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Budapest J őzsefválľosi onk ormányzat
Képviselő-testiilet e számár a

-l 
Ą l,ĺ

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényál|ás és a döntés tartalmánzk részletes ismeľtetése

,r1\"

A Képviselő-testtilet a 64120|3.(11. f,7.) számű határozatában döntĺitt arľól, hogy elindítja a Budapest-
Józsefuáľos Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Pľogram II. elnevezésíí progľamot (a
továbbiakban: EI.IB II.).

A Képviselő-testtilet 22I/Ż0I5'(X'22.) számű határozatában úgy dönt<jtt, hogy a Kortiáľs Galéria negyed
kialakításáľa és a megvalósításhoz szükséges marketing tevékenységre csoportositja źú amegvalósítása soľán
fel nem haszná|t 52.295.119.- Ft fóvárosi támogatást, kiegészítve a szükséges onkormányzati önľésszel. A
döntés alapján benyújtott Támogatási Szerzódés módosítás kérelmet a Főváľosi Közgyíĺlés 2015. december
2-i tilésén elfogadta, aTámogatási Szerződés módosítás a|áírása folyamatban van.

Az e|te|t időszakban több programelem is befejeződött, melyek megvalósítása soľán további, fel nem
haszná|t fővárosi támoeatás keletkezett az a|ábbiak szeľint:

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgármester, Dr. Szi|ágyi Demeter
képvise lő, Zentai o szkár képviselő

A képviseló-testületi ülés időpontja:2016' február 04. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a ľÉn_roZ ,,A,, os ľÉR_roZ ,,B" páiyázato|<kal kapcsolatos dtintések
meghozataláľa

A napirendet rryfuzttrt ülésen kell tárgya|ni, a döntés elfogadásához egyszeľű/4qiq[s.Ítę1tt
szav azattöbb s é g szĺiks é ge s.
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Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőforľás Bizottság véIeményezi -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýEmberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őterjesnés megtárgy a|źsát'
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Programelem

Fővárosi
támogatas

TSZ
szerint

onkoĺmányzati
önrész TSZ

szeľint

fel nem használt
fóvarosi

támogatas

támogatás
intenzitás

(teljes
költségre
vetítve)

fel nem hasmált
önkormányzati

önrész
osszesen

Kófaragó utca 5. felújítás* 6 782798 3 36f 136 506f43 33,43% f50 93',1 757 180

Kľudy Gyula utca 5. felújítás* t 629019 807 48 I 8 495 33,43vo 4 211 12',706

Kľudy Gyula utca 6. felújítás* s 958 095 2 953 343 56't 088 33,43% 278 123 839 211

Belso Udvaĺ Program** I 500 000 0 1 f41 468 50,00%ő 0 | 241 468

A JOHIR Nkft. és a CAPE
köztisségi kulturális programiai 5 600 000 I 400 000 567 893 80,00% 141 973 709 866

Osszesen 2t 469 912 8 522960 2 885 187 675 244 3 560 431

tA társasházfedezte a teljes koltség 50%-át

**A pľogľamban szereplő tźtrsasházfedezte a teljes költség 50%-át

A fel nem hasznźůttámogattst, összhangban a Képviselő-testt'ilet a 156lf0l5.(VI'25.) szź,m'űhatáltozatában
foglaltakkal, javasoljuk a Rév8 Zrt' projektmenedzseri đijazására fordítani, tekintettel a kozszo|gáltatási
szerződésben vállalt fęladatokon túl felmeriilő új feladatok e||źLtásźlra (kiemelten a kommunikációs
tevékenységekĺe, mint például a projekthez kapcsolódó honlap üzemeltetési feladatainak ellátása), amelyre
további humán erőfoľrás bevonása szükséges.

Tekintettel a meglakaritassal érintett pľogramelemek eltérő tĺámogatás intenz1ttsára az önkormányzati önrész
kismértékiĺ növelésére van szÍikség az a|źtbbiak szerint:

A fel nem használt tźĺmogatźs átcsoportosításźthoz sztikséges a Fővárosi Önkormányzattal kötött Támogatási
Szerzodés módosítása, amihez a Fővárosi Közgyrĺlés j óváhagyása szükséges'

A módosítással a megítélt fĺĺvárosi támogatźs (317'516.000 Ft) nem vá'|tozlk, az tnkormźnyzat önrésze
jelenlegi I34.7f8.482'- Ft-ról 134'7,74.534.. Ft-ľa nő.
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A Képvise|ő-testi.ĺlet a f76lf0I3.CWI.16.) számű hatźrozatában űgy döntött, hogy részt vesz a Fővárosi
Váľosrehabilitációs Keret ,,B'' jelű (TER_KOZ ,,B"7 - Közosségi célú városrehabilitációs pá|yázaton is, a
Népszínház Kör a Polgári Ertékekéľt Egyesület egytittmíĺködésével.

A ,,JÁTSZóTÁRSAK - II. János Ptipápatéri játszőtér funkcióbővito megíjitása'' címmel beadott páiyázat
elbíľálása utén a Fővárosi KözgyÍilés az I573/f013.(IX.26') szźtműhatálrozatában űgy döntött, hogy bruttó

59,1 millió foľint támogatásban ľészesíti a projektet. A pľogram keretében a20|5. évben megujult a II.
Jánosa Pá| pápa téri jźttszótér, amely átadása során a Főváros, mint tulajdonos ľészérő| kiegészito igények
merültek fe| a játszőtéľ tekintetéb en (aszfa|tozott spoľtpálya köľüli labdafogó kerítés megerősítése,kiegészitó
aszfaltburkolatú gyalogos járdafelü|et |étrehozása, ivókút körüli folyóka javitása). A felmerült kivitelezési
munkálatok elvégzésére szükséges a projekt költségvetését bruttó 4'500.000 Ft önerővel kiegészíteni.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgyźhan a döntések meghozatalrźlraaKépviselő-testiilet jogosult.

