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Szabó László vezérigazgató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat céltartalék felszabadítására, 
a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
jelű "A kőbányai Kis-Pongrác 
lakótelep szo-~iális célú 
városrehabilitációja" című pályázat 
megvalósításához 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvi:;elő-testülete, a 
117/2011. (II.! 7.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával döntött arról, hogy 
jóváhagyja a KMOP-2009-5.1.1/A jelű "Integrált szociális célú városrehabilitáció -
Hagyományos építés városi területek rehabilitációja" pályázatra-a 820/2010. (III.25.) 
számú határozatával elfogadott - 201 O. május l O-én benyújtott, ,,A kőbányai Kis
Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulás 
pályázati dokumentációját. 

A projekt tervezett kezdeti dátumának, időbeli ütemtervének teljesítéséhez szükségessé 
válik az alábbi szolgáltatások megrendelése, melyek a projekt minimális tartalmára 
vonatkozó pályázati előírásoknak eleget tesznek, és melyek időben rendelkezésre állása 
szavatolja a projekt elindítását, s későbbi sikeres megvalósítását. 
l. A pályázati kiírás kritériumrendszere szerint a program tervezése és megvalósítása 

során alapkövetelményként kezelendő, hogy a kapcsolódó egyeztetésekre 
bevonására kerüljenek a projekt szempontjából releváns szervezetek és a lakosság. 
A pályázat kedvezményezetti tájékoztatási kötelezettségei előírásainak 
megfelelően hirdető táblát, nyitórendezvényt, sajtótájékoztatót, a lakosságat 
informáló szórólapokat kötelező elemként kell megvalósítani a nyilvánosság 
biztosítása során. Ennek a beadott pályázat részletes költségvetését tartalmazó 
pénzügyi melléklet szerint 2011. II. félévre eső költsége bruttó 2.737.500,- Ft. 

2. A Képviselő-testület 2 797/2010. (XII. l 6.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 
határozatával döntött arról, hogy 740/2010. (III.l8.) számú határozataként 
elfogadott közbeszerzési tervét módosítja. A módosítás II/2. pontjának II.2.9. 
alpontja szerint a ,,Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep :;zociális célú 
városrehabilitációja - műszaki ellenőr kiválasztása" szolgáltatás megrendelésének 
becsült értéke bruttó 12.772.700,- Ft. 

A felmerülő kiadások (bruttó 15.510.200,- Ft) fedezetére - mely kizárólag fenti 
szolgáltatások megrendelését jelenti, beruházási, kivitelezési közvet en költségeket 
nem tartalmaz- céltartalék felszabadítása szükséges. 



A Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-te~•tülete a 6/20 ll. 
(II.18.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg a Budapest Fő·város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetését. A rendelet 15. szám ú mellékletében 
(Céltartalékok), a működési célú céltartalékok között, a KMOP-2009-5.1.1/A Szociális 
Városrehabilitáció soron 211.919.- eFt került beállításra, me ly összeg fólötti 
rendelkezési jogkör gyakorlójaként a rendelet a Képviselő-testületet jeldlte meg. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tekintettel atTa, hogy Képviselő-testület, a 6/20 ll. (II .l 8.) szám ú önkormányzati 
rendeletével megalkotott 20 ll. évi költségvetés 15. szám ú mellékletében, a KMOP-
2009-5 .l. l l A Szociális Városrehabilitáció sorban szereplő összeg fölötti rendelkezési 
jogkör gyakorlójaként a Képviselő-testületet jelölte meg, kérem, hog)' az ezen soron 
szereplő 211.919.- eFt-ból 15.510.200,- Ft-ot szabadítson fel a tájékoztatási 
kötelezettség teljesítése és a műszaki ellenőr kiválasztása szolgáltatások 
megrendelésére. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvisető-testülete úgy 
dönt, hogy a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című projekt m~-~gvalósításához 
szükséges szolgáltatások megrendelésére (tájékoztatási kötelezetts.ég teljesítése és 
műszaki ellenőr kiválasztása), a 6/2011. (11.18.) számú önkormányzati 
rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetése 15. számú mellékletében, a 
KMOP-2009-5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció sorban szereplő 211.919.- eFt
ból 15.510.200,- Ft-ot felszabadít, és megbízza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t a 
szükséges pályáztatások végrehajtására. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

Budapest, 20 ll. március 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Bajtek Mihályné főosztályvez.::tő 
Szabó László vezérigazgató 


