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testüIete szímára

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Józsefuiíľos az elmúlt koze| egy évtizedben jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a
kerĹilet átgonđolt stratégifü mentén, harmonikusan fejlődjön. Ennek bizonyítéka az a számos
fejlesztési pľogram (pl. EUB, MNP stb. programok), amelyek során a keľĹilet a fenntaľtható
fejlődést szem előtt tartra az urbanisńika eszkoztaraÍIak széles körét haszná|ta fe|. Az elmúlt
időszak eredményei folytrĺn Józsefulíľosban a szźtmtalan megújított épület mellett a főváros talán
legszebb kĺizterei is létĘ<ittek, amelyek jelentősen j avitják a kerületről alkotott képet.

A Magyar Urbanisztikai Tarsaság |968 őta Hilđ Jlános-dijja| ismeľi el a településfejlesztésben,
illetve a településrendezésben kiemelkedő eredményt eléľő települések, illetve személyek munkáját.
|996 őta a piíľos években a települési, pfuatlanokban pedig az egyéni Hild Jrínos-díjak źLtadásáÍa
kerül sor.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté, polgáľmesteľ

A képvise|ő-tęstiilęti ĺilés iclőpontja: f016. máľcius 03. , sz, napirenĺ|

Táľgy: Javas|at a települési Hild János.dij páiyázaton való ľészvéte|ľe

A napirendet rryuzálrt ülésen kell tárgyalni, a dĺintés elfogadasához egyszeríi/minősÍtett-szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x
A Varosgazdálkodási és PénzügyiBizottságĺEmberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek
az e(óteri esztés me stársy a|áséú.



A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pá|yázhatnak. A dijazottak emlékérmet és az
adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított vá|tozatźi kötelesek emlékműként
kĺjztérľe kiállítva, vagy központi helyen lévő éptilet falźlra szerelve emléktáblaként elhelyezni.
A díj elnyeľéséľe tekintettel Józsefuiĺľos célfudatos, fenntaľtható, integrált, stratégiai
telepiilésfejlesztésére jó eséllyel indulhat keľtiletĺink is. A díjra keľületiink az elmilJt, sztlk tíz évben
végrehajtott településfejlesztési progľamjaival indulną amelyek közül kiemelten: az Euľópa
Belvárosa Program, a Magdolna Negyed Progĺam, Coľvin Sétany Program, valamint egyéb önerős
közterulet fejlesztések' egyéb beľuhazások programokkal.
A pá|yázat benyújtasához szfüséges a Képviselő-testĹiletnek dĺintenie a pá|yźnaton való indulásľól
és a polgármesteľ fe|hata|mazásźlrő| annak érdekében, hogy a benyijtáshoz szükséges
dokumentumok és nyilatkozat a|źúrásra keľüljenek. A pá|yźzat benyujtásanak további feltétele
bruttó 100,0 e Ft nevezési díj áfutalással töľténo megťtzetése a Magyar Urbanisztikai Tudáskĺizpont
Nkft. bankszámlájfua.

II. A beteľjesztés indoka

A pá|yźnat benyújtásának hataridej e 2016. maľcius 7. 12 óľa, mely hataľidő betaľtása éľđekében
szfüséges a Képviselő-testület đöntéseinek meghozata|a a páIytuaton való induláshoz. Az
előterjesztés mellékletétképezi apáiyźľ:ati felhívás és a jelentkezési lap.

III. Döntés célja' pénzü5ri hatása

A döntés célja, hogy onkoľmlínyzat pá|yźzatot nyújtson be a települési Hild Jlínos-díj felhívásra,
annak érdekében, hogy az ađományozható első 3 helyezésbol az egyiket elnyerje. A kerületĹink
szárnźlra való kedvező dĺjntés esetén megtartandó nyilvános sajtóesemények (kiállítás,
sajtótájékońatők) tovább javíthatjak a Józsefuarosrólkialakult képet és ĺiľegbíthetik híľnevét.

ApáIyázat benyújtása pénztigyi voĺuatta|jar. A pályźzaton való indulás feltétele a bruttó 100,0 e Ft
nevezési díj befizetése. A díj megnyeľése esetén, annak nagyított másolatanak közteľĹileten való
kihelyezésének költségei előzetes becslés a|apján 500,0 e Ft köľiil vźrhatőak. osszesen 600,0 e Ft
fedezet szfüséges, melyet javaslok a miĺkcidési általános taÍta|ékrő| biztosítani.

