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Táľgy: Javaslat a ,,Tĺsztvĺ."iőt.l"p . Bláthy ottó utcai közteľület megűjítása és
funkcióváltása'' elnevezésű pľogram ľÉn-xoz ,,B'' jelű páiyázatra történő
benyúĺtásáľa

A napirendet ÍryazÁÍt tilésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásĺíhoz egyszeríĺ/4qlqĘÍteft
szav azatt?őbb ség szüksé ges.

ErŐxÉszÍrŐ sZERvEZETI EGYsÉG: RÉvľ Zxr. Ęr----= tl-
KÉszÍľprrB: RÉv8 Znľ.

f *-rĹJPÉľzucvl FEDEZETET IGÉNYEL^.IEM IGÉI.IYEL, lcezolÁs :

Joclroľľnoll: ł' L-^\ L'-^*-
spTERJEszľÉsRE ALKÁLMAs :

"(Deľepe-RrľĺÁľ Eonĺĺ'
ncvzo4

I

Városgazdálkodĺísi és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi x
Embeľĺ Eľőforľĺĺs Bizottság véleményezi -

Határozati javas|at a bizottsátg szátmára: A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizotts.ág javasolja a
Képviselő-testiiletnek az e|őteĺesúés mestaľsvalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest Józsefulárosi ÖnkoľményzatKépviselő.tęstĹilete 202l20t6. Cx.06.) szátműhatfuozatźlbarl

úgy dtintött, hogy a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti, jelenleg
jáľmtĺforgalom részéľe kialakított, zsákutcaként funkcionáló teriilet egy tészén ktĺzösségi célú
zöldfeliiletet hoz létľe, aminęk egy részén a ĺemzeti összetaľtozást szimbo|izźió, a tľianoni
békeszerzőđésre utaló emlékhely kerül kialakítĺásra. A közterĹilet felújítas tervdokumentaciőjźra
vonatkozó beszerzési eljarás lebonyolítĺásával a Képviselő. testtĺlet a JGK Zrt.tbíztameg.

A Képviselő - testiilet döntött a közteľületi tervek elkészítéséről és az emléküely megtervezésére és

kivitelezéséľekiírandóországosképz(imiivészetípá|yźaattőI.
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A Fővarosi Ktizgyulés 60412016. (I\I.27.) szźtmíl hatźtrozatával és a Fővarosi Vĺĺrosrehabilitációs
Keret felhasználasźnak szabźůyaiľól sző|ő f7|2013. (IV.l8.) szĺímú Fővarosi Ktizgyűlési rendelet
ďapjan a Fővarosi Önkormźnyzat a keriileti önkormĺínyzatok szőmrźra köĺeľiiletek komplex
megújítasĺĺra és közösségi célú vĺáľosrehabilitaciós programok megvalósítísźlra pőiyźaatot hiľdetett
meg ľÉR_rÖZ Kozosségi célú vaľosrehabilitíciós programok (,,B'' jelű program) címen az
alábbiak szerint:

Á ,,B'' progrem olyan fcjlcsztósckct kívĺín támogatni, amclyck kcľctóbcn ĺiszt<inzi a közterületľe,

vagy közösségi használatra átadott területre, telekre, vagy épiiletľe kiterjedő, olyan kisléptéktĺ
beavatkozasokat, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek eľősítéséhez, a gazdasági aktivitas
növeléséhez, új, vagy megujuló szolgáltatasok megielenéséhez, illetve javítjak az adott
telepiilésrész ellátottságźĺt, a vĺĺľosi mikľokiiľnyezet minőségét. Lehetőség adódik a spontĺĺn
jelentkező vĺárosi folyamatok szźtmátra, a hely adottságainak kihasználásara és a helyszín
feléĺtékelődéséľe foghíjak' alulhaszrosított teľĹiletek, ingatlanok átmeneti hasznosítasával (vaľosi
terĹiletek köztes hasznosítĺása), a vaľosmegujítás hely specifikus, innovatív módjain.

A ,,B'' jelű program keretén belül 250 millió forintos tĺámogatas nyerhető el, a tiímogatás intenzitĺása

50.75% közötti, a beruhĺázĺás targyát illető fulajdontól, illetve a üímogatas felhasználasától ftiggően.

A Józsefuaľosi Önkormányz"at Képviselő-testůilete t29l20|6. (VI.02.) szĺámú hatźrozatźlban úgy
dönttitt, hogy részt kívĺán venni fenti pá|yazaton és felkérte a Rév8 Zrt.t, arra hogy készítse elő a
pá|y éaati dokumentaciót.

A pźiyazat leadĺásrának hatrĺrideje 20|6. november 30., így a jelen előteľjesztés a ,,B'' jelíĺ program
azon elemeire, költségvotlľ;atára tesz javaslatot, amelyek a|apjan a végleges pá|yazat elkészíthető és
beadható.

