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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testü le te számár a
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgĺĺľmester,Szilágyi Demeter
képviselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2013.június 27.
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Városgazdálkodási

és Pénzüryi

Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottsńg véleményezi
Hatźlt ozati j av as|at a bizottság szźlmźtta:

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!
I. Előzmények

A

Képviselő-testĺilet a 6412013, (II.27.) szźlmu hatźrozatźnak1. pontjában elfogadta a
Budapest _ Jőzsefvźttos Európa Belvárosa Kulturális-gazđaság Fejlesztési Program II. (a
továbbiakban: EUB II.) elnevezésű progľamot, 3 akcióprogrammal (1. Komplex
akcióprogram, 2. Kozösségi kezdeményezés tźtmogatása akciópľogram, 3. onkormĺínyzati
akcióprogram).

A Képviselő-testiilet a |53l20I3. (V.08.) számuhatározatźlban úgy döntött, hogy résá vesz a

Fővĺáľosi Varosľehabilitációs Keret,,A'' jelű - KözterĹiletek komplex megújításapáIyézaton. A
hivatkozott határozat 3. pontjában a Képviselő-testiilet úgy döntcitt, hogy a Rév8 Zrt-ve|
megbízási szerzőďést köt Budapest
JózsefuĺĺľosEurópa Belvaľosa Kultuľális- gazdaság

-

Fejlesztési Program II. (a továbbiakban: EUB II.) elnevezésŕĺpľogram elemeinek
kidolgozásźlra, a pá|yazat benyújtásĺíhozszfüséges feladatok e||átására, az
ÉľĘF{Łďil'TT
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akciópľogramokhoz kapcsolódó szerződések, megállapodások előkészítésére,melynek
a|apján Felek a megbízási szerződést megkdtötték. ( 1 . sz. melléklet)

A

hivatkozott hatźtrozat 1. pontjában döntött a Képviselő-testtilet , hogy tálnogatja a
magántulajdonban lévő lakóépületeklkeľeskedelmi létesítményekfővĺĺľosipá|yźaaton va|ő
ľészvételétegyüttmiĺktĺdési megállapodás keretében.
II. Indokolás
a) Rév8 ZrL megbizási szerződésének mĺódosítása

A megbizási

szerzođésII. pontja a hataľidőkre vonatkozóan tarta|maz rendelkezéseket, mely
szeľint a Rév8 Zrt. e|ső részteljesítésihatáridej ę 2013. június l5. napja vok. Tekintettel arľa,
hogy a Képviselő-testület ezen időig nem hozott dĺintéstazEUB II. progľamra vonatkozóan a
megbízási szerződés módosítasa szükséges.
b) Gutenberg téľijńtszőtér felújítása
Az EUB II. stratégiai céljainak megvalósítását biĺositja a kazterületek minőségi megťłjítása
alprogram. A Palotanegyed egyetlen játszőtérének minőségi fenntartása azEUB II. kiemelt
célja.
c) Lakóépületek megúj ításána k támo gatás a a főváro

s

i páiy ázat keľetében

A pźiyźzatifelhívás 5.l.

pontjában foglaltak szerint az ,,A,, jelű komp|ex pá|yazat esetén
elvĺíľás,hogy a fejlesztések széleskörű egyiittmtĺködéssel, helyi partnerek bevonásával jĺijjön
létre. A pá|yázati felhívás 5.1.1. pontja kimondją hogy a támogatott munkĺĺk egymagukban
nem' csak komplexen tamogathatóak. vagyis az A1: Közteriiletek infľastrukfurájźnak
megújítása, A2: Közteľületek tájépítészetielemeinek megújítása,A3: Közteľülethez
kapcsolódó ingatlanokat érintő beavatkozások, A4: Nem beruhźľ;ási céItl, kĺiztisségfoľmáló,
kiegészítő elemek tevékenységcsopoľtból legalább egy-egy elemet tarta|maznia kell a
páLyźaatnak. Az A3 tevékenységcsoport keretében ĺinkormanyzatlsllk tarsashlŁakkal való
együttmiĺktjdést tervez.
d) Gyalogos átkelőhely létesítésea Gutenberg téľen

