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Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a dłintés tartalLmőnak ľészletes ĺsmeľtetése

A Magyar Kézi|abda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytawa a 20|5l2076-os
támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, ismételten
tomaterem/toľnacsaÍnok felújítási programot támogató ný|t péiyazatot hirdetett meg 2016
őszén, amelyľe onkoľmanyzatunk eľedményesen pá|yázott 20|7 első felében' A sikeľeres
Tornaterem-felújítási program keľetében két józsefuarosi iskol a _ a Defü Dirĺk ,łltalános
Iskola, valamint aYajda Péter Általános Iskola _ tornatermei, valamint spoľtpályája, illetve
azok kiegészítő építményei kerĹiltek felújításra. A kivitelezés 20|7. auguszfus 31. napjáig
befejezésľe kerĹil, M tlj tanévet a gyermekek mar a frissen felújított spoľtlétesítmények
hasznźiatával kezdhetik meg.
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Előterjesztő: dr. Pesti Ivett JGK Zrt. igazgatóság elnöke

A képviselő-testtileti ülés időpon t1a: 20 | 7 . szeptember 7. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat tornateľem felújítĺĺs tá,ľgyä.ł,an kĺíľt pályázattal kapcsolatos dtintés
meghozatalára

A napiľendet nýlt tĺlésen kell táľgyalni, a hatátozat elfogadásához minősített szavazattöbbség
szĹikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénziisvĺ Bĺzottsás véleménvezi | tr
Emberi Eľőfoľľás Bĺzottsáp véleménvezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság, szźmrź!Í a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őteqesnés
mestárľlalláLsáú.
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Az MKSZ a 2017l20|8-as tlímogatĺísi időszakban immĺíľ 3. alkalommal ismét
tomaterem/toľnacsaÍnok felújítási programot trámogató ný|tpźiyźaatot hiľdet meg a leromlott
állapotba került, kéz1|abdazásra alkalmas spoľtcsarnokok, valamint tomateľmek korszeriĺsítése
és ez źita| akézi|abdautanpótlás-nevelés infrastruktuľáĺis feltételeinek javítása céljából.
A201712018-as támogatási időszakban haľom kategóriában lehetpźt|yazatot benyújtani:

L P źůy ázati kategória _ Komplex sportcsarnok-felújítási program;
II. P ály ázati kategória _ Tornaterem-feluj ítási pro gram ;
IlI.Pźůyázatikategóľia_Stľandkézilabdaprogram.

A II. Pá|yazati Kategória - Tomaterem.felujítási programra javasoljuk újabb két józsefurĺrosi
általrános iskola toľnatermeinek felújításatźrgyábanpá|yázati adatlapot benýjtását, amelynek
hatáľideje 2017. szeptember 8.

A pźůyźnaton kizárő|ag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa vehet ľészt, amennýben
megfelel a következő kľitériumoknak:

. olyan, az MKSZ tagjaként nýlvantartott spoľtszervezettel á1| szakmai
együttmfüödésben _ köztfü létrejött megállapodás alapjan _, amely az lN,dKSZ źita|
szervezett oľszágos gyeľmekbajnokságban éslvagy országos serdülő bajnokságban
és/vagy bĺáľmely megyei bajnokságb an részt veszi vagy

- olyan az ingat|an fekvése szerinti teleptilésen ta|źt|hatő oktatási intéunénnyel ál1
szakmai egytittműkĺidésben _ köztiik létľejött megállapodás alapjrłn _, amely részt
vesz aKézi|abdźľ;ás az iskolában elnevezésu programban, vagy az iskola tzĺr:rulőĺ az
MKSZ és a Magyar Difüsport Szövetség közti megállapođás szerint meghirdetett
versenyeken;

- és a jelen pźlyźaaton érintett ingatlanon a Iátvźny-ôsapatsport tĺímogatás, i|Iętve az
MKSZ 20|5l20|6-os' vagy 2016l20|7-es országos Tomaterern Felujítási Programja
keretében nem valósított meg felújítást, illetve nincs folyamatban ngyaÍIazon miiszaki
taľtalommaltareYeszkozbenýlénás,felújítás.

