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A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
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A  Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  111/2016.  (V.  05.)  számú határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be  „A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című európai uniós pályázati felhívásra. Ezt 
követően a Képviselő-testület a  161/2016.  (VIII.  25.)  számú határozatában elfogadta a pályázat keretében 
megvalósítandó programot. 

A  Képviselő-testület a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatában elfogadta a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által jóváhagyott, befogadott projektben meghatározott feladatokat, a támogatások összegét, 
valamint a  2  milliárd  Ft  összegű támogatás megoszlását az Önkormányzat és konzorciumi partnerei 
között. Elfogadta a Támogatási szerződést, és ennek részeként a mérföldkövek időbeni ütemezését.  A 
mérföldkő: a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt 
megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény. 
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A  Képviselő-testület az  53/2018.  (VII.  16.)  számú határozatában elfogadta a szakmai programleírást, az 
Utolsó Esély Program tartalmi elemeit, a kommunikációs (cselekvési) tervet, ingatlanokat jelölt ki 
feladatok ellátására, módosította az önkormányzati önrész összegét, előzetes kötelezettségeket vállalt. 

A  Képviselő-testület a  67/2018.  (X.  04.)  számú határozatában elfogadta a mérföldkövek ütemezésének 
módosítását, kijelölte a Támogatott Lakhatás és LÉLEK program megvalósítása érdekében az 
ingatlanokat, és felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a felújításhoz kapcsolódó műszaki 
dokumentáció elkészítésére. 
A  fentiek alapján a Képviselő-testület által elfogadott, a projekthez kapcsolódó mérföldkövek 
ütemezésének módosítását az alábbi táblázat tartalmazza: 

  

Támogatási Szerződés 
szerinti ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

1.mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 2018.10.31. 2019.01.31. 
2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány és 

melléldeteinek elkészítése, benyújtása 
2018.12.31. 2019.02.15. 

3. mérföldkő Közbeszerzés lefolytatása 2019.06.30. 2019.06.30. 
4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2019.12.31. 2019.12.31. 
5.mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.04.30. 2020.04.30. 
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2020.08.31. 2020.08.31. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2020.12.31. 2020.12.31. 
8.mérföldkő Fizikai befejezés 2021.06.30. 2021.06.30. 

A  Képviselő-testület a  91/2018. (XI. 29.)  számú határozatában elfogadta a projekt további tartalmi 
változtatásait, kijelölve ezzel a Megvalósíthatósági Tanulmány végleges kereteit. 

A  Képviselő-testület a  109/2018.  (XII.  18.)  számú határozatában elfogadta a projekthez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmányt és tartalmi elemeit. 

A  Képviselő-testület a  28/2019.  (II.  21.)  számú határozatában elfogadta a projekthez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány módosítását. 

A  mérföldkövek módosításának elfogadásához kapcsolódó döntés 

A  Képviselő-testület által  2018.  november 29-én elfogadott  91/2018. (XI. 29.)  számú határozat alapján  a 
RÉV8 Zrt.  2018.  december 21-én benyújtotta az Irányító Hatóság  (a  továbbiakban:  IH)  felé  a  Támogatási 
Szerződés  (a  továbbiakban: TSZ) módosítását. 

Ennek felülvizsgálata során az  IH  2019.  január  18-án  elektronikus úton jelezte  a  RÉV8 Zrt. felé, hogy  a 
projekt keretében az FP3 és FP4 programok nem elszámolható tevékenységeknek minősülnek, így ezen 
alprogramok átdolgozása megtörtént, melyet  a  Képviselő-testület  a 28/2019. (II. 21.)  számú határozatában 
elfogadott. 

Ezt követően  a  Polgármesteri Hivatal,  a  Józsefvárosi Önkormányzat és  a  RÉV8 Zrt. egyeztetett az  IH 
képviselőivel annak érdekében, hogy  a  TSZ módosítása minél előbb megtörténhessen.  A  RÉV8 Zrt. az 
elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmányt  is  megküldte elektronikus úton az  IH  részére. 

Az  IH  munkaanyagként megküldte  a  TSZ módosítás teljesítéséhez szükséges hiánypótlást. Ezt követően 
a  Rév8 Zrt.  a  konzorciumi partnerekkel— Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt., Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Moravcsik Alapítvány — összeállította  a  hiánypótlás teljesítéséhez 
szükséges dokumentumokat. 