IV. Jogszabályi ktirny ezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarorczág helyi önkotmányzatairól szóló 20||. évi CL)ooilX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Ha,ľÁnozĺ.u JAvASLAT

A Képvĺselő-testület úgy dönt' hogy

1. tźmogatja Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat indulását a20|6. évi
Hild János-đíj pá|yźzaton az elmúlt évek keľĺiletfejlesztési eredményeinek bemutatásźpa|.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatźlridő: 2016. mĺĺľcius 03.

2, fe|hata|mazza a polgźtrmesteľt a pá|yźnat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a|áírásźna
és benyújtásaľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatánđő: 20t6. marcius 03.
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3. a) anevezési díj 100,0 e Ft osszegét és a cím elnyeľése esetén (apá|yazati kiírásban előírt
módon) a díj nagyított másolatanak elhelyezéséte - egy kijelölt kĺjztenileten vagy kĺizponti
helyen lévő épületen- 500,0 e Ft-ot biztosít a műkcidési általrínos taľtalék terhére.

b) az a) porrtban foglaltak miatt a miatt az onkormĺínyzatkíadás 11107-01 cím mfüödési cél
és általános taľtalékon belül az áItalźnos taľtalék - kötelező feladat - e|őirźnyzatárő| 600,0
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ önként váIIaLt feladat - dologi e|őittnyzatéra.

c) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő
mó do sításĺán áI a hatźr o zatb an fo gl altakat Ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: a) és b) pontok esetében 20|6. szeptember 30. c) pont esetében a 20|6. évi
költségvetés következő módosítäsa

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt,Yárosépítészeti tigyosztály
Budapest, 2016. februar 22.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

/ ĺ/lĺ/, /űi*l. fu'
dr'Mé{zá'r Erika

aljegyzo
iÜ.l.. i[ľ.''4" ?
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MUT

PáIyázati Felhívás
A Magyar Urbanisztikai Táľsaság álta| alapított telepü|ési
HILD JANOS.DIJ 2016 elnyerésére

r. ÁItaIános feltételek
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2o16.ban 35' alka|ommal adományoz
te|epiilési Hild János-díjat, a teleptilés céltudatos, fenntartható, integrá|t, stratégiai
teIepü|ésfejlesztés terén kimagasló eredményeket e|ért önkormányzatoknak'
A díj e|nyerésééft a tetepüIési önkormányzatok pályázhatnak'
A te|epÜlésĺ Hi|d János-díj egy a|kalommal tegfeljebb három pá|yázőnak adható. A
díjazottak em|ékérmet és az adományozásról szó|ó ok|eve|et kapnak, az érem nagyított
vá|tozatát kötelesek em|ékműként köztérre kĺá||ítva, Va9Y központi he|yen |évő épü|et
fa|ára szere|ve em|éktáb|aként e| he|yezni.
A |egfe|jebb három díj e|osztása során kÜ|ön kerÜ|nek e|bírá|ásra a 2000 fő a|atti, a 2000-
20.000 fő közöttĺ, és a 20.000 fő fe|etti Iakos számú telepti|ések pályázatai. A |egfeljebb
három díjnak az egyes kategóriák közotti megosz|ásáró| a beérkezett pá|yázatok
színvona|ának fĺgyelembe véte|éve| a MUT E|nökséqe dont.
A díjat a MUT Elnöksége íté|i oda, az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozatĺ és
terÜ|eti csopoftvezetőinek, a terÜletĺ főépítészeknek és a regioná|is fejlesztési
ügynökségeknek a véleményét ĺs kikérve.

2, A pá|yázaton való részvéteI feltételei
Pályázatot nyújthat be minden olyan önkoľmányzat, amelyik hosszabb ideje -
|ega|ább nyolc éve . dokumentá|tan tudatos, célszeríĺ stľatégia alapján tervezi
és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejtődéséhez a|ka|mazva az
urbanisztika eszköztáľának széles körét.
Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, aho| az e|őírt, és a stratégiát
bemutató tervi eszkozok rende|kezésre ál|nak, összhangban vannak a megva|ósu|ó
beruházásokka|, amelyek kĺegyensú|yozottan gazdá|kodnak, és a tervezett fej|esztések
szé|eskörű po|ĺtikai és társadaImĺ egyetértésse| bírnak'
A páIyázat benyújtói a je|entkezésĺ lapon talá|ható nyiIatkozatban vál|a|ják a
nyĺlvánosságot, és azt, hogy a dU e|nyerése esetén annak megfele|ően nagyított
változatát em|éktábIa, va9Y em|ékmű formájában közteruIetrő| jól |átható módon
elhelyezĺk, magas szintű vezetőjükkel képvise|tetik magukat a MUT á|tal szervezett
dí;átadáson, i||etve saját teIepulésükön is ünnepé|yes körülmények között díjátadó
Ünnepséget rendeznek, a szé|es korĹí nyilvánosság biztosításáva|.
A pá|yázőknak esetenként biztosítaniuk ke|l a Bírá|óbizottság számára az érintett
terü|etek és kornyezetük, továbbá szükség esetén a határo|ó terü|etek, épÜ|etek
megtekintését. R látogatás időpontjáró| 3 munkanappa| korábban a MUT Eĺnöksége
írásbe|i értesítést kÜ|d e-maiIen.
A pályázaton va|ó részvéte| fe|tétele továbbá a bruttó 1oo.o0o,- nevezési díjnak a MUT
Nkft' 11709002-20603557 sz. bankszám|ájára va|ó e|őzetes átutalása.