Javasoljuk a Képviselő-testtiletnek, hogy a ľÉn-roZ ,,B', jelíipäIyazatoĺ- a Bláthy ottó utca Bíró
Lajos utca és Vajda Péteľ utca közötti, jelenleg zsfüutcaként funkcionálő szakasz új, közösségi
funkciójú zöldfeltilet kiďakítĺásával - vegyen részt a Budapest Fővĺíros VIII. kertilet Józsefuaľosi
onkoľmanyzat (atovábbiakban: onkorményzat),egyiittműktidve a Tisztviselőtelepi onkormanyzati
Egyesälettel.

Pľogram javaslat

A |29120|6. (VI.02.) szźmí képviselő-testiileti hatźrozat alapjául szolgáló előterjesztésben a
pľogľam elemei nagyľészt kifejtésre keriiltek. A kialakuló új közpark hasznosítiísĺának javas|atźtt a
Tisztviselőtelepi onkormĺányzati Egyesület vetette fel, meľt így a teriilet alkalmas lehet közösségi és
kulturális ľendezvények megtaľkásaru" nő a Tisztviselőtelep, ezze| egyutt a kerület zöldfelülete
továbbá egy ďulhaszĺrosított környezet új funkcióvď bővÍil.

A javasolt program egybeesik apét|yźzati kiírásban megfogďmazoÍttźlmogatási célokkal.

Építési beruházás, közterĺilet megújítás

Aberuhazź"s tafia|mazza a Bláthy ottó utcában kiépítendő paľk kivitelezésének, berendezésének és
nĺivénytelepítésének költségét. A tewezett költség meghatiírozźsanźl a közelmultban megvalósult
paľképítések, felújítasok költségei lettek figyelembe véve, ez'z.g,| a kiegészítessel, hogy itt nem
meglévő zöldfeliilet megujítasáról, hanem új, korábban más funkcióval rendelkező közterület
építésról van szó. A kiiltség taľtalékként tarta|mazza az esetleges közrľrtikiválĺísok költségét is,
melyeket a közmuszolgáltatókkď kell egyeztetni a tewezés soriĺn.
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A programelemből kerül ťrnanszirozźsra a múszaki ellenőri tevékenység és a kĺizösségi tervezések
soľán kiemelt szereppel bkő tervezőimuvezetes, illetve a ktizbeszerzés lebonyolítasának díjazása is.

Kiiziisségi és kulturálĺs ľendezvényet kommunikácĺó

A programelem keretében kerĹilnek megrendezésre,lebonyolítĺásra a paľk közösségi és kulfurális
rendezvényei, továbbá a helý arculatot, identitást erősítő, helyiek bevonását célzó innovatív'
kreatív, közösségformáló tevékenységek. A projektelem során lehetőség van kiilönböző, a pľojekt
tarsadalmasitasźft szolgźůő kommunikációs és tajékoztatasi eszközök ftiadvanyok, szórólapok,
online feliiletek stb.) igénybevételére.

Előkészítés, kiĺziisségĺ teľvezés

A Képviselő-testĹilet dönttitt a köĺeriilet megújítas terveinek elkészítéséről és a sziikséges fedezetet
is ľendelkezésre bocsźÍotta" bruttó 4,8 millió forint tervezési díj és bruttó 1 millió forint a
tervezéssel kapcsolatos hatósági díj betervezésével. A tér kiďakítasa, funkcióinak elhelyezése
közösségi tervezés sorĺĺn, az érintettęk bevonasával kerĹilvéglegesítésre.

A közösségi teľvezés során a megfogalmazott igények kerülnek megvitatasta az érintett felek
(például a helyi lakosok, cívi|szervezet, szomszédos intézmények, fenntaľtó szeľvezet stb.)
bevonásával. A parbeszédet és azatĺ követő teľvezési folyamatot gyakorlott, kĺizösségi tervezésben
jártas tewező csapat megbízásával javasoljuk megvalósítani. Mivel a tewezett park kialakítrísa
építési engedély köteles tevékenység, az eĺgedélyezésre kĺilön költség került elkiilönítésre.

F.enntaľtás (pályázatból nem finanszíľozhatől)

A paľkosított kdztertilet rész öntözése, gondozásą őrzése, kaľbantartasa tiibblet feladatot rő az
Önkormĺányzatra, ezcsökkenthető az egyesület bevoniásával megľendezetttlíľsadďmi akciókkal.

