
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a KMOP-5.l.l/A-09-2f-2011-0001 jelű 
"A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 

pályázat működési célú menedzsment kiadások finanszírozásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2011. 
(II. 17.) határozatával jóváhagyta a KMOP-2009-5.1.1/A jelű konstrukció keretében 
kidolgozott "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
című pályázat 2. fordulás pályázati dokumentációját. 
A projekt tervezett, pályázati adatlapban megjelölt kezdési dátuma 20 ll. július l-je, 
azonban egy projektelemre (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 344m2

, kor
látozottan forgalomképes, kivett, középiskola besorolású ingatlan, hrsz.: 3891113) vo
natkozóan megállapodást kellett kötni a Fővárosi Önkormányzattal, illetve tulajdonosi 
nyilatkozatot kellett kérnie, melyre kizárólag a Fővárosi Közgyűlés adhatott felhatal
mazást. A pályázati anyag eredeti, 20 ll. március 31-i hiánypótlási határidejét ezért 
szükségessé vált 20 ll. május 10-re módosítani. A pályázat teljes körű befogadása 
20 ll. május 25-én megtörtént, s ezzel státusza jogosultra változott, azonban az eredeti 
ütemtervhez képest közel két hónapot csúszott. 
A pályázatot kiíró hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szer
vezetként eljáró Pro Régió Nonprofit Kft. belső eljárásrendje szerint a befogadástól 
számított 95 naptári napon belül kell döntését nyilvánosságra hozza, azaz végleges 
döntés a támogatásról 20 ll. augusztus végén várható, a legrosszabb eshetőség (azaz a 
legkésőbbi döntési időpont) szerint is. 
A projekt menedzsmentjét ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió 
működési célú kiadásainak forrása 20 l I. június 30-ig volt biztosítva a 239 7/2010 és 
2398/20 l O (XI. 18.) képviselő testületi határozatok alapján (a 2010. október l. és 
20 ll. június 30. időszakra terjedően). 
A 20 ll. április 7 -én kelt pénzeszköz átadási megállapodás időbeli hatálya 20 ll. június 
30-ig terjed (20 10. október l. és 20 ll. június 30. közötti időszak működési költségei
nek forrásaként). Az ezt követő időszak kiadásainak finanszírozása az Önkormányzat 
147/2011 (III. 17.) határozatával jóváhagyott Városrehabilitációs közfeladat ellátási 
keretszerződés és annak l. mellékletében meghatározottaknak megfelelően történik, 
me ly azonban csak a KMOP-5.1.11 A-09-2f.-20 ll-000 l jelű "A kőbányai Kis-Pongrác 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" pályázat támogatási szerződésének aláírá
sával fog hatályba lépni. 
A 20 ll. július l. és ( várhatóan) 20 ll. augusztus 31. közötti, a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. Városfejlesztési Divíziójánál felmerülő személyi jellegű kiadások fedezetéül 
l 249 006,- Ft/hó, azaz az időszakra mindösszesen 2 498 012 Ft-ot szükséges biztosí
t!lnÍ. A részletes elszámolást az előterjesztés l. melléklete tartalmazza. 



