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Bud a pest Józsefváľosi Ön ko rmányzat
iselő-testülete számáľ a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényátlás és a diĺntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő{esttilet a26812015. (XII.03.) szźtműhatźrozatában felkérte a Polgáľmesteľt a
Józsefuarosi Ttĺzfalfestési Pľogram (.a továbbiakban: Program) kidolgozására..!' Program
előkészítése során a Városépítészeti |Jgyosztá|y munkatársaí azErzsébetvĺírosi onkormany-
zatFőépitészikodájtxalísegyeztettekatapaszta|ataikfeltérképęzéseéľdekében.

Ezze| páľhuzamosan 8 festékgyáŕő céget is megkeresett azlJgyosztźůy az együttműködés
lehetőségével. Egy festékgyáľtó cégtől pozitiv visszaje|zés érkezett.

Javaslom, hogy a településképi, építészeti, helýörténeti, esztétikai szempontok figyelembe
vételével az a|ábbi feltételek érvényestiljenek elsősorban a Pľogram megvalósítása során:

- tarsadalmi összefo gás, az onkoľmányzat, a társasházak, miĺvészek, civil szerve-
zetek, festékgyáľtó cégek részvételével településkép javítása és a tílzfa| energeti-
kai szempontból is töľténő felújítása érdekében;

- közteľületről vagy intézmények udvarlíľóljól látható helyek legyenek előnyben;
- magyar népmesei motívum kerüljön afaka;
- igényes művészi alkotások keľĹiljenek a nyeľtes társashźzaktílzfa|aira.
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E|őterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20 I 6. j únius 2. ..s2. napirend

Táľgy : Javaslat a T űzÍa|festésĺ Progľam elfogad ására

A napirendet nyi|t/zźLrt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeríĺ/4q!gqg[!9{
szav azattobb s é e sZfü s éee s.

Eĺ,őxÉszĺĺ,ő SZERVEZETI EGYSÉG : VÁnosÉpÍľBSZETI ÜGYo szt ĺ,'l-y€t)
KÉszÍľgľľp: KľlwER ZSoIl'BoR, IvÁn-n GyÓNcyvÉn

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉI\IYEL, IGAZoLÁ,S : ĄÁ*--*
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeméĺyezi X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi
Határ ozati jav as|at a bízottság, számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesz.
tés megtárgyalását.
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A Program részeként pź.Jyázati kiírás kerĹilne meghiľdetésre (1d. 1. melléklet) a társashtzi
általłínos pá|yźnattal parhuzamosan, de elkiilonített feđezettel.

A beéľkező pźiyźnatok elbíľálásaľa egy ideiglenes bíráló bizottságot is szĹikséges létľehozni,
3 fovel, akik a beérkező páIyźuatokat kiértékelik, melyhez a szak'rnai segítséget a Városépí-
tészetiÜgyosztály és a Főépítész nffitja.

A Pľogram péĺlnlgý konstrukciójára javasolom, hogy a tuzfa| felújításanak teljes bekerülési
összegéből a festék anyagköltségét á||ja a festékgyártő cég, ez az osszes költség kb. |Uo/o-a,

a maradék költség felét-felét fizetné atáĺsashźn és az onkormźnyzat. Amennýben a társas-
háznagyobbönĺésztváI|a|,azttermészetesenmegteheti.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsęfuiírosi onkormányzattulajdonában lévő kĺjzteľtiletek hasznźůatźrő| és használatłáĺlak
rendjéről sző|ő |812013. (IV. 24.) önkormtnyzatí rendelet alapján a Képviselő-testiilet dön-
tése szükséges a művészeti alkotásnak minősülő tźrgyak, valamint a művészeti alkotásnak
nem minősülő vallási, kulfurális, történelmi szimbólumok, emléktáblfü elhelyezéséhez.

ilI. Dtintés céljao pénzĺigyi hatása

A dtintés céIja Jőzsefuáros vĺĺrosképkének javítása az üres ťuzfa|ak művészeti alkotásokkal
torténő színesítésével.

ATíizfa|fęstési Program végrehajtásźra 10.000 e Ft keret összeget javaslok biztositani az
általános tartalék terhére.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

Magyaroľszághe|ý önkormiĺnyzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. $ 8.
pontja szerint a képviselő-testtilet hatáskĺjréből nem ruházhatő át a közterület elnevezése,
koztén szobor, műalkotás állítása.

A Ké.pviselő-testt'i1et döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13. pontjan, valamint aJőzsefvźy
rosi onkormźnyzat fulajdonában lévő közterĹiletek hasznźiatáről és használatának rendjéľől
szőIő |812013. (rV. 24.) önkormźnyzatirendelet 5.$ (2) bekezdés 23.poĺtjtnalapul.

