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Hatźrozati javaslat a bizottság szźtmáĺa:A VaĺosgazdáIkođási és PénzĺigyiBizottság és az
Emberi Erőfoľrás Bizottsás iavasolia a Képviselő-testiiletnek az előteriesztésmestźrsyatásáLt.
Tisztelt Képviselő.testület!

I.

Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

2016. maľcius 03-án megielent a VEKoP-6.2.I-1,5 kódszámú, ,,A leromlott telepiilésľészekenélő
alacsony stáfuszú lakosság életköľülményeinek javítása, tĺáľsadalmi és ťtzikaíľehabilitációja
Budapesten,, cimu európai uniós páIyźnati felhívás, amelynek atámogatását az Európai Regionális
Fej lesztési Alap és Magyaroľszág kĺiltségvetésetársfi nanszítozźtsban biztosítja.

A

felhívás cé|ja a leszakadó vagy leszakadással veszéLyeńetett varosľészeken koncentráltan
megnyilvánuló táľsadalmi-fizikai-gazdasági problémĺák komplex móđon va|ő kezeLése a területen
élők taľsadalmi integráciőjanak elősegítése. Integrált szociális jellegű ľehabilitáciőt azokban a
vaľosľészekbenkell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az ďacsony
iskolazottság, a tartős munkanélktiliség magas szintje, az a|acsony társadalmi státusz és az eľősęn
leľomlott korny ezet ezt indokolj a.
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szociális vaľosrehabilitációs programok alapvetően a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP)
Szociális Vaľosrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Pľogram a|apján annak mellékletében, a
,,KľízisteľĹileteklehatźrolásď, c. dokumentumban megbatźrozott módszeľtannal lehatarolt, és a
1Oolo-os küszĺjb a|apjánkijelölt lľíziséslvagy veszé|yeztetett tcjmbökre fókuszálhatnak.
Atewezet1fejlesztések, projektek integľált módon a kerületi / varosi Integrált Telepiilésfejlesztési
Stľatégiájában (ITS) nevesített akcióteľtiletei lehetnek. Az intézkedéskeretében fejlesztendő
akcióterĹiletnek a támogatási kérelem benyújtásakor tegalább egy kĺízis-vagy veszé|yeztetett
tömböt kell tartalmaznia. A fejlesztés által éľintettakcióterulet lehet a kľízis-vagy veszélyezteteÍt
tömbnél nagyobb, amennyiben ezen területek egészétmagában foglalja, továbbá a bővítés
szakmailag indokolt és igazoltan szolgá|jaa fejlesztés céIját.

A

lakófunkciót kivéve minden fizikai progľamelem (pl.: köZterĹilet, intézmény) a kijelölt
akcióteruleten kell, hogy megvalósuljon. Lakófunkciós tevékenység az akciőteľiileten belül
I<lzaró|ag a jogosultságot adő kľízis-vagy veszé|yeztetettteľĹileten valósul meg.

A

megvalósítási időszak: minimum 36 hónap, maximum 60 hónap, de a szoft tevékenységeket
minimum 6 hónappal az infrastrukturális tevékenységekmegkezdése előtt el kell indítani és a
befejezéstik uttn 6 hónapig kötelező fenntaľtani. A pľojekt első 12 hónapja a részletes taľtalmi
műszaki előkészítésiđőszaka,így a Megvalósíthatósági tanulmiány és mellékletei, miĺszaki
đokumentációk és engedélyek kidolgozásĺának és véglegesítésénekidőszaka. Fenntaľtási

kötelezettség: a projekt befejezésétőI szźmított5 év.

A

komplex pľogramokat integrált módon sziikséges tetvezni és megvalósítani az énĺtettek
bevonásával, illetve az összes releváns szervezet (kozszféra intézményei,civil és egyhazi
szervezetek) paľtnerségében.A projektet tźtmogatő, a megvalósítást elősegítő szeľeplők (pl. helyi
civilek, intézmények)részvételévelúgynevezett ,,tźlmogatő csopoľtot'' kell létrehozni, amelynek
tag;a| szeľvesen tészt vesznek az előkészítésben,és megvalósításban, illetve tevékenységtikkel
támogatják' kiegészítikazt. A támogató csoport |étrehozásźú,tevékenységi köľét és miiködési
rendjét megfelelően kell dokumentálni.