A pályázat második fordulójának sikeres teljesítéséhez a menedzsment feladatokat el
látó szervezet felállítására, a projektmenedzsment tagjainak kijelölésére elengedhetet
lenül szükség volt (pályázati jogosultsági kritérium). A támogatási szerződés aláírásá
hoz szükséges feladatok végrehajtásáról, úgymint a társasházak közös képviselőivel 
kötendő konzorciumi szerződés véglegesítése, illetve folyamatos kapcsolattartás szin
tén a Városfejlesztési Divízió feladatai közé tartozik ebben az időszakban. 
A felmerülő kiadások (2 498 012 Ft) fedezetére- mely kizárólag a projekt menedzs
ment feladatait ellátó Városfejlesztési Divízió személyi jellegű kiadásaira szolgál, azaz 
egyéb közvetett költséget nem tartalmaz - pénzeszköz átadási megállapodás megkötése 
szükséges, melynek forrása az Önkormányzat felhalmozási célú általános tartalék kere
te. 
A szükséges anyagi erőforrások a Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetési 
rendeletének 15. mellékletében KMOP-2009-5 .l. l/ A szociális városrehabilitáció so
ron szereplő céltartalékból nem finanszírozhatóak, mivel a projekt kezdési időpontja a 
támogatási szerződés megkötésének időpontjával esik egybe, s az ezen a soron elkülö
nített keret kizárólag a projekt megvalósítását szolgálja. A projekt manitoring feladata
it ellátó Szociális V árasrehabilitációs Manitoring Munkacsoport 20 ll. június 22-i ül é
sén 3. napirendi pontként vitatta meg, s fogadta el jelen előterjesztés tárgyára vonatko
zó javaslatot. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
célú városrehabilitációja" projekt menedzsment feladatait ellátó Kőbányai Va
gyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió személyi jellegű kiadásainak fedezetéül 
2011. július l - 2011. augusztus 31. közötti időszakra 2 498 012 Ft összeget biztosít 
felhalmozási célú általános tartalék keretének terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 

Budapest, 20 ll. augusztus l. 

azonnal 
polgármester 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda, irodavezető 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Törvényességi szem ontból ellenjegyzem: 
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Hegedűs Viktória 

Feladó: Csere Fruzsina {csere_fruzsina@kobanya.hu] 

Küldve: 2011. augusztus 1. 9:08 

Címzett: Hegedüs Viktória 

Tárgy: Re: testületi előterjesztés előzetes koordinációja- Kis-Pongrác menedzsment kiadások 

szerintem ez nem támogatás, hanem csak ennyi és ennyi összeget biztosít a .... keret terhére! 
Amúgy mehet 
Üdvözlettel: 

dr. Csere Fruzsina 
Jogász 

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET 
KÖBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT POLGÁR}.1ESTERI HIVATALA 
Polgármesteri Kabinet 
ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29. 
Tel:06/1/433-8189 
E-mail:csere _ fruzsina@kobanya.hu 

PMielőtt kinyomtatnád, gondolj a fákra! 
Help to save paper- do you need to print this email? 

----- Original Message ----
From: Hegedűs Viktória 
To: Csere Fruzsina ; Pándiné Csernák Margit 
Cc: mozsar agnes@kobanya hu ; Horváthné Tóth Enikő 
Sent: Wednesday, July 27,201112:37 PM 
Subject: testületi előterjesztés előzetes koordinációja - Kis-Pongrác menedzsment kiadások 

Kedves Kollégák, 

Mellékelten küldöm az augusztusi testületi ülésre, GABI és KEBl ülésre szánt, a 
Vagyonkezelő által összeállított, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város
rehabilitációja pályázat működési célú menedzsment kiadások finanszírozásáról" tárgyú 
előterjesztést előzetes koordinációra. 
Kérjük, hogy az észrevételeket korrektúrával jelölve az előterjesztés tervezetet lehetőleg 
augusztus 2-ig visszaküldeni szíveskedjetek. Együttműködéseteket előre is köszönjük. 

Üdvözlettel: 

Mozsár Ágnes főépítész, irodavezető nevében 

Hegedűs Viktória 
Főépítészi és Fejlesztési Osztály 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
1102 Bp. Szent László tér 29. 11.203. 
Tel: 4338 368 

20 ll.08.0 l. 

Page l of l 



Kőbánya "Kis-Pongrác" lakótelep Szociális célú városrehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv 

A Keret tervezésére, kezelésére, gazdálkodására, nyilvántartására, a felhasználásról szóló 
beszámolásra, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozóan az Ötv-t, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, az éves központi költségvetésről 
szóló törvényt, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolásának rendszeréről 
szóló kormányrendeleteket, valamint az Önkormányzat az egyes pénzalapjairól szóló 
rendeleteinek idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

• Városfejlesztő társaság kijelölése: 
az Önkormányzat kifejezetten a rehabilitációval kapcsolatos közcélú szervezest
lebonyolítási feladatok végzésére alapított célorientált gazdasági társasága a 
Városfejlesztő Társaság, mely szervezet adott rehabilitációban végzendő feladatait a 
rehabilitációs szerzödés rögzíti. 

