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Budapest Józs efvárosi Önkorm ány zat
Kénviselő.testiilet e szźłmárz

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képvis elő -testtilęti ülés időp

on tja: 20 I 6.

j

. sz. napirend

linius 2.

Táľgy: Javaslat az ,,Onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,,
tárevú páův ánĺt benvúitására

A

tilésen keII tćltgyalni, a döntés elfogadásához egyszerĹ74q!4Ę!!9!!
napirendet ĺyíLtlzźĺt

szav azattöbbs ég szĹĺkséges.
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ĺBcvzo
Városgazdálkodási

és PénzůigyiBizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Tisztelt Képviselő.testůilet!

I.

Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A helyi

önkormányzatokért felelős miniszter az áIlan:ŕrráztartásért felelős miniszterľel közosen
páIyźnatot hirdetett a Magyarország2016. évi központi költségvetéséről szolo 2015. évi C. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szeľinti
onkormányzati feladatellátást szolgäIő fejlesztések tźtmogatásźĺra,melyľe telepĺilési
önkormányzatok, illetve társulásaik nyrijthatnakbe pźůyázatot.

A pźlyázat célja tobbek közĺĺtt az

önkormtlnyzati tulajdonú, belteľĹileti közlekedési infrastľuktura
fejlesztések megvalósulása. Továbbá céIja az önkormányzatok álta1 feĺrntaľtott bölcsődébe és
óvodába járő gyermekek minél magasabb színvonalon történő e|Iźtttsa, az egészségugyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közos önkormányzat szék,hely hivatalának fejlesztése,
feluj ítás a az igazgatźls i tevékenys é g bizto sitás a érdekében.
Pá|:ĺźnati alcéIok:
a) Kötelező onkormányzati feladatot ellátó intézményekfejlesztése, felújítása (továbbiakban:
intézményfejlesztés),

b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport

infrastruktura-fejlesztés, felújítás, vaEY

sp ortléte s ítményl étreho zása (tov ább i akb an : sp ortfej le szté s),
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c)

BelterĹileti utak, jáľdák, hidak felújítása.

A

páIyázat benýjtásának feltétele többek között a megvalósítani kívánt beruhtzás műszaki
dokumentációjának megléte, valamint ha nem engedélyköteles a tevékenység úgy az erĺolr szőIő
tęrvezői ny1|atkozat.

Amennyiben a pá|yźnat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyihatósági engedély
sztikséges, íEy aPáiyázőnak vállalnia szĹĺksógcs, hogy lcgkésőbb 2016. októbcr 5-óig ópítésügý
hatósági engedéllyel fog rendelkezni.

A

páIyázaton vĺssza nem téľítendőkoltségvetésitźlmogatás igényelhető. A maximálisan
igényelhető tźlmogatźsösszege az |.a) alcél esetében 30 millió Ft, az 1.b) alcél esetében 20 millió
Ft, az 1.c) alcél _ fővárosi keľületi önkormányzatok _ esetében 100 millió Ft. A támogatás
maximális mértéke fiigg a megvalósítandó alcéltól, illetve a PáLyáző egy lakosľa jutó adóerőképességétől,.A pźiyźlzatszempontjából az ađőető képességa koltségvetésitörvény 2. melléklet I.
1. c) pontja szęnĺti adóerő-képességet jelenti. A Józsefuárosi onkoľmányzat adóerő képessége
36.438Ft.

Fejlesztési
alcél

Támogatás maximálts mértékea Pályázó ądóerő-képesséqe
alapián
0-18.000
18.0012s.00r40.000 Ft/fő
Ft/fő
25.000 Ft/fő
40.000 Ft/fó
felett

l.a)

1.b),1.c)

fejlesztési
költség

fejlesztési
költség

fejlesztési
koltség

95%o-a,

85o/o-a,

750Á-a,

fejlesztési
költség
50oÁ-a,

fejlesztési
költség

fejlesztési
költség

85o/o-a,

7So/o-a,

fejlesztési
kĺiltség
650/o-a,

fejlesztési
költség
50o/o-a,

A p źúyázatb enyúj tási határidej e
.
elektľonikus feltöltés |ezírásaz 2016.júnĺus 2.16z00
papír alapon ttiľténő benyújtás: 2016.június 3.
:

A

Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósulő ben:hźnást a beruházás megvalósításától
szátmÍtott 10 évĺgaz eređetirendeltetésének megfelelően _ a míiködtetésre vonatkozó hatályos
j o gszab áIyok b etartás äv aI _ kell használni a.

