
ffiffi
al
\ l.)Jt )/ '=z

Budapes t Jőzsefvárosi Onkoľmá nyzat
|ete szálmára

E|őterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20I 6. november 1 0. .. sz. napirend

Tárgy: Javaslat az ,,Euľópa Belváľosa Program _ m. ĺitem'' elnevezésű progľam ľÉn-xoz
,,A'' j elű pá|y ázatra ttirténő benvr'iitására

A napirendet lyazáLÍt iilésen kell tźrgya|ni, a döntés elfogadásĺához egyszerű/4qlgflgllgľt
szav azattłőbb ség sziiksé ge s.
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Váľosgazdálkodĺĺsĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőfoľnńs Bizottság véleményezi -

Határozati javas|at a bizottsáĘ számára: A Vĺárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az e|őteriesztés mest{árwalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet!

I. Tényállás és a dtintés tarúa|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A Fővarosi Kiizgytĺlés 604120|6. (N.27.) szźlműhatéltozatźxa| és a Fővaľosi Vaľosrehabilitaciós
Keret felhasznĺí]ásanak szabá|yalről szóló 27l2O|3. (Iv.18.) szálmű Fővĺírosi Közgyíilési rendelet
alapján a Fővarosi onkoľmanyzat a kertileti önkormanyzatok szĺímáľa közterületek komplex
megujítlásara és közösségi célú varosľehabilitaciós programok megvďósítĺásaru pá|yázatot hirdetett
meg ľÉR-Koztroneruletek komplex megujítasa (,A'' progľam) címen az a|ábbiakszerint:

A pľogľam olyan fejlesztéseket kívan tĺłmogatni, amelyek keretében a váľos egésze, Yagy a
teleptilésľész szempontjából meghatźttozó szerepű varosi közteľület, vagy közösségi használatra
átadott terĹilet, és ahozzá funkcionrílisan kapcsolódó egyéb ingatlanok (intézmények, kereskedelmi
létesítmények, lakóingatlanok stb.) felújítĺisa, bővítése összehangoltan, egyiittesen töľténik. Emellett
a köaeľĹiletek fizikai megujítasa és a közösségi részvéte| áita| létĘövő táľsadalmi megujítĺĺs
összekapcsolódik.

A progľam keretén beliil 500 millió forintos tamogatás nyeľhető el, a tamogatás inteĺuitása50-65%o
közötti, a beľuhazrás targyátillető fulajdontól, illefue a tamogatĺĺs felhasználasától fiiggően.
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A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormőnyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
Képviselő-testiilete a |29/f0|6. CVI.02.) számú hatźltozatában úgy döntött, hogy részt kíván venni
fenti páIyazaton és felkérte a Rév8 Zrt.-tkészitse elő a Palotanegyed további komplex fejlesztését
cé|ző ,,Európa Belvarosa Program-Ill. titeme'' tárep pá|yźuati dokumentációt az alábbi
programelemekkel:

. Közteľiilet Program
- Trĺrsashazi Program
- Közösségépítő és identiüíserősítő progľamok
- VállalkozźséIérkitési progľam (opcionális)

ApáIyázat lęadasĺának hatarideje 20|6. november 30., jelen előterjesztés a programelemek miiszaki
taĺta|mźra és azok költségvonzatźlratesz javaslatot, amik alapján a végleges palyőaat elkészíthető és
beadható.

Kiizteľület Pľogram

A progľam kidolgoaásával a Képviselő-testiilet a Józsefuarosi Gazđálkodási Kiizpoft Zrt.-t bízta
meg. A tervezési progľam magában foglalta a Puskin, Szentkirályi, Trefoľt, Rölfr Szilĺáľd utcákat,
illetve a Bľódy Sándor utca még fęl nem újított, Vas utca és Pollack Mihály tér kĺizötti szakaszźi.
Az utcaszakaszokra elkésztiltek a koncepció tervek és az ezek alapján kalkulált kiviteli költségek,
amelyek tan,la|maz.z.ák a miĺszaki és terv ellenőri díjazásokat is.

