
MEGÁLLAPODÁS BELSŐUDVAR PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA
megállapodás módosítása

amely  létrejött  egyrészről  Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  (székhely:  1082 
Budapest,  Baross u. 63-67.,  statisztikai  számjele: 15508097511-321-01, adószáma: 155 
08 009-2-42, képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó – (a továbbiakban: 
Megbízó),

másrészről 
a  Rév8  Józsefvárosi  Rehabilitációs  és  Városfejlesztési  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaság (székhely:  1084 Budapest,  Mátyás tér 15.,  cégjegyzékszáma: 01-10-
043548,  adószáma:  12293005-2-42,  statisztikai  számjele:  12293005-7420-114-01, 
képviseli: Ongjert Richárd igazgatóság elnöke és Alföldi György igazgatósági tag), mint 
megbízott  (a  továbbiakban:  Megbízott,  a  Megbízó  és  Megbízott  a  továbbiakban 
együttesen: Felek)

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy 2010. szeptember 2. napján kelt Megállapodás Belsőudvar 
Program  Lebonyolítására  elnevezésű  megállapodást  kötöttek  a  Belsőudvar 
Programra, mely a Józsefvárosi Önkormányzat által a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-
0004  Budapest  Európa  Belvárosa  Kulturális-gazdaság  Fejlesztési  Program, 
Józsefváros  Palotanegyed  című  városrehabilitációs  program  részeként  valósul 
meg, amelynek célja a helyi lakók számára lehetőséget biztosítani saját közvetlen 
környezetük  közösségi  akciók  során  történő  megújítására.  A  megállapodást  a 
GKKPEB 1322/2010. (VII.14.) számú határozatával fogadta el.

2. Felek  megállapodnak  abban  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Ellenőrző 
Bizottság  ……./2010.  (XII.22.)  számú  határozata  alapján,  hogy  közös 
megegyezéssel módosítják az 1. pont szerinti megállapodás 3. pontjának b) és c) 
pontját az alábbiak szerint:
 b) a kivitelezés megvalósításának határideje: 2011. április 30.
c) a Program zárása: 2011. május 30.

3. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti megállapodást egyebekben 
nem módosítják, az 1. pont szerinti megállapodás jelen módosítással nem érintett 
részei változatlanul érvényesek.

Jelen  megállapodás  módosítás  az  1.  pont  szerinti  megállapodásnak  elválaszthatatlan 
részét képezi és azzal együtt érvényes.



Jelen megállapodás módosítás készült 2 oldalon, 9 eredeti példányban, melyet a Felek 
elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták 
alá. 

Budapest, 2010. január 

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Önkormányzat részéről:

Alföldi György Ongjert Richárd
igazgatóság tagja igazgatóság 

elnöke

Rév8 Zrt részéről

Ellenjegyzem:

           Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2


	MEGÁLLAPODÁS BELSŐUDVAR PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA
	megállapodás módosítása

