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Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testĺilet a276/20|3. (VII.17.) szátmuiatározatában úgy döntött, hogy résztvesz
a Fővarosi Varosrehabilitációs Keret ,,B'' jelű - Közösségi célú váľosrehabilitációs pá|yźzaton

a NépszínházKor a Polgári Értékekén Egyesület egyĹittmfüödésével. A pá|yázat a II. Janos

Pá| pźtpa tén játszőtér funkcióbővítő megújításźLt taÍta|mazta, a pá|yázott támogatás összege

bruttó 80 millió forint volt. A páIyázati feltételek szerint a projekthęZ az onkormanyzat

örľészt nem biztosított' a költségek I}IYo-a fővarosi tiámogatás.

A projekt egyes eleminek költsége az a|ábbíak szerint kertilt beadásra.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Zentai oszkar képviselő

A képviselő-testületi ülés iđőpontja:2013. november 6. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a ľÉą_roz ,'B'' jelű pá|yázattal kapcsolatos további dontések
meghozat.alára,,

A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a dontés elfogadásához minosített
sztikséges.

ElórÉszÍro SZERVEZETI pcysÉc: RÉv8 Zľtĺ.. VÁn.osppllnszľÉst

szavazattobbség

,; ----"
És poÉpÍrÉszI

ÜcyoszrÁly VÁnosľeĺlľszrÉsl lRool. 
il1,

KÉszÍrprrľ: CsľrE ZoLlÁN, AľNus Vl<roR v \--

PÉNzÜcvl FEDEZETET IcÉNypĺ-/Ntyjelilltl, IGezoLÁs] íł\*-
I

Jocl rcoNrRou-: t"-Ą.-. 
\ĺt

BerpRrpszrÉsrcALKALMAS. 
.Ł*^]\-..---=]\đ

RĺrĺÁN EDD.IA.

JEGYZO

\

/(-

Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi

Hatát ozati j av as|at a bizottság szźtmźľ a:

A Ytrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az
előteri esztés mestiírsv a|źsát.



P''ojekt főbb

taltá|mi e|emei

Pľojektelem
megnevezćse

Teruezntt kłiltséeek

Támosatás onrész Osszesen

Epítés és

"'sd(öňeszeľzes

t. Epftés 58 00c
60 000

0
(

58 000
60 000

2.FsÄ<obeszerzrs 2 00c 0 2 000

Nem beruház{si

tevékenység
Eryéb szo|gáIüaüĺsok

Ęénybevétele
(Közosségépftő

pľogamok szervezese)

t9 00c 19 000 0 ( 19 000 19 000

E|őkészítés Szakmai szolgáftatások

isénvbevétele
s0c s00 U { s00 s00

Lebonyolítás S zakmai szo |gáłtatások
iaÁ-.,ha',ÁĺalolĚwllJ U! Ywtwlw

s0c s00 0 t s00 500

Ossze s e n: 80 000 0 s0 000

A pá|yćvaÍ" a Képviselő-testiilet döntésének megfelelően beadásľa keľĹilt. A beadott

dokumentumok értékelését követ a Főváľosi Kcĺzgyrĺlés 2013. szeptember 16-i ülésén döntött

a megítélt támogatásokról.

II. A beteľjesztés indoka

A Fővaľosi Közgyúlés az 157312013. (IX.26') számu határozatában a Józsefuaros

onkormányzata á|tal a Fővarosi Városrehabilitációs Keret ,'B'' jelu - Közösségi célú
városrehabilitációs pá|yázatfuabeadott ,,JATSZoTÁnsĺ.x _ II. János Pti pápa tén jźúszőtér

funkcióbővítő megújításď' elnevezésll pźiyázatot bruttó 59,1 millió forint támogatásban

részesítette. A támogatás elfogadásĺáról a Képviselő-testület döntése sztikséges.

