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Tárgyz Javaslat a Főváľosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabáiyairól szĺí,ló
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi x

Határozati javas|at a bizoÍtság számźra: A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi
Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őteriesztés megtáľgya|ását'

Tisztelt Képviselő.testület!

I. TényáIlás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Fővárosi Kĺ]zgyulés 604/2016. (IY.27.)szźtmú hatźrozatźtval és a Főviíľosi Vaľosľehabilitációs Keret
felhasznźiásanak szabźiyairől szóló 27l20I3. (IV.18.) számú Fővarosi Közgyúlési rendelet alapjána
Főváľosi Önkormlányzat akerĹileti önkoľmányzatok szálnźľ:a közteľtiletek komplex megújításaľa és
közösségi célú viĺľosrehabilitációs programok megvalósításárapźiyázatot hirdetett meg ľÉn_roz
címen az a|ábbiak szerint:

Közteľületek komplex megr'ijítása (,,A'' pľogľam): A program olyan fejlesztéseket kíván támogatni,
amelyek keretében a város egésze, vagy a településrész szempontjából meghatźrozó szerepű városi
közterü|et, vagy közösségi használatľa átadott terület, és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó egyéb
ingatlanok (intézmények' kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok stb.) felújítása' bővítese
összehangoltan, együttesen történik. Emellett a köaeľületek fizikai megújítása és a közösségi ľészvétel áItal
létrej övő társada|mi meguj ítás összekapcsolódik.

Kiizłisségi célrĺ városľehabilitációs pľogľamok (,,B'' pľogľam): E progľam keľetében a ktizösségi
haszná|atű, kisléptékiĺ vagy önmagában egy épületet érintő beavatkozások ösztönzésére nyílik lehetőség. Ez
a tźtmogatási program hozzájáru| a helyi közösségek egyĹittľnűkodésének erősítéséhez z A .&"z+asági aktivitás

.#"ili-łiĺ:..:,i: i ĺ

?il1ĺ!ĺ,J^ ĺ ?Ę l4Lsĺl,(ŕĺJ & ú.l.l _D7 
ď'{ĺ,



növeléséhez, új, vagy megújuló szolgáltatások megjelenéséhez, illetve javítja az ađoĹl településľész
ellátottságát, a városi mikrokörnyezet minőségét.

A pźiyázatok támogatásľa osszesen 3.500 millió forint fordíthatő, pá|yázatonként aZ ,,'Ä,, jelű program esetén

500 millió forint, ä ,,B,, jelű progľam esetén 250 millió forint támogatás nyerhető el (a pá|yázati kiitás az
előterj esĺés mellékletét képezi).

TÉR_KÖZ pá|yázatot a Fovárosi onkormányzat 20|3. évben írt ki először, akkoľ a Józsefvárosi
onkormányzat mind aZ,,A,,, mind a,,B'' jelű progľamok kapcsán sikeres pá|yázatot nyujtott be.Pá|yázati
támogatással valósult meg a Palotanegyed fejlesztését cé|ző Európa Belvárosa Program II. üteme, illetve a

Népszínház Köľ a Po|gári Értékekért Egyesülettel együttmrĺködésben a II. János Pá| pápa térí játszőtér

felújítása és programokkal, rendezvényekkel való megtöltése.

Az Európa Belvárosa Program II. üteme három fő programelemből állt:

- Köztertiletfejlesztés

Megújításra került a Gutenberg tér és a Bródy Sándor utca ery szakasza, kutyaftlttató kertilt kialakításra
a Gyulaí Pál utcában, a Pollack Mihály téren novények és utcabútorok kerültek elhelyezésre.

- TársasháziProgram

22 társasház kisebb-nagyobb volumeniĺ felújítása valósult meg

- Kozösségépitőés identitáserősítő programok

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület bevonásával valósult meg a,,Mi büszke Bĺódy Sándor utcaiak'' és

a ,,Megélt töľténelem'' programelem, illetve megĺendezésre került tĺjbb lakossági rendezvény

Úi elemtent, de a pźl|ytlzatkeretében indult el a Koľtárs Ga|ériaNegyed Program, melynek keretében négy
önkormányzatiuz|ethe|yiség kerül felújításra, ahol a tervek szerint kortárs ga|ériáknyílhatnak'

Javasoljuk, hogy a most meghirdetett pźúyázaton ismételten induljon el a Józsefuáľosi tnkormányzat, a
pá|yázat tźrgya a Palotanegyed további komplex fejlesztése, az Európa Belvárosa Progľam III. üteme, a

koľábbi programelemek megtartásával, bovítésével, újratervezésével' az a|źbbiak szerint:

- Közteri'ilet fejlesztés pIogľam
Megújításra javasoljuk a Szentkiľályiutcát, Puskin ltcát, a Trefort utcát, a Rökk Szilárd utcát és a Bródy
Sándor még fel nem újított' Vas utca és Pollack Mihály tér kozöÍti szakaszźú. A pá|yázathoz szükséges a
Szentkiľályi utca, Puskin utca köĺerület felújítási terveinek elkészítése, továbbá a Rökk Szilárd, Trefoľt és

Bródy Sándor utcák meglévő terveinek a felülvizsgá|ata. A tervezés költségeire bruttó 6 millió forint
fedezetet j avasolunk elkĹilöníteni.

- TársasháziProgram
Az Európa Belvárosa Program II. titemében a lehetséges egyĹittműködő partnerek köre a Palotanegyed
területén belül úgynevezett Beavatkozási Teriilet-re korlátozódott. Javasoljuk az t$ pä|yázatban a

Palotanegyed teljes területét (}IVT III _ Múzeum korút - Rákóczi út _ József körút _ Üĺoi ĺt á|ta| határo\t
terület) érintse a bevonható együttmiĺködő paľtner társasházak köre. A partneľek kivá|asztása a mege|oző

ütemhez hasonló eljárással történik. A Fővárosi tnkormányzat źúta| megfogalmazoÍt pá|yázati kiírással
osszhangban előný élveznek azok a társasházi pályamunkák' amelyek a városkép és váľosi környezet
javitásźń, az épitett, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megórzését, megújítását és

ezálta| az érintett városrészek vonzerejének növelését cé|ozzźlk.

