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Városgazdálkodrĺsi és Pénzĺigyĺ Bizottság vé|eményezi x
Embeľi EľőfornĹs Bizottság véleményezi -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megÍárgyalásáú.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. TényáIlás és a dtintés tarúalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Fővaľosi Kiizgyíĺlés 604120|6. (I\I.27.) számuhatźrozatźtval és a Fővĺłrosi Vĺĺľosrehabilitíciós
Keľet felhasználĺásának szabá|yairól szőIő 27l20l3. (Iv.ls.) szĺĺmú Fővĺárosi KözgyĹĺlési rendelet
a|apjáĺ a Fővĺĺrosi Önkormĺínyzat a keľiileti ĺinkoľmányzatok szźtmára közteriiletek komplex
megtĄításara és közösségi célú városľehabilitaciós programok megvalósítlásarapeiyázatot hiľdetett
meg ľÉR_troztroneruletek komplex megujítása (.A''prosam) címen az a|ábbiakszerint:

A progľam olyan fejlesztéseket kívłán tamogatni, amelyek keretében a város egésze, vagy a
telepiilésrész szempontjából meghatfuozó szerepű varosi közteľület, vagy közösségi haszn ćiatra
átadott terĹĺlet, és ahozzá funkcionilisan kapcsolódó egyéb ingatlanok (intézmények, kereskedelmi
létesítmények, lakóingatlanok stb.) felújítása, bővítése összehangoltan, egyiittesen töľténik. Emellett
a közteľiiletek fizikai megújítása és a közösségi részvétet á|tal létrejovő tarsadalmi megujít"ís
összekapcsolódik.

A Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormĺányzat)
Képviselő-testiilete a 129/20t6. (VI.02.) szálmíhatfuozataban úgy döntött, hogy részt kívĺĺn venni
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fenti pźtlyźzaton és felkérte a Rév8 ZÍt.-t, készítse elő a Palotanegyed további komplex fejlesztését
célzó 

',Euľópa 
Belvĺírosa Program.Ill. titeme', targyűpá|yázati dokumentĺĺciót.

A Képviselő.testiilet a 2t4l20|6. CXI.I0.) szátmíl hatfuozatźlban elfogadta az ,,Európa Belvaľos
Pľogram III.'' elnevezésu projekt elemeit és teľvezett költségeit, összesen 229.543.755,. Ft
önkormányzati saját fonás biztosítasával. Azigényelt támogatas mértéke bruttó 500.000.000,- Ft.

A pá|yazati dokumentáció hatlíľidőn belül, 2016. november 29-én benyrijtásra keriilt Budapest
Fővaľos onkoľmányzata Főpolgáľmesteri Hivatat Ügyfélszo|gáIati lľodájan. A pályázat kiírója
20|6. december 8.án hiĺĺnypótlásra szólította fel az onkormĺĺnyzatot. A hianypótlasi
dokumentumok a megieli'lt hatĺáľidőn beltil, 20|6. december l3.án szintén benyújtásľa kerültek.

A Fővaľosi Közgyulés az 44|/2017. (IV.5.) szamú hatźttozatźlban eredményesnek nyilvánította a
keľĹileti önkormányzatok szźlmźra 2016. május l l.én meghirdetett ľÉn-roz vĺírosrehabilitaciós
pźůyázatot és a benyújtott pá|yáuatok közĹil az e|őtĄesztés masodik mellékletében javasolt vissza
nem téľítendő fővĺáľosi tamogatásokat ítélte meg. Ezen melléklet taĺta|ma szerint a Fővaľosi
Közgyulés a Józsefuaľosi onkoľmányzat szźméra bruttó 350.000.000,- Ft tĺĺmogatást íté|t meg az
,,Euľópa Belvĺírosa Program III.'' elnevezésű proj ektre.