Tekintettel arra, hogy a megité|t tárnogatás elmaľad az eredeti|eg pá|yázottő|, a pá|yázat

műszaki tarta|mát módosítani és a képvisęlő testületnek újra tárgya|nia sztikséges.

III. Tényállási adatok

A fővarosi közgytĺlési döntést követő lépés aZ előterjesaés mellékletét képezo

EgyĹittműködési Megállapodás megkötése 2013. december 31-ig, melynek e|fogadásához

szĹikséges a Jőzsefvárosi Képviselő-testület, illetve a Fővarosi Közgytĺlés döntése _ a fővárosi

tájékoztatás szerint döntéstiket a novembenkozgyu|és időpontjára titemezik.

Ezt követi a végleges Támogatási Szerzođés megkĺitése, melynek hatarideje 2014. március

3I. napja, eddig az időpontig szfüséges beszerezri a szĹikséges terveket, engedélyeket, illetve

szfüséges megkötni együttmfücidési megállapodást a Népszínház Kor a Polgári Éĺetekért
Egyestilettel. Jelen projekt esetében, mivel a II. Jĺĺnos Pźů pápa téľ fovarosi tulajdonban tiI,
2014. februar 28-ig szĹĺkséges benyújtani az engedé|yezési szintű terveket a fővĺáľos felé a
tul aj dono s i ho zzáj źlru|źls ki adás a érdekéb en.

Jelen előterjesztós az iđén megk<itendő Együttmfüödési Megállapodás elfogadásźra ad

javaslatot. A program fő elemeinek költségei, Íigyelemmel az e|nyert tiámogatásra, az

alábbiak szerint módosulnak.



hojekt főbb

taľta|mi elemei
hojektelem
megnevezése

Terllezntt kiiltsések
Támogatás Onľesz Osszesen

EpÍtéses
esż(iizbeszeľŕs

l ' Epítés 42 100
44rc(i

0
0

42 t00
44 l0Í

f .Esil<öňeszsuśs 2 000 0 2 000

Nem beľuházísi
tevékenység

Eryéb srclgáfratasok

Ęérrybevéteb
(Köńsségépítő
programok srervezese)

14 000 14 000 0 0 14 000 14 000

Előkészítés S zakmai szo|gáłtatasok

iséDvbevétele
s00 s00 0 0 500 s00

Lebonyo|ítás Szakmai szolgáltatasok

Ęénybevétele
500 500 0 0 500 s00

Osszesen: s9 100 0 s9 100

A berryĹr;tott pal,yázat lĺći elenréirek iĺöltségc lĺcľLilt csölĺ]<elltesL.e) aZ épĺtćsi i.lciLlilirziis cse télr

bruttó I5,9 millió forinttal, a Népszínhaz Kör a Polgári Ertékekért Egyesĺilet źLItaL

lebonyolĺtandó közössé,gépító programok esetén bľuttó 5 millió forinttal.
A jttszőtér felújítás műszaki tartalom csĺjkkenés főbb elemei:

- a spoľtpálya gumllműfiĺ buľkolat kialakítás elmarad

- ameglévő ivókút nem kerül áthelyezésre,

- csökken a burkolt felület nagysága, ahol lehet, gyeppel kertil kiváltásra.

A miĺszaki tartalmat az engedé|yes tervek elkészítéséig szükséges összeállítani.

A közcisségi programok az Egyesület és az Önkormźnyzat közötti EgyĹittmfüĺĺdési

Megállapodásban kerülnek véglegesítésre, hatáľido a Tźrnogatási Szerződés megkötése,

legkésőbb 2014. marcius 3l.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő.testület dont az elnyert támogatásról és annak felhasznźůása érdekében dönt az

előterjesztés mellékletét képező, füvĺíľossal kcitendő Együttműkĺidési Megállapodás taľtalmi

elemeinek elfogadásáľól, továbbá el kell kezdeni a pá|yázatban résú. vevő civil szewezette| -

Népszínház Kcir a Polgári Értékekét Egyestilet - az e1yeztętést a 2014. marcius 31-ig

męgkötendő, a köztisségi pľogramok lebonyo|ításátrészletezo megállapodás tartalmaľól.

