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Keľet felhasználásának szabályaÍľĺólszóló
2712013. (Iv.18.) számú Főváľosi Kiizryíĺlésirendelet alapján kiíľtľÉnroz
pá|y ázaton valĺíľészvételre''cím ű képvis elő-testületi előteľj esztés
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A Képvĺselő-testůi|etrĺgy dönto hogy

|.

a Józsefvárosi Onkoľmányzat

pál|yáłatot nyújt be a Főváľosi Közgyűlés
604l20l6.(n|.27.)számű határozata és a Főváľosi Váľosľehabi|itáciĺós Keľet
felhasználásának szabályaiľól szó|ó f7/2013.w.18.) számú Főváľosi Ktizgyĺi|ésÍľendelet
a|apján a kerületi tinkoľmányzatok számáľa meghiľdetetto közteľületek komplex
megújítására- és kiizösségi cé|úváľosrehabĺlĺtáciĺíspľogľamok megvalósításáľa

vonatkozó

ľÉn-xozpá./lyázat

Felelős:
Határidő:
2.

polgáľmester

2016. szeptember 30.

ahatározat 1. pontjában foglalt páůyázat benyújtásához szĺikséges előkészítő munká|atok
elvégzéséľeés a pá.Jyárzat tisszeáI|ítására fetkéľĺa Rév8 Zrt.-t és felkéľia Polgármesteľt
az erre vonatkozó megállapodás aláíľásáľa.

Fe|elős:
Határidő:
3.

keľeténbelĺil.

Ftév8 Zrt.,polgáľmesteľ

f0I6. szeptember

30.

a) a páiyázat benyújtásához szükséges előkészítő munlľák:

-

Kőztertilet pľogľam előkészítése, teľvezés, tervezői kŕiltségvetések iisszeáIlítása,
mely re felkéľia Józsefváľosi Gazd álkod ási Kiizpo nt Zrt.-t,

-

Táľsasházi pľogľam előkészítése,a pľogľamba bevonandó táľsasházak
kiváIasztása _ oly mlidon, hogy az előzetes szakmai éĺékelést
a rózsefvtúrosi

GazddlkoddsÍ Központ Zrt., valamint a Rév| Zrt. megbízott szakembeľe ěs afőépítész
eg1łiittesen lótja el _, tovdbbá a fetrĹjítási teľvek és tervezői kii|tségvetések

fisszeá||ítása,

-

Egyeztetés a helyi civilszervezetekkel, közösségi pľogľamok megtervezése,

Kiite|ezíien benyújtandó dokumentumok (tulajdontapok, helyszÍnĘzok stb.)
beszeľzése,

-

Pályázatírźs,páůyázatiisszeál|ítás

elvégzéséľe7 000 000 Ft saját foľľást biztosít,
b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzat kiadás 11107-01 cĺm műkiidési cél és
álta|ános taľtalékon belĺil az á|ta|ános taľta|ék - kiitelező fe|adat - e|őirányzatából 7.000,0

e Ft-ot átcsopoľtosít a kĺadás 11605 cím _ iinként vá|lalt feladat _ dotogi elłÍirányzatára

1.000'0 e Ft-ot, a fe|újítási e|őirányzztáľa 6.000,0 e Ft-ot a ľľn-xoZ kődszáműl
páilyázathoz a pá.Jyázat előkészítésévelkapcsolatos kiiltségek fedezetéľe.
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c) felkéri a Polgármesteľt, hogy a ktiltségvetésľől szóló ľendelet következő
az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

A

módosításánál

Felelős:

polgármester

Határidő:

a) pont esetén f0I6. szeptember 30. b) pont esetén 2016. június 2.; c) pont
esetén a f0|6. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet kö,vetkező
módosíĺása

döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt.' PénzĺigyiUgyosztáIy, Polgáľmesteri

Kabinet' Józsefváľosi Gazdálkodási KiizpontZlt.,Józsefváľos KiiztisségeiéľtNonpľofitzrt.
Budapest, 2016. május
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S/ilágyi Demeter
képviselő

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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