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Váľosgazdálkodĺńsi és Pénzĺiryĺ Bĺzottság véleményezi x
Embeľĺ Eľőfoľrrás Bizottság vé|eményezi -

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság/Emberi Erőforrrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteqesztés megtrárry a|ását.

Tĺsztelt Képüselő.testület!

I. Tényáltás és a döntés tartalmának ľeszletes ismertetése

A Képviselő-testĺilet a 6412013. (II.27.) számú hatźrozatźtban döntött arról, hory elindítja a Budapest-
Józsefuĺáros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési..Program II. elnevezésű progra.mot (a

továbbiakban: EUB tr.). A program ťtnanszirozÁsa a Fővĺárosi onkormányz.at áůta| kiírt TER-Koz ielti
páůyávat keretén beliil tiirténit a vonatkoző Támogatétsi Szerződés ZDl4.július 1l-én keriilt aláírásrą mely
szerződés érvényben lévő haüárideje 2016. december 31.

JavasoljukaTátmogatźlsiSzerződésmódosítrásaitaza|átbbiakszerint:

A) HaĹáľidő módosítĺás 
:

A Képviselő-testĺilet 22|ĺ2015. (X.Żf.) szźtmű hatźnozatálban úgy di'ntiitt hory a programot új elemmel
bővíti. A Kortĺárs Galéria Neryed kia|akjtásálra (iizlethelyiségek felújítlása) és a megvalósíüáshoz sztikséges
marketing tevékenységre a megvalósíüísa sorrĺn fel nem haszráIt 52.295.119.- Ft frővĺírosi tźtmogatźst
csoportosított átt, kiegészítve a szükséges önkormányzati önľésszel.

A módosított Támogatĺási Szerződés a|őiĺásźtt követően a KoľL.árs Galéria Neryed program megvalósítasára
kijeliilt Józsefüárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.megkezÄte a műszaki tervek elkészítését.

Az eredeti programtervben szereplő helyiségek a VIII. keriilet Bródy Sĺándor utca 36. szám a|atti két kiili'n
albetéten szereplő ingatlan, valamint a VIII. keriilet Kőfaragő utca 5. szen ault!!{yfs$ątervezése (ezaj|ott.
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A VIII. keriilet Vas utca 14. szźm alatti helyiségnél a tervezés a|apját képező felmérések során végzett
álmennyezeti elemek, és eryéb burkolati elemek bonüása során a tewezn az építészcti szempontból hosszu
távon fenntartható megoldĺás érdekében - a programban biztosított hatĺĺridőre figyelemme| _ vizsgáůta, hogy
a mŕĺszaki tartalom építési engedély köteles-e.

A teĺlező progľamban foglalt határidőre figyelemmel az eredeti ütemterv szerint építési engedélyhez nem
ki'ti'tt kivitelezesi munkálatokkal számolt a tervdokumentĺációban. A Fővárosí Önkormányzat ľÉn_roz
pźiyáaat lebonyolíŁásánalmegbízott osztá|yának tź!ékoztatása szeľint ugyanakkor lehetőség van a haüáridő
módosítĺĺsára" ezért javasolható a miĺszaki tartalom módosítiĺsa, mely engedélýiiteles tevékenységet is
tartalmar,.

A mennyezeti gerendák megerősítesével, egy helyen kiváltrásával,tovźhbő ery helyen anyi|ászáró frlötti
źtthida|ő magassági áthelyezesével, mint építési engedélyköteles kivitelezői mego|dátssal az ingatlan becsiilt
állagfenntartó időtartama jelentősen növekedne.

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az onkoľmĺányzat kez.deményezz'e az Európa Belvĺárosa Program II.
iitem haüáridejének 2017. június 30. napjĺára történő meghosszabbitźsáú.

B) Költségátcsoportosítłís

A Program hangsíllyos eleme volt a Közterületi program' melynek sorĺán felújíüásra keriilt a Bródy Sándor
utca és a Gutenberg tér egy szakasz4 illetve kisebb környezeti beavatkoások történtek a Gyulai Pál utcában
és a Pollack Mihály téren - kutyafuttató és a közösségi tér kialakítĺĺs.

A kivitelezesre vonatkozćl váů|a|kozźlsi szerződésben bruttó 3.605.350,- forint tartalélłí<eret keľiilt beépítésre,
a kivitelezés közben esetlegesen felmerülő miĺszaki jellegrĺ pľoblémák megoldására. Mivel a taľtalékkeret
nem keľtilt felhaszrálĺásra, javasoljuk annak átcsoportosít.ását más programelemekľe.

A projekt során elszámolhatóak a lebonyolítĺás kapcsán felmeriilö kommunikációs költségek pl.:

- a projekt tĺársadalmasitásátt szo|gźůó kommunikációs és tájékoztatźtsi eszkiizök (pl. brosúrak,
infoľmációs táLbliáů; szóróanyagok, honlap kialakítĺás és fenntartĺás stb.) költségei,

- a helyi aľculatot identitĺást erősítő, kiiziisségformáló tevékenységek (pl. kulturális programok,
kiállítĺásot kiadványok, köztéÍi installációk stb.) költségei,

- ahelyiek bevonását célzó közösségi, helyi identitást erősítő programok költségei.

A programelemĺe eredetileg 2 millió forint került betervezésre, javasoljuk ennek megemelését a kö,ĺeriilet
progÍamon fel nem haszrált t.rámogaŁás és önľész teľhére összesen 1.605.350,- Ft összeggel.