A Fővaľosi KiizgyĹĺlés az 442/2017. (IV.5.) szĺímú hatfuozataban felkéľte a ňpolgráľmesteľt, hogy
ezen mellékletben szereplő önkormanyzatolĺkal készítse e|ő az Egytitbniíködési megállapodĺĺst és
aztte4essze a Fővaľosi Közgyíĺlés elé.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A TÉR_KOZ páiyazat keretében megítélt támogatas méľtékę a Fővaľosi Közgyűlés 44tl20|7,
(rv.s.) számú hatźtrozatban foglaltak szerint alacsonyabb az igényelt tamogatasnál, továbbá a
páIyazati felhívás 6. pontjában foglalt titemteľv és a Főviíľosi Kiizgyulés 442/20|7. (rV.5.) szźlmtl
hatáĺozata szeľint sziikséges a Felek köztitti EgyĹittmfüödési Megállapodás megkötése, melynek
tervęzetét a Főpolgáľmesteri Hivatal Vráľosépítési Főosztálya20|7. május elején az Önkoľmźnyzat
felé továbbítotüa. A Fővĺĺľosi Kiizgyíĺlés júniusi ülésén tervęzi elfogađni az EgyĹittmfüiidési
Megállapodast, és megkötésének hataľidejéii|2017.június 30-át jelölte meg. A Képviselő-testĺilet
döntése szfüséges a pá|yazati tímogatĺístő|, az önkormányzati önľész programelemek szerinti
megoszlásaról és az alůloz kapcsolódó műszaki tartalom megllatfuozasfuő|, valamint az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező EgyĹittmfüödési Megállapodás tartalmi elemeiről.

. az onkormĺĺnyzat amegitélt 350.000.000,- Ft összegÍi támogatast elfogadja,

- a pľojekt megvalósítasa és annak költségmegoszlása az a|ábbiak szerint tagozódik:

Projektelemek Projekt részelemel'l

Tervezett kö|tségek

osszesen (bruttó
FĐ

Fővárosi
támogatás
íbruttó Ft)

Kerĺi|eti önrész
(bruttó ľ.t)

Eryĺittmíiködő
paľtneľ önrész

íbruttó Ft)

Epítés és
eszközbeszerzés

ľársasházak
civitelezés

271 784 4t5 l l6 016 860 t9 875 347 r3s 892208

Közterület
kivitelezés

4t4 527 498 218 051 l6t 196 476337 0

Közbeszerzés
lebonvolítás

t 000 000 650 000 350 000

Nem beľuházási
elem

CAPE pľogramok ll 000 000 s 500 000 5 500 000 0

Kommunikáció 5 000 000 2 500 000 2 s00 000

Előkészítés

ľársasházak
|eľvezés

12259 300 5 233 046 896 604 6 r29 6s0

Közteriilet
feľvezés 5 994 400 2 048933 3 945 467 0

Összesen 721 565 613 350 000 000 229 543755 142 021 858 ,ru



a Képviselő-testĺilet 214/201'6. CxI.10.) szĺmú hatźnozatźtban elfogadott pá|yáz-ati

dokumentacióban szereplő közteľĹiletek*rez kapcsolódó megujuló ingatlanok (tarsashazak)
száma 13 db, melyek a pá|yázati döntést követően is változatlan tartalommal kertilnek
megvalósítasľa; a megújuló közteľĹiletek nagysága |4 410 m2 volt, azonban annak
következtében, hogy a megítélt tĺĺmogatas összege a ,,Bľódy Sándor utca - Szentkirálý utca

- Puskin utca - Rökk Szilĺĺrd utca egyes részeinek męújítasď'projektelemek tekintetében
alacsonyabb a pa|yázatban igényelt támogatasnál, sziikséges az éńntett projektelemek
benyujtott műszaki tartalmának a ezze| egyutt a megújítandó közteľiiletek nagyságának
csökkentése. A végleges mtĺszaki tarüalom a Tźlmogatétsi Szerződés mellékletében lesz
pontosan rögzítve.

a közteľĹiletek teľvezése projektelem vonatkozásźlban, a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság 739120|6. (V[.11.) számri hatźtrozata éľtelmében tervezési szerzőđés keľiilt
megkötésre bruttó 5.994.400 Ft tervezési đíjazásért. Fentiek alapján, tekintettel a műszaki
taľtalom csökkenéséÍe, atervezési díjból csak a tźlb|źzatbaĺ szeľeplő összeg szamolható el (a
pá|yazati felhívas szeľint a költségek engedett maximum 50Yo-a helyett).

a csökkentett tźtmogatási összegbő| és az önkormányzati onrészből megvalósítasra keriilő
projektelemek részletes műszaki taÍtďmáról a Támogatasi Szerzódés megkötése előtt
sziikségesdönteni.AzönkoľmźnyzatiönÍészmértékevá|tozat|artmarad.