3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap
E|érhető a WWW.mut.hu oldalon.
További fe|vi|ágosítást ad a Magyar Urbanĺsztikaĺ Társaság Titkársága a 06 I 215-5794
teIefonszámon.
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a. A pá|yázat beadása
A pá|yázatot a település önkormányzata nyújthatja be, bľuttó 1oo.ooo'. (százezer)
forint nevezési díjnak a pályázatot |ebonyolító Magyar Urbanĺsztĺkai Tudásközpont Nkft.
bankszám|ájára (oTP Bank Nyrt. 11709002-20603557) átutalássa| történő megfizetését
követően a pá|yamunkát postai, vagy gyorspostaĺ ktjldeményként, Vagy személyesen
(munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között) |ehet beadni 2016. március 7. Lz őráig a
Magyar Urbanisztikai Társaságnak (1094 Budapest, IX. Liliom u. 4B.).
A MUT E|nöksége a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pá|yaműveket
bírá|at nélkü| kizárya a pá|yázatból'

5. Pályázati díj
A te|epü|ési Hĺ|d János-díj |egfe|jebb három pá|yázónak adható. Megfe|e|ő minőségű
pá|yamunkák hiányában az E|nökség nem díjaz vagy kevesebb díjat ad ki.

A MUT Elnöksége |egkésőbb 2016. március 31.ig nyitvánosságra lĺlozza a
díjazottakat, és legkésőbb 2016. június 15-i9 gondoskodik a díjak iinnepé|yes
ktirü|mények között töľténő átadásáľó|, és az ezze| kapcso|atos nyi|vánossági
munkáró!, mind a szak., mind pedig az országos sajtóban.

6. A pályázat elbírálása
A települési Hi|d János-díj pályázatokró| a MUT E|nöksége dont. A döntést megelőzően a
pá|yázatok értéke|ésében va|ó részvéte|re az E|nokség felkérheti:
- a terÜ|eti csopoľtok, tagozatok vezetőit,
- az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek de|egáltjait,
- továbbá mindazon személyeket és szervezeteket, akiket/ame|yeket erre a Társaság

E|noksége a benyújtott dokumentumok szakszerű e|bírálása érdekében alkaImasnaŔ
tart,

A döntés e|őtt az E|nökség kikérhetĺ az ilIetékes Á||aml Főépítész, vaIamint a Regĺoná|is
Fej lesztési Ü9 ynökség igazgatőjána k vé| em ényét ĺs.
A pá|yázat során csak az elmrilt tíz évben teľvezett és megva|ósított akciók
kerli lnek elbírálásra'

7. A pá|yázatra benyújtandó munkarészek
Apá|yázatra a kitö|tött jelentkezési |ap me||ék|eteként be kel| adni:. Rövid (legfe|jebb öt otda|as) összefog|aló ismertetőt a te|epÜlés he|yzetéről,

folyamataĺrő|, a fej|ődés érdekében e|határozott stratégĺáról (a cé|rő|, és az annak
e|érése érdekében tervezett akciókró|, vaIamint azok megvalósu|ásáró|), a
Iegfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelö|éséve|, a társadaImĺ részvéte|
és a sokszerep|ős partnerség érdekében megva|ósított |épésekrő| (a pá|yázat
me||ék|eteként kiadott tartalmi váz|at fe|használásáva|)'

r A település hatá|yos Integrált Te|epülésfej|esztési Stratégiáját, va|amint - haezt mege|őzően készü|t - TelepÜ|ésfejlesztési Koncepcióját, Vagy Integrá|t
Városfejlesztési Stratégĺáját, amelynek alapján az e|mú|t tíz évben városfejĺesztésĺ,
Vagy rehabi|ĺtációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan
megva |ósu|ta k (csak d ígitálĺsan, pdf formátu m ban).. Azoknak a pľogramoknak, kulcsprojekteknek az akcióteľvét, vagy
megvalósítási tanu|mányát, amelynek a|apján a program , vagY projekt megvalósult
(csak digitá|ĺsan, pdf formátumban).