• Rehabilitációs Szerződésre való hivatkozás, és annak tartalmi elemeinek kijelölése: 
a.) a szerződés tárgyát képező városrehabilitáció megvalósulásának határideje, ütemezése, 
b.) a szerződés keretében ellátott tevékenységek, 
c.) a feladatok megvalósítására biztosított pénzeszközök felhasználásának, rendelkezésre 
bocsátásának és elszámolásának módja, pénzügyi ütemezése, 
d.) a felek kötelezettségvállalása, 
e.) városfej lesztö díjazása 

• A város-rehabilitációs feladatok megvalósulása érdekében alkalmazásra kerülő sajátos 
jogintézmények szabályozása 

Ilyen lehet például: elővásárlási jog, homlokzat felújítási alap, útépítési és közművesítési 
hozzájárulás, program alap, stb. 

• Eljárási rendelkezések 
A rehabilitációs rendelet és a rendezési eszközök között semmiféle tartalmi átfedés nincsen. A 
rehabilitációs rendelet nem érinti a HÉSZ által szabályozott kérdéseket. Az akcióterületi terv 
elkészítése során kell figyelemmel lenni a rendezési eszközökben meghatározott feltételekre, és 
ott szükséges a teljes összhang megteremtése. 

A rehabilitációs rendelet felsorolja azokat a közfeladatokat és közszolgáltatási feladatokat, 
melyek egy városrehabilitációs akcióterületi fejlesztés keretében felmerülhetnek. Ezek a 
következök lehetnek (a felsorolás nem kizárólagos): 

településfej Iesztés 
településrendezés 
épített és természeti környezet védelme 
lakásgazdálkodás az Önkormányzat lakásrendeletében meghatározott körben 
gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól; 
közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában; 
az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészsegugyi, a szociális ellátásról, 
valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; 
közösségi tér biztosítása; 
közművelödési tevékenység, 
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; 

"'gMaHill Mérnökiroda Kft. 2010. február 
177 



Hegedűs Viktória 

Feladó: Hegedüs Viktória [hegedus_viktoria@kobanya.hu] 

Küldve: 2011. július 27. 16:16 

Címzett: 'Pándiné Csernák Margit' 

Tárgy: RE: testületi előterjesztés előzetes koordinációja - Kis-Pongrác menedzsment kiadások 

Köszönöml 

Hegedűs Viktória 
Főépítészi és Fejlesztési Osztály 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
1102 Bp. Szent László tér 29. 11.203. 
T el: 4 338 368 

From: Pándiné Csernák Margit [mailto:pandine_margit@kobanya.hu] 
Sent: Wednesday, July 27, 2011 3:58 PM 
To: Hegedűs Viktória 
Subject: Re: testületi előterjesztés előzetes koordinációja- Kis-Pongrác menedzsment kiadások 

Kedves Viki' 

Csatoltan küldöm a módosítást. 

Üdv! Margit 

----- Original Message 
From: 
To:lijfiii 
Cc: @ Enikő 
Sent: Wednesday, July 27, 2011 12:37 PM 
Subject: testületi előterjesztés előzetes koordinációja - Kis-Pongrác menedzsment kiadások 

Kedves Kollégák, 

Mellékelten küldöm az augusztusi testületi ülésre, GABI és KEBl ülésre szánt, a 
Vagyonkezelő által összeállított, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város
rehabilitációja pályázat működési célú menedzsment kiadások finanszírozásáról" tárgyú 
előterjesztést előzetes koordinációra. 
Kérjük, hogy az észrevételeket korrektúrával jelölve az előterjesztés tervezetet lehetőleg 
augusztus 2-ig visszaküldeni szíveskedjetek. Együttműködéseteket előre is köszönjük. 

Üdvözlettel: 

Mozsár Ágnes főépítész. irodavezető nevében 

Hegedűs Viktória 
Főépítészi és Fejlesztési Osztály 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
1102 Bp. Szent László tér 29. 11.203. 
Tel: 4338 368 

Page l of l 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

ALPOLGÁRMESTER E 

Meghívó 

Tisztelt Címzettck! 

