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Yfuosgazdátlkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi l x
Embeľĺ Eľőfoľnís Bizottság véleményezi -

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtargyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő-testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeŕetése

A Fővĺárosi Kiizgyulés 604120|6. (Iv.27.) szélmtlhatátozatźtval és a Főváľosi Vaľosrehabilitációs
Keret felhasználasának szabá|yairól sző|ő 2712013. Gv.18.) szamri Fővĺírosi Közgyutési ľendelet
a|apján a Fővárosi onkoľmányz'at a keľületi önkoľmĺányzatok számáľa közterületek komplex
megujítĺísára és közösségi célú vaĺosľehabilitációs programok megvďósítasźra pá|yźaatot hirdetett
meg ľÉR-KoZ Kozosségi célú vĺírosrehabilitaciós progľamok (,,B'' jelű program) cimen az
ďábbiak szerint:

A ,,B'' program olyan fejlesztéseket kívĺĺn tĺímogatni, amelyek keľetében ösńoĺ:zi a közterületľe,
vagy kcizösségi hasznáIatra źúadott tertiletre, telekre, vagy épületre kiterjedő, olyan kisléptéHĺ
beavatkozasokat, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gazdasági aktivitĺás
növeléséhez, új, vagy megujuló szolgáltatások megjelenéséhez, illetve javítjźk az adott
településľész ellátottságźtt, a váľosi mikroköľnyezet minőségét. Lehetőség ađódik a spontiín
jelentkező viíľosi folyamatok számára, a hely adottságainak kihasználásara és a helyszín

ÉR &{äZtTT

l0l7 MÁj al ĺr%4' ,},ĺ 
,



felértékelődésére foghíjak' alulhasznosított teľĹiletek, ingatlanok átmeneti hasznosítĺísávď (vaľosi
teriiletek köztes hasznosítása), a varosmegujítlís hely speciťrkus, innovatív módjain.

A Budapest Fővĺíros VIII. kerĹilet Józsefurĺrosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
Képviselő.testiilete 129/20|6. (VI.02.) számú hatfuozatában úgy döntött, hogy részt kívrán venni
fentipá|yazaton és felkéľte a Rév8 ZÍt.-tapőiyázati đokumentáció előkészítésére.

A Képviselő.testiilet a 213120|6. CXI.10.) számű hatźrozatźlban elfogadta a ,,TÉR_ÉpÍľor _
Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai közteriilet megujítasa és funkcióváitźlsď'elnevezésii projekt
elemeit és tervezett költségeit, ö'sszesen 26.800.000,- Ft ĺinkoľmanyzati saját forrás biztosítasával.
Az igény e|t tźlmo gatás méľtéke bruttó 43 . 0 0 0. 000, - Ft.

A palyázati dokumenĺíció hataridőn beltil, 2016. november 29.én benyújtasra került Budapest
Fővaros onkormĺínyzata Fopo|grírmesteń Hivatal Ügyfélszolgá|ati Irodájan. A pá|yáz-at kiíľója
20|6. december 8-án hiĺĺnypótlĺísra sző|ította fel az Önkormányzatot. A hiĺínypótlási
dokumenfumok a megjelölt hatĺáridőn belül, 20|6. december 13.{án szintén benyújtasra keriiltek.

A Fővárosi Közgyíĺlés az 44112017. (rV.5.) szamú hatźtrozatźhan eredményesnek nyilvĺínította a
keriileti önkormĺányzatok szálmára 20|6. május l l-én meghiĺdetett rÉn_rÖz vĺíĺosrehabilitaciós
pá|yázatot és a benyújtott pźiyźlzatok közül az e|őteĄesztés mĺásodik mellékletében javasolt vissza
nem térítendő ffivĺáľosi tĺímogatásokat ítélte meg. Ezen melléklet tarta|ma szeńnt a Fővĺírosi
Kiizgyűlés a Józsefuĺírosi onkoľmźnyzat szźtmfua bruttó 40.000.000,. Ft támogatast ítęIt meg az
,,ľÉR-ÉPÍľor _ Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai köztertilet megujíüísa és funkcióvá|tása,'
elnevezésii proj ektľe.

