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      Iktató szám: 197/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. október 15-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Nehru támogatási szerződés módosításának a 

jóváhagyására 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Városüzemeltetési és Felújítási Iroda, Kozák Anikó irodavezető 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB (2015.10.14.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának 

szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint közzétett 

TÉR_KÖZ című pályázatán, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

támogatást nyert a Nehru part megújítására, a támogatási összeg bruttó 491.610.500 Ft. 

 

A projektre vonatkozó támogatási szerződés alapján a projekt befejezési határideje: 2015. 

december 31.  A szerződés értelmében a fenti határidőre szükséges, hogy a kivitelezési munkák 

befejeződjenek, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) véget érjenek, valamint a vállalt nem 

beruházási tevékenységek megvalósuljanak, és a kedvezményezett szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettségét teljesítse. 

 

A közbeszerzési eljárás eredménytelensége okán a projekt megvalósítása még nem kezdődött 

meg, így kezdeményeztük a befejezési határidő módosítását.   

 

A fentiek alapján az eredeti szerződés 3.3.1. pontjában 2016. december 31-re módosul a 

projekt befejezési határideje és az elszámolási határidő. 

 

A projekt elszámolható bruttó költsége nem változott, azonban módosult az eredeti szerződés 

ütemezésre vonatkozó 4.3. pontja az alábbiak szerint: 

 

Forrás Tervezett felhasználás Összesen 

 2015. 2016.  

Budapest Főváros 

Önkormányzata által 

nyújtott támogatás 

18.000.000 Ft 473.610.500 Ft 491.610.500 Ft 

Budapest Főváros 

IX. kerület 

Ferencváros 

Önkormányzata által 

biztosított forrás 

0 0 0 

 

 

A projekt műszaki tartalmát érintő változások: 

 

 Módosul az eredetileg betervezett skate park anyaga és építési technológiája; 

 Eredetileg betervezett virágokkal beültetett és rendezett mikro dombok egy része 

nem készül; 

 Új napelemes kandeláberek nem  kerülnek beépítésre, a meglévők maradnak, 

legfeljebb áthelyezésre kerülnek; 

 Beépítendő egyedi ballonpadok maradnak mennyiségi csökkentéssel; 

 Ahol térkő burkolat kerül kialakításra, ott megfelelő a legegyszerűbb szürke színű 

megoldás; 

 Meglévő állapot közlekedési út nyomvonalának megtartása ahol lehetséges; 

 

A projekt a végleges kiviteli tervek birtokában eredményes, nyílt közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően fog tudni elindulni várhatóan 2015. utolsó negyed évében, de 

legkésőbb 2016. első negyedévében.  



 

A fent leírtak alapján az eredeti szerződés 1. 2. és 3. számú mellékletének módosítása is 

szükséges. 

 

A Fővárosi Közgyűlés a 2015. szeptember 30-i ülésén jóváhagyta a támogatási szerződés I. 

számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt változatát.  (melléklet)  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.   

 

 

Budapest, 2015. október 06. 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy jóváhagyja és megköti a Nehru-projektre vonatkozó „Támogatási Szerződés az I. számú 

módosítással egységes szerkezetben” című szerződés a  …./2015. számú előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal  és felkéri a Polgármestert annak aláírására 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