Ezúton meghívom Önöket a KMOP 5.1.1/A "Szociális városrehabilitáció" tárgyú pályázat 
előkészítésével kapcsolatos megbeszélésre. 

A megbeszélés 
idöpontja: 2010. február 16. (kedd), 9.00 óra 
helyszíne: Polgármesteri Hivatal fsz. 28-as terem 

A megbeszélés tárgyai: 

• Tájékoztató az Előzetes Akcióterületi Terv munkaanyagáról - Mozsár 
Ágnes, MaHill 

• Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégia munkaanyagáról- Dr. 
Ronyecz Róbert, ADITUS-R VI 

• Konzorciumi megállapodások előkészítése- MaHill, ADITUS-R VI 
• Társasházi lakógyűlések jegyzőkönyveinek és a közgyűlési határozatok 

átadása - Mahill 

Személyes megjelenésükre feltétlenül számítunk! 

Budapest, 2010. február ll. 

Üdvözlettel: 

A meghívót kapják: 

• Verbai Lajos polgármester 
• Dr. Neszteli István jegyző 
• Hegedűs Károly aljegyző 
• Győri Dénes alpolgármester 
• Kovács Róbert alpolgármester 
• Mozsár Ágnes fóépítész 
• Dr. Ronyecz Róbert :ffiosztályvezető 
• Fecske Károly vezérigazgató, Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
• Magyar László ügyvezető, MaHill Mérnökiroda Kft. 
• Dávid Veronika regionális igazgató, ADITUS Zrt_ 
• Németh Roland vezérigazgató, RVI Magyarars7--ág Kft. 

/" 
('_j...;,? 

-'!-----/ 

s.JszCsaba 
alpolgármester 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf.:35. 
Telefon: 433-8207 • Fax: 433-8205 • E-maif:szasz@kobanya.hu 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 
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a KMOP-5.1.1/ A-09-2f-20 11-000 l jelű 
"A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 

pályázat működési célú menedzsment kiadások finanszírozásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ll 7/20 ll. 
(II.l7.) számú határozatával jóváhagyta a KMOP-2009-5.1.1/A jelű konstrukció kere
tében kidolgozott "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációját. 
A projekt tervezett, pályázati adatlapban megjelölt kezdési dátuma 20 ll. július l-e. 
azonban egy projektelemre (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 344 m2

, kor
látozottan forgalomképes, kivett, középiskola besorolású ingatlan, hrsz.: 389llí3) vo
natkozóan megállapodást kellett kötni a Fővárosi Önkormányzattal, illetve tulajdonosi 
nyilatkozatot kellett kérnie, melyre kizárólag a Fővárosi Közgyűlés adhatott felhatal
mazást. A pályázati anyag eredeti, 20 ll. március 31-i hiánypótlási határidejét ezért 
szükségessé vált 20 ll. május 10-re módosítani. A pályázat teljes körű befogadása 
20 ll. május 25-én megtörtént, s ezzel státusza jogosultra változott, azonban az eredeti 
ütemtervhez képest közel két hónapot csúszott. 
A pályázatot kiíró hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szer
vezetként eljáró Pro Régió Nonprofit Kft. belső eljárásrendje szerint a befogadástól 
számított 95 naptári napon belül kell döntését nyilvánosságra hozza, azaz végleges 
döntés a támogatásról 20 ll. augusztus végén várható, a legrosszabb eshetőség (azaz a 
legkésőbbi döntési időpont) szerint is. 
A projekt menedzsmentjét ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió 
működési célú kiadásainak forrása 20 ll. június 30-ig volt biztosítva a 2 397/20 l O és 
23 98/20 10 (XI. l 8.) szám ú képviselő testületi határozatok alapján (a 20 l O. október l. 
és 20 ll. június 30. időszakra terjedően). 
A 20 ll. április 7-én kelt pénzeszköz átadási megállapodás időbeli hatálya 20 ll. június 
30-ig terjed (2010. október l. és 2011. június 30. közötti időszak működési költségei
nek forrásaként). Az ezt követő időszak kiadásainak finanszírozása az Önkormányzat 
147/2011 (III.l7.) számú határozatával jóváhagyott Városrehabilitációs közfeladat el
látási keretszerződés és annak l. számú mellékletében meghatározottaknak megfelelő-'""' ~ 