Az alábbi két kerületi, onkorm źnyzati tulajdonú általĺános iskola tornaterem és spoľtpálya
felujításával kapcsolatos páIyźzat benyújtásłához kéť{ik a Tisztelt Képviselő-testtilet
hozzáĄáralźtsát a Józsefrĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt, áIta| végzeťt előzetes műszaki
felmérések alapjrán:

. Németh Lászlĺő Általános Iskola nagy tornatermének felújítása (új sportburkolat
kialakítása, bordásfďak felújítása, tisztasźryi festés, szellőzőtendszeľ korszeľíĺsítése,
titéscsillapító falborítás kialakítása, valamint az ĺ}ltözők és zvhanyzó/mosdók felújítása,
spoľtszertaľ hely kialakítása) 33.830.013,-Ft +27%oÁFA : 42,g64.|17,.Ft összegre valamint,
. Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gĺmn{2irr11 tornatermének felújítása (új
spoľtburkolat kiďakítása, balesefueszélyes lépcsőszerkezet átépítése, bejĺárati ajtók cseréje,
bordásfalak felújítása, tisztasági festés, ütéscsillapító falborítás kialakítása) valamint az
ĺiltözők és nlhanyzőlmosdók felújítása) 23.307.236,-Ft +27yo AFA : 29.600.190'.Ft
összegľe.

A ptiyźnati kiíľás éľtelmében a MKSZ a tomateremnek helý adó ęiilet tulajdonosáva| _ a
páIyźaat nyeľtessé nyilvánítását követő 90 napon beltil _ megállapodást köt, amelynek főbb
feltételei:
. az iĺgatlan tulajdonosa a megállapođásban megjelölt építési munkĺíküoz kifejezetten
vi s szavonhatatl anul hozzäj árul;
. a megvalósított taľgý eszköz felújítás azingatlantulajdonosrĺnak fulajdonába keľĹil;
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. az ingat|an' tulajđonosa kcitelezettséget vállal, hogy a megállapodás megk<itését követően a
teljes bruttó beruhĺĺzási ĺisszeg, azaz a pźtyźzatokban összesen 72.564.307,-Ft (+l-|0oÁ),
amelyből a Németh Lász|ő Altalános Iskola esetében 42.964.L17,.Ft, a Lakatos Menyhért
Áttatanos Iskola és Gimnazium esetében 29.600.t.90,.Ft (amely egyben a teljes gazďagodás
elismert összege) 30%-át gazdagodás megtéľítési előleg jogcímen az Iľĺ/'KSZ által megjelölt
szźlm|áramegfizeti.

Apźiyźzatok elnyeľése esetén tehát, atulajdonos összesen 21'.769.292,.Ft ĺjnerő megfizetését
v,źi|alja (Németh Lász|ő łltalĺános Iskola ęsetében 12.889.235o.Ft, a Lakatos Menyhéľt
Altalános Iskola és Gimnazium esetében 8.880.057'-Ft), valamint vźů|a|ja az eredeti
ben;Jnäľ;ási összeg legfeljebb 10%-os növekményéľe jutó önerő frnanszírozását (összesen
maximum: 21.769.292'.Ft + 2.ĺ76.929,. Ft: 23.946.22!,. Ft), amennýben a kiválasztott
kivitelező kalkulációj a az ercďeti aľkalkulációtól magasabb összegettarta|maz.

Az MKSZ aptůyázatban való részvételt pźiyázati biztosíték adásźůloz köti, amelynek összege
az ígényelt felujítás ĺisszegének az 5%o-a. Ez a Németh László Altal.ános Iskola esetében
2.1'48.206,-Ft, a Lakatos Menyhéľt Altalanos Iskola és Gimnĺĺzium esętébęn pedig
1.480.010'.Ft. Nyeľtes ptůyźľ;at esetén a pźt|yázati biztosíték az önĺészbe beszámít, illetve
vesztes, visszavont vagy érvénýelen pźůyźnat esetén pedig visszajĺáĺ.

Az áIta|ános iskolfü tizemeltetése2}I7.januĺáĺ l-től már nem ĺĺnkoľmźnyzati feladat, azonban
az ingat|aĺok tulajdonviszonyában vźitozás továbbra sem történt, iw ajózsefuarosi iskolfü
esetében pźiyźzatot |<lztrő|ag a fulajdonos önkormanyzat nýjthat be. A pá|yźzat elnyeľése
esetén az esetlegesberuházźtshoz a Belső Pesti Tankeriilet, mint vagyonkezelő hozzźĄźru|ása
szükséges, azonban az ę|őzetes egyeztetések szerint támogatniík az iskolfü tornatermeinek
felújítását.