A Képviselő-testtilet a |4|120|3. (IV.17.)

szźlm,íhatźnozattlbanfeđezetet biztosított a Kisfalu Kft.
önkormányzat tulajdonźban źiIő út-, illetve járdaszakasz felújítása
előkészítéséhez,a szĹikséges engedéLyezési és kiviteli tervek elkészítésére,továbbá felkéĺtea
Yfuosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot a teľvezésiszolgáItattshoz szĹikséges hirdetmény
nélktili táľgyalásos kłlzbeszerzésieljárás lefolytatására. A Bizottsźlg a 64012013. (u.10.) szźm,ő
hatźrozatában döntött a ,,Budapest Józsefváros 22 ,tltszakasz l jánđákfelujításához teryezési
szo|gźútatás,,tárgý kozbeszęrzési eljźĺrtĺseredményéről. A nyertes ajźlnIattevő a terveket
elkészítette,melyek a|apján egyes ítszakaszok vonatkozttsábanmźtt a kivitelezés is megvalósult az
elmúlt években.

javaslata alapjtn,

22 db,

II. A beteľjesztés ĺndoka

A 20|3-baĺ a Kisfalu Kft. által készitett ritfelujítási javaslatok tisszeállításźnáI a fő szempont a
korszerĹitlen nagykockakő burkolatok megszüntetése, illetve a jelentős forgalmat bonyolító
ińszakaszok felujítása volt' Ennek a|apján a Yay Adám utca teljes szakasza, a Szźzađosút (Sport
/
a?ĺ
t/

utca - Ciprus utca kĺjzötti szakasza)' illetve a Bókay János utca (Tcimő utca - Ullői út közötti
szakasza) és a Tömő utca (Szigony utca - Balassa utca közötti szakasza) felújításalenne a
legfontosabb. Az utóbbi két útszakasz korszerusítésétezen felül - kapcsolódó ktiaeľületként _ a
Corvin Sétany Program legújabb üteme is indokolttáteszi.

Fentiekre tekintettel javasolt, hogy a Józsefuaľosi onkormányzat induljon a helyi
önkormanyzatokért felelős miniszter alta] az á||anhźńartásért felelős miniszterrel közösen
meghirdetett onkormźnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tłĺmogatásźrakiírt pá|yazaton a
fent megnevęzęttutszakaszok felújításacéljából a c) pá|yázati a|céI - belteľületi utak, jáľdfü' hidak
felújítása _ vonatkozásában. A pá|yazatban kcitelező saját forrást is biztosítani, melyre vonatkozó
dĺjntésa pá|yźnati feltételek és az áI|at.háztartásrő| szóló törvény végrehajtásaról szőIő 368/20II.
(KI. 31.) Koľm. rendelet (Ávr.) 75. $ (4) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testtilet
hatásköľébe tartozlk.

ilI. Diintés célja' pénzügyi hatása
A páIyazat benyújtásával lehetővé vá|ik,

hogy az onkormanyzat a koľszenĺtlen nagykockakő
buľkolattal ellátott vay Ádám utca, a Bókay János utca (Tömő utca _ Ülloĺ út közötti szakasza),
Ttimő utca (Szigony utca _ Balassa utca kĺjzötti szakasza) és rossz minőségiĺSzazados út (Sport
utca _ Ciprus utca közötti szakasza), felújítása érdekében támogatást igényeljen saját fonásának
kiegészítéseként.