A progľam nem beruházátsi elemei voltak a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által megrendezett, a
helyi civilszervezet bevonĺásával lebonyolított ktiztisségi rendezvények és kultunílis programok. A hatĺáridö
módosítĺásával lehetőség nyílik még egy rendezvény megsartására, az ezt, megelőzőekkel hasonló tematika
szerint. A rendezvényre összesen 2.000.000,- Ft keľiilne átcsopoľtosításra.

A rendezvény és a kommunikációs feladatok fedezete a Kiizterület progľamelem megvalósíŁása sonín fel
nem használt úámogaüás és önrész. Mivel a programelemek tĺímogatĺís intenzitásamęEegyezit nincs sziikség
azőnkormányzatiö'nrésznagyságĺínakmódosítĺására.

Mind a hatĺáľidő módosíüásĺához, mind a fel nem haszlált tĺímogatĺís átcsoportosítlĺsához sztikséges a Fővárosi
Ónkormányzattal kötött TĺámogaŁási Szerződés módosítĺásą amihez a Fővaľosi Ktizgyĺĺlés jóváhagyása
sziikséges.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztéstźtrgyában a döntések meghozatz|ĺára a Képviselő-testĺilet jogosult.

III. Dłintés célja' pénzĺiryi hatĺísa

A döntés cn|ja, a ľÉn-roz ,,X, pátllyáľzatban vállalt iinkormĺányzati kötelezettségek megvalósítĺása, illetve
fel nem haszĺlźůt sz.abad pénarlaradvźnyok felhaszláiősa a fővaľosi tĺámogaúís teljes körií megtartĺása
céljából.
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fV. JogszabályÍ kiiľnyezrt

A Képviselő-testĺilet döntése a MagyaroľszÁghe|yi önkormányzatairól szóló 2011. évi cLxxxx.ttirvény
23. $ (5) bekezdés 7. és 13. pontjrán, valamint a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kérjĺikaza|álbbihatźrozati javaslatelfogadĺását.

ľl.ł'ľlłnozłTl JAVASLAT

A Képviselő.testület r'igy dönt' hogy

1. kezdeményezi a Fővárosi Önkormĺányzatnál a Fővarosi onkormányzat és a Józsefuáľosi onkormányzat

köziitt létrejött, a ,,Európa Belvarosa program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegujitásď' címtl
pźiyázat megvalósításĺáľa vonatkoző Tátmogatási szprzsdés haüáridejének 20|7. június 30. napjĺáľa

történő módosítását.

Felelős: Polgĺáľmester

Hatĺáridő: 2016. október 6.

2. kezdeményezi a Fővarosi onkoľmanyzatnál a Fővĺárosi onkormányzat és a Józsefrĺíľosi Önkormányzat

között létrejöt! a ,,Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegujitźsď, címil
páÄyźzat megvalósítĺísára vonatkoz.ő Tálmogatátsi szerződés költségvetésének módosítźsát o|y módon,

hogy a pľogÍam megvalósítĺása sonĺn a fel nem használt fővárosi tĺámogatĺíst és önkormányzati öwészt

átcsopoľtos itja az alább i táb|álzat szerint :

Eredeti Tómogatós Szerződés szerint Módosított Tómogatasi Szerződés szerint

Pľogramelem
Főváľosi
támogatás

onkormányzati
önrész Programelem

Fővárosi
támogatás

onkoľmányzati
önrész

Bródy Sándor utca -

Gutenbergtér- Somoryi
Béla utca - Rökk Szilárd
utca egyes részeinek

megujítása (mĺiszaki

ellenőľrel)

97 555 178 24388794

Bľódy Sándor utca -

Gutenberg tér- Somogyi
Béla utca - Rökft szilárd
utca egyes részeinek

megujítása (műszaki

ellenönel)

94 670 898 23 667 724

Kommunikáció l 600 000 400 000 Kommunikáció 2884280 ?2t 070

A JOHIR Nkfr. és a

CAPE közösségi

kulturális programjď
5 032 lO7 | 258027

ł lorĺŔľkft' es a

CAPE közösségi

kultuľális programjai

6 632 r07 L 658027

Felelös: Polgármester

Hatĺĺridő: 2016. október 6.

felkéri a Rév8 Zrt.-t az t. és 2. pontbaĺr foglalt Tĺímogaüísi szerződés módosítĺási kérelem iisszeállítlására

és benýjtĺásĺárą egyben fe|hata|maz'za a Polgĺĺrmestert a kérelem a|áirźsáĺa.

Felelős: Polgĺírmester, Rév8 Zĺt. vezerigazgatőja

Hatĺáridő: 2016. október 14.
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4. amennyiben a Fővárosi onkormányzat a3. pont szeľintiTálmogatátsi szerződés módosítási kérelmet

befogadją fe|hata|mazza a Polgármestert a Támogatrási szprzsdés módosítĺás a|áiĺźtsára, abban az

esetben, ha az nem éľint önkormźnyzati forrĺásbevonást vary az elfogadott program elemeinek lényeges

tartalmi módosíŁását.

Felelős: Polgármester

Hatĺáńdő: A Fővárosi Önkormanyzat jóváthagyźsát követően azonnal

Á döntés vĘrehajtásáúvĘző szervezeti ęysĘ: Rév8 Zŕ.' Polgáľmesteń Kabinet

Chr
dľ. Szilágyi I)emeteľ

képviselő

szeptember
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