További feladat 2014. február 28-íg a II. János PáJr pźpa téľi jtĺtszőtér felújítás engedélyes

szintú terveinek elkészítése.

V. A dtintés cé|ja, pénzĺigyi hatása

A cél a II. János Pá| pttpa tér egy részének és az ott |évo jźńszőtér ťlzikai megújítása. A
felújítást követő közösség építő programok megvalósításáva| a játszőtér kihasználtságźnak
javitása a lakosság számáravonző környezet kialakítása.

A pá|yánatban vállaltak 100%-ban főviírosi tétrnogatásból valósulnak meg, tinkormanyzati

foľrást nem igényelnek.

VI. Jogszabályi körny ezet ismertetése

A Képviselő-testĺilet döntése a Magyaľország he|ý önkormanyzatairő| sző|ő 2071. évi

CLXxxx. tcirvény a 43. $ (2)bekezđésén alapul.



2.

KérjükazaltLbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. a) elfogadja Főviáľosi Közgyrĺlés |57312013. (IX.26.) szźlrĺltłhatźrozatának 2. sztnĺn
mellékletében a ,,JATSzorÁnsar - II. János Pá| pźĺpa téi játszőtér kcizcisségi cétťl
fejlesztése'' ęlnevezési projekt megvalósítására megítélt 59 100 eFt osszegű
támogatást.

b) a pľojekt teljes megvalósítása kiztrő|ag fővárosi tźlmogatásból valósu| meg, az
onkormányzat önrészt nem biztosít.

Felelős: Polgármester

I-Iatitľiclő: 2013.tlovetrrbcľ0ó.

elfogadja az e|őtefiesztés l . szttmu mellékletét képező a ,,JłTszoľn.nser - ĺ.
János Pál pźĺpa téri jźtszőtér közösségi célú fejlesztése'' elnevezési pľojekt
megvalósításáľa kötendő Együttműködési Megállapodás főbb tartalmai elemeit és
fe|hatalmazza a P o| gtrme s t ert aĺrnak a|źńr ás ár a.

Egyben fe|hata|mazza aPo|gfumesteľt az Együttműködési Megállapodásnak és annak
esetleges módosításainak a|áirására, amennýben az nem érint önkormányzati
forrásbevonást, hatĺíľidő módosítást vagy az e|fogadott program elemeinek lényeges
tartalmi módosítását.

Felelős: Polgármesteľ

Hatáńdő: 20L3. december 31.

a) felkéri a Polgármestert a projektben együttműktidő Népszinház Kcir a Polgari
Ertékekért Egyesület bevonásával a szükséges egyiittmúködési megállapodás
előkészítésére.

b) felkéri a Polgáľmestert, hogy az onkormanyzat áIta| vtitatt 3 éves fenntartási
időszak feladatait és azok ťlnanszírozttsát egyeztesse le a Népszínház Kor a Polgári
Étékekért EgyesĹilettel és a Fővrárosi onkormanyzatta| a Támogatási Szerződés
megkcitéséig.

Felelős: Polgármester

Hatĺĺľidő: 2014. marcius 31'

felkéri a Polgármestert a Fővarosi onkormanyzatta| kötęndő Támogatási Szeľződés
megkötéséhez szĹikséges projektelemek részletes míĺszaki taľtalmának kidolgozásáĺa
és előkészítéséľe és az ehhez szfüséges dokumenfumok és megállapodások,
szeľzőđések előkészítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 20|4. február 28.

a
J.

4.



Ą diintés végľehajtását végző szerryezeti erység: Váľosfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály' Pénziigyĺ Ugyosztály' Rév8 Zľt.

Budapest, 2013. október 28.