Kéremaza|ábbíhatźrozati javaslatelfogadását'

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testĺilet rĺgy dönt' hogy

1. Józsefuáľosi Tűzfalfestési Programot indít önként vźi|a|t feladatként, valamint elfo-
gadja az előterjesztés mellékletét képező ,,2016. évi TársashäzíTílzfatfestési Pályá-
zati fe|Iĺvźts''-t és felkéri a polgármestert annak az önkormźnyzati honlapon és a Jó-
zsefu aľo s |apj źlb an v a|ő kozzététel ére.

Felelős: polgármester
Hatźľ:'dő: f0| 6. június 1 0.

2. az |. pont szerint kiirt ptůyźlzat elbírálásfuaTťufa|festési Bíráló Bizottságot á|lit fe|,

melynek tagtrává az a|ábbi személyeket jelöli ki' azza|, hogy a tevékenységüket díja-
zás nélkÍ.illátiák el:

Felelős : polgiármester
Hatźńďő: 20I 6. június 1 0.



3. a) a2016. évi költségvetésben 10.000 e Ft fedezetet biztosít aTźrsashźni Tűzfalfes-
tési Program megvalósítására az általános tarta|ék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkíaďts 11107-01 cím mfüödési cél
és általanos taľtalékon beliil az általános i.arta\ék e|őirźnyzatról _ kötelező feladat -
10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a ||705 cím _ önként vállalt feladat . fclhalmozási cé-
lú támogatások államh ánartáson kívtilre e|őirtnyzatźra,

c) felkéri a polgármestert, hogy a20I6. évi költségvetésről szóló rendelet kovetkező
módosításán źi a hatźrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgiĺľmester
Hatáľidő: a) és b) pont esetében 201-6. június 02., c) pont esetéberl a 2016. évi költ-

ségvetés következő módosítása

szerv ezeti egysé g: Váľosépítészeti ti gyo sztá|y, PénzügyiA döntés végrehajtását végző
Ügyosztály

Budapest, 2016. mźĘus 24.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|

j^ nff,|.rov €*,éą
dr. Mészár Erika

aljegyző
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Budapest"."11l].ľhTž1ŕ$l]'"íjlT#ľiľ"..:::ffi .'#ľ:ffľJ::ľ-testůiletének

20|6. ÉvI TÁnsa,sHa. zl Tuzr.łĺ,ľnsľnsr
P ĺĺv ĺzĺ,ľr Fnr,ľrÍvÁs

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-testtilete a tarsasházak részérę a
......../2016. (VI.02.) száműhatátozata a|apján_pźiyźzatot ír ki Józsefuáros közígazgatźlsi területén lévó
társasházak és lakásfenntartó szövetkezetiházak (a továbbiakban: társasházak) tuzfal festési munkáinak
támogatására.

I.
Rendelkezésľe álló pénzügyi keľet

A Képviselő-testiĺlet af0t6. évi kiiltségvetésében vissza nem téľítendő támogatás céliából:

- tűzfalak festéséhez

keretösszeget kiilönített el.

10 000 000,- Fr

tr.
Támogatás méľtéke és módja

Páúyázatot benyújtani csak az alábbi munkákra, aza|ábbi támogatásĺ keľetek ktizött lehet

Tíĺzfa| festés esetén:
Pályázható munkfü: atúzfa| hőszigetelésseltörténő ellátása, alapoző festés és művészi értékű fedő festés.
PáIyéEhatő tźlmogatás: Az érintett tuzfaIak műszaki állapotának és hőszigetelő képességének javitésźůloz,

valamint a mÍĺvészi éľtékiĺ falfestéséhez az egyes társashazaknak nffitható vissza nem térítenđő
támogatás együttes ĺisszege legfeljebb a társashäz által elfogadott tĹĺzfalfestésre vonatkozó
költségvetés 50 Yo-a lehet. A tiÍzfalfestés jelen pźiyázat keretében műszakilag más munkával nem
vonható cissze. Atźmogatás forrnája kjzárőlagvissza nem téľítendő támogatás.

m.
A jelentkezésĺ lap beszeľzése, a páilyázat benyújtásának módja, helye, hatáľideje' és az elbíľá|ás

hatáľideje

1.) A' páł|yáĺzatok benyrńjtásának módja: Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteń
Hivatal Váľosépítészeti Ügyosztáiyán (1082 Budapest Baross lltca 63-67.III. emelet 306.) adható

be.
f.) A páiyázatok benyújtásának határideje: a ľendelkezésľe álló keľetiĺsszeg kimeľüléséig

folyamatosan
3') Apáiyánatok elbíľáIásának hatáľideje: A pá.tyánatok beéľkezésétől számított 30 napon belĺil
4.) A pá|yánatok eľedménye Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaros onkormányzattnak

honlapján, illetve a Józsefuáros Ujságban keľtil kihirdetésre. A jelentkező tarsasházak közös
képviselői postai úton kenilnek értesítésre a pá|yázat eredményéről.

rv.
Álta|ános ľészvételi feltéte|ek:

1 .) A tarsasházak,,Jelentkezési adatlap'' kitöltésével és csatolásával, valamint ezeknek a In,. fejezet 2.) -

4') pontjaiban jelölt helyen, módon, hatáľidőn belüli beadásávaljelenthetik be a ptiyázaton történő
részvételi szándékukat.