Figyelembe véve az elnyerheto támogatźts maximális éľtékét és a többi progľamelem támogatás
igényét az a|źtbbi utcaszakaszok felujítĺását javasoljuk a progľamba bevenni.

A pľogramelem taľtalmaz további 1 millió foľintot, ami a közbeszerzési eljĺáľĺással kapcsolatos
költségek fedezetéül keľiilt betervezésre.
Az e|(ĺkészítés programelem keretében lehet elszamolni a felmeľĹilt 4.927.600.- Ft tervezési kĺiltség
50%.át.

Táľsasházĺ Pľogľam

A Józsefuĺáľosi Önkormĺányzat honlapjĺán megjelent felhívásra 28 tźrsasház je|eĺtkezett, 29

pĺĺlyaművel (ęgy tźrsasház adott be kettő, ugyanaÍTa az épületľe vonatkozó, de egymrástól

műszakilag elktilöníthető tartalmú petyéuatot). 17 esetben volt szĹikség hianypótlasi felhívas

kikiildésére, a hiaĺrypótlást minden pállyénő teljesítette.

A beadott pá|yazatok közĺil, a pálryźľ;ati kiíľással össżrangban előnyt élveztek azok a pźiyźnatok,

melyek a vaľoskép és vaľosi kömyezet javítását, az épített, teľmészeti és kulturális öľökség,

valamint a helyi identitĺís megorzését, megújítĺását és ezźital az éťlntett viĺrosrészek vonzerejének

növelését cé|ozzźk. Erre tekintęttel hĺĺľom kategóriába kerültek a pályamiivek, utcai homlokzat

felújítás' belsőudvar vagy belső homlokzat felújít.ás és részbeni, kisebb léptékíí beavatkozasok.
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Közteriilet Szak'aszhatár Főváľosi támogatás onrész

Puskin utca Rárkóczi út - Pollack Mihálv téľ 75 f08 720 40 497 003

Szentkirályi utca Rákóczi út - Bródy Sándoľ utca 7s 304757 40 s48 715

Szentkirályi utca Bródy Sándor utca . Mikszáth Kálmán
tér

63 494920 34 189 s72

Rökk Szilárd utca I(rudy Gyula utca _ Gutenbergtér 8t 1ss 498 44 022 191

Bródy Sándorutca Vas utca- Pollack Mihálv tér 71 872 400 38',r00 523

Osszesen 367 636295 t97 958 004



Cím Fővárosi tómogatós Társashdzi önrész

I Horánszkv utca 19. 7 t54 119 7 154 tt9

2. Mária utca 16. 4 936 196 4 936 196

3. Mária utca 19. 14 133 350 t4 133 3s0

4. Máľia utca 6. 9 450 304 9 450304

5. Rölĺí< Szilárd utca |7. s 4s6 921 5 456 92r

6. Szentkirályi utca34. ll 9s0 000 I I 950 000

7. Vas utca 3. 27 096080 27 096080

8. Vas utca 7. 9 65s r28 9 6ss 128

9. Vas utca 2./łr 7 786765 7 786765

10. Baross utca 43. t7 324225 17 32422s

1t Baross utca45. 8 637 500 8 637 500

12. Józseflat.81. 4201 268 4201268

13. Üľ0i ĺt ts. 14240 000 14240 000

Osszesen 142021 856 142 021 856

Figyelembe véve az elnyeľhető tĺĺmogatás maximális éľtékét és a többi programelem tĺímogatás

igényét, a teljes utcai homlo|ęat felújítĺással palryźző tłírsashazak bevonasa javasolt a pľogramba.

Atáb|azattartalmazza atźlrsashźai felujítasok előkészítésre,tervezésľe felhasznált költségeit.

