felhaszná|ása és a főváľositámogatás megtartása céljából a Kortárs Galéria negyed
kialakítása pľogram megvalósításaľa és tźtmogatő funkciók megtelepedésének elősegítése érdekében
projektmenedzseri tevékenységek elvégzésére.

A fentiekben foglaltak a|apján meglévő címen bęlül átstrukturálásľa kerül egyes projektelemek fedezete,
valamint azuj projektelemek tekintetében az tltcsoportosítás mellett 13.501,3 e Ft többletfędęzet biĺosítása
szükséges az egyuttmiiködő partnerek önĺészének és a megítélt támogatás megtartása valramint az
önkormányzati iinĺész összk<iltségének emelése miatt. A többlet költségek fędezeteként javasoljuk a III07
cimáLta|źłnostartaléke|óirtnyzatotmegjelölni.

Amennyiben a Támogatási szerzodés módosítását a Fővárosi Önkormányzatbefogadja további költségvetés
módosításra lesz szüksés.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testület d<jntése a Magyarország helyi önkormányzatairőI szőlő 20|1. évi CLXXXD( törvény
23. $ (5) bekezdés 7. és 13. pontján, valamint a 41. $ (3) bekezdésén alapul'

Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.
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A Képvĺselő-testület úgy dtinto hogy

1. módosítja a I5612OI5.(VI.25.) szźlműhatározatát oly móđon, hogy a Főváľosi onkormányzat és a
Józsefuárosi onkormányzatkozött létľejött, a ,,Európa Belvárosa progÍam II., a Palotanegyed Kulturális
Városmegrijítása'' cimu pá|ytnatban a közbęszęrzések és beszerzések lefolytatását követőęn a

kotelezettségvállalással nem teľhelt szabad forrást a Kortaľs Galéría negyed kialakítására, a
megvalósításhoz szükséges maľketing tevékenységre, az Európa Belvárosa Progľam II. páIyázaton belül
projektmenedzsęr tevékenységre haszná|jafe| az alábbi taľtalommal, amelyhez összesen 13 501 308 Ft
önkormányzati önľészt biztosít a korábban megállapított |2f .433.748 Ft fędęzeten felĺil:

Proiekt Fędezet

Bródv S. u. 36' szám alatti önkormánvzat helvisés felú ítása 3649f l0 l N3 |tĺsz (41 nm) 8 102 600

Bródv S. u.36. szźlma|atti onkormánvzat helyisés felú íttsa,3649210lN2 hĺsz (95 nm) 9 563 100

Kőfarasó u. 5. szám alatti önkormźnyzati helyisée felúiítása' 3647810lN3 fusz (71 nm) 6 8s8 000

Vas u. |4. szélm alatti onkormányzati helyisée felúiítása. 3648910lNI llĺsz (249 ľm') 49 2r2 500

Az ĺjnkormánvzatí helvisések felú tásának tervezése | 474724

Az önkormánvzati helvisések fęlú tásának műszaki ellenórzés 2 zrf 086

Vas utca 14. táľsasház alaoító okirat módosítása I 206 s00

Galéria nesved: támosató funkciók mestęlępedését elősesítő váľosmarketins 1 000 000

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. november 30.

ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107 cím működési cél és általános

tartalékon beliil az általános tartalék - kötelező feladat _ előlĺáĺyzatáról 13.50l,3 ę Ft-ot a 11605 cím
felújítások - EUBII pľojekten belül az önkormányzati helyiségek felujítása örľésze - eloirźłĺyzatára.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015, okĺőber ff .

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

elkészítésére, a T ámogatási szerződés módosításiának kezdeméĺyezésére'
Egyben felhatalmazza a Polgtlrmestert a Támogatási szęrződés módosítás a7tirására, amennyiben az

nem érint önkormányzati forľásbevonást, vagy az elfogadott program ęlemeinek lényeges tartalmi
módosítását.

Felelős: Polgármester
Hatáńdő: 2015. december 31.

felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt-t a Támogatási szerződés módosítás hatálybalépését

követően aZ önkormányzati helyiségek tervezésének, fehijításának és műszaki ellenőrzésének

megvalósításáľa, valamint a Vas utca 14. számu társasház alapitó okiľatának a módosításara.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határiđő: Támogatási szerződés módosítás hatáIyba|épését követően haladéktalanul

a |56lf0I5.(VI.25.) szám,űhatározat 4. pondának hatźnđejét 20i6. március 31-re módosítja'

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20|5. októbęr 22.

2.

J.

4.

5.



6. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a kö'ltségvetés módosításáná| vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a koltségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egysĘ: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, Pénzĺigyi
tigyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Kiizpo nt Zrt., Rév8 Zľt.

,/., ŕM-
# s"lĺĺsyit-Demeteľ

képvise|ő

Töľvényességi ellenőľzés:

Danada-Rimán Edina
jegző

nevében és megbízásából c'
t ń,l l,/, ź/ĺ^ Ufu4V ?h/ /'I4r,,,/Vvĺ - //ĺ

dr. Mészár Erika
a|jegyzó lui5 iJíiI í ł,

Budapest, 2015. október

ľ. Kďcsĺs Máté


