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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testii let e számár a
Előterjesztő:

đr.Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpon

tja: 20 | 6.j unius 2.

. sz. napirend

Táľg5r: Javaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgátó fejlesztések támogatására,,
tár gĺ Űl p á|y ázat b envúi tásáľa
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napiľendet ayíWzart ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásahoz egyszertĺ/minősÍtett

szav azattobb ség sztiksége s.

ElórÉszÍroszpRvrzerl pcysÉc: RÉv8Zľtľ*"#...l

}..*

KÉszÍrprľp:HoRvÁrH ENxo
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉprel/NnlrĺlcÉNyp ĺ, lc nzotĺs :

j.-L--t

l{

6 03

c

\---\

Jocl roNľRol,L: |$-,ł9,-.ąBernRrpszľÉsnľALKALMAs

t

I

.L---r-

n.

'
- ,k'rov t- 7
/"
DłNłoł-RlvÁNEonł
JEGyZO ,,

Yáľosgazdálkodási

't

és Pénzĺiryi Bizottság véleménýezi

Emberĺ Erőfoľrás Bĺzottság v é|eményezi

Tisztelt Képvĺselő-testĺĺlet!

I.

Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletesismeľtetése

A

helyi önkoľmányzaÍokért felelős miniszter az áI|anhazÍaĺásért felelős miniszterrel kĺjzösen

pá|yźnatot hirdetett a Magyarország20|6. évi kĺizponti kĺlltségvetéséľől
sző|ő 20|5. évi C. tĺiľvény

(a továbbiakban: kĺiltségvetésitörvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szeľinti
onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatźsźra'melýre blepülési

önkormrínyzatok, illetve tarsulásaik nyújthatnak be pźiyźzatot.

A

páIyázat célja többek kĺizĺlttaz önkormányzati tulajdonú, belteruleti k<izlekedési infrastruktuľa
fejlesztések megvalósulása. Továbbá cé|ja az ĺinkoľmźnyzatokáltal fenntartott bĺilcsődébe és
óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon tĺjľténőe||átźsa, az egészségügyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közcis önkoľmányzat szélđlelyhivatalrĺnak fejlesztése,
felújításaaz igazgatási tevékenységbiztosítása éľdekében.
Pá|yźnati a|cé|ok:
a) Kote|ező önkormányzati
intézmény fejl e szté s),

fę|adatot ellátó intézményekfejlesztése, felújítása (továbbiakban:

b) ovodai, iskolai és utánpótlás sport

infrastruktúľa-fejlesztés,felújítás, vagy új

spoľtlétesítménylétľeho zása (tovźtbbiakban: sportfejlesztés),
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c)

Belteľületi utak, járdák, hidak felújítása.

A

pá|yazat benyújtásanak feltételę többek kĺizött a megvalósítani kívánt beruhazás mĺĺszaki
dokumentációjanak megléte, valamint ha nem engedélyköteles a tevékenységúgy az eľĺó| szőIő
tervezői nyi|atkozat.

Amennyiben a pźiyézatolyan fejlesztési célt is tarta|maz, ame|yhez építésügyihatósági engedély
sziikséges, így aPá|yazőnak vállalnia szfüséges, hogy legkésőbb 2016. október 5-éig építésiigyi
hatósági engedéllyel fog rendelkezni.
pét|yźnatonvĺssza nem téľítendőktiltségvetési tlĺmogatás igényelhető. A maximálisan
igényelhető támogatás <isszege az I.a) alcél esetében 30 millió Ft, az 1.b) alcél esetében 20 millió
Ft, az 1.c) alcél _ fővaľosi keľületi önkormányzatok _ esetében 100 millió Ft. A támogatás
maximális méľtékefiigg a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pá|yźnő egy lakosľa jutó adóeľőképességétőI.A pályazat szempontj źbő| az adóeľő képességa k<ĺltségvetésittirvény 2. melléklet I.
1. c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti. A Józsefuarosi Önkoľmźnyzatadóerő képessége
36.438 Ft.

