
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Újbuda a főváros egyik leggyorsabban fejlődő kerülete. Nagy számban vannak jelen –            
különösen az információtechnológia területén működő – vállalatok és kis- és          
középvállalkozások. A kerület gazdag kulturális élettel rendelkezik, a városközpont fővárosi          
viszonylatban is kiemelkedő kulturális szolgáltatásokkal rendelkezik. 

Önkormányzatunk a stratégiáiban és célrendszerében ezért fokozott figyelmet szentel a          
kulturális szolgáltatások folyamatos fejlesztésének. Ezért nemcsak a jogszabály alapján         
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokat biztosítja, hanem az itt élők és további városhasználók           
kultúra-fogyasztással kapcsolatos igényeit is folyamatosan nyomon követi, a beazonosított         
igényekre pedig újszerű szolgáltatásokat tervez és vezet be. A már megvalósult URBACT            
Creative Spirits című projekt keretében például új, kreatív vállalkozásokat vontunk be a            
kerület kulturális életébe, a folyamatban lévő „URBACT Open Houses – Come in!” című             
projektben pedig a Kortárs Építészeti Központ „Budapest100” elnevezésű        
kezdeményezésének helyi adaptálásával Őrmező városrész közösségei előtt nyitottunk meg         
értékkel bíró épületeket közösségépítés céljából. 

A kulturális projektjeink folytatásaként a nagyvárosokra – így Újbudára is – jellemző            
úgynevezett „digitális elmagányosodás” jelenségére kívánunk választ adni. A digitális         
elmagányosodás veszélyeinek a munkavállaló korú felnőtt lakosság a leginkább kitett.          
Körükben a digitális kommunikációs technológiák túlzott használata az emberi és közösségi           
kapcsolatok leépüléséhez vezethet. Válasz lehet a jelenségre a célcsoport tagjaiban és           
közösségeiben rejlő alkotási igény/készség felkeltése, és bekapcsolásuk a Kulturális         
Városközpont (KVK) kultúra-fogyasztásába részükre kreatív szolgáltatások biztosításával,       
közösségépítés keretében. Egy korszerű és átfogó közösségi platform kialakításával elérhető,          
hogy a munkavállaló korú felnőtt lakosság aktívabb fogyasztója legyen Újbuda kulturális           
szolgáltatásainak, maga is bekapcsolódhasson kreatív, alkotó tevékenységekbe, és erősítse         
kerületi identitását Újbuda sokszínű kulturális életének jobb megismerésével. Ennek hatására          
tovább fejlődik és sokszínűbbé válik Újbuda kulturális élete, fenntarthatóbbá válnak a           
kulturális szolgáltatások, Önkormányzatunk pedig az itt lakók, a kulturális szolgáltatók és a            
foglalkoztatók eddiginél fontosabb kulturális partnereként, a fejlesztések és együttműködések         
facilitátoraként tud közreműködni. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy Újbuda a főváros          
legvonzóbb kerületévé váljon az itt lakók, itt dolgozók és ide látogatók szemében. 

Az említett kreatív szolgáltatások és kapcsolódó infrastruktúrák létrehozása céljából         
Önkormányzatunk az Európai Uniós „Urban Innovative Actions” (Innovatív Városfejlesztési         
Tevékenységek) című kezdeményezése 5. számú pályázati felhívására pályázatot készít elő és           
tervez benyújtani kerületi vállalati és kulturális partnerek bevonásával. 

  



  

URBAN INNOVATIVE ACTIONS című kezdeményezés 5. sz. pályázati felhívása: 

- Célja: lehetőséget és forrást biztosítani európai városi önkormányzatoknak, hogy          
helyi partnerségben helyi kihívásokra válaszul eddig ki nem próbált újszerű          
megoldásokat próbáljanak ki. 

 -      Témái között szerepel a „Kultúra és kulturális örökség”. 

- Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) történik a kiválasztott projektek          
finanszírozása. 

-          EUR alapú támogatás. 

-          Pályázat nyelve: angol (EN). 

-          Támogatási intenzitás: 80%. 

-          Önrész: 20%. 

-          Benyújtási határidő: 2019. december 12. 14.00 óra 

 

A TERVEZETT PÁLYÁZAT: 

- Címe: Cultural Urban Platfrom (CUP) – magyar nyelven: Kulturális Városi           
Platform. 

-          Vezető partner: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 

- Célja: a digitális elmagányosodás leküzdése Újbudán a munkavállaló felnőtt          
lakosság kreativitásának felélesztésével. 

- Elsődleges célcsoportja: a kerületben élő és a kerületbe ingázó munkavállaló korú            
felnőtt lakosság. 