Az  IH  20,19.  május  30-án  az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer  (a 
továbbiakban: EPTK) felületen megküldte  a  hiánypótlást, amit  a  Rév8 Zrt.  2019.  június 14-én teljesített. 
A  hiánypótlás elbírálása folyamatban  van. 
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A  projekt  1.  és  2.  mérföldkövei,  a  projekt tartalmi-műszaki előkészítése és  a  Megvalósíthatósági 
Tanulmány elfogadása ugyan határidőre megtörténtek, az EPTK felületen azonban addig nem rögzíthetők, 
amíg  a  TSZ módosítás  le  nem zárul, így oda ezeket nem lehetett feltölteni,  a  hozzájuk tartozó kifizetési 
igénylést és szakmai beszámolót nem lehetett benyújtani.  Az  IH  ezzel összefüggésben kérte  a  projekt 
mérföldköveinek felülvizsgálatát. 

A  közbeszerzési eljárások megindultak, részben folyamatban vannak, részben lezárultak,  de  a korábban 
tervezett határidőre maradéktalanul nem fejeződnek be.  A 3.  mérföldkő elnevezését módosítani 
szükséges, mivel a  3.  mérföldkő esetében csak a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzéseket szükséges 
lefolytatni. 
A  fentiek okán a  3.  mérföldkövet is módosítani szükséges. 

Ennek okán szükséges a projekthez kapcsolódóan az  1., 2.  és  3.  mérföldkövek ütemezésének módosítása 
a következő táblázat szerint: 

  

Támogatási Szerződés 
szerinti ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

1.mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 2019.01.31. 2019.07.31 
2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány és 

mellékleteinek elkészítése, benyújtása 
2019.02.15 2019.08.15 

3. mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó 
közbeszerzések lefolytatása 

2019.06.30. 2019.09.30. 

4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2019.12.31. 2019.12.31. 
5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.04.30. 2020.04.30. 
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2020.08.31. 2020.08.31. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2020.12.31. 2020.12.31. 
8.mérföldkő Fizikai befejezés 2021.06.30. 2021.06.30. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  projekthez kapcsolódóan  1., 2.  és  3.  mérföldkövek ütemezésének módosítását szükséges a Képviselő-
testületnek jóváhagyni, továbbá szükséges a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatának  2. b)  pontját 
pontosítani. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Az  1., 2.  és  3.  mérföldkövek módosításának nincs közvetlen pénzügyi hatása. Ez a projekt sikeres és 
hatékony megvalósításához szükséges. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  23.  §  (5)  bekezdés  14.  pontján,  41.  §  (3)  bekezdésén, a közfeladat ellátásához biztosított pénzügyi 
fedezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Äht.)  3/A.  §  (3)  bekezdésén 
és  4.  §  (2)  bekezdésén, a támogatási jogviszony az Aht.  48-49/A.  §-án valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet VI. fejezetén alapul. 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadj a a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
(azonosító szám: VEKOP-  6.2.1-15-2016-00013)  kapcsolódó mérföldkövek ütemezésének 
módosítását a következő táblázat szerint: 



  

Támogatási Szerződés 
szerinti ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

1.mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki 
előkészítése 

2019.01.31. 2019.07.31. 

2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány és 
mellékleteinek elkészítése, 
benyújtása 

2019.02.15. 2019.08.15. 

3. mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó 
közbeszerzések lefolytatása 

2019.06.30. 2019.09.30. 

4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2019.12.31. 2019.12.31. 
5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.04.30. 2020.04.30. 
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2020.08.31. 2020.08.31. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2020.12.31. 2020.12.31. 
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2021.06.30. 2021.06.30. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására és a dokumentáció 
benyújtására az Irányító Hatóság felé. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. módosítja a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatának  2. b)  pontját az alábbiak szerint: 
egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges módosításainak 
aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, a projekt fizikai befejezési 
határidejének módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4.,  az esetleges módosításokat követően azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt. 

Budapest, 2019.  június  24. 
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dr. Sár Boto  d dr. Görliöny Ádám 
polgármester alpolgármester 
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Dr. Ferencz Orsolya 
képviselő 
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Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 

. sofj/ 

nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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