A FővĺáľosiKözgyblLés az 44212017. (IV.5.) szźműhatározatźtban felkéľte a frpolgármesteľt, hogy
ezen mellékletben szereplő önkormányzatokkal készítse e|o az Egyĺittműködési megállapodást és
aztteqessze a Fővĺárosi KözgyÍĺlés elé.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A TÉR-Koz palyazat keretében megítélt tlĺmogatas méľtéke a Fővárosi Közgnĺlés 44120|7.
(N.5.) szátmuhatźrozatban foglaltak szeľint alacsonyabb azigényelt tamogatásnál bruttó 3.000.000
Ft-tal. A projekt teljes tartalmanak megvalósítása érdekében az onkormányzat ahlányző összeget
saját forrásból biztosítja" így az önkormźnyzati önrész mértéke megemelkedik. A pályazati felhívĺás
6. pontjában foglalt titemterv és a Fővarosi Közgyulés 442120|7. (rV.5.) szímú hatźrozata szeľint
sziikséges a Felek közötti Együttműktidési Megállapodiís megkötése, melynek tewezetét a
Főpolgáľmesteri Hivatal Vĺĺľosépítési FőosztáIya 20|7. május elején az onkormányzat fe|é

továbbította. A Fővĺírosi KtizgyÍĺlés júniusi tilésén tewen elfogadni az Egytittmtĺködési
Megállapodást, és megkötésének hatĺíridejénl20t7. június 30-át jelölte meg. A Képviselő-testiilet
döntése sziikséges a pźiyźzati tĺímogatĺísrő|, az önkoľmĺányzati önľész programelemek szerinti
megoszlásaľól és az ahlhoz kapcsolódó mÍiszaki taľtalom megfiatźrozásaról, valamint az
előterjesztés 1. szĺámú mellékletét képez(5 Egyiittľnűktidési Megállapodas taľüalmi elemeiről.

A pľojekt megvalósítása és annak kĺiltségmegoszlása aza|ábbiakszerint tagozódik:

A pĘekt megvalósítĺásának becsiilt költségei (ezer Ft-ban megadva)

Projektelem
megnevezése

Pľojekt részelemek Becsiilt bruttó
kiiltségek (br.

ezer Ft)

Támogatís
(br. ezer Ft)

onrész (br.

ezer Ft)

Epítés és Kivitelezés 60 000 36 000 24 000



eszkózbeszerzśs
(trámogatás intenzitĺás
65%)

Műszaki ellenőrzes 1 000 650 350

Tewezői míĺvezetés 500 32s 175

Kiizbeszerzés s00 325 175

Nem beruhĺízasi elem
(trĺmogatás intenziĺás
s0%)

Közösségi és kulfurális
ľendezvények,
kommunilĺíció

2000 I 000 I 000

Előkészítés (tĺámogatas

intenzitĺás 50%)
Kiizösségi teľvezés 3 400 1 700 1 700

Páůyázat tisszesen 67 400 40 000 27 400

Páůyźzatbanel nem
sámoIható

Köziisségi tervezés r 400 0 I 400

Hatósági díjak I 000 0 1 000

Mindösszesen 69 800 40 000 29 800

III. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés célją hogy a ľÉR-roZ páIyázat keretében megítélt trímogatas elfogadĺásával a kerület
Tisztviselőtelepének egyik alulhasznosított teriilete, a helyi civil szervezet, a Tisztviselőtelepi
onkoľmĺányzati Egyestilet egytittmiiktidésével megujuljon, új funkcióval szolgálhassa az ottlakókat
frvlírosi forras bevonasáva| Az ehhez sziikséges önkoľmányzati önľészt a Képviselő.testiilet
2|3/20|6. C)(I.10.) szĺĺmú hatfuozatźnak 3. pontja szerint biztosítja. A 20|7. évi költségvetésben a
11605 címen 21.000 e Ft lett betervezve, 5.800 e Ft a 20|6. évi maradvanyban biztosított. A további
3.000.000 Ft fedezetetjavaslom azá|ta|énos mfüödési taĺalékról biztosítani.

rV. Jogszabályĺ könryezet

A Képviselő-testiilet döntését a Magyaľország helyi önkormányzatattó| szőlő 20|1. évi CL)ooilx.
töľvény 41. $ (3) bekezdése és a 107. $-a alapjĺán hozzameg.