- Közösségépitő és identitáserősítő programok
A progľamelem helyi civl|szervezetek és közösségek bevonásával kertil kidolgozásra'

- Vállalkozásé|énkitési program

Az Európa Belvárosa Program egyik fő cé|ja a helyi gazdasági élet fellendítésének, a vállalkozások
segítése. Ennek eredményeképp született meg a Hl3 Diák. és Vállalkozásfejlesztési Központ, ahol sikeres
inkubációs programok indultak el. A pályázat összęźil|ítása során javasoljuk a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási



Központ Zrt. és a Hl3 szakembereinek bevonásával megvizsgálni annak lehetőségét, hogy kihasználatlan
önkormányzati helyiségek milyen feltételekkel vonhatók be pľogľamba.

Apá|yázat beadásának határídeje f016. szeptember 30.

Apáiyázat összeáIlításához az alábbi előkészítő munkákat kell elvégezni:

- Közterület pľogram előkészítése,tewezés,tervezoi költségvetések összeállítása,

- Társashźni program előkészítése' a programba bevonandó ttlrsashtvak kiválasztása, fe|űjítási teľvek
és tervezői költségvetések összeállítása,

- Egyeztetés a helyi civilszervezetekkel, közösségi programok megtervezése,

- Kötelezően benyújtandó dokumentumok (tulajdonlapok, helyszínrajzok stb.) beszerzése,

- P źůy ázatírźs, pá'|y ázat összeállítás.

Javasoljuk, hogy a ptł|yézat előkészítését, a páiytnati anyag összeállítását a Rév8 Zrt. végezze el, külön
feladatellátási szerződés keretében, ez a|ó| kivételt képez a Közterület pľogram' melyet a JGK Zrt.készít e|ó.

Fenti feladatok elvégzéséhez bruttó 6 millió forint forrás biztosítását javasoljuk a köztertilet tervezési
feladatok ellátrásríra és további bruttó 1 millió foľintot apá|yźnatmegírásával, összeállításával és a kötelezően
benyújtandó dokumentumok beszeľzésével kapcsolatos feladato|<ra, az alábbiak szerint:

- Földhivatali tulajdonlapok, hivatalos helyszínrajzok a programba bevont közteľületekről,
üzlethelyiségekľől és épületekről,

- Vé glege s pźiy źnati arry ag digita|izźL|ása, ny omtatźlsa, sokszoľosítása.

Továbbá fenti l millió forint a bizosíték, hogy bármilyen' a pźiyázat összeállítására rendelkezésre álló ľövid
hatĺáľidő alatt felmeriilő előre nem látható kö}tség fedezete biztosítva legyen.

Tájékoztatjuk a Képviselő-testiiletet, hogy a pźůyázat kiírását kovetően felmerülő, a pá|yáuat előkészítéséhez
kapcsolódó költségek egy része (pl. tervezési és eryéb járulékos költségek) a program teľhéľe, nyertes
p á|y źnat esetén, 5 DYo-ban elszámo lhatóak.

II. A beterjesztés indoka

A Főváľosi Váľosrehabilitációs Keret fe|haszná|ásának szabá|yaíről szóló 27l20I3' (IV.18.) sztlmtl
Fővarosi Közgyíilési rendelet a|apjźn a keľĹileti önkormányzatokszźtmfuameghiľdetett, közteriiletek
komplex megujításĺíľa és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósításaľa vonatkozó
rÉn_roz pá|yźzatontĺirténő részvételľől szóló döntés meghozatala a Képviselő-testiilet hatáskĺjre.

III. Döntés célja' pénziigyi hatása

A döntés célja' hogy az onkormányzat pźńyźnatot nýjtson be a Fővarosi Varosľehabilitációs Keľet
fe|haszná|ásanak szabźůyairol szóló 27l20t3. (IV.18.) szźlműFővaľosi Kĺizgyĺĺlési rendelet a|apjána
kerĹileti ĺinkoľmányzatok szétmźlra meghiľdetett, köZterĹiletek komplex megújításara és közĺisségi
célú vaľosrehabilitációs progľamok megvalósításaľa vonatkozó ľÉn_roz pá|yźnati felhívás
a|apjźn és ennek érdekében apźt|yázatbenyujtásrához szĺikséges előkészítő tevékenységeket elvégeztesse.

A pá|yźzat sikeres benyujt.ásához szükséges előkészítő tevékenységek elvégzéséhez bruttó 7 000 000 Ft
forrás szükséges, melyet javasolunk az á|talźnos taľtalékľól biztosítani.

rV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testĺilet döntését a Magyarország helyi önkormrányzatairól sző|ő 2071. évi CLXXXIX. törvény
41. $ (3) bekezdésén, az źů|aĺrlhźlztaĺtásrő| szől'ő 207l. évi CXCV. torvényen, valamint az á||amhánaŕásról
szóló törvény végrehajtásáľól szóló 368120| 1 ' (XII.3 1 .) Korm. rendelet 75. $-a a|apjźnhozza meg,

KéťĹikaza|ábbihatätrozati javaslatelfogadását.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Józsefváľosi onkormányzat páiyázatot nyújt be a Főváľosi Közgyíĺlés
604l2016.W.27.)szátmű határozata és a Főváľosi Váľosľehabilitációs Keľet felhasználásának
szabályairól szóló 27l2013.(Iv.18.) számrĺ Főváľosi Közgyűlési ľendelet alapján a keľĺileti
önkoľmányzatok szőtmára meghirdetett, ktizteľületek komplex megújításáľa és kiiztisségi célú
váľosľehabĺlĺtációs pľogľamok megvalósításáľa vonatkozo ľnn-roZ pá./lyáĺ:at keretén beliil.

polgármester

2016. szeptember 30.

a határozat 1. pontjában foglalt páůyá.zat benyújtásához szĺikséges előkészítő munká|atok
elvégzésére és a páiyázat tisszeállítására felkéľi a Rév8 zrt.-t és felkéľi a Polgáľmesteľt az eľľe
vonatkozó megállapodás aláíľásáľa.