A támogatást igénylőnek kötelező Projekt-előkészít(i Tanulmĺíny (PeT) elkészítéseés benýjtása
Tiímogatási kéľelemmelegyütt legkésőbb 2016. auguszťus 31-ig.

a

A

Tĺámogatási szerzőđésaláírását követően a helyi paľtnerek (helyi önkormanyzat, a szociális,
gyermekjóléti és családsegítő szo|gá|at, az étintett oktatási és kulturális intézmények, a védőnő és a
hĺŁiorvosi szo|gá|at munkataľsai, a teľületíleg iIletékes koľmányhivatal feladate|Iátásábanrésztvevő
foglalkoztatási fóosnáIy, civil szervezetek, nemzetiségi önkoľményzatok, stb.) és az étinteÍ1',
akcióteruleten é1ő lakosság egyĹĺtt ďakítják I<l az adott helyszínĺevonatkozó tevékenységeket,
Megvalósíthatósági Tanulmlányt (MT) készítenek. A ťtzikai beavatkozźtsok megkezđéseeLőtt a
lakosság fe|zárkőzásanak előkészítése,a váItozásokra való felkésziilésidőtávja és a paľtnerségi
tervezés lebonyolítása minimum 6 hónap. A Tĺámogatási kérelem egyik értékelésikľitériuma - a
megalapozottság, előkészítettség szempontjából - a fejlesztési elképzelés helyi e|fogađtatźlsasorán a
szélesk<irĺĺpaľtneľségitevékenység meglététéľtékeli.A Trámogatási kéľelemelkészítésekoraz
integriílt, paľtneľségen alapuló tervezésí elvek alkalmazása érdekébena lakosság és az érintett
szervezetek bevonása kapcsiín szfüséges a pá|yázatnak megfelelő táľsadalmasítasra vonatkozó
szabá|yokata|ka|mazru.

A

pá|yźnat keretében tźtmogatható egyes főbb tevékenységek (kivonatosan,
nélkül):

-

a teljesség igénye

társashźzak közös tulajdonú részeinek eneľgiahatékonysággal egybekĺitött koľszenĺsítése
felújítása,
modeľn szociális bérlakások eneľgiahatékonysággal egybekötc'tt kialakítása, komfoľtosítása
érdekében a nem egyéni haszná|atu (lakás) épületrészekfelújítása, cseréje, illetve a
bérlakások komfoľtosítása, áta|akítása (ftirdőszoba, konyha, butorzat beszerzése is, káľtyás
könjzemi méľőórfü felszerelése is).
.)

-

-

klzźľőIag a kĺízisterületeket tartaImaző akcióterületen: szociális bérlakások vásáľlása.
építése,komfortosítása és biÍorzatbeszerzése a beavatkozásihe|yszíneken.

az ún. ,,szoft típusútevékenységek'' keľetében megvalósítandó tevékenységek: a lakosság
bevonását, beilleszkedését, integrációját segítő pľogramok, képzések,munkaerőpiaci
beilleszkedést segítő progľamok, családsegítő és gyermeĘóléti progľamok a kötelező
feladatellátáson tul, egészségügyi progľamok, folyamatos szociális munka, snlpewiziő,
gyerekek iskolai fe|záľkőnatását segítő pľogľamok, családi élefuezetést segítő progľamok,
bűnmegelőzési projektek, a költözéssel érintett ingatlanok kĺiľnyezetébenélők felkészítése.
köZteľĹiletek felújítása,bovítése,kĺizlekedésbiztonsági fejlesztések.
kötelező elemek: eneľgiahatékonysági intézkedések, akadálymentesítés és legalább egy
búnmegelőzési proj ekt megvalósítása.