Nem beľuházási, köziiss égépítő ós identitáserősítő pro gľamok

Hasonlóan a koľábbi ľÉn_roz pa|yźvathoz _ Európa Belviírosa Program II. titem .' a pľogľźrm

megvalósítasában ismét az onkoľmányrat egyĹittmiiködő paľtnere a Civilek a Palotanegyedéľt

Egyesiilet. A civilekkel egyeńetve javasoljuk a ,,Mi Büszke Bródy Sandor utcaiak'' és a ,,Megélt
Töľténelem'' programok folytaĺásźÍ, akoúlbbĺ ľÉn_rÖZpá|yázatta|megegyezo költségvetéssel. A
programelemen belül kerülnek lebonyolítĺásra a nagyobb rendezvények, fesztiválok és itt kerĹilnek

elszámolasra a kommunikációvď kapcsolatos kiadĺások.

''Mi 
Bĺiszke Bľódy Sándoľ utcaĺak'' Program

A pľogram cé|ja a t^ársashrázak, a pďotanegyedbeliek közösségi aktivitásĺínak elősegítése, a lakók
bevonása a közösségi programokba. Elősegíteni a helyi intézmények, iizletek aktíviz.aláséú, ahe|yí
keĺeskedőt civilek, miivészek, aközéIet aktív résztvevőinek egyĹittmfüiidését. A kommunikáció

erősítésével ahá|őzatiság fejlesztése. A projektelem megvďósítĺása során keľülnek megľendezésľe

kisebb rendezvények a helyi lakólĺkal, iizletekftel/galériĺákkal összefogva.

''Megélt 
Tiiľténelem'' Pľogram

A projektelem célja, hogy hozzájaruljon a megélt személyes töľténelem megismeľéséhez-

megismertetéséhez, az itt élő emberek történetein keľesztiil. A hazak töľténete és a személyes

emlékek feldolgozĺása utan tĺírsashĺázakban tablók kerĹilnek kihelyezése, melyek az adott házat
mutatjrík be - kultúľtöľténeti, építészeti, varostöľténeti aspektusból.
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A fęlhalmozott fudásanyagból kiadvĺíny keriil összeállítasra, továbbá az osszeá||ított tablók alapját

képezhetik kĺilönböző vlírosi sétaknak.

Civĺl rendezvények

A korábbi ľÉn-rÖz palyázatok soľiín is megľendezésre kerültek nagyobb rendezvények,

fesztiválok, amiknek lebonyolítója a Jőzsefvátos Közĺisségeiért Nonprofrt Zrt. volt. Javasoljuk,

hogy azt1j páIyázatbanezenesemények rendezése is kertiljön civilek felađatai közé.

Kommunilcĺciĺó

A projektelem során lehetőség van kiilönboző, a pľojekt taľsadalmasítasát szoLgáló kommunikációs

éstajékoztatási eszközök (kiadvanyok, szórólapok, online felületek stb.) igénybevételéľe.

A nem beruhazási, közĺisségépítő és identitaserősítő progľamok tervezeff költségeit az a|ábbi

tablazat mutatja be.

Programelem Fővárosi tómogatas onkormĺźnyzati Önrész

Mi Biiszke Bródy Sándor utcaiak I s00 000 r s00 000

Megélt Történelem l s00 000 1 500 000

Civil rendezvénvek 2 500 000 2 s00 000

Kommunikáció 2 s00 000 2 500 000

Osszesen 8 000 000 8 000 000

A progľamelemek tervezeÍtköltségeinek összefogla|őtźtb|ázataaz előterjesztés |. szźlmúmellékletét

képezi.