Felelős: Rév8 Zrt., polgármester

Hataĺidő: 2016. szeptember 30.

a) a páiyázat benyújtásálhoz szükséges előkészítő munlľák:

- KözterüIet pľogľam előkészítéseo teľvezés, tervezői költségvetések összeállítása, melyre
felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.-t,

- Társasházi pľogľam előkészítése' a pľogľamba bevonandó táľsasházak kiváiasztása,
felűj ítási teľvek és teruezői költségvetések iisszeállítása,

- Egyeztetés a helyĺ cĺvilszeľvezetekkel, ktiztisségi pľogľamok megteľvezése,

- Ktite|ezően benyújtandó dokumentumok (tulajdonlapok' helyszínĘzok stb.)

beszeľzése,

- Pá|yáłzatíráłs,páiyázattisszeállítás

elvégzéséľe 7 000 000 F.t saját foľrást biztosít'

b) az a) pontban fogtaltak miztt az onkoľmányzat kiadáls 11107-01 cím működési cél és

álta|ános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat . e|őirányzatából 7.000'0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím - önként vállalt feladat - dologĺ e|őirányzatáľa 1.000'0 e Ft-
ot, a felújítási előiľányzalára 6.000,0 e Ft.ot a ľÉn-xoZ kődszálmű pá|yánathoz a pá/lyáľ:at

előkészítésével kapcsolatos költségek fedezetéľe.

c) fe|kéľi a Polgáľmesteľt, hogy a költségvetésrőI szóló ľendelet kiivetkező módosításáná,J az a).
b) pontban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgĺármester

Határidő: a) pont esetén f0|6. szeptember 30. b) pont esetén 2016. június 2.; c) pont esetén a

f0|6. évi költsésvetésről szóló önkormánvzati ľendelet kö'vetkező módosítása

Felelős:

Hatráľidő:

,

3.
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A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zľt., Pénzügyi Ügyosztály, Polgáľmesteľi
Kabinet, Józsefváľosi Gazdálkodási KiizpontZÍt., Józsefváľos Köziisségeiéľt NonpľofrtZrt.

Budapest, 20|6. május 25. ľ /\|

Ä..|V
Szilágyi Demeteľ

képviselő

(*,'ń

"4,w
gáľmesteľ alpoĘ[áľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából ĺLtll a',!], -ľÜą, €-,7

Kr..MlészárĘrika /
aljegvzo 
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l. számú me||ék|et

A Fővárosĺ Közgyűlés a Fővárosi Városrehabi|itációs Keret felhaszná|ásának szabá|yairó| szó|ó

27ĺ2013, (lV.18.) számú Főv. Kgy' rende|etében (továbbiakban: Rendelet) biztositott jogkörében e|járva
pá|yázatot hirdet a következő programokra:

,,A', Program: Városrehabilitáció keretében megva|ósu|ó közterÜ|etek komp|ex megújítása

,,B', Prog ram : Közosség i célÚ városrehabi|itációs prog ramok

1. A programok cé|ja

A pá|yázatta| e|érhető programok keretében támogatás vehető igénybe a városkép és városi környezet
javĺtását, az épĺtett, természeti és ku|turá|is örökség, valamint a he|yi identitás megőzését, megújĺtását,
és ezá|tal az érintett városrészek vonzeĘének növelését szo|gá|ó programok megva|ósĺtásához.

2. A páIyázók ktire

A pá|yázaton a fővárosi kerületi Önkormányzatok vehetnek részt.
Egy pá|yáző több pá|yázatot is benyújthat.

3' A pá|yázatok keľetében e|nyerhető támogatás

A meghirdetett pá|yázat anyagi forrását a Rende|et 3. s (2) bekezdése a|apján a Fővárosi
VárosrehabiIitácios Kereten fenntartott pénzeszközök fedezik.

A támogatásra fordĺtható összesen: 3 500 mi||io Ft

- az,,A'' program esetében: |egfe|jebb 500 mi||ió Ft pá|yázatonként

- ä uB'' program esetében: |egfe|jebb 250 mi||ió Ft pályázatonként

Pä|yázni vissza nem térĺtendő, uti|agos pénzbe|i finanszírozás formájában nyújtott támogatásra |ehet.

4' A pályázatok részletes ismertetése

A komp|ex közterü|eti programok cé|ja, hogy a projektgazda onkormányzatok a közterületeken, vagy
közfoľga|om számäĺa megnyitott terÜleteken és ingatlanokon o|yan városmegújíto pĄekteket
indĺtsanak be, amelyben több fej|esztési e|em (közterület, kapcso|idó épü|et, közösségi részvétel)
összehangoltan erősiti egymást' A megva|ósu|ó fej|esztés révén o|yan új haszná|ati tarta|omnak ke|l

megva|ósu|nia a szükséges rekonstrukción tú|, ami:

- igazoltan valos társada|mi igényen a|apul, kia|akĺtását a városi é|etformábo| adodo új szokások az
adott he|yen megkövete|ik,
. ahiányzo funkcio he|yét be tudja tö|teni, és a terü|et |eértéke|ődését, sz|ömösödését megszünteti,
. a városi élet minőségének javĺtásával segĺti az é|etmódvá|tást,
- környezeti, társada|mi és gazdaság i szempontból fenntartható.

