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Buda pest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
testüIete szálmára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő.testĺileti ülés időpontj a:20|7. mĺárcius 09. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a Tűzfalfestésĺ Pľogram módosítására

A napirendet ayi|t]zźlrt tilésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeriÍ/pąlgfuiteltt
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Emberĺ Eľőfoľrás Bizottság v éLemény ezi
Határ ozati j av aslat a bizottsźtg szźlmźtr a:
A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őteqesz-
tés megtrĺrgya|źsát.

Tĺsztelt Képvĺselő.testůilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testiĺlet a 268120|5. CXII.03.) szőtműhatĺĺ:ozatźban felkéľte a Polgármesteľt a
Józsefuarosi Tűzfalfestési Progľarn (a továbbiakban: Progľam) kidolgozásźra. A Program
előkészítése során a Vĺĺľosépitészeti Iroda munkatĺíľsai az Erzsébetvĺáľosi onkoľmĺínyzat
FőépitésiziIrodátjźxalisegyeztettekatapasztalataikfe|térképezéseérdekében.

Ez-ze| pfuhuzamosan 8 festékgyártő céget is megkeresett azlroda az egyĹittműködés lehető.
ségével.Egyfestékgyartőcégfő|pozltívvisszaje|zésérkezett.

A teleptilésképi, épitészeti, helytoľténeti, esztétikaí szempontok figyelembe vételével az
alábbi feltételek éľvényesĹilését kell figyelembe venni a Program megvalósítiísa soľĺín:

- tarsadalmi összefogás, az onkoľmĺĺnyzat, a tarsasházak, miĺvészek, civil szerve-
zetek, festékgyáľtó cégok részvételével településkép javítasa és a ttlzfa| energetĹ
kai szempontból is tiiľténő felújítása érdekében;

- köztertiletről vagy iĺtéz.nények udvararó| jő||áthatő helyek legyenek előnyben;. magyarnépmesei motívum keľiiljön afaka;
- igényes miĺvészi alkotĺások kerĹiljenek a nyeľtes tĺíľsashazak ttlzÍa.|ąisąar Đ.ĐrtqáGu\ 
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A Pľogram ľészeként pá|yźzati felhívas keľiilt meghirdetésľe (ld. 1. melléklet), melyľől a
Képvi selő. testĹilet a | 47 l 20 1 6 (vI. 02.) számú hatźlr ozatźlban đöntött.

A Képviselő testiilet döntésében a beérkęzo pźiyźu;atok e|bírźiźsźlra egy ideiglenes bíľáló
bizottságot hozott létľe, 5 fővel, akiknek feladata abeérkezó pá|yźuatok kiértékelése, mely-
hez szakmai segítséget a Vĺáľosépítészęti Iroda és a Főépítészĺýjt.
A Progľam az a|ábbi pénzügyi konstľukcióban kertilt elfogadásra: A Elzfa|ak felújítĺásáĺ'ak
teljes bekerülési ĺisszegéből a festék anyagköltségét a festékgyáľtó cég áIIja, ęz az összes
költség kb. |0%-a, a maradék költség felét.felét ťlzeti a tarsashaz és az onkoľmĺínyzat.
Amenrryibcn a taľsaslráz nagyobb ĺinrészt vźil.a|, azt.természetesen megtcheti.

Az elfogadott páIyźzati konstrukcióval kapcsolatban a Program részletes megvalósítasáľól
éľdeklődő Tarsashĺízak részéró| módosítĺĺsi javaslatok merĹiltek fel.

Tekintettel a:ľa, hogy a|47/2016 (VI.02.) számú képviselő testiileti hatźtrozatban elfogadas-
ra keľĹilt pźůyźu;ati konsľukcióban meghirdetésre keriilt Józsefuĺĺľosi tíĺzfalfestési programľa
a kiírás évében jelentkezés nem töľtént, a taľsashazak javaslatainak ľlgyelembevételével a
pźtlyźzatikonstľukciőátalakitź.sa javasolt.