en történik, mely azonban csak a K1\10P-5.l.l/A-09-2f-20ll-0001 jelü ,.A kőbányai 
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" pályázat támogatási szerző
désének aláírásával fog hatályba lépni. 
A 20 ll. július l. és (várhatóan) 20 ll. augusztus 31. közötti, a Kőbányai Vagyonkezelő 
Z rt. V árasfejlesztési Divíziójánál felmerülő személyi jellegű kiadások fedezetéül 
1.249.006,- Ftíhó, azaz az időszakra mindösszesen 2.498.012 ft-ot szükséges biztosí
taní. A részletes elszámolást az előterjesztés l. számú melléklete tartalmazza. 
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A pályázat második fordulójának sikeres teljesítéséhez a menedzsment feladatokat el
látó szervezet felállítására, a projektmenedzsment tagjainak kijelölésére elengedhetet
lenül szükség volt (pályázati jogosultsági kritérium). A támogatási szerződés aláírásá
hoz szükséges feladatok végrehajtásáról, úgymint a társasházak közös képviselőivel 
kötendő konzorciumi szerződés véglegesítése, illetve folyamatos kapcsolattartás szin
tén a Városfejlesztési Divízió feladatai közé tartozik ebben az időszakban. 
A felmerülő kiadások (2.498.012,- Ft) fedezetére- mely kizárólag a projekt menedzs
ment feladatait ellátó Városfejlesztési Divízió személyi jellegű kiadásaira szolgál, azaz 
egyéb közvetett költséget nem tartalmaz - pénzeszköz átadási megállapodás megkötése 
szükséges, melynek forrása az Önkormányzat fQ_lhalmoz~si célú általános t<!rt~lt~Jseélú 
k4halmozá~;i kerete. 
A szükséges anyagi erőforrások a Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetési 
rendeletének 15. számú mellékletében KMOP-2009-S.l.l/A szociális 
városrehabilitáció soron szereplő céltartalékból nem finanszírozhatóak, mivel a projekt 
kezdési időpontja a támogatási szerződés megkötésének időpontjával esik egybe, s az 
ezen a soron elkülönített keret kizárólag a projekt megvalósítását szolgálja. A projekt 
manitoring feladatait ellátó Szociális Városrehabilitációs Manitoring Munkacsoport 
20 ll. június 22-i ülésén 3. napirendi pontként vitatta meg, s fogadta el jelen előterjesz
tés tárgyára vonatkozó javaslatot. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakó
telep szociális célú városrehabilitációja" projekt menedzsment feladatait ellátó 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió személyi jellegű kiadásainak 
fedezetéül 2011. július l - 2011. augusztus 31. közötti időszakra 2 498 012 Ft ösz
szegű támogatást biztosít felhalmozási célú általános célú feihahnozási tartalék 
keretének terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

Budapest, 20 ll. július 21. 

azonnal 
polgármester 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda, irodavezető 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Dr. Pap Sándor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Krisztián 
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bér gépkocsi cafeteria 
Pro)ektmenecllser 500 OOO o 1Sl 840 
Muszak1 vezeto 400 OOO o 19 840 
ASSZI~ztens 150 OOO o 19 840 

Cafeteria sz.amitas 

Ad ö a tap 119% 
Ad ö 16% 
Osszesen elszámolandó 
Bérlet 

Adóalap 119% 
Ad ö 16% 
Osszesen elszamolandó 

Előkészítő szakasz 

200 OOO helyközi bérlet 
238 OOO 

38 080 
238 080 

9 800 
11 662 

1 866 
11 666 

49 OOO 
0,84 41 160 

2011, augusztus 25-i 
képviselö-testületi lilés 

előterjesztés 

KMOP-5 1 1/A-09-2f-2011-0001 
1 számu melléklet 
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