A

a 207lf015. (IX.17.)

szźlmtĺhatálrozatávaL elfogadott Integrált
Településfejlesztési Stľatégia(a továbbiakban: ITS) az orczy negyed teljes területét, valamint a
Baľoss utcai kocsiszínt (orcry út - Üllői út - Koľlányi Sandoľ utca - Illés utca . KáIvána tér đéliés
Képviselő-testiilet

keleti oldala . Baľoss utca - Dobozi utca - Magdolna utca - Fiumei tft - orczy téľészaki és keleti
oldala) akcióteľületnek jelölte ki és az orczy negyed akcióteruleti progĺam keretében javasolta a
vaľosľészkomplex szociális vĺĺľosrehabilitációját. Ennek fobb elemei az ITS szerint az a|ábbiak
lehetnek:

-

,,komplex szociális fe|zźtrkőnatő progĺamok, alacsony kĹiszöbű ellátások, közterĹileti
szociális muĺka a taľsadalomból, a munkaerőpiacľól kiszorultak visszaintegľálasa
érđekében.

Közbiztonság eľősítésea bizalom helyreáIlítźlsával, pl. szomszédsági rendőrség
szervezésével, prevenciós programokkal.

- A
-

helyi tarsadďom felelősséget vállalni képes, paľtneľségrekész elemeinek felkutatása és

táĺnogatźsa, erősítése atervezésbe, kivitelezésbe való lehetőség szerinti bevonással.

Kĺjzösségi pľogram ok szetvezése, szabadidőudvaľ létesítése.
Imtvsjavító kĺjzteľületi beavatkozások.

.Lalúatásľaalkalmatlarlbérhźzakelbontása.

-

Megfelelően szegmentált szociális bérlakások építésea negyedben elszórtan.
Taľsashazak megtiításanak támogatása.

Zö|đudvaľok, kĺizösségi keľtek létesítése.
Ingatlanbefektetéseknegyeđbevonzása.

Helyi kiskeľeskedelem erősítése,vállalkozásfejlesztés.''

A pľojekt kívant cé|jai, elvárt eredményei ,,a negyed slumosodásanak megáLlítása és visszafordítása,
a keđvezőtlenszociális helyzetrí helyi lakosság képessététele a tarsadalmi és munkaerópiaci
integĺációra, az építeťtkĺirnyezet megújítása és a helyi tarsadalom erősítése.Komplex szociális
vaľo sľehabilitáció.''

II. A beterjesztés indoka

Tekintettel Középső-Józsefuaros és ezen beltil kiil<jnĺjsen a Magdolna és orczy negyedek gazdasági
és tiáľsadalmi jellemzóire, az azokat alkotó tömbĺjk többségének kľízisteľületijellegére, a leromlott
épületállomźnyťa,javasoljuk, hogy az onkormanyzat orczy negyed fokuszú pá|yazat
kidolgozásával nyújtsa be a Magyarország Koľmánya źital megjelentetett ,,A leľomlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkĺjrülményeinekjavíttsa' társadalmi és fizikai
rehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-6.2.|-|5 kódszĺámú felhívásra aTźlrnogatási kérelmét.

A

pá|yazat kidolgozása és a Tźlmogatási kérelem benyújtása érdekébena kozszo|gá|tatási
szerződésében foglaltakkal összhangban kérje fel a Rév8 Józsefüaľosi Rehabilitációs és
a
J

€/q4-?',, ú.

VaľosfejlesńésíZrt.-t (a továbbiakban: Rév8 Zrt.), hogy a páIytnat benyújtásahoz szükséges
tevékenységeket végezze el és a Támogatási kérelmet készítseel.

A

páIyźuat előkészítésesorán végrehajtandó kötelező partneľségi egyeztetések lebonyolításának
ťtĺanszírozásaľa(pl. terembérleti díj, moderátoľi díj, interjúk készíttetése)javasoljuk, hogy az
onkormanyzat biztosítson bruttó 2 500 000 Ft-ot a ,,társadalmi paľtneľek, érintettek bevonásával
kapcsolatos kciltségek'' tételsoľkeretteľhére.Az előkészítésköltségei nyertes páIyazat esetén a
páLy azat támo gatás terhére elszámolható.

ilL

Diintés célja' pénzügyi hatása

A

döntés célja, hogy az onkoľmźnyzat pá|yazatot nyújtson be a VEK}P-6.2.|-|5 kódszĺĺmú
páLyźnati konstrukció keretében és ennek érđekében
aTźlmogatĺísikérelem benyújtásához szfüséges

tevékenységeket elvégeztesse.