A konstrukció kedvezőbb finanszirozási feltételeket biztosítana a pá|yázők számára, mint a

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Józsefuĺĺrosi onkoľmányzattulajdonában lévő közteľületek haszráIatnő| és haszrrálatanak
rendjéről szőIő 18/2013. (Iv. 24.) önkormźnyzati ľendelet alapjan a Képviselő.testtilet dön-
tése szfüséges a művészeti alkotásnak minősĹilő tź,ĺgyak, valamint a művészeti alkotĺĺsnak
nem minősülő vallási, kulturális, ttirténelmi szimbólumok, emléktáblĺák elhelyezéséhez.

III. Diintés célja' pénzĺiryĺ hatása

A döntés célja Jőzsefuáros vĺľosképkének javítasa az tires tilzfatak művészeti alkotásokkal
töľténő színesítésével, valamint a |47120|6 (VI.02.) szźmrí képviselő-testiileti hatźlrozatban
elfogadott 20|6. évi Józsefuarosi Tiĺzfalfesési Program pźt|yazati konstrukciójĺának és mel-
lékleteinek módosítasa.

A Tiĺzfalfestési Program végľehajtasára 50.000 e Ft fedezet a ||705 címen biztosított.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Magyarorszźęhelyi önkoľmĺínyzatairól szóló 201|. évi CDO(XIX. ttiľvény (Mötv.) 42. $ 8.

pontja szerint a képviselő-testiilet hatĺĺsköréből nem nlŕ;iávJľratő át a közteľĹilet elnevezése,
köztéľi szobor, műalkotas źi|ítasa.

A Képviselő-testiilet döntése azMotv.23. $ (5) bekezdés 13. pontjan, valamint aJózsefvá-
ľosi onkoľmźnyzat fulajdonában lévő közteľĹiletekhasná|atźről és használatínak rendjéľől
sző|ő 1812013. (tV. 24.) önkormźnyzatiľendelet 5.$ (2) bekezdés 23.pontján alapul.

Kéremaza|äbbihatźtrozati javaslatelfogadrísát.

azalźlbbiak szerint:

támo satós i kons trulrc ió

ielenleei iavasolt

onresz vissza nem térítendő
tĺĺmosatás

onresz vissza nem téľítendő
tímosatás

tiĺzfalfestés összköltsésvetése 50% 50%

műszaki állapot és hőszigetelő
kéoessés iavítĺĺsa

s0% s0%

falfestés É% 85%



Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testĺilet úgy dönt' hory

A Józsefuĺárosi Tíizfalfestési Progľam pźiyźz;ati felhívását, valamint annak mellékle-
teit módosítja ahatározat mellékletétképező ,'201-7. évi Tarsasházi Tűzfalfestési Pá.
|yźľ;ati felhívás''-ra és felkéri a polgĺłľmesteľt annak az önkoľmźnyzati honlapon és a
Józsefu áros lapj ában v a|ő közzétételére.

Felelős: polgármester
Hat"áľidő: aközzétételhatarideje a diintést kĺĺvető 10 nap

A dłintés végrehaj tá sáú v égző szerv ezeti erység: Váľos építészeti lľoda

Budapest, 2017. februar 22.

Tö'rvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimán Edina

jegző



Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi onktĺř mányzatKépÝiselő-testületének
,/,,^. Ą*-,|ű9Ĺk.4

1481201ó. (vI.02.) és . .. 12017 (III.02.) számú_hátáFozátáiváI eIfu gádott

201'7 . Évl TÁRsAsHÁ ZI TaZFALBESTESI
P ĺĺy ĺ'zATI FELrrÍvÁs

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete a tźtrsashźaak részére a
148/2016, (VI.02.) és .'./f0|7 (III.02.) sz:ámű határozatai alapján - pá'|ylazatot ír ki Jĺizsefváros
közĺgzngatási--területén .|évo társasházak és lakásfenntaľtó szövetkezeti-tĺfuak-trtovábbiakban:
társashrĺzak) tuzfa| festési munkáinak támogatásáľa.

