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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. 
július 19. napján pályázatot nyújtott be Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: 
Fővárosi Önkormányzat) által "TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata" 
című, 2013. május 3. napján meghirdetett pályázatára, és az "'A' jelű - Közterületek komplex 
megújítása" megnevezésű rész tekintetében a Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítására 
bruttó 516 865 OOO Ft támogatást nyert el az 1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat alapján. 

A Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzat között a "Kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" tárgyában létrejött Együttműködési megállapodás megteremtette a Támogatási 
szerződés megkötésének feltételeit. Az Önkormányzat megbízásából elkészültek a projekt 
engedélyezési szintű tervei. A Támogatási szerződés megkötésének határideje 2014. december 31., 
a projekt megvalósításának záró dátuma 2015. december 31. 

A projekt lebonyolításával, illetve a projektmenedzseri feladatok ellátásával az Önkormányzat a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízta meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a TÉR_KÖZ pályázat 
keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás projektmenedzseri 
feladataival történő megbízásáról szóló 208/2014 (IV.17.) KÖKT határozattal. Ez magában foglalja 
a Támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott előkészítő munkálatokat, 
valamint az azt követő kivitelezés lebonyolítását is. 

A projekt főbb tartalmi elemeit, illetve azokhoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott 
támogatást és az Önkormányzat által biztosítandó önrészt az alábbi táblázat mutatja be: 

Tervezett költsé~ ek 
Projekt főbb tartalmi elemei Projektelem megnevezése Támogatás Ön rész Összesen 

(bruttó Ft) (bruttó Ft) (bruttó Ft) 
l. Közterületi munkák 

Építés és eszközbeszerzés 2. Ujhegyi sétány 16. épület 474 615 486 178 799 514 653 415 OOO 
felújítása, bövítése 
Társadalomfejlesztési és közösségi 

Nem beruházási tevékenység programok civil szervezetek 13837177 5 212 823 19 050 OOO 
megvalósításával 
Szakmai szolgáltatások és egyéb 

Előkészítés szolgáltatások, adminisztratív 26 567 380 10 008 620 36 576 OOO 
költségek 

Lebonyolítás Projektmenedzsment l 844 957 695 043 2 540 OOO 
Összesen: 516 865 OOO 194 716 OOO 711 581 OOO 

A projekt megvalósításához szükséges önrészt teljes egészében az Önkormányzat biztosítja. 



Az Önkormányzat a pályázati előírások szerint a Fővárosi Önkormányzat felé időközi, negyedéves 
gyakoriságú kitizetési igényt nyújthat be. Az időközi kifizetések feltétele a megállapodásban 
rögzített munkák elvégzéséről az adott cím és mennyiség szerinti feladatra szóló, tételesen kiállított 
és ellenjegyzett számlák benyújtása. 

I. Hatásvizsgálat 

A Támogatási szerződés tartalmában megegyezik a Budapest Főváros Önkormányzata által 
"TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata" című, 2013. május 3. napján 
meghirdetett pályázat dokumentációjában megjelentetett támogatási szerződés tartalmával. 

II. A végrehajtás feltételei 

A Támogatási szerződés pénzügyi fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 85. sorában 
(TÉR_KÖZ pályázat - Újhegyi sétány komplex megújítása) biztosított. A projekt 2015. évi 
megvalósításának teljes fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében is biztosítani 
szükséges. 

III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. december" ~r, 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2014. ( ...... ) KÖKT határozata 
a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" 

beruházás megvalósítása tárgyában Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő Támogatási szerződés 

elfogadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉR_KÖZ 
pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás 
megvalósítása tárgyában Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat között kötendő Támogatási szerződést az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására, valamint a 
Támogatási Szerződésben foglalt pénzügyi fedezetnek a 2015. évi költségvetésbe történő 
betervezésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 



l. melléklet a . ..12014. (. .... .) KÖKT határozathoz 

Támogatási szerződés és 1-1 O. melléklete (pdf formátumban) 