A

páIyźuat 100%.os támogatási intenzitású. Az ígényelhető vissza nem térítendő tĺĺmogatás
ĺisszege: minimum 100 millió Ft, maximum 2000 millió Ft. Jelen felhívás keľetébentámogatott
projektek esetében az utófinanszírozásttevékenységekre igénybe vehető maximális előleg méĺtéke
a megítélttámogatas 25Yo-a, de legfeljebb 300 millió Ft. oneľő: a projekt összköltsége és az
igényelt támogatási összeg ktilcinbsége, nyilatkozattal kell igazolni annak ľendelkezésre állását a
támo gatási kérelem benffi tasakor'

A

támogatási kérelem sikeľes benýjtásĺához sztikséges előkészítő tevékenységek elvégzéséhez
bruttó 2 500 000 Ft forľás sztikséges a ,,tźlrsadalmi paľtneľek, érintettek bevonásával kapcsolatos
költségek'' _ľe, melyet javasolunk az á|talźnos tartalékľól bizosítani.

Iv.

Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntését a Magyaľországhe|yi <ĺnkormlányzatairőI sző|ő 2011. évi CLX)oilX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén, az á||anlhtvtartásrő| sző|ő 20t1. évi CXCV. törvényen, valanint az
äIlaĺmháztaÍtásról szóló törvény végrehajtásźnő| sző|ő 368120|1. CXII.31.) Koľm. rendelet 75. $-a
aLapjźnhozzameg.
Kérjükazalźlbbihatźlrozatijavaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diĺnt' hogy

1. a Magyarcrszág Koľmánya

á|ta| 2016. március 03-an megielentetett ,,A leromlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életköriilményeinek javítása, tarsadalmi és
fizikai rehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-6.2.|-|5 kódszĺámú pá|yazati felhívásra a
Budapest Fővaros VIII. kenilet Józsefuaľosi onkormźnyzatTámogatási kérelmet nýjt be.

Fele1ős:

polgáľmester
Hatĺáľidő: 20|6. augusztus 31.

2. a hatáĺozat 1. pontjában

foglďt Támogatási kérelem benyújtásrĺhoz szfüséges előkészítő
és a vonatkozó képviselőmunkálatok elvégzéséreés a Tźtmogatási kérelem elkészítéséľe
megbízza
a
Rév8
Zrt.-t,
az
onkormányzat
és a Rév8 Zrt.
testtileti dtintések elkészítésére
ktizött fennálló, hatályos kĺlzszolgáltatási szetzódésében foglaltak szeľint.

Felelős:

Hatáľidő:
3.

Rév8 Zľt.
2016. augusztus 31.

a) a Támogatási kérelem benyujtásźů:roz sziikséges paľtnerségi egyeztetések lebonyolításĺínak
ťĺnanszírozásaérdekébenbruttó 2 500 000 Ft saját forrást biĺosít.
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u a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kíađás11107-0l cím mfüödési cél és
általános taľtalékon beliil az általános taľtalék - kötelező feladat - e|őirźnyzatábőI2.500,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím _ cjnként vállalt feladat _ dologi előirźnyzatźna a
VEKOP-6.2.L-I5 kódszámú pá|yźzathoz a tźnsadalmi paľtnerek, érintettek bevontsźxa|
kapcsolatos költségek fedezetére.

b)

c) felkéľia Polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításźná| az
a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a|b) pont esetén 2016.

május 5.; c) pont esetén a2016. évi költségvetésľől
szóló tinkormźnyzati rendelet kclvetkező móđosítása

A diintés végľehajtását végző szewezetl
Polgáľmesteľi Kabinet

Budapest, 2016. źrytilis f7

egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi iiryosztály,
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polgármesteľ

alpolgármester

bY. tęJ"u4ź-_ ob*!--.-dr. Feľencz Oľsolya
képviselő

Ttĺrvényességiellenőľzés :
Danada-fumán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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