III. A diintés célja' pénzüryi hatása
A döntés célja, hogy a ľÉn_roZ palyćł;at keretében megítélt támogatas elfogadasávď a kertilet
Paĺotanegyedének fejlesztése fővarosi forrás bevonásával, melyhez a sztikséges önkoľmĺíľryzati
önľészt a Képviselő-testület 2|4/2016. CXI.10.) szźmtűhatźlrozatźnak 3. pontja szerint biztosítja. A
2017. évi költségvetésben a 11605 címen 224.08| e Ft lett betervezve,5.463 e Ft a 20t6. éví
maľadványban biztosított.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
A Képviselő-testiilet döntését a Magyaľország helyi önkormanyzatairól sző|ő 20|1. évi Cl,Đoilx.
töľvény 4l. $ (3) bekezdése és a 107. $.a alapjĺín hozzameg.

Kéremaza|ábbihatározatí javaslatelfogadĺását.

Hatńrozatĺ javaslat

A Képviselő.testĺilet úry dtint' hory

1. a) elfogadja a Fővarosi Közgyulés 44t/20|7.(Iv.5.) szĺímú hatźrozatźnak 2. szélrrÍl
mellékletében a ,,Pa1otanegyed, Európa Belviĺľosa Progľam III.'' elnevezési projekt
megvalósítasara megítélt 3 5 0. 000. 000 Ft összegiĺ tĺĺmogatrĺst.

b) a projekt teljes megvďósítasi összege 72|.565.6t3Ft, melyből 350.000.000 Ft Íővarosi
tiímogatás, |42.021.858 Ft a pá|yázatban résztvevő paľtneľek önĺésze és 229.543.755 Ft
önkormányzati saját fonĺásból tevőđik össze.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7.május 1l.



3.

elfogadja az előterjesztés |. szźmrű mellékletét kepező a ,,Palotanegyed, Európa Belvĺárosa

Program III.'' elnevezési projekt megvalósításara kötendő Együthnűkódési Megállapodas
fiőbb tartalmai elemeit és felhatalmazza aPolgármestert annak atźĺrására.

Egyben feIhata\mazza a Polgérmestert az Egytittmfüödési Megállapodĺás tervezetének és

annak esetleges módosításainak alźtirźsfua, amennýbeĺr az ľreÍÍL érint önkormźnyzatí
forrrásbevonźst, hatándő módosítźst, valatlint nem eredményezi az elfogadott program

elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgłĺrmester
Hatĺáľidő: 20|7.május 11.

felkéri a Polgármestert az Egytitftnűködési Megrállapodas elfogadasát és mindkét fél- źLI1'AI

történt a|źlírźsétt követően az együttrnűködő partnerek (kírsasházak, civil szervezetek)

tźĄékoztatásźra, a veliik való egyeztetések kezderÉnyezésére és a szfüséges

megállapod ások, szerződések előkészítésęre.

Felelős: polgármester

Hatĺáridő: 201-7. szepteĺnber 30.

felkéri a Polgáľmestert a Tĺímogatási Szeĺződés megfuötéséhez sziikséges projektelemek

részletes műszaki tartalmanak kidolgozĺásĺĺra és előkészítésere és az ehhez szĺikséges

dokumeĺrtumok és megállapodasok, szerződések előkészítésere.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 201-7. szepteĺnber 30.

végaő szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzĺiryĺ Üryosztály,

4.

A dtintés végrehajtását
Városvezetésĺ Üryosztály

Budapest, 20|7. május 2.

