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Hatźr ozati j av as|at a bizottság, szź|mźLra:

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja

a Képviselő-testtiletnek az

előterjesztés

mestarevalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

1.

Előzmények

A

Józsefurĺrosi onkormźnyzat 2010. április 30-án kötött tamogatási szeruőđéstPľo Régió
Nonprofit Kft-vel, mint Közľemfüödő Szervezette| az Európa Belvarosa Program
szerződés szerint a program Egységes gyalogos-vegyesforgalmú
megvalósíttsfua.

A

közteľületi rendszer kialakítása pľojekteleme fĺnanszírozási módj a szá||itői ťlnanszitozástl.

A

szerzőďés keretében az onkormźnyzat tájékoztatási kötelezettséget vállalt a Kĺizľemtĺködő

Hatóság ź]ta| osszeállított Aĺculati Kéziktinyv szerint.

2.

Dtintés a pľogram finanszíľozásának módjárót

A Képviselő-testtilet z}|I.július 2l-énhatározott arról, megleremti a lehetőségét annak, hogy
a Program közterĹilet-fejlesztéseit a még fennálló hitelkeret teĺhéreťlnanszirozza. Ennek
megfelelően a 31612011 (VII.21.) sz. hatźrozatban úgy döntĺltt, hogy azEgységes gyalogos-
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vegyesforgalmú kĺiĺeľĹiletiľendszer kialakítása projektelem ťlnanszírozási módját szźů|ítői
ťlnanszítozásról utófinanszítozásra módosítja. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
ugyanakkor 20||. szeptembet 27-én, az |42012011. (Ix.21.) szźmthatźrozatźlbanđĺintĺitt
a

kozbeszerzési eljaľás nyeľtes ajźlnlattevőjérőI, ezért a projekt hitelkeľet terhére tĺiľténő
megvalósítása meghiúsult, így javasolom, hogy a Képviselő-testület 31612011 (VII.21.) sz.
hatáĺozatát vonja vissza és a projektet, az eredeti terveknek megfelelően, széilítői
ťtnanszir ozással bonyolítsa le.

3.
Az

A Program keretében projekttáblákľa vonatkozó vállalás módosítása

Európa BelvĺĺľosaProgľam Józsefuarosi onkoľmányzat á|ta| benyújtott pá|yázati
adat|apjábarl, 7 đbún. ,,Ä,, (3x6 méter) típusúhirdetőtábla kenilt betervezésre. A
pľojektelemek megvalósítása során felmenilt, hogy ilyen nagyméľetű táb|abő| ilyen
mennyiség elhelyezésére nincs lehetőség, egyedtil a Gutenbeľg téren sikerĹilt elhelyezni ,,A''
típusútäblát. Az Aľculati Kézikönyv szerint lehetőség van kisebb méľetiĺ,ún. ,,B'' típusútábla

(1'5x3 méter) elhelyezésére is, ilyen táblak keľültek elhelyezésľe azon épületeken, ahol
đíszvi|ágitáskeľült kiépítésre(4 db).

A progľam teljes megvalósításáig még két ,,B'' típusti tábla elhelyezése sztikséges, mindkettőt

a Horánszky 13. éptileten, mivel ott két progľam elem valósul meg _ Diákcentrum kialakítás
és díszvilágítás.

Fentiek miatt szükséges a pźiyázati adat|ap módosítása az eredetileg vállalt 7 db ,,A,' típusú
helyett 1 db ,,A:'típusú és 6 db ,,B'' típusútáb|ára.
.

A Képviselő-testület hatáskĺire az ow 2.s Q) szakaszábanfoglaltakon alapul.
Fentiek a|apjźn kéľemaz alźlbbihatźrozatijavaslat elfogadását

.

]

Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy
1.

a

316 12011 (vII.2 1.) sz. határ ozatát vĺsszavonj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. november 3.
2.

a

Jĺózsefváľosi Önkormányzat Euľópa Belváľosa Pľogľam keľetében
pľojekttáblákľa vonatkozó váů|alását mĺódosítja' oly mĺĺdon,hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügyntikség által kiadott Aľculati Kéziktinyvben szeľinti 7 db ,,^,,
típusútáh|a helyett 1. db ,,A" típusútábla és 6 db ,,B' típusútáb|a keľüljiin
kĺhelyezésľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l

l'

november 3.

3.

felkéľia Rév8 Zrt.t, hogy a 2. pontban meghatározott mĺidosításravonatkozĺí
változás.bejelentőt készítseel és nyújtsa be a Kiizreműködő Szeľvezetnek és
f e|hĺtalmazzaaPolgáľmestertavźltozás-bejelentőa|áirásá'řa.
Felelős: Rév8 Zn.
Határidő: 2011. novembeľ 30.

A

dłintésvégrehajtásált végző szeľvezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosĺály,
Pénzügyi Ügyosńźůy

Budapest, 20I|. októbeľ 19.
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