. Négy darab kiál|ítható tabtót az alábbi formai követe|ményekke|:
. Méret: 70x100 cm,
. Álló formátum,
. Kasírozva kizárő|ag habkarton |apra (műanyag |ap nem

megfeIe|ő),
. Erdekes, figye|emfe|ke|tő és igényes grafikáva| és kivĺtelezésse|. A tab|óknak az alábbi elemeket taÉaImaznia ke||:
. MUT |ogót (|etolthető a WWW.mut.hu o|da|ró|),

Ą



. A,,Te|epü|ési Hild János-díj 2oI5,, Fe|iratot,

. A pá|yázó te|epu|és nevét
o A stratégia és megva|ósu|ásának kiá||ításon va|ó

bemutathatósága érdekében, a |egfontosabb tartalmi e|emeket
bemutató rövid, tömor, közérthető, jól o|vasható szovegeket

. Sok képet, i|lusztrációt, tervrajzot, stb.

A pá|yázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomago|ásban ke||
benyújtani, de a pá|yázat nem tĺtkos. A csomago|áson be|ü| ke|l e|helyeznĺ a je|en
kiíráshoz csato|t jeIentkezési lapot, a poIgármesteri nyilatkozatot a kiírásban fogIalt
fe|téte|ek vá||alásáró|, és a részvéte|i díj megfizetését igazo|ő bizony|at (p|.
bankszámIakivonat, feIadóvevény, stb.) másolatát.

8. A pá|yamíivek bemutatása
A nyertes pá|yaművek a MUT tu|ajdonába kerü|nek, azokat a MUT a dí3átadást követően
nyi|vános kiá||ításon bemutatja' A díjazásban és jutalomban nem részesÜ|t tervek az
eredményhirdetéstő| számított 90 napon belÜl a benyújtás he|yén átvehetők' Az
eredményhirdetéstő| számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre
kerÜlnek.

Budapest, 2OL5. november 20.
A Magyar Urbanisztĺkai Társaság E|noksége
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!,sz' melléklet
Ko rá b b a n te l e p ii l é s i H I LD l Á t,l o s- p ílj a I ki t íi ntetett te l e p ü I ése k

1968

1969

1970

L97t
L972

SaIgótarján

Sopron

Székesfehérvár
Szombathely

Győr

Debrecen

Mezőhegyes
Csongrád

Pécs

Ajka
Sárospatak

Kiskunhalas

Mosonmagyaróvár
Pápa

Kaposvár

Budapest IX. kerĹi|ete

Szentgotthárd
Tokaj
Hódmezővásárhely

Csenger
Csurgó
Szerencs
BerettyóújfaIu
Paloznak

Barcs
Heves
Martfű
Gyongyos

Hajós
BaIatonbog|ár
Mohács

Gödöllő
MórahaIom
Tapolca

Nagyatád
Vasvár
Kötcse

BaIatonfÜred
Gyula

Hajdúböszörmény
Makó

Budapest XIII. kerÜ|ete
Mosonmagyaróvár

Budajenő,
Nagykőrös,
Vác

1984

1986

Ĺ987

1988

1989

1990

1996

1998

2000

2002

2ÍJ04

2006

2008

2010

20L2

20Ĺ4

Ĺ973 Budapest

L974 Gyula

Ĺ975 ZaIaegerszeg
Szekszárd

L976 Kecskemét

L977 Szolnok
Eger

t97a Kőszeg
Nyíregyháza

Ĺg7g Szeged

198O Szentendre

1981 MátészaIka
Nagykanizsa

1982 Kazincbarcika
Sárvár

1983 Nagyatád

\
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JELENTKEZÉsI LAP

A Te|epülési HILD rÁľos.pÍJ 2016' páIyázatára

A te|epülés lakosszáma:
TILJ >2ooofő

! z ooo-2o ooo fő
n
LJ < 20 ooo fő

Eddigi telepü!ési szintű díjak' elismerések:

-A Bírálóbizottság képviselője ezen szemé|yt értesíti a pályázattaI kapcso|atos aktuá|ĺs
tudniva|ókró|.

Nyilatkozat

A benevezett te|epÜlés pá|yázaton va|ó indításához hozzájáru|ok, megtekintését biztosítom,
valamint vá|la|om a pá|yázatta| járó nyilvánosságot. A pá|yázati hirdetmény fe|téte|eit
magamra nézve köte|ezőnek ismerem e|' A benyújtott dokumentácĺó adatai és információi
megfe|elnek a va|óságnak.

Kelt:...........
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A kapcso|attaľtó adatai*:

PoIgármester