3-
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4.1. ,,A'' jelÍi program
Városľehabilitáció keretében megvalósuló ktizterületek komplex megújítása

A program o|yan fej|esztéseket kiván támogatni, ame|yek keretében:
- a város egésze, Vagy a te|epü|ésrész szempontjábo| meghatározó szerepĹĺ városi közterÜlet,

vagy közösségi haszná|atra átadott terü|et, és a hozzá funkcionálisan kapcsolodó egyéb
ingat|anok (intézmények, kereskedelmi |étesitmények, |akóingat|anok stb.) fe|újĺtása, bővĺtése
összehango|tan, együttesen történik, és

- a közterületek fizikai megújítása és a társada|mi megújĺtás osszekapcsolódik (pl.: a helyi
közösségek projektben va|o részvételéve| a helyi társada|mi kohézii erősödik, Vagy a
fe|értékelődő közterÜlet a környék társadalmi folyamataira igazo|hatoan pozitĺv hatást gyakorol)'

4.1.1. A pályázattal támogatható munkák

A fe|Újĺtással szemben támasztott komp|exitás célja, hogy egy terti|et rehabi|itációj a az A1 , A2, A3, A4,
csoportokban felsorolt tevékenységek közÜl minél több, egymást erősítő beavatkozás együttes
alka|mazásával valósu|jon meg. A pá|yázatra benyújtott programoknak a megjeĺölt tevékenység
csoportokbó| |ega|ább 1 -1 elemet köte|ező tarta|maznia.

A1) Közterületek közlekedésife|ületeinek megújítása a kapcsolódó bontási munkákkal:
- új gya|ogos, kerékpáros fe|Ü|etek |étesĺtése Vagy a meglévő utak vegyes forga|mú utakká

történő a|akitása, kerékpáros köz|ekedéshez szükséges |étesítmények kia|akĺtása (pihenők,

táro|ók, kapcso|odó szo|gáltatások),

- parko|ók ökologikus szemlé|etű megújĺtása a csapadékvíz keze|és szempontjainak figye|embe
véte|ével (p|.: vĺzáteresztő burko|atok, e|szivárogtató rendszer kiépítése, zö|dfe|ü|etek

csapadékvĺz megtarto.képességének kihaszná|ásáva|). okologikus szem|é|etű közterület
fe|Újĺtás keretében csapadékvĺz he|yben tartása, sze|ektív hu||adék-gyűjtok elhe|yezése a
városképbe va|i i||esztés Íigye|embe véte|éve|, információs rendszerek kiépĺtése, fe|újítása

A2) Közterületek tájépítészeti elemeinek megújítása a kapcso|ódó bontási munkákkaI:
. Táji, városképi e|emek (p|', kőfa|, lépcső, kerĺtés,) e|készitése, e|he|yezése, fe|újítása, pót|ása

- Zöldfe|ületi rehabiIitáció, növénýe|epĺtés

- Utcabútorok, szabadĺdős tevékenységet szolgáló eszközök eIhe|yezése (p|: szabadtéri
sporteszközök, játszóeszközök stb.)

- Kozterü|et funkcióbővĺtő fe|újĺtását szo|gá|ó, új, közösségi használati tartalomma| biri elemek
e|he|yezése (p|: közösségi fórum, játszótér, sportterÜ|et, a|ka|mi piac stb.)

A3) Közterülethez kapcsolódó épületek, épü|etrészek és he|yiségek te|jes vagy rész|eges
fe|újítása' bontása, építés:

- Haszná|aton kĺvüli ingat|an, te|ek hasznosĺtása közösségi funkció (pl. kert, sportlétesĺtmény,
stb...)cé|jából, vagy a kozterü|eti há|őzat bővĺtése érdekében,

- Közterti|ethez funkcioná|isan kapcso|odó haszná|aton kĺvti|i vagy a|ulhasznosĺtott épületek vagy
épÜ letrészek felúj ĺtása kozösség i fun kciót szo lgá|i célokra,

- Fö|dszinti üres he|yiségek közösségi funkciót szo|gáló fe|újítása,

- Közterü|ette| határos térképző e|emek fe|újĺtása' homlokzat rehabi|itácioja, Vagy a hom|okzat
fe|újĺtása az épü|et energetikai korszerűsítésének keretében (p|: kü|téri zoldfa|)'

- Közterü|ethez kapcsolódo városképet rontó épÜ|etek vagy épületrészek bontása, fe|újĺtása,

I
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l. számú me||ék|et

- onkormányzati bér|akások éptiletének fe|újĺtása, energiatakarékosságot szolgá|ó
korszerűsĺtése,

- Közteľü|et funkcióbővĺtő fe|újĺtását szo|gá|ó, Új, közösségi használati tarta|omma| bĺró köztéri
építmény e|helyezése, épĺtése

A4) Nem beruházási cé|ú, kĺizösségformáló, kiegészítő e|emek:
- A prqekt társada|masĺtását szolgálo kommunikációs és tájékoztatásĺ eszközök (p|. online felÜlet

stb.)

- A helyi arculatot, identitást erősítő, he|yiek bevonását célzó innovatĺv, kreatív, közösségformá|ó
tevékenységek (p|. kulturá|is progľamok, speciá|is piacok, kiá|lĺtások, kiadványok, köztéri
installációk, street art, közosségi épĺtőtáborok stb')

. Kornyezettudatosságot erősítő, szemlé|etformáló társada|mi akciók (p|. zö|dudvarok, közösségi
növényÜltetések, fásítások, tanösvények, újrahasznosítást népszerĹĺsĺtő programok stb.)

4.2. ,,B'' jelĺi program
Közösségi célú városľehabi litáclós programok

A program o|yan fej|esztéseket kĺván támogatni, amelyek keretében:
- ösztönzi a közterü|etre, Vagy közösségi haszná|atra átadott terü|etre, telekre, vagy épü|etre

kiterjedő, o|yan kis|éptékĹĺ beavatkozásokat, ame|yek hozzĄáru|nak a he|yĺ közosségek
erősĺtéséhez, a gazdasági aktivĺtás növe|éséhez, új, Vagy megúju|ó szo|gáltatások
megje|enéséhez, i|letve javĺtják az adott te|epülésrész e||átottságát, a városi mikrokörnyezet
minőségét.

. |ehetőség adodik a spontán je|entkező városi folyamatok számára, a he|y adottságainak
kihasználására és a he|yszín fe|értéke|ődésére foghíjak, a|u|hasznosĺtott területek, ingat|anok
átmeneti hasznosĺtásával (városi területek köztes hasznosítása), a városmegújĺtás he|y

specifikus, innovatív midjain.