Törvényességi ellenőľzés :
Danada.Rĺmán Edĺna

ieginő
nevében és megbízásábóI

,/ ./ ,. /ź4 /",l
Egyý Ättil;a

alpo|gáľmesteľ

Jłtu
.Mészźr Erika

aljegyző ^t4/
/
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Budapest Fővaĺosi Vaľosrehabilitaciós Keret keretében

Eryĺittmiĺkłidési Megállapodás,
amely léÍejött

eryrészľől a Budapest Főváros Onkoľmányzata,
mint támogató (továbbiakban: Támogatĺí)

(cím: 1052 Budapest, Vaľoshĺáz u. 9.1I.' adőszáĺn: |5735636.2-4|;
törzskönyvi azonosítószÁm:735638; statisztikai sztímjel: |5735636-84|1-32|.0| kęviseli:

Taľlós Istvĺín fópolgáľmester)

másrészľől a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkoľmányzat,
mint kedve zméĺy ezett (továbbiakban : Kedvezményezett),

(cím: 1082 Budapest, Baľoss v. 63-67., adószám: |57357|5.2.42;
töľzskönyvi azonosítószźnn,:73571,5; statisztikai 52ámjel: |573571'5-84l|.32|.0I kęviseli:

dr. Kocsis Máté polgáľmester)
továbbiakban együtt: Felek között

a,,Palotanegyed, Eurĺópa Belvárosa Pľogľam III'' cÍmű váľosľehabĺľtácĺós projekt

megvalósításáľa.

1. Pľeambulum

1.1. Tĺímogató a Fővĺĺrosi Viĺrosrehabilitĺíciós Keret felhasználásáĺrak szabáiyatől szóló
27120|3. (IV.18.) szĺímú Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint ,,A) Vĺáľosrehabilitáció
keretébeĺr megvalósuló közterületek komplex megujít.ásď', valamint ,,B) Közösségi celú
vĺírosrehabilitaciós program'' ĺíľgyu páůyáľ;atí felhívást tęttközzé a keriileti önkormányzatok
viárosrehabilitĺíciós munkáinak tamogatĺására (továbbiakban: Páiyázatt Felhívĺás), amelyre
Kđvezméĺyezett a Képviselő-testÍilete 2|4/2016 (xI.10.) szĺámú határozatźxal elfogadott -
FPH059/139||201'6 iktatószĺámon és 15-ös páiyáz;ati azonosító számon regisztrált _páiyźaatot

nýjtott be.

|.2 A páiyźnati felhívĺás 8. pontja meghatátrozza, hogy a Felek Egyiithnűkiidési
Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően
Támogaüísi Szerződést köürek egyĺrással.

1.3. Támogató részérő| a.........l..... (..........)számú Főv.Kgy. hatźrozatfe|hatalmaztaa
Főpolgĺfumesteľt, a Kedvezméĺyezett részérőI a Képviselő-testtilet ..../...... (......)

számíhatźrozatafe|hata|mazta a Polgĺírmestert a jelen megríllapodés a|áirására.

€
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2. Az egyĺittműködés táľrya

2.|. Jelen megállapodás a|źtírásźĺva| Felek megállapodnak abban, hogy az 2.2. pontban

szeľeplő projekt ęlőkészítése és megvalósíüísa éľdekében egyĺitt kívannak működni.

2.2. Trámogató a 44112017 (rV.5.) szźlmű Főv.Kgy. hatźttozatźlval đöntött aĺľól, hogy
Kedvezméĺryezett tészere a jeleĺr megállapodás mellékletét képező és attól elválaszthatatlan
pźůyźu;atl dokumerrtĺációban foglalt vĺírosrehabiliLíciós projekt megvalósítására legfeljebb
350.000.000 forint, azaz hźromszázöNelmillió forint tisszegiĺ vissza nem térítendő, a
Támogatĺĺsi Szerződés szerinti eljárĺísrendben folyósítandó támogatĺással jaľul hozzá. Tĺámogató