A javasolt programelemek trĺmogatasi igénye meghaladja a kiírás szeńnti maximális 500 milliót'
ezért javasoljuk, hogy a tĺírsashĺáz felújít'ások Íővaľosi tamogatasi igénye, mintegy 20.77t.95t'-
foľintüal keriiljön csökkentésre ' a ľfrányző összeget pedig az Önkoľmanyzat pőto|ja. Ezze|

folýatódik az e|oző titem gyakorlata, ami az eddig kialakult fővarosi elszámolasi rendszeľ szerint

előny<is atársashźnak számźlta" meĺt az önkoľmányzati tĺímogatĺás hamarabb eljut a tźltsashéuak,hoz,

mintaf bviírosi,ezzelsegítveatźtrsasháu:aklikviditĺĺsát.

Páilyäzat ůiÚemezése

A fővaľosi pályaz-atkiírása szerint apźlyázatbeadásanak hatrárideje 20|6. november 30., a Fővarosi
Közgyulés döntése 2017. februar hónapban vaľható. Ezt követően keľiilhet megkötésre a Fővaľossal
az Együttmfüĺidési Megállapodas a 20|7. évben, majd a megkezdett tervezés eredményeképp

megszületett engedélyes és kiviteli tervek és engedélyek biľtokában köthető meg a Támogatĺĺsi

Szeľződés. Ezt. követően kötheti meg az Önkormĺányzat az egytittmfüödő paľbrerekkel -
taľsashĺázak, civilek az egyes progľamelemek megvďósítasra vonatkozó Tĺámogatĺási

Szeľződéseket. Tekintettel a közteľiileti és tarsashazi felújíĹások és a nem beruhrázasi programok
időigényér e, pźiy ézati program hozzáv etőlLegesen 20 1 8. év végére zÍru| |e.

A fentiek ďapjĺán, javasoljuk a Képviselő.testĺiletnek, hogy nyújtson be páLyéaatot Fővaľosi
Váľosrehabilitaciós Keret fe|hasznźlásĺának szabályairől szóló 27/20|3. (Iv.l8.) szálmű Fővĺárosi
Közgyűlési rendelet alapjána keľĺileti ö,nkormaľlyzatok szĺímara meghirdetett, kÓzteľĹiletek komplex
megújítĺísĺĺra és közösségi célú vaľosrehabilitĺíciós programok megvalósítrĺsĺára vonatkozó
ľÉn_roz péiyźľ:ati felhívás ,,A'' jeliÍ programja keretében ,,Európa Belvarosa Progľam III.''

t:
elnevezéssel. 
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II. A beterjesztés indoka
A Fővaľosi Varosrehabilitĺációs Keret fe|hasnláIásának szabźůyuről szóló 27/2013. (Iv.18.) szźmtl
Fővĺĺľosi Közgyrĺlési rendelet alapjána kerületi önkoľmĺínyzatokszőtmźlra meghirdetett, közteľiiletek
komplex megújításaĺa és közösségi célri vaľosľehabilitaciós programok megvalósítlásaľa vonatkozó
rÉn-roz pőiyáz-atontöľténő részvételről szóló döntés meghozatala a Képviselő-testĺilet hatĺĺsköľe.

III. A döntés célja' pénzüryĺ hatása
A dĺintés célją hogy a 2008 évben megkezdett Euľópa Belvaĺosa Pľogram újabb ütemének
keretében folytatódjon a Palotanegyed közterületeinek és tarsasházainak megújítasa' toválbbá az
Önkormĺányzattovábbra is támogassa a helyi ktiziisségek eľősöđését és aktivitasát.

A pľogram teljes költsége 871.565.611,-Ft, melyből 500.000.000'.Ft fővarosi tźlmogatěs'
|42.02|.856,.Ft tarsashźzi ijneríS és 229.543.755,.Ft az onkoľmźnyzat őL|ta| biztosított önľész,
melyből a Képviselő testiilet, közteľĹilet tervezésľe 4.927.600.- Ft.ot 12912016. (VI.02.) száĺĺÍl
hatźtt ozatźlban bizto sított.