Az EUB II. stratégiai céljai között szerepel a k<jzeľĹiletek ťĺzikaiés innovatív funkcionális
megújítása. Ezen cél megvalósítását biztosítja a koztertilet minőségi megújítási alprogram,
amely magában foglalja a głalogos forgalom védelmébenmegvalósítandó forgalomtechnilai
módosításolrnt. A közteľületi megújítások nyomán kialakuló megnĺivekedett gyalogos
forgalom védelmében valamint a keľületen źúha|adőmegnövekedett gépjĺĺľmiiforgalomokán
indokolt gyalogátkelő helyek létesítésea Gutenbeľg téľRtikk Sziláľđutca feltili hatźlrźn.
III. Tényátlás
a) Rév8 Zrt. megbízási szerző

dés ének m

A képviselő-testületi hatátozat

a|apjan a Rév8 Zrt

ódosítása

apźiyźzatidokumentáció összeá||ítźsźůloz
hozzákezđett. A páIyazati felhívás szeľint az ,,A,, je|u pa|yazatra benyújtott programnak
kötelezően az a|ábbi négy tevékenységcsopoĺból legalább egy-egy elemet tarta|maznia kell

.
.
o
.

A1) Kĺizteľületek infrastrukturájźnakmegújítása,
A2) KĺizterĹiletek tájépitészeti elemeinek megúj ítása,

A3) Kcizteľiilethez kapcsolódó ingatlanokat érintő beavatkozások,
A4) nem beľuhźnási tevékenység,köztisségformáló, kiegészítő elemek.

Mindezek alapjan a Képviselő-testĺilet határozatában úgy dtintĺitt, hogy a támogatja a
magantulajdonban lévő lakóépületeklkereskedelmi létesítményekpźiyázati részvételét.Az

onkoľmanyzat megkezdte tĺĺľsashaziigények felmérését,mely jelenleg is folyamatos. Tĺibb
tiírsashaz márközgyíl|ést is taľtott az Önkoľmźnyzattaltĺ!ľténőegyüttműködési szándékĺaés a
p

á|y

źzaton v a|ő r észv étel érdekében.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy apá|yźzati felhívást érintően a kiíró, 20|3.
junius 6-án kiegészítő tájékoztatőt jelentetett meg, melyben további feladatokat hatéroztak
meg a pá|yazőknak, ezek feldolgozását a Rév8 Zrt. megkezdte.
b) Gutenb erg téri jáúszőtér felújítása

A Gutenbeľg téri jźfiszőtérigen nagy népszenĺségnekörvend, azonban az inter.z;iv haszná|at és
a szándékos rongálások nyomán á||apota igen leromlott. A buľkolatok és a jźĺszőtérielęmek
hiányosak, megrongáltak, a s<lvény egyedei pótlásra szorulnak.

fővárosi pá,Jyázat keľetében
A páLytnati felhívásban foglaltak szerint onkormanyzatuĺlk keresi a potenciális bevonható
partneľeket, amelyekkel egyĹittmiĺködve a Fővárosi Városrehabilitációs Keret ,,A'' jelű Köaediletek komplex megújításapá|yźzaton részt vesz, Az A3: Ktlzteriilethez kapcsolódó
ingatlanokat ériĺtobeavatkozások esetén az EUB II pľogram beavatkozátsi területén lévő
táľsashĺŁak k<izös képviselőivel tart fent folyamatos kapcsolatot, egyeztet a páIyazat keretein
c) Lakĺóépületek megújításának támogatása a

belül támogathatő munkák részletes taľtalmi elemeiről.
d) Gyalogos átkelőhely létesítésea Gutenberg téľen
Palotanegyedben töľténő útfelújításoktewezésérevonatkozóan lefolytatásra keľĹilt a
kozbeszerzési eljrĺľás, a nyertes ajánlattevőről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotĺsźąa
642120|3. (u.lO.) számű hatźtrozatátban dĺĺntĺitt.A tervezés műszaki tarta|ma magában
foglalja a gya\ogátkelőhely tervezésének lehetőségét. Ugyanakkor a Rökk Szilard utca
Gutenberg téri hatarźn jelentkező iĺlteĺ:zívgyalogosforgalom (körut-Gutenberg tér kĺizĺitti
gyalogos kapcsolat), valamint a fennálló kiemelten balesetveszélyes állapot miatt javasolt
ezen gyalogosátkelőhely mielőbbi kialakítása.