Kéremaza|étbbibatarozati javaslatelfogadasát.

Határozati javaslat

A Képvĺselő-testület úry dłint' hory

1. a) elfogadja a Fővĺíľosi Kiizgyulés 441l20|7.(Iv.5.) szélmű hatétrozaténak 2. számú
mellékletében a,,TÉR_ÉPÍror'ehevezésű projekt megvalósítĺísarumegítélt 40.000.ooo Ft
összegű üĺmogatast.

b) a projekt teljes megvalósíüási összege 69.800.000 Ft, melyből 40.000.000 Ft fővĺáľosi
tĺímogatás és 29.800.000 Ft önkotmányzati saját fonĺásbóltevődik össze.

c) u a) pontban foglalt projekthez sztikséges saját fonást 3.000,0 e Ft-tal kiegészíti az
általanos mfüödési taÍtalék terhére, ezért az Önkoľmanyzat kiadás 11107.01 cím műktidési
cél és általános tarüalékon beltil az általános taľtalék - kötelező feladat _ e|őtránvzataről



3.000,0 e Ft.ot átcsoportosít a lr'ladźs 11605 cím _ önként vállalt felađat _ felújítási
e|(5iźnyzatźra.

Felelős: polgármester

Határidő: a) és b) pont esetében 20|7. május 11., c) pont esetében a 2a77. évt
költségvetésről szóló ĺendelet következő módosítiísa.

2. elfogadja az előterjesztés 1. szźlmímellékletét ké:pező a ,,TÉR_ÉPÍľŐK' ehevezésű projekt
megyalósítĺásáľa kótendő Együttműködési Megrállapodrís főbb tartalmai eleĺĺreit és

felhata|mazzaaPo|gźmrlestertannaka|źńrására.

Egyben fę|hata|mazza a Polgármestert az Együttmfüödési Megállapodás tervezetének és

annak esetleges módosítĺísainak a|źtírźsára, amennýben az flern érint önkormźnyzati
forriísbevoniíst, hatĺáľidő módosítast, valamint nem eredményezí az etfogadott program

elemeinek lényeges tartalmi módosíüását.

Felelős: polgármester

Határidő: 201,7.június 30.

3. felkeri a Polgármestert az EgyĹitfinríködési Megállapođĺás elfogadását és mindkét fél- áIta|

történt alőńrásźlt követőeĺr, a projektben együttrrrfüödő Tisztviselőtelęi onkoľmrányzati
Egyesiilet bevonásával a szfüséges megállapodások, szeĺződések előkészítésere.

Felelős: polgĺíľmester

Hatáľidő: 2017. szepteĺĺrber 30.

4. felkéri a Polgĺármesteľt a Támogatási Szeru(5dés megkötéséhez sziikséges projektelemek

részletes miíszaki taĺtalmáĺrak kidolgozasára és előkészítésere és az e|lhez szĹikséges

dokumentumok és megállapodiások, szerzőđések előkészítésere.

Felelős: polgármester

Hatríridő: 20|7. szęteĺnber 30.

A diintés végrehajtását végző szenlezeti erység: Rév8 Zrt, Pénzĺiryĺ Üryosztĺíly,
Városvezetési Üryos ztá.ily

Budapest, 20t7 . máĄus 2. ąr/
Efľy Attĺla

alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :
Danada.Rĺmán Edĺna

jegaő
nevében és megbízásából .

lĺlĺlr...t\.źk. ,ľ1yÁ/ 2??/(ľ, V-v l
dr. Mészrár Eľika /a|jegyző /
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Budapest Fővĺáľosi Viĺrosrehabilitríciós Keret keretében

Eryĺittműködési Megállapodás'
amely létrejött

eryrészről a Budapest tr.őváros Önkormányzata,
mint támogató (továbbiakban: Támogató)

(cím: 1052 Budapest, Vaľoshaz u. 9.1|., adőszálm: 15735636-2-4|;
töľzskönyvi azoĺosítőszrĺm: 735638; statisztikai szĺámjel: t5735636-84||-321.01 kęviseli:

Taľlós Istvĺán főpolgármester)

másľészről a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuáľosĺ Onkormányzat,
mint kedve mléĺyezett (tovĺábbiakban : Kedvezményezett),

(cím: 1082 Buđapest, Baľoss u.63-67., adőszám: 1'5735715-2-42;
töľzskönyvi azonosítósziím: 73571'5; statisztikai szĺíĺrjel: |573571'5-84|t.32|-01 kęviseli:

dr. Kocsis Máté polgĺírmester)
továbbiakban egyiitt: Felek között

a'ľÉn-ÉľÍľir'' címíi városľehabilĺtációs pľojekt megvalósításáľa.

1. Preambulum

1.1. Támogató a Fővĺírosi Vĺírosrehabilítaciós Keret fe|hasznźůźtsának szabá|yakől szóló
27l2\t3. (Iv.18.) szĺámú Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint ,,A) Városrehabilitĺĺció
keretébeĺr meryalósuló közteriiletek komplex megujításď,, valaĺĺrint ,,B) Közösségi célú
vĺírosrehabilit"íciós progľaĺt'' tźlÍgyŕt páůyźľ;ati felhívrást tettközzé a keriileti önkormáĺryzatok
viárosrehabilitĺíciós munkáinak tźmogatásźra (továbbiakban: Pźiyźnatl Felhívrás), amelyľe
Kďvezményezett a Képviselő-testĺilete 2|3/2016 (xI.10.) sziámú haténozatá,ľal elfogadott -
FPH059/1392120|6 iktatószámon és 16.os páiyáľ;atí azonosító számon regiszfrált _páiyáaatot

nýjtott be.

t.2 A pá|yazatt felhívĺás 8. pontja meghatározza, hogy a Felek EgyĹitfintĺkiidési
Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését k<ivetően

Támogatĺĺsi Szerződést köürek egyĺrással.

1.3. Támogató ńszérőI a.........l..... (..........)szĺĺmú Főv.Kgy. határozatfe|hata|maztaa
Főpotgĺĺnĺresteľt, a Kedvezményezett részétől a Képviselő-testtilet .....l...... (......)

számú hatfuozatafelhatalmazta a Polgĺármestert a jeleĺr megállapodźs aláiĺźsfua.
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2. Az eryüttműkiidés táľrya

2.l. Jelen megĺállapodĺás a|áńrásźxal Felek megállapodnak abban, hogy az 2.2. poĺtbarl
szereplő projekt előkészítése és megvalósítĺĺsa érdekében egyĹitt kívannak mfüödni.

2.f, Tĺímogató a 44|l20I7 (rV.5.) száľnrű Főv.Kgy. hatźrozatźxal döntött anól, hogy
Kedvezrnényezett részere a jeleĺr megállapodĺís mellékletét képező és attól elválaszthatatlan
páiyźaati dokumentációban foglalt varosľehabilitaciós projekt megvalósítrására legfeljebb
40.000.000 fońnt, azaz negwenmillió forint összegű vissza nem térítendő, a Tĺámogatasi
Szeruődés szerinti eljrírĺásrendbeĺr folyósítandó tĺámogatĺíssal jáľul hozző, Trímogató

(.........) szĺĺmú Főv.Kgy. hatźrozatźpa| ňgzíti a tńmogatźts alapját képező
kulcsfontossźryű, aTĺámogatĺási Szerződésből el ne'm hagyható projektele'meket, amelyek nélktil
a Tĺímogatási Szerződés nem köthető meg, melyek a,,TÉR-ÉPÍľor'cíművĺĺrosrehabilitaciós
projekt esetében a következőek:

Kulcsfonto sságú proj ektele'm
mepĺrevezésę:

Kulcsfontosságu projektele'm rövid leírása:

új kiizpark kialakítrása a Bláthy ottó utca Vajda Péter utca és Bíró Lajos utca közötti
szakaszián

e'mlélĺüelv kialakítasa Neĺĺrzeti osszetartozás Napia e'rnlélĺÍrely
további funkciók
b efo gadĺás rához szfü séges
kialakítás