Zentai Oszkár
képviseIő

dľ. Kocsis M^té
poIgármesteľ

Toľr,ćtrr'esséqi cl] cĺlőľzćs :
Rililán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

l. ,ĺĺ,ĺ^-V #ŕt,/. lLrzłĺ -7
ďr.Mészár Erika
a|jegyzo 

2015 ÜKT ifi.



Ügyiratszám: FPH. .. / ... - ... 12013

Budapest Fővaľosi VaľosrehabilitációS Keľet keretében

Egyiittmíĺkiidési Megállapodás minta,
amely létrejött

cgyľószľő| n Budap est Fővrí ľos Onl<o rm rín yzltł,
mint támogató (továbbiakban: Támogató)

(cim: 1052 Budapest, Yároshźa u. 9-i I., ađőszám: 15735636-2-4I;
törzskönyvi azonosítósztnn:735638; statisztikai számjel: I5735636-841I-32I-0I képviseli:

Tarlós István fópolgáľmester)

másľészľől a Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefvárosi Onko rmányzat,
m int ke đv e zmény ezett (t o v ább i akb an : Ke d v ezmény ezett),

(cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 ., adőszám.. 157357 15-2-42;
tcirzskönyvi azonosítósztlm:735715; statisztikai számjel: I5735715-84II-32I-0I képviseli:

dr. Kocsis Máté polgármester)
továbbiakban együtt: Felek között

a ,,JATsZóľÁnsa.x - A II János Pá| pápa téri jźúszőtéľ kłizösségi cétri fejlesztése''

címűl

váľosľehabilitációs pľojekt megvalósításáľa.

1. Pľeambulum

1.1. Támogató a Fővarosi Városrehabilitációs Keľet fe|haszná|ásanak szabźiyairől szóló
2712013. (IV.18.) Főv. Kgy. ręndeletben foglaltak szerint ,,A) Közterületek komplex
megujítása, B) Közösségi célú városľehabilitáció program'' tźrep pá|yźuati felhívást tett
kozzé a kerületi önkormányzatok váľosrehabilitációs munkáinak támogatźsźra ľÉn-rÖz
címmel (továbbiakban: Pźĺ|yázati Felhívás), amelyre Kedvezményezett a Képviselő-testület
27612013. (V[.17.) szźlmíhattlrozatával elfogadott - FPH059/|332-I|2013 iktatószámon és
2 4 - es p tůy źzati azono sító számon r e gisztr ä|t - p źiy äzatot nffi tott b e.

1.2 A ptůytnati felhívás 6. pontja megjlatźtrozza, hogy a Felek egyiittműködési
megállapodást, majd az egyes pľojektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően
2014. máľcius 3l-ig Támogatási Szerződést kcĺtnek egymással.

1'3. Támogató részéróI a ...12013. (... .) Főv.Kgy. számu hatźrozat ťe|hata|mazta a
Főpolgármesteľt, a Kedvezményezett részétó| a Képviselő-testület a ...120|3' (.. ...) sztlmu
hattĺrozataťe|hata|maztaaPolgármesterta jelenmegállapodása|áírtsára.

l Az együtľműködési megállapodások pályázatonként külön-kiilön kerülnek megkötésľe.



2. A'7, együttműktĺdés tárgya

2.1. Jelen megállapodás a|źńrásáva| Felek megállapodnak abban, hogy az 2.2. pontban
szereplő projekt előkészítése és megvalósítása érdekében egyiitt kívrínnak működni.

2.2,. Támogató a 1573120|3. (Ix. 26.) Főv.Kgy. szźlműhatározatával döntött arról, hogy a
Kedvezményezett részéte a jelen megállapodás mellékletét képezó és attól e|vá|aszthatat|arl
pályázati dokumentációban foglalt r'árosrehabilitációs pĄekt megvalósításához legfeljebb
59.100.000 forint összegű vissza nem térítendő, a megvalósítást követően a Támogatási
S zeľződés szeľinti elj aľásrendben fo lyó sítandó támo gatáss a| j áru| hozzá.