4.2.1. 
^ 

pályázattal támogatható munkák

Közösségi cé||al:

- épÜ|etek, épĺtményeklétesĺtése, fe|újítása,

- belső udvarok, kertek innovatív felújĺtása,

- üres ingat|anok (épü|etek, he|yiségek) hasznosítása,

- öko|ogikus szem|é|etĹĺ épü|et-fe|újĺtások (p|.: zöld tetők, zöld fa|ak |étesĺtése az épti|etek
energia fe|használásának javítására, ehhez kapcso|ódó épti|et-felújĺtási munkák), csapadékvĺz
mikro térségi megtartása,

. foghíjak átmenetĺ hasznosĺtása p|. közösségi kertek létrehozása, játszóterek létesĺtése á|ta|,

- a|uIhasznosĺtott közterü|etekidőszakos hasznosĺtása,

- komp|ex közterü|et-fejlesztesi projektek kiegészĺtése kisléptékű funkciova| (p|' gya|ogos.hĺd'
kü |téri spo rUjátszó feĺüĺetek, paľképü|etek stb'),

- a projekt társadalmasĺtását szo|gá|ó eszközok (p|.: workshop, közösségi programok, innovatív
on|ĺne fe|í.i|et stb.)

,i,
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Pá|yázati alapelvek:

Á|ta|ános elvárás mind az ,,A', és mind a ,,B'' program esetében, hogy az önkormányzatok
fejlesztései szélesköľű együttműkodésse| va|ósu|janak meg, és ennek érdekében a he|yi

partnerek közott együttműködés jöjjön |étre' amely mind a tervezésben, mind pedig a
megva|ósításban és a fenntartásban megnyi|vánul, p|. he|yi lakosság igényeinek fe|mérése,
közosségi tervezés meghirdetése, kozosségi megva|ósĺtás, fenntartássa| kapcso|atos munkák
megosztása.

Felhĺvjuk a figye|met, hogy a tervezéssel éľintett teľÜlethez kapcsolódó kozmű szo|gá|tato

cégekke| - az épĺtési fe|adatok megva|ositásához_ szÜkséges az előzetes egyeztetés annak
érdekében, hogy a közmű cégek tervezett fej|esztéseive| osszehangoltan, az előĺrásoknak
megfelelően valósu|janak meg a projektek. Pl' a közvi|ágítási rendszerbe történő beavatkozás,
áta|akĺtás esetén az elfogadott Budapest Vi|ágítási Mesterterwe| összhangban kel| kia|akĺtani
az új, korszerű közvi|ágĺtási infrastruktúrát. Az előzetes egyeztetésekrő| a he|yszĺnen készÜ|t
jeg yző kö nyveket ké rj ü k a pá|y ázat me| |éklete ként be nyújta n i.

4.4. Atámogatásokmértéke
,,A'' és ,,B'' programok esetében egyaránt

4.4.1. Azegyes cé|okra nyújtható támogatások méńéke

- A Fővárosi onkormányzat tulajdonában |évő közterületeken végzett fe|adatokhoz, valamĺnt
intézmények, helyiségek és |akóépü|etek fe|újĺtásához, áta|akĺtásához és bővĺtéséhez az építés
és eszközbeszezési munkák költségének |egfe|jebb 7S,/,-ára nyerhető e|támogatás,

- A kerü|etĺ önkormányzatok tu|ajdonában lévő közterü|eteken végzett fe|adatokhoz, va|amint

intézmények, he|yiségek es |akóépü|etek fe|újĺtásához, áÍa|akĺtásához és bővĺtéséhez az
építési és eszközbeszezési munkák kö|tségének legfe|jebb ôS%-áig,

- Egyházi, közhasznú a|apítvány tu|ajdonában |évő intézmények, he|yiségek és |akóépÜletek
fe|újításához, átalakĺtásához és bővíteséhez az épĺtési és eszközbeszezési munkák
költségének legfe|jebb 50%-áig,

- Az éľintett közterü|ethez kapcsotódó magántu|ajdonban (ideértve a társasházi és
|akásszövetkezeti tulajdonformát) lévő |akóépü|etek, kereskede|mi |étesĺtmények fe|újĺtásához,
átalakĺtásához és bővĺtésehez az építési és eszközbeszezési munkák ko|tségének |egfeljebb

50%.áig,

- Nem beruházási cé|ú közösségformá|i, kiegészítő e|emek kö|tségeinek |egfeljebb 50%-áig,

- A projekt e|őkészĺtéséhez (tervezési, járulékos költségek) a munkák költségének |egfe|jebb

50%.áig.

4.4.2, 
^támogatott 

mu n kák projekten belü| i arányainak meghatározása

- A nem beruházási tevékenységek költsége a projekt támogatásának legfe|jebb 5%.a lehet, de
|ega|ább 1%.

- A projekt előkészĺtési kö|tsége (tervezés, engedé|yeztetés, tanu|mányok készĺtése) a pĄekt
támogatásának legfe|jebb 8%-a |ehet.

- A támogatások a pro.;ekt összkoltségének 4.4'1, pontban meghatározott támogatási
intenzitásait nem ha|adhatják meg' Az egyes projektelemekre eső támogatások a 4.4,2,
pontban meghatározott be|ső arányoknak megfe|elő összeghatárokat nem léphetik át.

7i/r..,.ĺ,/
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5. A pályázat benyújtása:

5.1. Benyújtandódokumentumok:

A pá|yázatokat a kertiletiönkormányzatok nyÚjthatják be, mely hivata|os képviselője apá|yázat során a

kerü|et po|gármestere, szakmai koordinátora a kertilet főépĺtésze.
A programok kidolgozása és |ebonyo|ĺtása a pá|yáző önkormányzat fe|adata. A pályázatok

összeá||ĺtásához Kĺĺró a pá|yáza|i időszak alatt szakmai segítséget nyújthat, ame|ynek keretében
szakmai útmutatókat bocsáthat apá|yázők rende|kezésére (pl. aľcu|atiútmutató, tervezésisegéd|et).