(.........) szźlmí Főv.Kgy. hatźsozatźxa| rögzíti a táľrogatĺĺs alapjźú képező
kulcsfontosságú, a TiímogatásiSzerződésből elneĺn hagyható pĄektele,meket, amelyek nélkiil
aTámogatáľsi Szerződés nem köthető meg, melyek a,,Palotanegyed, Európa Belviárosa Program
III'' című városrehabilitĺíciós projekt esetében a következőek:

2.3. Jelen egyĹittmtĺködési megállapodĺás célja a nyertes pá|yáaatmegvalósíüĺsĺáĺa, valamint
az ahlhoz megítélt tamogatási összeg folyósítĺásĺára és fęlhasznźiásara iÍányuló Tĺímogatási
Szerződés előkészítése.

3. Kiĺtelezettségvállalás

3.1. Kedvezményezett kötelezettsége a Trámogatasi Szerzodés megkötéséhez a Páůyźľati
Felhívrís 8.2. pontjában felsorolt feltételek teljesítése a Táĺniogatási Szetzodés megkötéséről

szóló Fővarosi Közgyrilési döntést megelőzően legalább 2 hónappal, đe legkésőbb 201 8. január

3l-ig.

3.2. Felek ňgzítlk, hogy a Kedvezményezett által beĺryujtott pályőnat a Tźmogató

tulajdonában álló ingatlan(oka)t nem éľint.

3.3. Amennýben a jelen megállapodas 3.1. pontjában foglaltak neĺn teljesti|ĺek, ezáita| a

Tĺámogatĺási Szerződés 201'8, március 31-ig ne,m keriil elfogadĺásrą ez ęsetben Tĺámogató ne'm

vá||a| kötelezettséget az aktuális pźiyáľ;ati kiíľrás keretében megítélt tĺámogatrás

Kedvezményezett részéte történő folyósítĺísĺĺľa. Tĺámogaüísi Szeľződés megkötésének

*{
Ż.--

b

Kulcsfonto s ságú proj ektelem
mepĺrevezése:

Kulcsfontosságu projektele'm rövid leírĺísa:

közterület rehabilitáció Bródy Sándor utca (Vas u. Pollack Mihály ter),

Szentkiľálý utca (Bródy Sandor u. _ Mikszáth KálmáÍI téľ)'
Röl& Szilaľd utca (Guteĺrberg tér _ Krudy Gyula u.)

útszakaszok felujít.ásą kiizlekedési felületek és tá|qítészeti
ęleĺnek mesúiít"ása

tĺírsashĺízak
homlokzatfelújítĺása

Horrínszky u. 19., Mária u. 16., Mĺária u. 19., Miária u. 6.,

Rök& Szilĺárd u. t7,, Szeĺrtkirálý u. 34., Vas u. 3., Vas u. 7.,

Vas u. 2/B., Baross u. 43., Baľoss u. 45., József krt. 81., Üllői
út 18. társashĺázak utcai homlok,zatźnak felújítrása

ne,m bęruhĺízĺási eleĺnek ,,Mi Biiszke Bródy Sáĺldor utcaiak'' program' ,,Megélt
Törteĺreleĺn Pro!ľaĺĺl'' a CAPE-val,,,civil Fesztivál''



hiányában nincsen lehetőség a Projekt előkészítési kiiltségeinek KedvezményezeÍt részére
töľténő megÍérítésére sem.

3.4. Támogató tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítiísa sorĺĺn a nem tulajdonát képező
ingatlanon megvalósuló vagyonnövekmény az érintett ingatlan tulajdonosĺának vagy
fulajdonosainak tulajdonába kęriil.

3.5. KedvezméĺyezetĺváĺILa|ja'hogy a TĺámogatĺĺsiSzeruődés megkötése esętén legalább a
Pźůyáľ;ati Felhívás előírásai alapjan sziikséges kertileti önerő összegét biztosítja a támogatott
munkfü projekteĺr beltili arźnyának megtaľtĺásával. A Tĺĺmogatási Szerződés megkötésének
előfeltétele a sztikséges öneró ręndelkezésre állásanak igazo|ásaTámogató felé.