-          Projekt tervezett időszaka: 2020. július 1. – 2023. június 30. (36 hónap). 

- Projekt partnerszervezetek: kerületi kulturális életben meghatározó szereplők, a         
KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógia és Média Kft., az Újbuda SMART 11           
Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft., valamint vállalatok. Minden        
partnerszervezet saját maga biztosítja a projektbeni költségvetésében a rá jutó 20%           
önrészt és számol el vele a projekt megvalósítás során. 



-          Tervezett tevékenységei: 

- Kulturális közösségépítés a felnőtt lakosság, kulturális szolgáltatók és         
vállalatok bevonásával, valamint közösségi kezdeményezésekre     
alapozott kulturális együttműködések elindítása 

- Online kreatív terek kialakítása: kultúra-fogyasztást támogató tájékoztató        
és kiegészítő információkat nyújtó weboldal és mobilapplikációk, a        
kerületi kulturális szolgáltatások igénybevételét ösztönző     
hűségpontrendszer bevezetése, professzionális és amatőr kulturális      
alkotások és programok hirdetését, értékelését és a közös alkotást         
szolgáló online kulturális tér kialakítása. Az informatikai rendszer úgy         
kerül kialakításra, hogy átadás után önjáró, és optimalizált legyen, csak          
jól tervezhető és behatárolt éves fenntartási erőforrásokat igényeljen, és         
megfeleljen a GDPR előírásoknak. 

- „Art & Tech Központ” kialakítása az interaktív alkotás és kultúra-           
fogyasztás előmozdítására az Önkormányzat tulajdonában lévő 1111       
Budapest, Bercsényi út 10. ingatlanban (helyiség kialakítása és        
eszközökkel felszerelése). 

- Önkormányzati tulajdonú szuterének és pincék felújítása és eszközökkel         
felszerelése a lakók számára kreatív tevékenységekhez történő       
hozzáférés biztosítása céljából három helyszínen. 

- Kerületi vállalatoknál „Kreatív Sarkok” kialakítása a vállalati        
munkavállalók alkotási igényeinek kielégítésére. 

  

TERVEZETT PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI ADATAI: 

-  Projekt teljes elszámolható költsége (100%): 4 913 958 EUR. 

-   Projekt teljes ERFA támogatása (80%): 3 931 166 EUR. 

-   Projekt teljes önrésze (20%): 982 792 EUR. 

-   Amely összegekből Önkormányzatunkra jut: 

- Teljes elszámolható költség (100%): 1 643 518 EUR; 1 643 518 EUR              
* 335 HUF/EUR kalkulációs árfolyam (megjegyzés: MNB HUF/EUR        
árfolyam 2019. november 20. napon: 333,25) = kb. 550 578 530 HUF. 

  



- Támogatás (80%): 1 314 814 EUR; 1 314 814 EUR* 335 HUF/EUR            
kalkulációs árfolyam = kb. 440 462 824 HUF. 

- Önrész (20%): 328 704 EUR; 328 704 EUR * 335 HUF/EUR           
kalkulációs árfolyam = 110 115 706 HUF. 

- Önrész (20%) eloszlása a projekt megvalósítás időtartamával érintett        
költségvetési évek között: 2020. évben: 36 157 EUR, 2021. évben: 177           
500 EUR; 2022. évben: 69 028 EUR és 2023. évben: 46 019 EUR. 

MEGJEGYZÉS: ahogyan a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a pályázati önrészről           
szóló határozati javaslatban az önrész teljes összegét kell feltüntetni. Azonban az           
Önkormányzat projektbeni költségvetése tartalmaz önrészt pénzforgalmi tekintetben       
csökkentő tételeket: (1) projekt megvalósításán közreműködő munkatársak projektre fordított         
munkaidővel arányosan elszámolt bruttó illetménye és járulékai, valamint ennek 15%-a          
adminisztratív költség jogcímen automatikusan elszámolható. Ezen jogcímek az        
Önkormányzat projektbeni költségvetésében összesen: 124 200 EUR. 

- Amelyek összegekből a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és         
Média Kft. partnerszervezetre – mint az Önkormányzat100 %-os        
tulajdonában lévő gazdasági társaság – jut: 

- Teljes elszámolható költség (100%): 897 760 EUR; 897 760 EUR * 335            
HUF/EUR kalkulációs árfolyam (megjegyzés: MNB HUF/EUR      
árfolyam 2019. november 20. napon: 333,25) = kb. 300 749 600 HUF 

- Támogatás (80%): 718 208 EUR; 718 208 EUR* 335 HUF/EUR          
kalkulációs árfolyam = kb. 240 599 680 HUF. 