5.í.1. A benyújtott pályázatoknak legalább az alábblakat kell tartalmaznia:

a pá|yázati fe l h ĺvás me| lé kletét ké pező Pá|yázati Adatla pot,

a programot átfogóan bemutató szakmai dokumentációt a projekt öná||ó elemeinek rész|etes

|eĺrásával. ezen be|ül kü|önösen:

a terÜletre vonatkozó érvényes szabá|yozási terv kivonatát,

a beavatkozásokkal érintett ingatlanok he|yszĺnrajzát (lega|ább M 1:1000 méretarányú

áttekintő térkép az egyes beavatkozásokkal érintett ingat|anokľó|; e.hite|es, 60 napnál
nem régebbi fö|dhivataIi térképmáso|atát),

apá|yázati program indoko|tságának bemutatását, a|átámaszti dokumentumokat,

közterü|et esetében lega|ább M=1:500, éptilet esetében M=1:200 |éptékĺĺ

koncepcióterv szintű tervdokumentációt (a|apĘzok, metszetek, hom|okzatok,

|átványtervek, műszaki leírás),

az érintett kozterÜletek bemutatását burko|t és zö|dfelÜ|etek, közműrendszerek
á|lapota, a beavatkozás javaslata, ezen be|ü| a bontássa|, fe|újĺtással, fej|esztésse|
megvalósítható elemek rész|etezése,

az érintett épü|etállomány bemutatását: műszaki ál|apot, beavatkozás javaslatok, ezen
be|ü| a bontássa|, beépĺtésse|, fe|Újĺtássa|, fejlesztésseI megvalosĺtható e|emek
részletezése,

a kiüresedett vagy alu|hasznositott városi terek (koztér és kapcso|ódó ingat|anok)

ismertetése, a prob|éma bemutatása, a prob|éma keze|ésére irányu|ó programok

bemutatása (fizikai beavatkozások és társadalomfejlesztési e|emek),

a projekte|emek tu|ajdonviszonyainak bemutatását: az ingat|aná||omány tulajdonosi,
bérlői, haszná|ói viszonyainak összefog|a|ó ismertetése (táblázat, áttekintő

térképváz|at), és a fej|esztóssel érintett ingatlanok 60 napná| nem régebbi tu|ajdoni

lapjának bemutatása e- hite|es tu|ajdoni |ap máso|atát),

a je|en|egi á||apotot bemutató fotódokumentációt (|ega|ább 300 dpi)'

a program ütemezését, kü|önös tekintette| a tervezési, e|őkészítési, versenyeztetési,

tu |ajdon rendezési és kivitelezési fe|adatok idószükségleteire,

a projekt kö|tségbecsléséť az egyes projekte|emek ko|tségbecs|ését, tervezett
finanszírozásĺ konstrukcióját, pénzĺigyĺ ütemtervét (a foľásĺgény részletezését fővárosi

támogatás, kerü|eti önkormányzat, társasház vagy egyéb magánszféra forrásának
bontásában),

a projektben létrehozott program működtetési, Üzeme|tetési és üzleti koncepcióját,

a)

b)
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c) a projektben érintett ingat|anok tu|ajdonosainak, vagy a tu|ajdonna| ľende|kezni jogosu|taknak

(szükség esetén vagyonkeze|őinek) nyilatkozatát a projektben va|o egyÜttműködésrő|, az
e|őzetesen e|végzett egyeztetések (|akossági felmérés, forumok, közműegyeztetések, hatisági
á||ásfog la|ás stb.) eredményét.

d) a pĄektben érintett kerü|eti onkormányzati tu|ajdonú ingat|anokra vonatkozó tu|ajdonosi
hozzájárulást,

e) képviselő. testü|eti határozatot aľró|, hogy az önkormányzat kö|tségvetésében biztosĺtja a
pro1ekthez szükséges önrészt,

Đ a kerületi önkormányzat nyi|atkozatát aľól, hogy - nyertes pä|yázat esetén - válla|ja, hogy

az érintett ingat|anokat a pĄekt |ezárásátó| számĺtott 5 éven be|Ü| nem idegeníti e|, és válla|ja,

hogy a pá|yázatkeretében megva|ósĺtott funkciókat |ega|ább 3 éven át működteti'

g) a pá|yázat á|ta| kije|ö|t terület, funkció á|ta| érintett közműszo|gáltató cégekke| történő

e|őzetes egyeztetésrő| a jegyzőkönyveket,

h) a beérkezett pá|yamĺĺvek publikálásáhozva|őhozzájáru|ásró| pá|yázĆl nyilatkozatát.

5.2. A pályázatok benyújtásának módja:

A pá|yáza|okat A4 formátumban papĺr alapon, tarta|omjegyzékkel el|átott, minden o|dalán szigná|t

szĺnes eredeti pé|dányban összeftĺzve, folyamatos o|da|számozássa|, va|amint szerkeszthető
e|ektronikus formában és a szigná|t dokumentumot szkennelve egy pé|dányban .pdf formátumban
pendrive-on kérjük benyújtani.

Pá|yázat kiĺroja egy a|ka|omma| hiánypótlási |ehetőséget biztosĺt aPá|yázati Kiĺrás 5.1.1' pontjában

fe|sorolt c) _ h) a|pontok körében' A benyújtástkövetően a szakmai tartalom -5.1.1. a) és b) - nem

módosĺthati'

A pá|yázatife|hívás és me||ék|eteia Fővárosi Önkormányzat hon|apjáról(www.budapest'hu)tö|thetoek
|e, Apá|yázatta| kapcso|atos kérdéseket ĺrásban, e-mai|en (ter_koz@budapest.hu) |ehet fe|tenni.

A pályázatokat a Fővárosi onkoľmányzat Főpolgármeste.ri Hivata|ához (Budapest, V. ker. Városháza u.

9-1,ĺ.) ke|| benyújtani postai úton, vagy személyesen az Ugyfélszolgá|tai lrodában. A zárt csomagoláson
fe| kell tÜntetni: ,,Pä|yázat a Városrehabi|itációs Keret támogatására -,,.,.'' je|ű pá|yäzat, (apá|yázat
tĺpusának érte|emszerű megje|ö|ésével).