Ktiltségek

A pľogľamelemek megvalósítasźůlozaz alábbi költségek kerĹiltek betervezésre:

A projekt megvalósítĺĺsának becsült koltségei (ezer Ft.ban megadva)

Projektelem
megnevezése

Projekt részelemek Becsiilt bruttó
költségek (bľ.

ezer Ft)

Támogatás
(br. ezer Ft)

onľész (br.

ezer Ft)

Epítés és

eszkłizbeszerués
(tĺĺmo gatas intenzitas
6s%)

Kivitelezés 60 000 39 000 21 000

Miĺszaki ellenőrzés I 000 6s0 3s0

Tervezói művezetés 500 325 175

Közbeszerzés 500 325 t75

Nem beľuhrázasi

elem (tĺłmogatłís
intenzitĺís 50%)

Közösségi és kulturális
rendezvények,
kommunikáció

2 000 1 000 I 000

Előkészítés
(tamogatas intenzitas
s0%)

Köztisségi teľvezés 3 400 | 700 t 700

Páiyázat iisszesen 67 400 43 000 24 400

Péůyázatban el nem Köztisségi teľvezés I 400 0 I 400
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szamolható Hatósági díjak I 000 0 r 000

Mĺndiisszesen 69 800 43 000 26 800

A költségvetés összeállítasanál figyelembe kellett venni a páiyazatban előírt belső korlátokat. A
nem beruhĺízasi tevékenységek költsége a projekt Límogatasának legfeljebb S%o-a|ehet' de legalább
1%. A projekt előkészítési költsége (tewezés, engedélyeztetés, tanulmĺínyok készítése) a projekt
tĺímo gatásának legfelj ebb \Yo -a lehet.

Erre tekintettel a korábban közösségi tervezésre és az ezze| kapcsolatos hatósági díjakľa
jóvĺíhagyott, mindösszesen 5,8 millió forintból a pá|yázatban mindösszesen 3,4 millió forint
szłímolható eI az e|őkészítés soron.

Ütemezés

A ftívaľosi pá|yźuat kiírása szerint apőiyázat beadásanak hat"áľideje 20|6. november 30., aFővráľosi
Közgyulés döntése vaľhatóan 2017 . februar végéig születik meg. Ezt követően kerülhet megkötésľe
a Fővarossa| az EgyĹittmtĺktidési Megĺĺllapodás a 20|7. évben, majd a megkezdett tervezés
eredményeképp megsztiletett engedélyes és kiviteli teľvek és engedélyek biľtokában köthető meg a
Támogatĺísi Szerzőđés. A kivitelezés és a nem beruhazási programok a Trímogatási Szerződés
megkötését követően kezdődhetnek meg' a program átfutási iđejehozzávet(ilegesen (közbeszerzés,
kivitelezés) 4 hónap.

Tekintettel a projekt helyszínére, a tewezett emlékmű á|lítÁs időigényére (célszeľíĺen a paľk
kialakításával egy időben keľülhet ľá sor), a kiviteli munkfü engedélyeinek beszerzésére, illetve a
pá|yazati döntési mechanizmusra' reálisan a projekt 20t7. évben fejeződhet be.

A fentiek ďapján javasoljuk a Képviselő.testiiletnek, hogy nyújtson be páIyázatot Fővĺírosi
Viírosrehabilitĺációs Keret felhasználasĺának szabályaiĺól szőIő 2712013. (IV.l8.) szrámú Fővárosi
KözgyĹĺlési ľendelet alapjan a kerületi önkormányzatok számaľa meghirdetett, közteľiiletek komplex
megujításłáľa és közösségi célú váľosrehabilitaciós programok megvalósítasríra vonatkozó
ľÉn_rÖz pályazati felhívas ,,B'' jeliĺ pľogramja keretében ,,Tisztviselőtelep - Bláthy ottó utcai
közterĹilet megujítasa és funkcióv źitásaprogram'' elnevezéssel.

II. A beteľjesztés indoka

A Fővĺírosi Vaľosrehabilitációs Keret fe|hasmálásanak szabćiyairől szóló 27/20|3. (Iv.18.) szátmtt

Fővĺírosi Kĺizgyíílési rendelet a|apján a kerületi önkoľmaĺryzatok számárameghiľdetett, közteľtiletek
komplex megujít.ásaľa és közösségi célú vaľosrehabilitĺíciós progľamok megvďósítasźra vonatkoző
ľÉn-rÓz pál|yźu:aton tiiľténő résnételről és a pélyázat taľtalmlíĺól ' fedezetéról szóló döntés
meýlozatala a Képviselő-testiilet hatasköre.

III. A döntés célja' pénzüryĺ hatása

A döntés célją hogy a Tisztviselőtelep egyik alulhaszľrosított teriilete, a helyi civil szewezet, a
Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyesület bevonásával megújuljon, új funkcióval szolgálhassa az
ott lakókat. A pźtyázat lehetőséget biztosít a közpark kialakítĺásĺĺra többlet fonĺások bevonásával.