I.
Rende|kezésre ál|ó pénzügyi keret

A Képviselő-testĺilet af0|7. évi kiiltségvetésében vissza nem téľítendő támogatás céliából:

- tílzÍa|ak festéséhez

keretösszeget különített el.

s0 000 000.- Fr

il.
Támogatás mértéke és módja

Pá|yázatot benyújtani csak az a|ábbi munkákľa, az a|ábbi támogatási keľetek kiiziitt lehet

Tűzfal festés esetén:
Pályazható munkák: atuzfa| hőszigeteléssel tönénő e||źúása, a|apoző festés és művészi értéktÍ fedő festés.
Pźilyázhatőtźtmogatźs: Az érintett tuzfa|akmiíszaki állapotának és hőszigetelő képességének javítástthoza

társashźaak legfeljebb 50%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, a mrĺvészi értékű
falfestéséhez a tźlrsasházak legfeljebb 85%-os vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek. A
tűzfalfestés jelen pályázat keľetében műszakilag más munkával nem vonható össze. A támogatás
formáj a kizár o|ag vissza nem téľítend ő tám o gatás.

IIr.
A jelentkezési lap beszeľzése, apá|yázat benyújtásának módja, helye, hatáľidejeo és az elbírálás

hatáľideje

1.) A' páiyánatok benyrĺjtásának módja: Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteľi
Hivatal Városépítészeti lľodáján ( l 082 Buđapest Baross utca 63-67 ' III. emelet 306.) adható be.

2.) A páilyázatok benyújtásának hatáľideje: a ľendelkezésľe áltó keľetiĺsszeg kimeľĺĺléséig
folyamatosan

3.) Apá.Jyá.zatok elbíráIásánakhatárideje: A páilyázatok beéľkezésétő|számítotí30 napon belĺil
4.) A pá|yánatok eredménye Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuáros onkormányzatának

-hon'lapján;-|1etłe.'-a Íózsefr'ĺáros {JjsĘban-kerül kihirdetésre; -A jelentkezfilírsasházak-_ktiztir
képvise| ői postai úton kerülnek értesítésre a pźiy źaat eľedményéről.

rv.
Álta|ános ľészvételi feltételek:

l.) A társashtnak,,Jelentkezési adatlap'' kitoltésével és csatolásával, valamint ezeknek aIII, fejezetf.) -
4.) pontjaiban jelölt helyen, módon, határidőn belüli beadásával jelenthetik be apá|yázaton tóľténő
részvételi szándékukat.

2.) Apá|yázati dokumentáciő ź.ľvűę|e és benyújtása díjmentes.
3.) A támogatás kizáró|ag az e|fogadott tuzfa| festési munka és hőszigetelés ťlnaĺszirozástlra

haszĺtá|ható fel.
4') Apá|yázaton nem vehet ľészt azatársashén

a) amely korábbi pźůyázati támogatás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési elmaľadása
áII fenn,

b) amely az elmúlt két évben kiílt önkormányzatiťlnanszíroztlsű pźiyźzatokon támogatást nyeľt' de a
tźrsashźuhibájából, az onkormányzat és aTársasházközöttmegállapođás megkötéséľe nem került
sor' vagy a megkötött megállapodásban vállaltaknak hatáľidőre nem tett eleget.



5.) A ttrsasház az e|só közgyiĺlésen a felújítási munkát és a szükséges hatáľozatokat, az összes tulajdoni
hányad szeľinti legalább egyszerű többségű jelenlét mellett, egyszerű szavazaLtöbbséggel fogadja el,
megismételt közgyiĺlés esetén a jelenlévők egsĺszeru szavazattobbsége szükséges. Irásos szavazás
esetén ahatározathozata|hoz a tulajdoni hányad szerinti egyszeľű többségű szavazatarźtny szükséges
(a szavaztskét fajtźĄa egyiittesen nem alkalmazhatő).

v.
A' pá|y áĺzat elbíľá|ása

A pá|yźzatok felbonúásat a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársai és a Tűzfalfestési Bíráló
Bizottság tagjai közösen végzik.
Hiánypótlásra a megadott határidőkön belül van lehetőség.
Atámogatás odaítélésénél figyelembe veendő.kritériumok,birálrati szempontok:

. magyar népmesékkel kapcsolatos motívumok képi źtbrźz;o|tsa,
- az onerő mértéke,
- telepĹilésképi bejelentési igazolás megléte.