3.6. 1ęędyęzméĺyezett kötelezettséget vállal ďÍÍa, hogy a Támogatrísi Szeruődéshez
szfüséges tervek részletes taľtalmáĺrak kidolgozĺása erdekében Budapest Főviĺros
Főpolgĺánnesteri Hivatal Varosépítési Főosztíly áx aI egyiittmiĺkiidik.

4. Az, eryüttmĺiködés időtartama

4.|. Jelen egyĹittmiĺkt'dési megállapodást Felek hatźrozott időre kötik, a Táľrogatĺísi
Szerződés 20 1 8 . miírcius 3 1 -ig vďó elfogadĺása esetéĺr teĺĺre zetteĺ a Proj ekt le zźlráľlánakĺapjźig.

4.2. A Tĺímogatĺásí Szerződés megkötésének fenti hatĺáľidőig való ęlmaľadása esetén Felek
az egyĹittmiĺködést megsziintetik.

4.3. Jelen Egyiitfinfüödési Megĺíllapodás a Felek általi kölcsönös aláíľásának napjiín,

amennýben a Megállapodást a Felek nem ugyarulzon a napon iqák a|á,tlgy u a későbbi a|źirás
időpontj ában lép hatĺílyba.

5. Az eryüttmĺĺkiidés menete

5.1. A Táľrogató a jelen megállapodásban foglalt projekt előkészítése és végrehajtĺása

érdekében sziikséges szakmai egyiittmrĺködés fővĺáľosi koordináciőjiĺra a Budapest Fővĺíros
Főpolgáĺnesteń Hivatal Városépítési Főosztĺĺlyát j eliili ki.

5.2. A Ke'dvezméĺyezett a jelen megĺĺllapodásban foglalt pľojekt előkészítése és

végrehajtasa érdekében sziikséges szakmai egyiittműködés keriileti koordináciőjźra a Rév8
Józsefuĺáľosi Rehabilitációs és Varosfejlesztési Zrt.-t és a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuĺírosi Polgánĺlesteľi Hivatal Vrírosęítészeti hodát jelöli ki.

5.3. Felek a jelen megállapodás hatrálybalépését követőęn egységes, aktív kommunikációs
tevékenységetvégezĺek, mind a lakosság, mind a szakma szźlmárabiztosítjfü a nýlvĺínosság
feltételeit, ezáÄta| törekednek a városrehabilitációs projekt 15x5ąda|masítrísara. Trĺmogató

megbízás,őból az Uľban Dialog Kft. kötelezettséget vĺíltalt a ľÉn_roZ projektek interaktív
felületen való megielenítésere a www.budapestdialog.hu oldalon. Ezen feliileten megielenített,

összetett kommunikáciő céIja,hogy a projekteket szakmai szempontból alaposan, elemzően és

fejlődési folyamatukat követve mutathassa be Tĺímogató és Kedvezményezett egyaľánt llgy,



hogy azok a sajtó szátnárareferenciaként, hivatkozĺási pontként szolgálhassanak. A projektek

beńutatasa źůta|alakosság is folyamatosan éľtestil a ľÉn-rÖZkeretébenzajló fejlesztésekĺől.
Ezenkommunikációs tevékenység elősegítésére a TámogatőhozzźÉéľéstnyújt ahonlap tize'mbe

helyezését követően ezeÍLafelhasználói feltileten a feltöltött adatok Kedvezményezett részéről

töľténő hozzźfétéséhez és a projekt.késziiltség alapjrán azok frissítési lehetőségének

biztosítasáľa az adottprojekt befejezéséig, de legkésőbb 2018. december 31-ig.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Kedvezrnényezett a kommunikációs aktivitĺása során (sajtóközleĺnény, tervismertetés,

lakossági fórum, stb.) köteles feltiintetri azt a téný, hogy a Projekt Budapest Fővaľos

onkormányzaténaktáĺnogatĺásával valósul meg. (,,A projekt Budapest Fővrĺros üímogatásával
a ľÉn_ro Z pźiyazat keretébeĺr valósul meg'').
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