A

Támogatós maximális mértékea Pĺźlyázó adóerő-képessége

alanidn

Fejlesztési

alcél

0-18.000

r8.00125.000 Ft/fő

25.00140.000 Fťfő

40.000 Ft/fő
felett

1-a)

fejlesztési
költség
930Á-a,

fejlesztési
kĺlltség

fejlesztési
költség

fejlesztési
kcĺltség

85%o-a,

7S%o-a,

50o/o-a,

fejlesztési
kdltség

fejlesztési
költség

85%o-a,

7So/o-a,

fejlesztési
költség
650/o-a,

fejlesztési
költség
50oÁ-a,

1.b),1.c)

Fťfő

A

pá|y azat benyúj tási hatrĺridej

A

Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósu|ő beruhźzást a beľuhźnás megvalósításátó|

.
.

e

:

elektľonikus feltiiltés |ezárásaz 2016. júnĺus2.16z00
papír alapon tőrténő benyújtás: 20|6.jr'inius 3.

számított 10 évig az eređetirendeltetésének megfelelően _ a mtĺkcidtetésrevonatkozó hatályos
jo gszabá|yok betartás áv a| _ kell használnia.

A

Képviselő-testijlet Városgazdálkodási és Pénzügłi Bizottsĺźga 330/20]6. (IV.1].) számĺl
határozatában dantat arról, hog/ ,,Corvin Sétány kłjzmű és kôzterület program megvalósítása
vállalkozási szerződés keretében I, ütem,, tárglú, a Kbt. ]I3. s (1) bekezdés szerinti nyílt
kozbeszerzési eljárást folytat le. Az ajánlattételi határidő 2016. május 4. napja ]2:00 óra volt, az
eljárásrendnek meýlelően jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelésezajlik

II.

A

A beterjesztés indoka
Budapest Fővóros VIII' kerület Józsefvárosi onkormányzat

részeként,a ktjzterÍjleti programok keretében számos kapcsolódó

a

Corvin Sétány Programhoz

kívánja végrehajtani.
és a Szigony utca
(Práter utca _ TÓmő utca kÓzötti szakasza), illetve a Práter utca páratlan oldalán a járdafelújítása,
részben a lrapcsolódó kÖzműépítésekvégrehajtásdval, melyet az onkormányzat valósít meg.
út felújítását

A Corvin Sétány Program közterĺjleteket érintő részétképezi a Bókay János utca

Fentiekre tekintettel javasolt, hogy a Józsefuárosi onkoľmányzat induljon a helyi
ĺjnkoľmánvzatokértfelelős miniszter źůta|az á||amháztartásért felelős miniszterrel közĺisen

Z/f

aź,
7

meghiľdetett Önkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a
fent megnevezetíutszakaszok felújítása céljából a c) pá|yazati alcél _ belterĹileti utak, járďák, hidak
felújítása_ vonatkozásában. A páIyazatban kötelező saját forrást is biztosítani' melyre vonatkozó
dĺjntésa páIyazati feltételek és az á|Ianháztntásrő| szóló tĺirvényvégľehajtásáról szőIő 3681201|.
(XII. 31.) Koľm. rendelet (Ávr.) 75. $ (4) bekezdés a) pontja szerint a Képviselő-testĺilet
hatáskörébe taľtozik.

IIL

Diintés célja' pénziiryi hatása

A pályázat

benyújtásóval lehetővé válik, hogł az onlrnrmányzat

a

Corvin Sétány Program

kĺjztertjleteket érintő részétképező a Bólray János utca és a Sztgony utca (Práter utca _ Tomő utca

közötti szakasza), illene a Práter utca páratlan oldąlón a jórda felújításához és részben a
kapcsolódó kÓzmíiépítésekheztámogatást igényeljen sajátforrásának kiegészítéseként.