Ę A pá|yázatokat Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros Önkormányzatźnak Képviselő-
testtilete által fe|ál|ított Tíĺzfalfestési Bíľáló Bizottság bírálja el.

vr.
Sĺkeľes nyeľtes pá.tryá"zat esetén teendő feladatok

A pá|yázat elbírálását követoen a támogatást nyeľt társasházakkal az onkoľmányzat megállapodást
köt, mely tartalmazza többek kĺjzött a tźmogatás folyósításának és az elszámolás módjának részletes
feltételeit.
A munkálatokat táľsasház ťuzfa| pźiyázatnźů a szerződés megkötésétől számított egy év alatt be kell
fejezni. Előre nem |źtthatő okok esetén a társashäz - közgyíĺlés e tfugyban hozott döntése a|apján _
kérheti ahatfuidő hosszabbítást, amelyről a Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.
A társasház legkésőbb a szerződéskötéstől szźtmitott 365 napon belül köteles benýjtani a közĺjs
képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a munka elvégzését igazo|ő dokumentumokat 2 - f
példányban.
A társasház tűzfa| festési pá|yázat során elnyert támogatttson valamint a költségvetésében szereplő
munkákon és az ott megjelölt összegen felĹili több|etköltség atfusasházatterheli.
Ha afrizfa| festés tényleges költsége kevesebb, mint a megállapodásban szereplő összeg, úgy ennek
megfelelően atźtmogatás összege is arányosan cs<ikken.
A táľsasház tűzfal festési munkáinak készültségét, e|végzését a Polgármesteľi Hivatal bármikor, a

1.)

2.)
3.)

1)

f.)

3.)

4.)

s.)

6.)
társasházza|egyeztetettidőpontbanellenőrizheti.

7.) Az onkormányzat fenntaľtja a jogot, hogy a megállapodás szerinti támogatással érintett felújítási
munká|atok dokumentációiba betekinthessen.

- ---Đ--á-ärsasłlźzza|_*ötött _megállapodásban-foglaltak-sttlyos-ĺnegszegese-esetén az önkoľmányzat *

jogosult a megállapodás azonnali hatźů|ya| történő felmondására és a mźtt kiťlzetett támogatás teljes
összegének kĺjvetelésére.

9.) A társashźtz az onkormányzat á|ta| támogatott tuzfa| mltvészi éľtékű falfestését legalább 5 évig nem
bonthatja el, nem festheti át, kivéve a vis maioľ eseteket' Ellenkező esetben az onkoľmányzat
szźĺmára atámogatás összegét vissza kell fizetni.

Budapest; 2017 . március ....

dľ. Kocsĺs Máté
polgármesteľ sk.



BUDAPEST FovÁRos
VIII. KERÜLET
JózsBpvÁnosl

PolcÁnľĺnsTERI HIvATAL

1. számú mellék|et
Jelentkezési adatlap

20|7 . évi Tűzfa|festésĺ pályázat Táľsasházak ľészére

VÁnosÉľÍrÉsZETI IRoDA

táľsasház címe: IľányÍtószám Utca Házszám

Albetétek száma (db):

Táľsasház helyrajzi
száma:

Táľsasház adószáma:
(ha van)

Táľsasház
szám|aszámára

vonatkozó
információk:

Bank neve,
cĺme:

Számlaszám:

Kłizös képvise|etet
ellátó szeméIy'

társaság, vá|lalkozás
vagy IB e|nök

neve:

crme:

telefon:

e-mail:

cégvezető neve:

házat kezelő neve:

A táľsasház közgyűlése álta| elfogadott, teľvezett fe|újítási munka megnevezése:

A társasház ktizgyűlése által e|fogadott,tervezett felújítási munka tisszege: FI

A P á|y ázatba n az o n ko ľ mány zattći i gény e|t tá m o ga tá s : FI

A |eadott te|epĺilésképi bejelentési e|jáľás ügyiratszáma:

A jelentkezéshez az alábbÍ mellék|eteket kell csato|nia a kéľe|mezőnek a pá|yázati kÍírásban fog|altak
an:

t. Műszaki dokumentáció (településképi bejelentési eljárás kęretében véLeményezeťt tęry, műszaki
lęírás. részletes költséwetés)

2. A társasház kiizgyűlésének jegyzőkiinyve, melyen a tulajdonosok egyszerii többséggel
ióváhagýák a ti2falfestési pźiyázatoĺ történő indulást

3. Amennyiben korábban is nyeľt pá|yánati támogatást a társasház, igazo|ás aľrĺíl, hogy két
hónapot meghaladó töľlesztési elmaľadás nem á|l(t) fenn

4. Amennyiben korábban is nyert pá|yázati támogatást a táľsasház, igazo|ás arró|, hogy a
támogatási szerződésben vá|la|taknak határidőľe eleset tettek

5. Igazolás a beje|entési eljáľás lefolytatásáró|

Közös képvisęlő/ IB elnök
(cégszerű a|ákása)

ŕ*f/
v



Józsefviĺľos Képviselő Testiiletének 148/2016.(VI.02.) és .../2017 űII.09.) szamú hatáľozataiva| elfogadott

P ály ázati KiÍrás 2. szźtmu melléklete

MEGÁLLAPoDÁs

amely létrejött egnészről:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross úca 63-67.
adóazonosító szÁma: 157 3 57 | 5 -2-42
KSH statisztikai számj el e: I57 3 57 1 5-84 1 1 -3 2 1 -0 1

törzskiinyvi azonosító szźtma:.1 357 I 5

képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármester
bankszámlaszám: |04033 87-00028570-00000000
a továbbiakban: onkorm ányzat'

valamint másrészről:
tĺársasház neve, címe: Budapest, VI[I. kerület .............szźIm alatti Tĺíľsashaz (hrsz: .'............),
adőszźtma:
Tĺársasház szźlm|aszáma: ......
Közös képviselő céýszemé|y neve: ....... ..... cég esetén képviseli:
postacíme:
a továbbiakban: Tĺáľsashĺíz
(továbbiakban egyiitt: Felek) között aza|u|irottnapon és helyen aza|ábbi feltételekkel:

I. A megáIlapodás tátgya

a) A Felek megállapítják, hogy a Budapest, VItr. keľiilet utca ............ szź'ľn a|attiTársashźp
az onkoľmźnyzat által kiíľt 2017. évi tiĺzfalfestési päůyáuaton, a műszaki állapot és höszigetelő
képesség javítására maximum 507o-os, a falfestés tekintetében maximum &S%iĺ.os, összesen
maximum ...,. Ft összegiĺ vissza nem téľítendő támogaüáshoz jutott azÖnkormányzat
Képviselő-testiiletének 14712016. (vI.02.) és....12017. (m.09.) szźműhatźrozataialapján.
Az elnyert tiímogatiís kizátró|ag a pźúyáratban megieliilt ........... tllzfa| festesi és -hőszigetelési
munkára hasznáihatő fel, a benyujtott pí|yázati dokumentum részét képező tételes kivitelezői
áĺajźn|at szerint.

b) k a) pontban megjelölt tíĺzfal fęstési munkát a Tĺírsashĺáz a sznrzndés megkötését követő 1 éven
belüt köteles elvégeztetni. 