A progľam teljes költsége 69.800 eFt, melyből 43.000 eFt fővaľosi támogatas, 26.800 eFt az
onkoľmanyzat źůtal biztosított önrész, melyből a Képviselő-testĺilet 5.800 eFt-ot a 202120|6.

cx. 0 6.) szĺímú hatźlr ozatźlban biztosított.

A fennmaĺadó 21.000 e Ft önľész fedezetéte előzetes kötelezettségvállďas sztikséges a20t7. évi
költségvetés teľhére, miutan a kivitelezés 2017-ben vfuható. A kötelezettségvállďas fedęzete az
önkoľmányzatvźlrhatőfelhalmozrísibevételei.
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Sikeres páIyazat esetén az újonnan kialakított közteľiilet varhatóan többletiŁemeltetési költséget
nem igényel.

fV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntését a Magyaĺorszag helyi önkormanyzatairól sznlő 20t1. évi CL)oo(x.
tĺiľvény 4l. $ (3) bekezdése alapján hozzameg.

Kéremaza|álbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úry dtint, hory

1. a Képviselő-testiilet |29120|6. (VI.02.) számú hatźrozata alapjĺín I a Józsefuarosi
onkormanyzat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy ottó utcai közteriilet megujítĺása és
funkcióváltasa program'' tźrgy,Úpá|yźzatotnyujt be a Fővaľosi rÉn -roz ,,B,, pźiyázaton.

Felelős: polgĺírmester

Hataridő: 20|6. november 10.

2. a Képviselő.testtilet |29/20|6. (vI.02.) szÁmű hatálrozata szerint a hatfuozat l. pontjában
foglalt páIyáuati dokumentĺíciót a Rév8 Zrt. á||itja össze az alábbi progľamelemek
megvalósítrásával és tervezettköltségelĺJ<el, egyben felhatalmazzaapolgźttmesteľt a pá|yazat
a|őirźsára.

A projekt megvalósítasának becsiilt költségei (ezeľ Ft-ban megadva)

Projektelem
megnevezése

Projekt részelemek Becsült bruttó
költségek (br.

ezer Ft)

Támogatas
(br. ezeľ Ft)

onľész (br.

ezer Ft)

Epítés és

eszközbeszerzés
(üámo gatas intenzitĺĺs

Kivitelezés 60 000 39 000 21 000

Műszaki ellenőrzés I 000 650 350

6s%) Tervezói miĺvezetés s00 325 r75

Közbeszerzés 500 325 175

Nem beruhĺázasi

elem (üímogatlás

intenzitas 50Yr)

Közösségi és kultuľális
ľendezvények,
kommunikáció

2 000 r 000 I 000

Előkészítés
(támo gatĺás intenz itas
s0%)

Közösségi teľvezés 3 400 r 700 t 700

Pályá,zat tisszesen 67 400 43 000 24 400

Páiyár:atban el nem
szĺĺmolható

Kcizösségi teľvezés 1 400 0 I 400

Hatósági díjak I 000 0 I 000

Mĺndösszesen 69 800 43 000 26 800
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Fęlelős: Rév8 Zrt., polgáľmester

Hatáľidő: 20|6. november 30.

3. az |. pont szerinti program megvalósítasźůloz a Képviselő testĺilet 202/2016. Cx.06.) szálmil
hatźroz.atában biztosított 5.800 eFt.on tul, további 2l.000 eFt önkormányzati önľészt
biztosít, előzetes kötelezettségvźů|a|ás keretében a 20|7. évi költségvetés terhére önként
vállalt feladatként, melynek fedezetéül az ĺinkormźnyzati felhalmozasi bevételeket jelöli
meg.

Felelős: polgiíľmester

Hatĺáridő: 20|6.november l0.

4. nyertes pěiyźľ;at ęsetén a Budapest Józsefuĺárosi onkormányzat váI|a|ja, hogy az érintett
ingatlant aprojekt |ezfuasátő| számított 5 éven belül nem idegeníti el, és vźi1la|ja, hogy a
pá|yźnat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 éven át mfüödteti, továbbá
fe|hatalmąz.za a polgrírmestert az eno| szól nyilatkozat a|áírźsźna.

Felelős: polgiírmesteľ

Hataridő: 20|6. november 10.

5. felkéń a Polgáľmesteľt, hogy a 20|7. évi költségvetés tervezésénél a hatfuozatbarl
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Hatĺĺridő: 20|7. évi költségvetés tervezése

A dönÚés végľehajúását végző szen,ezeti erység: Rév8 Zrt, Pénzĺigyĺ Üryosztály,
Polgáľmesterĺ Kabĺnet

Budapest, 20|6. oktőbet 27.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegĺzől

nevében és megbízásából
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