IV. JogszabáIyi kiiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület đĺintésea Magyarorczág helyi tinkormźnyzataiľól szóló 20||. éví
CLXxxx. törvény 4l. $ (2) bekezdésén alapul, továbbá a költségvetési előiľányzatok
átcsopoľtosítását követően szfüséges a 20|3.
önkoľmányzati ľendelet módosítása is.

évi k<lltségvetésről sző|ő 9120|3,

(II.27,)

V. Diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
a) Rév8 Zrt. megbízási szerződésének módosítása

A

pá|yazatok benyújtási határiđeje f013. július 31. Tekintettel arra, hogy a páIyazati
dokumentáció tisszeállitásáůloz több paľtneľt(tĺíľsashźzak,
civilszeľvezetek) kell bevonni,
ezért a Képviselő-testĹilet az ezze| kapcsolatos döntését a2013.július havi ülésénhozzameg.
Mindezek a|apjáĺ a Rév8 Zrt.-vel kötött megbízási szerzłĺdéshatáridőkľe vonatkozó
rendelkezéseit módosítani sziikséges, oly módon, hogy a szerződés szeľinti 20|3.június 15.
napja 2013.július 30-ra módosuljon.
b) Gutenbeľg téri jńtszőtér felújítása
20|3. évben a játszőtéti eszközök felülvizsgá|atźĺva| egyidejrĺleg indokolt a Gutenberg téri
játszőtér minőségi megújítása, mely feladatot a Józsefuĺírosi Vĺáľosiizemeltetési Szolgálat
végez. Annak éľdekében,hogy a játszőtér a funkcióját be tudja tölteni szfüséges a teľület

előkészítői munkáinak e|végzése,a játszőtéi burkolatok újjáépítése,stabilizźt|ása, pőt|źsa, a
jźúszőtérieszkĺizök pótlása valamint a szfüséges kertészeti munkák elvégzése. A megújított

funkciójú játszőtér segíti a helyi kohézió erősítését,akozteľĹiletek kihasználtságát és élettel
való megtĺiltését.
c) Lakó épületek megúj ításán ak támo gatás a a főv ár osi pály ázat keľetében

A bevonható potenciális tĺĺľsashazakvĺĺrhatóan magas szźlma miatt indokolt lehet a tríľsashazi
felújítási munkák szakmai szempontu felülvizsgálata a páIyźnaton való részvéte|
szempontjából. Mindezek a|apjźn javasoljuk aZ együttműkĺjdésbe bevonni javasolt
taľsashĺĺzakkiválasztási folyamatźtba a Tarsashazi PźůytzatokatE|bírá|ő Munkacsopoľt
bevonását.

d) Gyalogos átkelőhely létesítésea Gutenbeľg téľen
Gutenberg tér hatarén a Rökk Szilard utciĺn szfüséges a gyalogátkelőhely kialakítása.
Ehhez avizsgźtlatok elvégzése, ateweztetés és az engeđé|yeztetéslefolytatása szükséges.

A

A jelen

pontban felsorolt feladatok érdekében sztikséges a fel nem hasznáIt felhalmozási
céltaľtalékátcsopoľtosítása.

vt. A dtintés célja' pénzüryĺhatása
a) Rév8 Zrt. megbízási szerződésének módosítása

Az onkormźnyzat az EIJB

II. pľogramjának elfogadásakor kinyilvanította azon szźndékź.i-,
hogy a városrehablitáció során kiemelt szerepet biĺosíta civil szereplőknek, kĺizösségi
kezđeményezéseknekmind a pľogľamalkotásban, mind az egyes programelemek
megvalósításában, melyek ĺlsszhangban állnak az uniós elvaľásokkal, valamint a fővarosi
pá|yázatban megfogalmazott célokka|, ezért a sikeres pźt|yźnatirészvételérdekében szfüséges
amegbízási szeruődés módosítása, mely költségvetési fedezetet nem igényel.
b) Gutenbeľg téľijáúszőtér felújítása
A játszőtét kaľbantaľtása, felújítása)az elemek pótlása indokolt, melynek kÓltségére bruttó
9.000,0 e Ft keľetösszeg biztosításátjavasoljuk. Fedezete a felhalmozélsi céItartalékon belĹil az
EUB II. e|óirźnyzatźn biztosított, egyben az ĺinkoľmlĺnyzatiköltségvetésen belül
átcsopoľtosítás, a Józsefuarosi Váľostizemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítása
szfüséges.
c) Lakóépůĺletek megúj ításának támo gatás a a főv ár osi pá'Jy ázat keľetében
P