Mindezek a|apjźnkéľem a Tisztelt Képvisető-testĺilet, hogy az MKSZ országos Tornaterem-
felújításra klirt pźL|yázattal összefiiggésben _ a fentebb leírtak szeľinti _ két kerületi iskola
vonatkozásźtbanadjahozzźjźlrúźtstiapźiyźzatbenyĹljtásźůloz.

II. A beteľjesztés indoka

A pá|yźzat elnyeľése.. esetén, az épületeken tĺiľténő éľtéknövelő beruhazások miatti
vagyonnövekmény az onkormźnyzatjavait gyarapitja, a felújított, jó minőségrĺ tomateľmek
pedig a jőzsefvźrosi gyermekek egészségét és fejlődését szolgáljrík.

III. A döntés céljao pénziigyi hatása

A döntés az onkorményzat szźmńra előnyĺis, meľt sikeľes pá|yézat esetén a keľĹileti
fulajdonban lévő iskolfü és sportpályĺĺk éľtéke növekszik. A megpályźnott összeg a Németh
Lász|ő Által.ános Iskola esetében 33.830.013,-Ft +27oÁ ÁFA : 42.964.|'17,.Ft, a Lakatos
Menyhéľt Altalanos Iskola és Gimnĺázium esetében pedig 23.307.236,-rt +27o/o ÁFA :
29.600.190'.Ft (+l-|0%). A pźl|yźnat elnyerése esetén 21.769.292,.Ft ĺinerőt, valamint
esetlegesen a benlháľ;ás maximum 10%-os növekményére jutó <inerő frnanszirozásźtt

Q.176.929'.Ft) kell megfizetni. Apá|yźzati biztosíték összege (5%) összesen 3.ó28.216'.Ft.
A páIyazat benýjtásrĺhoz sziikséges <inerőt, me|y 23.946.22I,-Ft javaslom az áIta|źnos
működési taľtalékľól biztosítani.
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IV. Jogszabályl környezet

A Képviselő-testtilet döntése Magyarorszźry he|ý önkormanyzatairő| szőIő 20II. évi
CLxxxxlx. törvény 4|. $ (3) bekezdésében, az źů|anháztartäsrő| szóló töľvény
végrehajtásań| sző|ő 3681201-1. (xII. 31.) Korm. rendelet 75. $.ában, Budapest Főváľos VIII.
keľĹilet Józsefuarosi Önkormźmyzat Képviselő-testtiletének Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuarosi Önkormtnyzatzo|1. évi költségvetésľől szőIő3612016. CXII.2!.) önkoľmĺányzati
rendelet 10. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Fentieka|apjźnkéremazalźtbbihatáĺozati javaslatelfogadását.

Ha,ľ'łnozłTI JAvAsLAT

...12017 . (. ...) számú Képviselő-testtileti hatźrozat:

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy
t) hozzźĄara| pźiyázatok benyujtásahoz a Magyar Kézi|abda Szövetség (MKSZ) által

kiíľt országos Tornaterem felujítási páIyźnati felhívásra, a Németh Lźsz|ő Altalános
Iskola tomateľmének (42.964.117,-Ft +-I0%o kivitelezési koltséggel), valamint a
Lakatos Menyhéľt Altalrĺnos Iskola és Gimnrízium tomateľmének (29.600.190,-Ft+-
10% kivite|ezési költséggel) felújítása tárgyźtban és vállalja az ľĺĺ.KSZ pá|yźnati
felhívásban foglaltak telj esítését.

Felelős: dr. Sara Botond alpolgármester
Hataľidő: 2017. szeptember 08.

felkéri đr. Saľa Botond alpolgłírmestert a határozat 1.) pontjában meghatáĺozott
pá|yázatidokumentációésahozzátartozőný|atkozatokaIáírására.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
Hatláľidő: 2017. szeptember 08.

vźiIa|ja apá'|ytnatok érvényességéhez szfüséges 5%-os pá|yźnati biztosíték, összesen
3.628.2|6,-Ft(2.t48.206,-Ft és 1.480.01O,-Ft ) megfizetését az MKSZrészere.

Felelős: dr. Saľa Botond alpolgármesteľ
Hataľidő: 20|7. szeptembeľ 08.