A kivitelezési munkák és a műszaki ellenőri feladatok ellótásának tervezett becsült löltsége bruttó

]45.660.959,- Ft. A pályázati kiírásban meghatározottak szerint a támogatós maximális mértékeą
fejlesztési költségek 65%o-ą, maximum bruttó ]00.000.000,- Ft. Ezekfiglelembevételével a becsült
költségek alapján az onkormónyzatnak 94.679.623,- Ft támogatás igénylése esetén bruttó
50.981.336,- Ft onrészt szĹil<séges biztosítania, amely biztosított az onkormányzat ]]603 cím ĺjnkéntv dl lak feladat - felúj ítás i el őir ányzatán.

A

Képviselő-testület 2016. évi kĺiltségvetésébenfedezetet biztosított az énntett utcák fe|tĄitásźra,
melynek részbeni kiváltása apá|yźzat benyijtásával lehetővé vźůhat,így a felszabadított összeget az
onkoľmlĺnyzategyébfejlesztésekrefordíthatja.

A

támogatást nem kell mege|ő|egezru, a támogatási összeg a tźlmogatői okiľat elfogadására
rendelkezésre álló hatźlridőt követő 5 napon egy összegben kerĹil folyósítasra.
Kedvezményezettnek eredményes pá|yźzat esetén vállalnia kell, hogy atámogatásból megvalósuló
beruhazást a ben:hźzás megvalósításától szźtmított10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
haszná|ja, az erÍe vonatkozó döntés hozataI a Képviselő-testület hatáskĺirébe tartozik.

Iv.

Jogszabályĺ köľnyezet

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormanyzatairő| szőIő fl|l. évi CLXXXX.
évi CXCV. tĺlrvény,az Avr.75. $-a,
a|apjánhozzameg

t<irvény 41. $ (3) bekezdése, az á||amháaaftásľól szőLő 2Ot1.

Kéremaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.

Hatärozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

L

a helyi önkormányzatokért felelős miniszteľ á|ta| az á|Iamháztartáséľt felelős miniszteľrel
kcĺzösen meghirdetett onkormanyzatife|ađatellátást szo|gá|ő fejlesztések támogatásźra kiírt
pá|yázaton indul a Bókay Jónos utca és a Szigony utca (Práter utca _ Tömő utca kozötti
szakasza), illetve a Práter utca póratlan oldalán a jórda felújítása, részben a kapcsolódó
kozműépítésekmegvalósítása céljából a c) pályázati alcél - belterületi utak, járdák, hidak
felújítása- vonatkozásóban bruttó ]45.660.959,- Ft beruházási asszkaltséggel.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđo:2016.június 2.
2. az onkoľmanyzati feladatellátást

szo|gźl|ő fejlesztések támogatźsźrakiíľtpá|yazat
benyújtásához cisszesen bruttó 50.98].336,- Ft saját foľľás biaosított az onkoľmányzat
1 1 603 cím felúj ítá si e|oirźnyzatźn.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźriđő:20|6. iúnius 2.

?

7rŕ,

1/

3.

a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruhazás megvalósításźúőI szźtmitott 10 évig eredeti rendeltetésénekmegfelelően haszná|ja.

eľedményespályázat esetén vćlllalja, hogy

Felelős:

Hataridő:

polgáľmester

20|6.június 2.

4. a

batźlrozat 1. pontja alapjźn fe|hata|mazza a Polgármesteľt a pá|yázat benyújtásához
szfüséges dokumenfumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési foľľást nem igénylő
hiĺĺnypótlásoka\áilLrásźta és a Magyar Államkincstár Budapesti és Pesti Megyei lgazgatősága
felé történő benffi tására.

Felelős:

Hataridő:

polgármester

20|6.június 2., esetlegeshiánypótlásokatkĺjvetően

A dłintés végrehajtá sńt v égző szew

ezeti erység: Rév8 Zrt., P énzĺiryiÜryo sztá|y

Budapest, 201'6. május 31.

Tcĺrvényességiellenőľzés :
Danada-Riman Edina
jegyzt5
nevében és megbízásából

k,Łow,Ę

dr. Mészar Erika
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