Bogľácsfesztivái, rendszeres teľmelői piac, mobil színpad
felállítása energia vételi lehetőséggel, kerékpaľozás tanulás
és gyakorlás lehetősége, pihenő park és jáúszőtér, az
évenkénti karácsonyfa áilítas helyett iiltetett f..yő

2.3. Jelen együtbnfüödési megállapodás céIja a nyeľtes páiyźz:at megvalósítĺĺsĺáľa, valamint
az ahhoz megítélt tĺámogatĺási összeg folyósítísĺára és felhasznáiásźra irĺányuló Trímogatĺási
Szeľződés előkészítése.

3. Kötelezettségvĺĺllalás

3.1. Kedvezményezett kĺitelezettsége a Tĺámogatĺási Szetződés megkötéséhęz a PáIyánatí
Felhívĺás 8.2' pontjában felsoľolt feltételek teljesítése a Támogatási Szerződés megkötéséről
szóló Fővĺáľosi KözgyÍĺlési döntést megelőzőeĺr legalább Zhőĺappa|' de legkésőbb 2018. januráľ

31-ig.

3.2. Felek rögzítik, hogy a Kďvezményezett által benýjtott pá|yánat a Tétmogatő
tulajdonában álló ingatlan(oka)t neĺn érint.

3.3. Amennýben a jelen megállapodás 3.1. pontjában foglaltak neĺn teljesiilĺek, ezálta| a
Tĺíĺnogatĺĺsi Szerződés 2018. mĺĺrcius 3l-ig neĺn keriil elfogadásra" ez esetben Támogató neľl
vĺĺllal kötelezettséget az aktuális pźiytľ;ati kiírás keretébeĺr megítélt tĺímogatas
Kedvezményezett részére történő folyósítĺásĺíra. Támogatĺísi Szerzóđés megkötésének
hiĺínyában nincsen lehetőség a Projekt előkészítési kĺiltségeinek Kedvezményezett részéte
történő megtérítésére sem.
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3.4. Támogató tudomasul veszi,hogy a projekt megvalósítasa soriĺn a nem tulajdonát képezo
ingatlanon megvalósuló vagyonnövekmeĺry az érintett ingatlan tulajdonosĺínak vagy
tulajdonosainak tulajdonába kerül.

3.5. KedvezméĺyezettváůIalja, hogy a Tĺímogatasi Szerződés megkötése esetén legalább a
Péiyazati Felhívás el<ĺírásai alapjĺĺn sztikséges keľiileti öneľő összegét biztosítja a tĺĺmogatott
munkák projekten beliili arányanak megtaľtĺásával. A Tĺámogatĺĺsi Szerződés megkötésének
előfeltétele a szfüséges önerő rendelkezésre állĺásĺának ígazo|źsaTámogató felé.

3.6. Kedvezméĺyezett kötelezettséget vállal aÍta' hogy a Trímogatásí Szęrződéshez
sziikséges tervek részletes tartalĺnának kidolgozása erdekében Budapest Fővaľos
Főpolgáĺmesteri Hivatal Váľosépítési Főosztrĺlyával egyiitünűködik.

4. Az eryüttmĺíkiidés időtartama

4.|. Jelen egyiittľľriĺködési megállapod.íst Felek hatfuozott ídőrę kötik, a Tárrogatási
Szerződés 2018. mĺárcius 3l.ig való elfogadĺása esetéĺr teĺrrezettena Projekt lezrárĺásának napjáig.

4.2. A Támogatási Szerződés megkötésének fenti hatĺíridóig való elmaradása esetén Felek
az egyiitünűködést megsziintetik.

4.3. Jelen Egyiithnűködésí Megállapodĺás a Felek általi kölcsönös aláírásának napjián,

amennýben a Megállapođást a Felek nem ugyanazon a napon írjĺík alá,tlgy az a későbbi a|áítás
időpontj ában lép hata|yb a.

5. Az eryüttmĺĺködés menete

5.1. A Tĺámogató a jelen megállapodásban foglalt projekt előkészítése és végrehajtĺísa
érdekében szĹikséges szakmai egyĹittrniiködés fővĺírosi koordinációjźra a Budapest Fővĺáros
Főpolgármesteri Hivatal Vĺírosépítési Főosztrályát jeliili ki.