4) előzetesen vállalja a pá|yźaatok elnyerése esetére, a bruttó beruhazási érték 30%-anaĘ
megfelelő tĺsszegű önerő (legfeljebb 14.178.158,- Ft + 9.768.063'- Ft: 23.946.f2|,-
Ft) biztosítását és rendelkezésľe taľtását, melyet az á|ta|źnos mfüĺidési taľtalékból
biztosít.

Felelős: dr. Sáľa Botond alpolgĺármesteľ
Hatáľidő: 20|7. szeptember 08.

5) a) a 4. pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím _ önként vźila|t
feladat _ mfüĺidési cél és általanos tarta|éWźitalános taľtalék e|őirányzatarőI23.946,3
e Ft-ot átcsoportosít a |<lađźts 11601 cím _ önként váIla|t feladat _ felújítási
e|ófućnyzatra (Németh Lász|ő Által.ínos Iskola tornatermének felujítása 14.|78,2 eFt,
Lakatos Menyhért Általanos Iskola és Gimnĺĺzium tornatermének felújítása 9.768,1 e
FĐ.

2)
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b) felkéri a polgármésteľt, hogy az a) pontban foglaltak at a 20|7. évi költségvetés
következő módosítasanál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Haüĺľidő. a) pont esetében f0I7. szeptember 07.' b) pont esetén a 2017. évi
kĺiltségvetésľől szóló ľendelet következő módosítasa

A dĺintés végĺehajüísźÍvégző szeĺvezetĺ egység: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.,
PéÍ1zlugylUgyosztály

Budapest, 2017 . augusztus 29.

Törvényessé gi ellenÓrzes :

Danada.Rimán Edina
jegyzől

nevében és megbízásából:

t t -t r -1 r (
/,{. uL(ł,lłłl,*, a.'. 4

dr. Mészáľ Eľĺka /
a|jegĺző

Melléklet: 2 db pźiyźzati adatlap
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igazgatősźtg elnöke



1. Pá|yázó Íegĺsztŕácrós adata|
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Ĺ3. A pá\É!ó adógáma
t.4 A pá|yázó b8nkrámĺasráma
t'5. A pĺlyátó gékhelye

1.5.1. Megye
1.5.2' lrányĺtószám
1.5.3. Te|epü|és

1.5.4. Ut€, háEfám
Ĺ6' A PáĘÉzó |se|gésl ďmr
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4. LétesÍtmény he|y.etének, á||apotának röYld bemutatá$, a felúJítás Eĺlkségeségének lndok|á$
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1.5.1. MeSye
1.5.2. IrányÍtószám

1.5.3. Te|epÜlés

1'5.4' Ut@, házszám
Ĺ6' A páMtó |łe|etéśI cÍme
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3. Afe|ú|ítás adatal

Pályázati adat|ap
országos tornateremfe|újítási progtam

|. Pályázó adatai

Budape* Fôvároś Vlll. kerüĺet JóxefoáÍos önkormányzat
önkoÍmá nyzat
75735775-242
14100309-10213949{1000006

Budepe*
1082

Budapest
Baross ut€ 6367

1082
Budapest
BaÍoss Ut6 63{7

sze|p |Ŕán
IntézménymíködtetésI veret6
06 20463 3301
szeipi@jgk.hu

lóÉeÍvárosi Gaf dáĺkodásI Központ zń.
1082 Budapest, Baross ut@ 63{7.
25292499-242

||. Pá|Érat adatai

Budapest
1086

Budapest
BauersándorUt€ 6-8
35095

Lakatos MenyhéńÁ|b|ános |sko|a és Gimnáfium
Budapest F6város V|||. kerü|et JózsefváÍos Önkormánrrat
Budapeś F6város v| | |. ke.ü|et Jóżsefváŕos ÖnkormánrŹat
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4. LétrsÍtmény he|Eetének, á|lapotának rövld bemutätás, a fe|úJí'tás ýokségeségének lndok|á$

lskolábän |év6toŕnateŕeh ie|en|e8i e|hôszná|t pad|ó 6eíéiéťe, afa| burko|ätánakfelújĺtásáE. bordásfaĺakfe|újltására, a
|er tartozó öltöz6k és vizesblokkok fe|úĺĺtása nyÚjtjuk be pá|yázatunkat. A tomatermetle|en|e8 az isko|ai testnevelés órákon tú|,

kosár|abda, teÍeńfocl és torne edzésekŕe hashá|iák.
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