A kivitelezési munkrák és a miĺszaki ellenőri feladatok ellátásának

teÍvezetr. becsült költsége bruttó
153.042.823,- Ft. A ptiyazati kiírásban meghatźnozottak szerint a tźlmogatás maximális méľtékea
fejlesztési költségek 65Yo-a, maximum bruttó 100.000.000,- Ft. Ezek figyelembevételével a becsült
költségek a|apjźn az onkoľmányzatnak 99.477.835,- Ft támogatás igényléseesetén bruttó
53 .564.988 Ft ĺjnľésztszükséges biztosítania, amely biztosított az onkorm źnyzat 1 1 601 és a 1 1 603
cím - önként vállďt feladat - felújítási e|őirźnyzatán.

A

Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében fedezetet bizosított az ériĺtettutcfü feltĺjitásáĺa,
melynek részbeni kiváltása apźůyazatbenyrijtásával lehetővé váLhat, így afe|szabadított osszeget az
onkoľman y zat e gy éb fej le szté sekľe forđíthatja.

A

támogatást nem kell mege|ólegezni, a tźlmogatźlsitisszeg a tttmogatói okiľat elfogadásara
rendelkezésre ĺílló hatźlriđőtk<ivető 5 napon egy összegben kerül folyósításra.
Kedvezményezettnek eľedményes pźl|yázat esetén vállalnia kell, hogy atámogatásból megvalósuló
beruházást a ben:htnás megvalósításától szźĺnitott10 évig eredeti renđeltetésénekmegfelelően
haszná|ja, az ęfte vonatkozó döntés hozata|' a Képviselő-testület hatásköľébe tartozik.

IV.

Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntését a Magyaľországhe|yi ĺinkoľmiínyzataiľólsző|ő 2011. évi CLXXXIX.
tĺirvény41. $ (3) bekezdése, azá||anháńartásról sző|ő2O|1. évi CXCV. töľvény, az ĺłvr.75.$-a,
alapjźnhozzameg.

Kéremaza|ábbíhatározatĺ javaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1.

a helyi önkormányzatokért felelős miniszter źůta|az á||arnháZtartásért felelős miniszterľel
közcisen meghiľdetett onkormányzatí fetadatellátást szolgáló fejlesztések tĺímogatźsáĺa|<lirt
páIyźuaton indul a Vay Adám utca teljes szakasza, Szźzađosút (Spoľt utca _ Ciprus utca
kĺizĺittiszakasza), illefue a Bókay János utca (Tömő utca _ Üll0i út közötti szakasza) és a
Tömő utca (Szigony utca _ Balassa utca közötti szakasza) felújítása céljából a c) pá|yázati

- belterületi utak, járdák, hidak felťljítása - vonatkozásában bruttó 153.042,823,- Ft
eruhźzási os szkölts é g gel.

aLcéI
b

Felelős: polgármester
Hatánďő 20I6.június 2.
2. az onkoľmányzati feladatellátást

szo|gźiő fejlesztések tźtmogatásźlta kiíľtpźiyázat
benýjtásához összesen bruttó 53.564.988,- Ft saját forrás biztosított az onkoľmáĺyzat
11601 és a 11603 cím felújításieLőirányzatźtn.

Felelős:
}Jatánďő
3.

polgármester

20|6.június 2.

eredményes pźiyźzatesetén vźiIalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruhźuźsta
benŕrźuásmegvalósításátći számitolt 10 évig eredeti rendeltetésénekmegfelelően haszntija,

Felelős:

Határidő:

polgáľmester

20l6.június 2.

4. a

határozat 1. pontja alap1an felhataLmazza a Polgáľmestert a pźiyázat benýjtásához
szfüséges dokumentumok, nýlatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igényJő
hiánypótlások aláíľására és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pesti Megyei lgazgatősága
felé töľténő beny' ujtásáľa.

Felelős:

Hatáľidő:

polgáľmester

20|6.június 2., esetleges hiánypótlásokatkövetően

azomal

A döntés végľehajtásátvégzó szeľvezetĺ egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály
Budapest, 20|6. május 30.

Törvényességi ellenorzés :
Danada-Rimán Edina
jegyz(5
nevében és megbízásából
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