^ 
tí,zfa| festés elvégzését, valamint a műszaki átadást ktivetően a

tĺĺrsasház ktiteles benyújtani a kiizős képvĺselő által hitelesített szímlamáso|atokat és a munka
e|végzését igazo|ő dokumentumokat 2 példányban, legkésőbb a szerződéskłitéstőI szĺmított 365
napon belül. A hat.áľidők elmulasztĺísa szeľződésszegésnek minősĹilnek.

tr. A támogatĺĺs folyósítĺísa

a) A tímogatás folýsítlĺsźra _ a páilyźrati kiírásnak megfelelően _ a szÁmlamásolatok ellenében (az
eredeti szálm|a bemutatĺása mellett), a Társasház által jelen megállapodásban megjelölt szímlájára
történő átutalással kerül sor.

b) Elszímolásként aza|átbbidokumentumokat?.2 példányban kell csatolni azaltá.}bi sorrendben:
- a mindenkoľ jogszabálý előíľrísoknak megfelelően kĺtt'ltiitt szám|alszńmlák másolata (a közös

képviselő igazo|źsával, hogy az eredetive| megegyező másolat) mellékleteivel (számlaľészletezó) -

másolat
- vái|a|kozálsi szerződés a Társasház és a vállalkozőközött (máss!gÉ)'
. szükségesjogeľős hatósági vary településképi igazolás,
- elfogadott źraján|atmásolata (költségvetés, áľakkal, mennyiségekkel),
- éúadás-áńl éte|i jegy zőkiinyv másolata (minden közreműköd (' áita| a|áńrv a

A másolatokat ,,Eľedetivel megegyező hiteles másolat'' szłivegezéssel es a kiizös képviselő
aláínísával kel| ellátnĺ.

c) Ha a benýjtott szźtm|a összege kevesebb, mint a támogatĺás Z-szerese, ennek megfelelően a tĺámogatís
összege is aľĺányosan csökken.

*fu*



m. Egyéb kĺkłitések

a) Az onkormányzatot a tĺámogatás időtarama alatt ellenőrzésĺ jog illeti meg, egyezteteĺt időpontokban
a munkálatok megtekintésére, a költségvetés összegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántartrís és

bizonylatok áttekintésére.
b) Az elkésziilt tÍlzfa| festési munkrfü átadás-áivéte|re az onkormányzat je|en sz.errndésben kijeliilt

me gblzott1źtt meg kel l hívni.
c) A Tĺársashźa hozzźĄźrul, hory a sz'erzadés adatait az információs önrendelkezési jogról és az

információszabađságő| szn|ő 2011. évi cxII. törvényben foglalt tartalommal az ol*ormányzat
közzétegye.

fV. A megá|lapodás megszegése

a) Az onkormĺínyzat jogosult a szerződés azonnali hatályu felmonđĺĺsríra' ha a Táľsashźz az I. pontban

foglaltakon tul súIyosan megszegi a megállapodásban foglaltakat. Azonnali felmondás esetén a
tÁrsashźp a felmondás kézhenéte|ét követő 15 napon belül egy összegben köteles visszafizetni a mán

felvett (onkoľmányzat által' źiuta|t) tĺĺmogaĺás összegét. Fizetési késedelem esetén atársashźa a Ptk-
ban meghatározottakszerint és mértékben késedelmi kamatot köteles ťlzetĺń.

A megállapodás végreh ajtźsáÉrt felelősek:

Társasház részprőI: telefon:

Budapest, 2017 . .........

BudapestFővaros VIII. keriiletJózsefuárosi BudapestVilI. keriilet............ utca....... sz. alatti
onkormanyzat képviseletében tĺáľsashaz képviseletében

dr. Kocsis Máté (köziis képviselő neve)
polgármester

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada.Rimaľr Edina

jegyzÍł
nevében és megbízásából

dr. Mészĺír Erika
a|jegyző

Feďezet:
Fénzügyileg ellenj egyzem :

Paľis Gyuláné
pénzĹigyi iigyosztrĺlyvezető

A megállapodás 1 pél'dźnyáÍ átvettem:

I

Budapest,2017
a T át sashán képviseletében

&