A benyújtás határidejének a Fővárosi onkormányzat Főpo|gármesteri Hivata|ába torténő érkeztetés
dátuma tekintendő. A késve érkezett pá|yázatok elbĺrá|ás nélktil érvényte|ennek minősü|nek.

6. A pályázat ütemezése:

Je|en felhĺvás a|apján apá|yázataza|ábbi ütemezés szerint zaj|ik:

P á|y ázatok m e g h i rd eté se :

P á|y ázatta| kapcso|atos kérd ése k be kü |d ése :

Pá|yázatok benyÚjtása:

Hĺánypótlási határidő:

Döntés a pá|yázatokró|:

EgyÜttműködésĺ Megá||apodás megkötésérő| szi|o döntés:

A pá|yázatok rész|etes anyagainak benyújtása:

A pá|yázatok Támogatási Szeződésének megkötésérő| szolo döntés:

2016. május 11

2016' május 25.i9
2016. szeptember 30-ig

2016. október 14-ig

2016. november 30-ig
2017. június 30.ig
2018. január 31-ĺg

2018. március 31-ig.

A munkák e|végzésének és pénzügyi e|számo|ásának határidejét a fe|ek a Támogatási Szeződésben
rogzĺtĺk'
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7, A pá|yázatok eI bírá|ása

A benyÚjtott pályázatok formai értéke|ése vizsgá|ja, hogy a dokumentációt hiányta|anul kitö|tötték-e' a

szükséges me||ék|eteket csato|ták-e, s apá|yázatot az előĺrt módon nyújtották-e be'

7.1. Tartalmi értékelés

A hiánytalanu|, határidőre beérkezett pá|yázatokat tarta|mi|ag a Főpo|gáľmesteri Hivatal Városépĺtési
Főosztá|ya vizsgá|ja meg, ame|y kü|sős szakértői csoportot _ ágazati, hivata|i, közszo|gá|tatássa|

érintett szervezetek részvételével - kérhet fe| szakmai vé|emény kia|akítására, az egyes pá|yázatok

szakmai szempontok szerinti értéke|ésére.

A fővárosi közmű szolgá|tató cégek, va|amint a Főpo|gármesteri Hivata| érintett főosztályai
vé|eményének figye|embe véte|ével a szakmai értékelést a Főpolgármesteri Hivatal Városépĺtési
Főosztá|ya készĺti el, a kulcsfontosságú - projektből e| nem hagyhati - projekte|emek megjelö|éséve|'

A szakmai értéke|és alapján megfe|e|őnek ĺté|t pá|yázatok támogatásáró|, a támogatás mértékéről a
Fővárosi Közgyűlés dönt, a nyerteseket ĺrásban értesĺti, a döntést követő 30 napon be|ü|'

7.2. Tarta|mi értékelés szempontjai

A Kiíró az elbĺrá|ás során az a|ábbi tartalmi szempontokat minden formai|ag érvényes pá|yázat

esetében kieme|ten értékeli:

- a pá|yázati programelemek indokainak a|átámasztása,
- az új gazdasági. és közösségi funkció, alu|ról jĺivő helyi kezdeményezés mentén; Vagy

önkormányzati kezdeményezés a|apján kĺizösségi tervezésset jön létre,

- kortárs, magas színvonalú minőséget képvise|o épĺtészetet, a projekt folyamán a tervek

kivá|asztása ötlet. vagy teľvpályázaton keresztül történ i k,

- a köztér nyitott, a továbbtervezés |ehetőségét magában rejti, lehetőséget ad a vá|tozó

fo|yamatok és közterti|et.haszná|at |ekövetésére,
- az újszerű, egyedi e|emek differenciá|t téľhasználatot tesznek |ehetővé,

- a környezettudatos szem|é|et va|ósu| meg,

- a későbbi működést, fenntartást, mode|lező fo|yamatokat is számításba veszik, az Újfunkciok
megva|ósĺtására gazdaságilag fenntartható megoldásokat a|ka|maznak (fenntartás nem,

vagy csak részben közpénzből va|ósu| meg),

- Van együttmíĺködő magánszereplő, aki pénzügyi támogatást nyújt a projeK

megva|ósĺtásához,
- apá|yázó kerü|et a Városrehabi|itációs keret folyamatos befizetője,
- az önkormányzatok vagy önkormányzati közszolgá|tató cégek fejlesztései kapcso|ódnak

az adott projekthez, és eze| az önkormányzatok más ágazati forrásbo| is támogatják a projekt

megvaIosu|ását.
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8. A pályázat |ebonyolítása:

8.1. Együttmíiködési MegálIapodás megkötése:

A támogatást e|nyert pá|yázokka| _ Kedvezményezettekke| - Támogató Együttműködési Megá||apodást
köt, a kulcsfontosságú projeKe|emek megje|öléséve|.

8.2. Támogatási Szeződés megkötése:

Az EgyÜttműködési Megá||apodást követően kerülhet sor az egyes projekte|ernek rész|etes
kido|gozására, me|ynek a|apján a fe|ek Támogatási Szeződést kötnek. A Támogatási Szeződés
megkötésének fe|téte|e, hogy a projektrő| Támogatóva| e|őzetesen egyeztetni sztikséges a váz|attervi

szintiĺ koncepciot |ega|ább egy alka|omma|, va|amint a tervek vég|egesĺtése előtt, az engedé|yezési
szĺntű tervdokumentációt szintén |ega|ább egy alka|omma|' Kedvezményezettek rész|etes anyagot
nyújtsanak be, me|ynek tarta|mazniuk ke|| lega|ább:

- pénzügyi tartalmat: projekt kö|tségvetési táb|ázatát, pénzÜgyi tervét, téte|es kö|tségvetés
kiĺrást, beárazott, rész|etes költségvetéssel,

- az érintett ingat|anok 60 napnál nem régebbĺ tulajdoni |apjának másolatát és helyszĺnrajzát
(TAKARNET.bő| kinyert példány elegendő),