5.2, A Kedvezményezett a jelen megállapodásban foglalt pľojekt előkészítése és

végľehajüása érdekében sziikséges szakmai egyiitfintĺködés keriileti koordinációjĺĺra a Rév8
Józsefuĺárosi Rehabilitációs és Vĺíľosfejlesztési Zrt.-t és a Budapest Fővĺáľos VIII. kerület
Józsefuĺĺrosi Polgármesteri Hivatal Vĺárosęítészeti hodát jelöli ki.

5.3. Felek a jelen megállapodás hatĺílybalépését követően egységes, aktív kommunikációs
tevékenységďvégeznek, mind a lakosság, mind a szalona szźlmátrabiztosítjfü a nýlvĺĺnosság
feltételeit, ęzálta| törekednek a vĺárosrehabilitációs projekt tĺírsadalmasítźsára. Trámogató

megbizás,ából az Urban Dialog Kft. kötelezettséget vźĺ|a|t a rÉn_roZ projektek interaktív
felÍileten való megjelenítésere a www.budapestdialog.hu oldalon. Ezeĺr felületen megielenített,
összetett kommunikáció célja, hogy a pľojekteket szakmai szempontból alaposan, elemzően és

fejlődési folyamafukat követve mutathassa be Tĺámogató és Kedvezméĺyezett egyaránt űgy,
hogy azok a sajtó számána refereĺrciaként, hivatkozĺási pontként szolgálhassanak. A projektek
bemutatĺísa állrta|a|akosság is folyamatosan éľtesüla ľÉR_roZkeretébenzajló fejlesztésekről.

ď.
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Ezenkommunikációs tevékenység elősegítésére a Támogatőhozzáféréstnyújt ahonlapüzembe
helyezését követően ezen' afelhasználói felületen a feltöltött adatok KedvezményezettrészétőI
történő hozzálfétéséhez és a projekt-késztiltség alapjźn azok frissítési lehetőségének

bizosítasaľa az adottprojekt befejezéséig, đe legkésőbb 2018. december 31-ig.

6. Egyéb ľendelkezések

6.l. Kedvezményezďt a kommunikációs aktivitĺása sorĺín (sajtóközlemeĺry, tervismertetés,

lakossági fiórum, stb.) kötelęs felttintetni azt a tényt, hogy' a Projekt Budapest Főváros

onkormányzatźnaktrímogatásával valósulmeg. (,,A projekt Budapest Fővĺĺľos tźmogatźsźlva|

a ľÉn_ro Z páiyánatkęretébeĺr vďósul meg'').

Mellékletek
1. Komplett pźlyźľ;atí dokumeĺrtáció, amely frzlku érteleĺnben ne'm kerĺil csatolĺísra

j eten Egytittműktidési Megállapodáshoz

Budapest,

Támogató Támogató Kedvezményezett

Budapest Fővĺĺĺos Budapest Fővĺáros nyýaľe;t,ľővá{os VIII. keriilet

Önkoľmányzata onkonľrányzata Józsefuarosi onkormányzat
kęviseletében kęviseletében nevében:

Tarlós Istváĺl Tarlós Istvĺáĺr

főpolgĺíĺmester f<ipolgĺĺrmester
megbizźsaa|apján megbizásaalapján

Bagdy Gábor József dr. Szeneczey Balázs dr. đr. Kocsis Máté

Főpolgármester.helyettes Főpolgrírmester.helyettes Polgĺínnester

Verő Tibor foosztźiyvezető Práľis Gyulĺáné

Pénziigyi Főosztály gazdasáryivezętő

Jogi ellenj e gyzést v égezte:

Láútam: Danada-Rimáĺl Edina
jegyző
nevébeĺr és megbízasából

Budapest,

P énzngyi ellenj egpést végezte :

Budapest,

Főjegyző megbízasáhőI
Megyesné dr. Hermann Judit

FeÄezet:
P éĺnziigy| e|Iaje gyzést végezte :

dr. Mészĺáľ Erika
aljegyző
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