éĺlzugyifedezetet nem i gényel.

d) Gyalogos átkelőhely létesítésea Gutenbeľg téren

A

gyalogos átkelőhely kialakításanak vizsgá|ata és megterveztetése, valamint kivitelezése
szfüséges, melyek kĺiltségérebruttó 1.500,0 e Ft fedezet biztosítását javasoljuk. Feđezetea
felhalmozási céltaľtalékonbeltil az EUB II. eloirźnyzatán biztosított, egyben az
önkormányzati költségvetésen belül átcsopoľtosítas szfüséges, a Jőzsefváĺos Közteľület
Felügyelet Költségvetésének módosítása szfüséges.
Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Hĺ,rÁnoz,łTIJAvASLAT
A Képviselő-testület úgy dtint' hory
1. a Józsefuarosi onkormźnyzat és Rév8 Zrt.kozott2013. május |4-én kötött, Budapest Józsefuaľos Európa Belvarosa Kulturális-gazđaság Fejlesztési Progľam II. elemeinek
kidolgozása, aFővźrosi Vaľosrehabilitációs Keret ,,A'' jeltĺ pźl|yázat benyújtandő pź.Jyźz;ati
dokumentáció összeállítása targyú Megbízási Szerzódés II. pontját módosítja:
II. Határidők
Felek rogzítik, hogy Megbizott az egyes feladatokat az a|ábbi határidők szerint|átja
el:

A)
B)
C)
D)

Azl.1. pontA) szerinti feladat:2013.junius
Azl.I. pont B) szerinti feladat: 2013.junius

15.
15.

Az|.2. pont szerinti feladat:2013.június l5.
A l.3. pont szeľinti feladat: 2013. június 15-től 2013. december 31-ig

folyamatosan.

Helyette felvételre keľül az a|ábbí szöveg:
II. Határidők
Felek rogzitik, hogy Megbízott az egyes feladatokat az a|ábbi haüáľidők szerintlź./tja
el:

A) Az
B) Az

C)

D)

I.l. pont A) szeľinti feladat: 201-3.július

30.
pont
B) szerinti feladat:20|3.július 30.
I.I.
AzI.2. pont szerinti feladat: 20|3.július 30.

A

1.3. pont szerinti feladat: 20|3. jrinius 15-től 20|3. december 3l-ig

folyamatosan.

Felelős:

Polgáľmesteľ

Hatĺĺridő: 20|3.június 27.
2. fe|hatalmazza
mó do sítás an

Felelős:

a

Polgĺĺĺmesteľaz

ak alźir ásźlra.

l.

pont szerinti megbízási szerzódés 1. számtl

Polgáľmesteľ

Hataľiđo:}}l3.július 5.
3. a.l a Gutenberg téľijátszőtér felújításĺĺra,a teľtilet előkészítő munkák eLvégzésére,a
játszőtén buľkolatok építésére,a játszótéť' eszkĺizĺikpőt|ásźlĺa és telepítésére,valamint a
keľtészeti munkak e|végzés&e9.000,0 e Ft-ot bizosít az onkoľmźnyzat 1||07-02 cím
fę|halmozttsi-felújítási taľtalékon belül az EU Belváros II. _ önként vállalt feladat _
cé|tarta|ékaÍől. A bonyolításra aJőzsefvźtosi Varostizemeltetési Szolgálatot jelöli ki.
b.l a 3.a.l pontban foglaltak miatl az Önkotmányzat kiadás III07-02 cím felhalmozásifelrijítási cé|taÍta|ékáÍIbelül az EU Belvaľos II. _ cinként vá||a|t feladat _ etőirźtnyzatźtrő|
9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszítozási fe|ha|mozźtsi kiadáson
belĺÚil az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása _ kote|ező feladat _
előirźnvzatélra.