2.3. Jelen együttműkĺjdési megállapodás célja a nyertes pá|yázat megvalósításźta, valamint
az a1lhoz lllegítélt tánrogatási összeg folyósítására és felhaszníi]ás1rľa ir/rnyLrló Tárrlogatási
Szeľzodés előkészítése.

2.4. A támogatás összege az a|ábbi projektelemekre - az a|ábbi kciltségbontás szerint -

fordítható:

3. KtitelezettségváIlalás

3.1. Kedvezményezett kötelezettsége a Támogatási Szeľződés megkötéséhez a Pá|yźnati
Felhívás szeńnt szĺikséges feltételek legkésőbb 2014. februaľ 28-ig történő teljesítése, és az
ehhez kapcsolódó előkészítési kĺiltségek fedezetének biaosítása.

3.2. Felek rogzít1k, hogy a Kedvęzményezett által benyújtott pá|ytuat a Tźlmogatő
tulajdonában álló ingatlan(oka} éľiní nem érint,'

3.2.l. A Kedvezményezett által benffitott pá|yázatban foglalt, Trímogató tulajdonát képező
íngatlan(ok) adatai:

, A 3.2. számú ľendelkęzést a nyertes pźlLyźzat taľtalmának megfelelően - a Fővárosi Közgyű|és vonatkozó
határozatában rögzitett, tulajdonosi hozzáĘáĺru|ása esetén - kell alkalmazni, amennyiben a nyeľtes pźiyźzat a
Támogató tulajdonában álló ingatlant nem éńnt, ugy a 3.2 számú rendelkezés alpon!.ainak atka|mazására
értelemszenĺen n incsen szükség.

Projekt főbb

taľtalmi elemei
Fľĺrjektelem
megnevezése

Teruezrtt kö|tségek

Támogatás onrész Osszesen

Epítés és

eszközbeszenés
t ' Epítés 42 100

44 100
0

0
42 r00 44fi0

2. Esň<oňeszęrzBs 2 000 0 2 00c

Nem beľuházási

tevékenység
Eryéb szo|gátaĹĺsok

Ęénybevétele
(KözisségépÍő
pľogamok sreľvezese)

l4 000 14 000 0 0 14 00c 14 000

Előkészítés Szakmai srclgáItatasok

isenvbevétele
500 500 0 0 s0c 500

I,ebonyo|ítás Szakmai szo|gáltatísok

Ęénybevétele
s00 500 0 0 500 500

Osszesen: 59 100 0 s9 100



a) Helyraj z i szttma; 3 47 05
b) Címe vagy fekvésének pontos kcĺrĹilhatárolása: Budapest VI[. kertilet II. János Pá| pźtpa

tér- jätszotér
c) Támogató tulajdoni hányada: l00%
d) osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostársak megnevezése és fulajđoni hányada: -

e) osztatlan közös tulajdonra vonatkozó, kizárólagos haszná|at rendezéséľe létrejött okirat
megnevezése, kelte, esetleges további azonosító adatai: -

3.2.2' Támogató jelen megállapodás a|äirtstna| - a Fővárosi Közgyiílés l573lf013.(IX.26.)
sztnĺru határozata a|apján támogatja a főváľosi tulajdont éľintő, jelen megźi|apod'äs 2'2
pontjában foglalt projekt megvalósítását. A Kedvezményezett köteles a projekt engedélyezési
szintĹr terveit 2014. febľuár 28-ig elkészíteni, és a Főváľosi onkoľmányzathoz tulajdonosi
llozzćt1áru|ásra bcllyúrjtani. A bellyťrjtott tcrvclĺct Tĺrnlogirtó halaclólĺtalarrLrl e1bíl.álja ćs dönt a