- a mÍiszaki leírást, a tervezett munkák részletes bemutatásáva|, leírásáva|,

- a projektben érintett ingatlanok fe|újĺtásra és támogatásra vonatkozó önkormánpati
tulajdonosi hozzájáru|ását,

- Kedvezményezett nyilatkozatát az á|lamháztartásrol szó|ó törvényben meghatározott
kö|tségvetési támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfe|e|ésrő|,

. Támogatova| |egalább két a|ka|omma| történt projektegyeztetésľől készÜ|t jegyzőkönyvet /

emlékeztetőt,

- épĺtési engedé|yhez kötött tevékenység esetén a jogerős hatósági (rekonstrukcióra,

fe|újĺtásra, épitésre, bontásra, teleka|akĺtásra jogosíti) engedé|yeket, és az azokhoz tańozó
tervdokumentációkat,

- a kerületi önkormányzat rende|ete szerint te|epülésképi beje|entési eljáráshoz kötött

tevékenység esetében: legalább építési engedély szintű terudokumentáció építészeti
munkarészét - tervĄzok M 1:100, rész|etrajzok M 1:10, M 1:5 |éptékben, láfuánytervek -,
valamĺnt műszaki |eĺrást a hiteles helyreál|ĺtáshoz sztikséges eredeti állapotot ismertető
dokumentumokka| (esetenként archiv teľv, aľchív kép, történeti |eĺrás}, te|epü|ésképi bejelentés
tudomásu| vételérő| szó|ó igazo|ás máso|atát,

- építési engedélyhez nem kötött közterület rendezés esetében (p|. parkrekonstrukcio,

térfe|Újĺtás) M=1:200 léptékű fe|szĺnrendezési kivite|i terveket és hatosági hozzájáru|ásokat,

- amennyiben az önkormányzat a támogatást más kedvezményezettnek továbbadja, az
érintettek között szükséges együttmuködéserő| szó|ó megál|apodást és kotelezettségvá|la|ását'

A nyeńes pályázatok |ebonyo|ĺtása során a kertileti önkormányzatok projektgazdaként fe|e|ősek a
támogatások fe|haszná|ásért, és kihe|yezéséért az egyes prqekte|emek végső kedvezményezettjei
számára, va|amint a projekt teljes korű megva|ósulásáért'

A prqektek |ebonyo|ĺtása során a hatá|yos jogszabá|yokat . kieme|ten a közbeszezési e|járások
e|őĺrásait - a projektgazdának fe|elősen be ke|| tartania'
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9. Elszámo|ási rend

A pá|yäzat nyertese Kedvezményezettként működésĺ támogatásnak nem minősü|ő, visszafizetésĺ
köte|ezettség ne|küli végleges juttatásban (vissza nem térĺtendő támogatás) részesü|.

A projekt összkö|tségén belü| a támogatás osszegén Íe|tj|i önrészt a Kedvezményezett tetsző|eges
forrás bó| biztosĺthatja'

Támogató Kedvezményezett részére e|ő|eget nem biztosít' A támogatások pénzeszközeinek átadására
csak az Együttműködési Megá||apodás a|áirását követően megkĺitött Támogatási Szezodésben és
mellék|eteiben rögzĺtett munkák elvégzésérő| az adott cĺm és mennyiség szerinti fe|adatra szó|ó,
téte|esen kiá||ĺtott és e||enjegyzett szám|ák a|apján kerü| sor.

A projekt előkészĺtési költségeinek keretében a pá|yázati kiirás megje|enését követően felmerü|t
kö|tségek számo|hatóak e|'

Az 50 mi||io Ft.t meghaladó támogatási összeg elnyerése esetén Kedvezményezettek időközi kiÍizetési
igéný nyÚjthatnak be a Támogatási Szeződés hatá|yba|épésétő| számított negyedévente, amennyiben
a benyújtandó szám|ákon szerep|ő koltségek összege e|éri az 50 mil|io Ft.t. Az 50 mi|lió Ft a|att

támogatási összeget e|nyert projektek esetében az e|számo|ás egyszerĺ, a pĄekt |ezárásakor
esedékes. A zárő kifizetés igény|éshez tartozó |egkisebb összeg az elnyert támogatás összegének
|egalább 10 %.a'

A Fővárosi Közgyű|és az igénybe vett támogatás fe|haszná|ását fo|yamatosan nyomon követi, a fizetési
ütemeknek megfele|ő teĺjesĺtést a Főpo|gármesteri Hivataľhe|yszĺni e||enőzések során ellenőrizheti'

A támogatásban részesü|t beruházás számvite|i előĺrásoknak megfe|elő nyi|vántartásáľó|, aktivá|ásáról,
az ezze| kapcso|atos beszámo|ási köte|ezettségről, a közbeszezési e|járások szabá|yszerűségéről
Kedvezményezett köte|es gondoskodni'

Kedvezményezeff' az e|nyert támogatást a Támogatási Szeződésben meghatározott befejezési
határidőt (kivite|ezés esetében a mĹĺszaki átadás.átvétel napját} követően hat naptári hónapon be|Ü|, de
|egkésőbb 2019. december 1S.ig veheti igénybe. A megje|ö|t határidoig fe| nem használt támogatást
Kedvezményezett e|vesziti' Az ĺgy megmaradó pénz a Városrehabi|itációs Keretre kerü| vissza,
ahonnan további pá|yázat Útján vá|ik ismét felhaszná|hatóvá.

A projekt megva|ósításába bevont együttműködő partnerek számára a forrást a pá|yázat.nyertes
projektgazda önkormányzat továbbadott (közvetett) támogatás formájában is biztosĺthatja (p|.: nonprofit
sze rvezete k, c ivi I közössé g ek, társas h äzak, egyházak számá ra)'

Továbbadott támogatás esetében a támogatás nem haszná|ható fe| az együttműködő partner belső
szervezetének működtetési, fen ntartási kö|tségeire.

10. Me||ékletek

Jelen pá|yázati kiĺrás mel|ékletei:

1 .sz. me||ék| et: P á|yázati Adat|ap
2'sz. mel|éklet EgyüttmĹĺködési Megá|lapodás MINTA
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