c.l a3.a.l-b'l pontban foglaltak miatt a Józsefuarosi Varosüzemeltętési Szolgálat 80103 cím
ťlĺanszírozásifelhalmozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
jőváirása - kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatát 9.000,0 e Fttámogatás fizetési szźĺrúźntĺjľténő
tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás fe|ha|mozás - k<itelező feladat - 1.288,0 e Ftta|, afeLiljítás - kötelező fe|adat_ e|őirźnyzatát7.7t2,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téri
j átszőtér felúj ítás a és j átszó es zkozok be szerzése, beépítése címén.

Felelős:

3. pont esetén Polgáľmester, 3.a/ pont esetén Józsefuarosi Váľostizemeltetési
Szolgálat igazgatőja
Hatáľidr5: 3.a./ polr[barr feladaĺ' befejezési hatáľitliĺ 2013. augusztus 3I., 3.b.l-c./ pont
esetén a költségvetési elő irány zatok módosítása 20

13 . j

únius 2 7.

4. felkéri a TaľsashĺĺziPáIyazatok Elbíľáló Munkacsoportot az egyĹittmfüödésben részt venni
kívanó tfusashźzak á|ta| benyrijtott dokumentációk szakmai feliilvizsgálatĺíľaés
e|bíráIására.

Felelős:

Polgármester
Hatáľidő: az együttmfüödésben ľésztvevő társashazak eľedményénekmegállapítása

20|3.július 11.

5. a.l az EUB II. program keretében a gyalogos forgalom védelmébengyalogos átkelőhely
létesítésénekvizsgáIatźna, terveńetésére és kivitelezésére 1.500,0 e Ft-ot -bittosít, az
onkormányzat 11107-02 cim felha|mozźtsi-felújításitartalékon belĺil az EU BelvĺĺľosII. _
ĺjnkéntvá||alt feladat céItarta|ékźrőI.A bonvolításľa a Józsefulírosi KözteľĹilet
Felügyeletet jelöli ki'
b.l az 5.a./ pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiaďás III07-02 cím felhalmozásífelújítási céltarta|ékźľ'be|il az EU Belváľos II. _ önként vá||a|t feladat _ e|őfuźnyzatźrol
1.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím finanszirozási működési kiadáson beliil
az irźnyítőszervitámogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _
e|ofuźnyzatára.

pontban foglaltak miatt a Kĺizteľület-felügyelet 3010l cím bevételi
ťtnanszírozásímfüĺidésibevételen belül aZ irlányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlźn tt!ľténő jőváírźsa- kcitelező feladat - e|őirányzatát l.500,0 e Ft-

c.l az 5.a.l

tal megeme|i és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi - ktjtelező feladat _ e|őirányzatát 1.500,0
e Ft-tal megemeli a Gutenberg téľengyalogos átkelőhely létesítésecímén.

Felelős:

5.a.l pont esetén a Józsefuárosi Koaeriilet-felügyeletlgazgatőja,5.b.l-5.cl pont
esetén Polgármesteľ
Hatĺáridő: 5.a./ pont esetén a költségvetés módosítasa 20|3. j,tnius}7., a kivitelezés
befejezési hatáľideje 2013. októbeľ 3l ., az 5 .b.l-c.l pont esetén 2013 . jtnius 27 .

6. felkéľia polgármestert, hogy a hatánozatban foglaltakat a ktiltségvetésről szó|ő
ĺinkoľmányzati rende|et kĺivetkező módosításiínál vegye fi gyelembe.

Felelős:

Határidő:

polgáľmester
a kĺiltségvetésľőlszóló önkormányzat

rendelet következő módosítása

diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
+
Ugyosztály, Pénzíigyi Üryosztály, Rév8 Zrt., Jőzsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat'
Józsefu áľos Kiizteľület felüryelete.

Budapest, 20|3.június 25.

G-&lw

ĺ/ruĺ

Egý Attĺla

Ę)r. Kocsi,s Máté
polgáľmesteľ

alpolgáľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
Riman Edina
jegyzł3
nevében és megbízásából
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Szilágyi Demeter
képviselő