A fennmaľadő 224.616.155.- Ft önľész fedezetére előzetes kötelęzettségvállďást javaslok a 20|7.
évi költségvetés terhére, miutĺín a kivitelezés 2017.ben varható. A kötelezettség vállalás fedezete az
önkormĺĺnyzatvźrhatőfelhalmozásibevételei.

A fenntaľtĺĺsi időszak péĺnigyi kiitelezettségge| nem jĺír, mivel a köztertiletek funkciójukban nem
váitozĺnk, miís programelemĺe pedig nem vonatkozikaz önkoľmányzat fenntaľtĺĺsi kötelezettsége.

IV. Jogszabályĺ kiirnyezet
A Képviselő-testiilet döntését a MagyaľorczÁghelyi önkorményzaturól szóló 20||. évi CLX)oilX.
töľvény 41. $ (3) bekezdése a|apjanhozzameg.

Kéľem az alábbí hatźlr ozati javaslat elfo gadas át.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testület úry dłint' hory

1. a 129t2016. (vI.02.) számú határozata alapján, a Józsefvárosĺ Onkormányzat a

,,Euľĺípa Belváros Program III.'' tárryúpáiyázatot nyrijt be a B,őváľosĺ ľľn-xoz,,A,,
jelĺi pályázaton.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hataĺidő: 20t6. november 10.

a 12912016. (vI.02.) számú határozata szeľint, a határozat |. pontjában foglalt
páiyánati dokumentáciőt a Rév8 Zrt. áů|ítia iissze a határozat 7.. számú mellékletét
képező költségtábla szerĺntĺ pľogramelemek megvalósításával és teľvezett kłiltségekkel'
eryben fe|hata|mazza a p o lgáľm esteľt a páiy ánat aláÍrá s áľa.

Felelős: Rév8 Zľt., polgáľmester
Hatrĺridő: 20|6. november 30.

az 1. ponú szeľĺnti program megvalĺósításálhoz a |2912016. (vI.02.) számú
határozatálban bĺztosított 4.927.600'- Ft.on túl' további224.616.155'- F't iinkormányzatĺ
önrészt bÍztosít előzetes kötelezettségvállalás keľetében a2017. évĺ kiiltségvetés teľhére
önkénÚ vállalt feladatként, melynek fedezetéül az iinkoľmányzati felhalmozásí

2.



5.

bevételeket jeltilĺ meg.

Felelős: polgármesteľ
HaLáĺidő: 20|6.november l0.

nyeľtes páiyáľ:at esetén a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vállalja, hogľ az
érĺntett, tinkormányzati tulajdonú ingatlanokat a projekt lezárásáúől számított 5 éven
belĺil nem ĺdegeníti el és vállalja, hory a päiyár:at keretében megvalósított funkciókat
legalább 3 éven át mĺĺködteti, továbbá felhata|mazza a polgármesteľt az errő| szőIłő

nyĺlatkoza t aláír ásár a.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatáľidő: 20|6. november l0.

felkéń a Polgáľmestert, hory a 2017. évi költségvetés tervezéséné| a határozatban
fo glaltakat verye Íiryelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2017. évi költségvetés teľvezése

szenĺezeti erység: Rév8 Zrt, Pénzĺiryĺ Uryosztály'A döntés végrehajtását végző
PolgáľmesÚeľi Kabinet

Budapest, 2016. november 02.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimĺĺn Eđina
jegyzo

nevében és megbízrásából
i tll t śl Í.{ |'; ť

,k,-,,,ĺĺ.,'yhu. F,ą,Łu

dr. Mészar Erika
a|jegyző

u 
,r,,

{,.,, !ĺ,t



l. számú melléklet

Kôz te rül e te k m e gtĘ í t á s a

r93 rf9'760 55r 199 315

7 173 391

A Közterületekhez
kapcsolódó ingatlanok

megujítása

13 056 350 26 112700

t8210256

l 2t2 000

50,0rÁ
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