2.) Aptiyźzati dokumentáció átvétele és benýjtása díjmentes'
3.) A támogatás |<lzárő|ag az e|fogadott tuzfal festési munka és hőszigetelés ťtĺanszirozźsźra

használható fel.
4.) A.ptiyźuaton ryhe1!:1!sa! az atáĺsashźz

a) amely korábbi pźiyázatitámogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó t<irlesztési elmaradása
á11fenn,

b) amely az elmúlt két évben kiírt önkormányzati ťlnanszírozásupźiyźvatokon támogatást nyeľt, de a
tźrsashtuhibájából, azoĺlkormźnyzat és a Tarsasház köz<itt megállapodás megk<itésére nem került
sor' vagy a megkötött megállapodásban vállaltaknak hatiáńdőre nem tett eleget.



5.) A társasház az első közgyĹĺlésen a felujítási munkát és a szükségeshatärozatokat, az összes tulajdoni
hanyad szerinti legalább egyszerű többségű jelenlét mellett, egyszenĺ szavazattöbbséggel fogadja el,
megismételt közgyíĺlés esetén a jelenlévők egyszeriĺ szavazattobbsége szĹikséges. kásos szavazás
esetén ahatározathozata|hoz a tulajdoni hanyad szerinti egyszeru többségÍĺ szavazataĺány sztikséges
(aszavazáskétf ajtájaegyiittesennemalkalĺnazhatő).

vr.
A'pá.Jyázzt elbíľá|ása

I.) A pźĺ|yźaatok felbontását a Polgánĺlesteri Hivatal illetékes munkatarsai és a Tűzfalfestési Bíráló
Bizottság tagjai közösen végzik.

2.) Híánypót|ásra a megadott hatáľidők<in bęlül van lehetőség.
3.) A támogatás odaítélésénél ťrgyelembe veendő kritériumok,bká|ati szempontok:

. magyar népmesékkel kapcsolatos motívumok képi ábránoIása,
- az öneľő mértéke,
- településképi bejelentési igazolás megléte.

4.) A pá|yénatokat Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuáros onkormányzatának Képviselő.
testülete által felállított Tűzfalfestési Bírá1ó Bizottság bíráÍja el.

vfir.
Sĺkeľes nyeľtes páÄyánat esetén teendő feladatok

1) A pźůyázat e|bkéůását követően a tźlmogatást nyert társasházakkal az Önkormáĺyzat megállapodást
kĺit, mely tarta|mazza többek között a támogatás folyósításának és az elszámolás módjanak ľészletes
feltételeit.

2.) A munkálatokat taľsasháztuzfa| pá|yánatnáI a szerzodés megkötésétő| szźlmított egy év alatt be kell
fejezni. Előre nem |źtbatő okok esetén a ttlrsashtz - k<izgnĺlés e tárgyban hozott đöntése alapján _
kérheti ahatźlnđő hosszabbítást, amelyről aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.

3.) A táľsasház legkésóbb a szerzodésk<jtéstől szźtmitott 365 napon belül köteles benýjtani a közös
képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a munka elvégzését igazo|ő dokumentumokat f _ 2
példanyban.

4.) A társasbáz tíĺzfal festési pá|yázat során elnyert tttmogatttson valamint a költségvetésében szereplő
munkákon és az ott megjelölt összegen felüli többletköltség a tźrsasházat terheli.

5.) Ha atúzfaI festés tényleges költsége kevesebb, mint a megállapodásban szereplő cisszeg, úgy ennek
megfelelően a támogatás összege is arányosan csökken.

6.) A tźnsasház tűzfal festési munkáinak készültségét, e|végzését a Polgármesteri Hivatal biáľmikor, a
tźr sa,shźzza| e gy eztetett időp ontb an ellenőrizheti.

7.) Az onkormányzat fenntartja a jogot, hogy a megállapodás szerinti tĺámogatással érintett felujítási
munkálatok dokumentációiba betekinthessen.

8.) A társasházzal kötött megállapodásban foglaltak súlyos megszegése esetén az Öĺlkorményzat
; jogosult a megállapodás azonnalihatá||yal történő felmondására és a már kiťrzetett támogatás teljes
] összegénekkövetelésére.

9.) A társasház az onkormányzat źita| támogatott tiizfa| muvészi értékíĺ falfestését legalább 5 évig nem
: bonthatja el, nem festheti át, kivéve a vis maioľ eseteket. Ellenkező esetben az onkormźnyzat

szźtmźna a támogatás összegét vissza kell frzetni.

Budapest; 2016. .......

dľ. Kocsis Máté
polgĺármester


