
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

/{5,) . számú előterjesztés 

a KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 azonosító számú, 
"Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér interrnodális csomópont vizsgálata" 

című projekt Támogatási szerződése módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a Közlekedés Operatív Program 
keretén belül 2009. március l-jén "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" 
tárgyú, KÖZOP-5.5.0-09 jelű felhívást tett közzé, amelyre a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 
azonosító számon 2011. december 15. napján befogadott pályázatot nyújtott be, amely alapján 
az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A fenti azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális 
csomópont vizsgálata" című projektre (a továbbiakban: Projekt) vonatkozóan az NFÜ- mint 
Támogató - képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedés-fejlesztési Zrt., mint Közreműködő 
Szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), valamint az Önkormányzat között 
2012. június 15-én Támogatási szerződés jött létre. 

A Projekt tárgya szerinti "Részletes megvalósíthatósági tanulmány" elkészítésére kiírt nyílt 
közösségi eljárás közbeszerzési dokumentációjának előkészítése és jóváhagyatása minden 
részletre kiterjedő egyeztetést igényelt az NFÜ-vel, illetve annak Közbeszerzési Felügyeleti 
FőosztályávaL Az előkészítési szakasz elhúzódó eljárásrendje okán az említett közbeszerzési 
eljárás hirdetménye 2013. január 14-én kerülhetett feladásra, és 2013. február 9-én jelent meg 
az Európai Unió webes közbeszerzési hirdetőportálján (TED). 

A közbeszerzési eljárás jelenleg hiánypótlási szakaszban van. Az eljárás során l db ajánlat 
érkezett be, az eljárást lezáró döntés 2013. május hónapban születik meg. Tekintettel a 
"Részletes megvalósíthatósági tanulmány" elkészítésének átfutási idejére, jelenleg 2013. 
december 31-ei projektzárás prognosztizálható abban az esetben is, ha a folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárás eredményes, és abban az esetben is, ha eredménytelen, és emiatt 
esetlegesen új közbeszerzési eljárást kell indítani. 

A fentiekre tekintettel a Támogatási szerződésben rögzített a Projekt megvalósításának 
tervezett napját 2013. május 31. napjáról2013. december 31. napjára szükséges módosítani. 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatási szerződésben rögzített határidő módosításával lehetövé válik a projekt 
megvalósítása, s a 271 780 eFt összegű támogatás lehívása. 
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III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. május 8. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2013. ( ... ... )határozata 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú, 

"Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér interrnodális csomópont vizsgálata" 
című projekt Támogatási szerződése módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség között 2012. június 15-én létrejött KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 
azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont 
vizsgálata" című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés - határidőre vonatkozó -
módosítását írja alá. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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