- Önrész (20%): 179 552 EUR; 179 552 EUR * 335 HUF/EUR           
kalkulációs árfolyam = kb. 60 149 920 HUF 

- Önrész (20%) eloszlása a projekt megvalósítás időtartamával érintett        
költségvetési évek között: 2020. évben: 19 751 EUR, 2021. évben: 96           
958 EUR; 2022. évben: 37 706 EUR és 2023. évben: 25 137 EUR). 

MEGJEGYZÉS: a KözPont Kft. projektbeni költségvetése szintén tartalmaz önrészt         
pénzforgalmi tekintetben csökkentő tételeket: (1) projekt megvalósításán közreműködő        
munkatársak projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolt bruttó bére és járulékai,          
valamint ennek 15%-a adminisztratív költség jogcímen automatikusan elszámolható. Ezek         
jogcímek a KözPont Kft. projektbeni költségvetésében összesen: 136 080 EUR. 

  



A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. projektbeni 179 552 EUR teljes             
önrésze – amely a 2020., 2021., 2022. és 2023. költségvetési évekre oszlik el – az               
Önkormányzatunk által a KözPont Kft. részére közművelődési megállapodás alapján         
megbízási szerződés keretében nyújtott támogatás éves szokásos összegéből egyfelől nem          
kigazdálkodható, másfelől nem elvárható, mivel a közművelődési megállapodás az         
alapszolgáltatások ellátására irányul, a Cultural Urban Platform című projektben azonban          
alapszolgáltatásokon kívüli tevékenységeket végez majd a Központ Kft. 

Ezért azt javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a KözPont Kft.            
részére a KözPont Kft. projektbeni 179 552 EUR teljes önrésze fedezetéül a 2020., 2021.,              
2022. és 2023. költségvetési években kiegészítő támogatást nyújtson a projekt éves pénzügyi            
teljesítési ütemezésének megfelelően. 

- Amelyek összegekből az Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő           
Nonprofit Kft. partnerszervezetre – mint az Önkormányzat 100%-os        
tulajdonában lévő gazdasági társaság – jut: 

- Teljes elszámolható költség (100%): 892 200 EUR; 892 200 EUR * 335            
HUF/EUR kalkulációs árfolyam (megjegyzés: MNB HUF/EUR      
árfolyam 2019. november 20. napon: 333,25) = kb. 298 887 000 HUF 

- Támogatás (80%): 713 760 EUR; 713 760 EUR* 335 HUF/EUR          
kalkulációs árfolyam = kb. 239 109 600 HUF. 

- Önrész (20%): 178 440 EUR; 178 440 EUR * 335 HUF/EUR           
kalkulációs árfolyam = kb. 59 777 400 HUF 

Önrész (20%) eloszlása a projekt megvalósítás időtartamával érintett költségvetési évek          
között: 2020. évben: 19 628 EUR, 2021. évben: 96 358 EUR; 2022. évben: 37 472 EUR és                 
2023. évben: 24 982 EUR.  

MEGJEGYZÉS: a SMART 11 Kft. projektbeni költségvetése szintén tartalmaz önrészt          
pénzforgalmi tekintetben csökkentő tételeket: (1) projekt megvalósításán közreműködő        
munkatársak projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolt bruttó bére és járulékai,          
valamint ennek 15%-a adminisztratív költség jogcímen automatikusan elszámolható. Ezen         
jogcímek a SMART 11 Kft.  projektbeni költségvetésében összesen: 124 200 EUR. 

Az Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. partnerszervezet projektbeni           
178 440 EUR teljes önrészének kigazdálkodása részükről a KözPont Kft. partnerszervezet           
esetében felsorolt okfejtés végett szintén nem elvárható. 

Ezért ebben a SMART 11 Kft. partnerszervezet esetében is azt javasoljuk a Tisztelt             
Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a SMART 11 Kft. részére a SMART 11 Kft.             
projektbeni 178 440 EUR teljes önrésze fedezetéül a 2020., 2021., 2022. és 2023.             



költségvetési években kiegészítő támogatást nyújtson a projekt éves pénzügyi teljesítési          
ütemezésének megfelelően. 

FENNTARTÁS: 

-          A pályázati felhívás nem ír elő fenntartási kötelezettséget 

- Ugyanakkor az Önkormányzat jól felfogott érdeke a projektben létrehozott          
kultúra-fogyasztást támogató infrastruktúrák további működtetése (akár      
bevételképzéssel egybekötve). 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

  

Budapest, 2019. november 19. 

  

                                                                                               Barabás Richárd 

 