,rA"

A Rév8 Zrt' je|en|egi projektmenedzseri feladatai a ľÉR-roZ ,,A,, pá|yázat tekintetében kibővülnek a

kommunikációs feladatok ellátásáva|, igy azok e||túźtsara szükséges a további projektmenedzseri díj

binositása'

Programelem
főváľosi

támosatás
támogatás
intenzitas

önkormányzati tĺnľész összesen

Pľojektmenedzsment 2 885 187 80,00% 721 297 3 606 484

Fel nem használt önkormányzati <inľész 675 244

Szükséges tinkormanyzati ttibbleťfedezet 46 053
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A Főváľosi onkormányzat a II. János Pál pźĺpa téri játszőtér tekintetében tett kivitelezési munkálatokkal
kapcsolatos javaslatainak megvalósítása érdekében saját forrás biztosítása sztikséges.

III. Döntés célja, pénzügyi hatása

,rA"

A döntés cé|1a, a ľÉn_roz ,,A,, pá|yázatban felszabaduló szabad pénzmaradványok felhasználása a

fővárosi támo gatás me gtaľtása célj ából.

A pá|yázatköltségvetésében levő önkormányzati onrész kismértékű _ 46.053.- Ft-os - emelése szükséges.

,rB"

A dontés célja továbbá, a TÉR_K)Z ,,Bu pćiyázat költségvetésében 4.500.000,- Ft önerő biztosítása a
projekt lebonyolítása során felmerĺilt kiegészítő játszőtéri munkák megvalósítása érdekében'

A projekt önkormányzati önrésszel való _ 4'500'000- Ft-os és 46.053,- Ft-os _ emelésének fedezete a 2016'
évi koltségvetési tervezetében szeľepel.

A hatźłrozat 1. pontjában szereplő tételek fedezete részben a Fővárosi onkormányzat pályázati
támogatäsźtból, részben peđig a 2015, évipénzmaradványokból áll.

fV. Jogszabályi kłiľnyezet

A Képviselő-testĹilet döntése aMagyarországhe|yi önkormányzataiľő| sző|ő 20|l. évi CLXXXIX. töľvény

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

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

IIa,ľÁnozaTI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

1. a Fővárosi onkormányzat és a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat kozőtt létrejött, a ,,Európa

Belvárosa pľogľam II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása'' című pá|yázat megvalósítására

vonatkozó Támogatási szerződést módosítja oly módon, hogy a pľogľam megvalósítása során fel nem

haszná|t fővárosi támogatást és önkormányzati önrészt átcsoportosítj a az a|źłbbitáblázat szeľint:

Ere deti Támogatás Szerződés szerint Módosított Tĺźmogatási Szerződés szerint

Programelem
Fővĺáľosi

támogatás

onkormiínyzati
<inrész

Programelem
Fővarosi

táĺnogatas

onkormrányzati

önrész

Kofaľagó utca 5. felújítás 6 782798 3 362 136 Kőfaragó utca 5. felújítrís 6 276 555 31ll 199

Krudy Gyula utca 5.

felújítás
r 629 019 807 481

Kľudy Gyula utca 5.

felújítfu
r 620 424 803 270

Krúdy Gyula utca 6.

felújítás
5 9s8 09s 2 953 343

Krudy Gyula utca 6.

felújítás
5 397 007 2 675 220

Belső Udvar Program I 500 000 0 Belso Udvar Pľogram 258 532 0

A JoHIRNkft. és a

CAPE közösségi

kulturális programjai

s 600 000 l 400 000

A JoHIRNkft. és a

CAPE közösségi

kulturális programjai

5 032 t07 L 258 02',7

Projektmenedzsment 20 000 000 5 000 000 Proiektmenędzsment 22885 187 5',t21297

Felelős: Polgáľmester

Határidő 2016. február 4.
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4.

ahatźLlozat 1. pontja szerinti költségátcsopoľtosítás miatt az Európa Belvárosa Program II' pá|yázathoz

eddig biztositott I34 728 482.- Ft önkormányzati öwészt 46 053.- Ft-tal megemeli.

Felelős: Polgarmester

Határidő: 2076. februźtr 4.

felkéri a Rév8 Zrt-t a határozat l ' pondában foglalt Támogatási Szerződés módosítási kérelem

összeállítására és benýjtására, egyben fe|batalmazza aPo|gármestert a kérelem a|áírástra.

ľelelös: Polgármester, Rév8 Zrt. vezérigazgatoja

Határidő: 2016. február 18.

amennyiben a Főváľosi onkormaĺyzat ahatźrozat 3. poĺrtja szerinti Támogatási Szerződés módosítási

kérelmet befogadja, fe|hata|mazza a Polgáľmestert a Támogatási szerződés módosítás a|áiräsára, abban

az esetben' ha az nem érint önkormányzati forrásbevonást, vagy az elfogadott program elemęinek

lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: Polgármesteľ

Határidő: A Fővárosi onkormányzat jőváhagyását követően azonnal

a ľÉR_roz ,,B,, pá|yázathoz önkormányzati önĺészt rendel, amely a projekt költségvetését 4.500.000.-

Ft-tal megemeli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. február 4.

A döntés végrehajtásáúvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt.o Polgáľmesteľi Kabinet

Budapest, 207 6' januźlr f6.

5.

polgármester f1, i

Torvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

1ĺ,U'
dľ. Szilágyi I)emeteľ

képviselő

dą
dľ.I(ocsis ]VIáté

M

kr,ka

képviselő

&

a|jegyző