tulajdonosi hozzájártllás megadásának kéľdésében. Ezt elosegíterrdo Támogató váIlalja, hogy
Kedvezményezett a 2.2 pontban fęlsorolt tartalmi elemekre vonatkozó engedélyezési szintű
tervei tervezeteinek véleményezésére, folyamatos szak'nai konzultációra a Yźrosépítési
Főosztályan keresztiĺl szakmai egyeztetések keretében lehetőséget biztosít. A Támogató
tulajdonosi hozzäjáru|ását adja jelen megállapodás 2.2. pontjában foglalt pľojekt
megvalósítása céljából a Támogató tulajdonában |évt5 3.2.1. pontban ^megjelölt ingat|an|
ingat|an tulajdoni hányad/ ingatlan kizarólagos hasznä|atźhaĺ á|Iő rész' vonatkozásttban a
Támogató á|ta| előzetesen jóvahagyott engedélyezési terveknek megfelelő hatósági
engedélyek és egyéb sztikséges hozzájáru|ások Kedvezményezett által torténó beszerzéséhez.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 3.2.1 pontban megjelölt ingatlan kivitelezési
munkálatok elvégzése érdekében töľténő igénybevételének fęltételei ktilön kęrĹilnek
megfiatźroztsra. A 3.2.1 pontban megjelölt ingatlanon a beruházással kapcsolatos
munkálatokat a Kedvezményezett a TámogatásíSzerzőđés megkötéséig nem kezdheti meg.

3.23.4 Kedvezményezett ktltelezettséget vállal arra, hogy a Támogató tulajdonában lévő
ingatlan tulajdonostarsainak a projekt megvalósításźůloz szĺikséges engedélyeit, tulajdonosi
hozzájáĺll|tlsait beszeľzi és tudomásul veszi, hogy amennýben ezen kötelezettségének akar
önhibájan kívtil nem tud eleget tenni, úgy jelen megállapodás 3'3 pontjában foglaltak
megfelelően iľanyadóak. Támogató ktitelezettséget válla| atta, hogy a tulajdonostarsak
sztikséges ny1|atkozatainak beszerzése érdekében a Kedvezĺrényezette| egyĹĺttműködik.

3.2.4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennýben a benýjtott pźĺ|yźzat a
Támogató tulajdonábarr tLI|ő ingatlan(oka)t érint, a Projekt megvalósítása az ingatlan
vonatkozásában Kedvezményezett oldalan tulajdonjogot nem keletkeztet. Kedvezményezett
tuđomásul veszi, hogy a Projekt megvalósításáva| létrejĺivő vagyonnövekmény _ eltérő
megállapodás hiaĺryában - olyan arányban keľtil a Támogató tulajdonába és az értékét a
Támogató olyan mértékben aktivtůja, amely aľányban tulajdona az ingat|an' amelyen a
vagyonnövekmény létrejcin. Ezen vagyonnövekmény vonatkozásźtban a Kedvezményezett
semmilyen jogcímen követeléssel nem é|het, ana vonatkozólag a jövőben semmifele igéný
nem támaszthat. A Támogató és a Kedvezményezett - a Projekt megvalósításának esetleges
speciális ktirĺilményeire tekintettel - e tźxgyban további külcin megállapođást köthet.

3.3. Amennýben a jelen megállapodás 3.1. és 3.2. pontjában szereplő kötelezettségek a
Kedvezményezet1hibájából adódóan nem teljesii|nek, ezá|tal a Támogatási Szerzodés 20|4.

' e' 3.2.l . pontban fogla|takkal összhangban értelemszenien kiváIasztandó a megfelelő szövegrész.
o Ezęn ręndelkezés kizárő|ag a 3.2.|' pontban foglaltak szerinti osztatlan közös tulajdonú ingatlan éńnteťtsége
esetében, kizárólagos haszná|atra vonatkozó megállapodás hiányábanrésze a szerződésnek.



maľcius 31-ig nem kerül megktĺtésre, ez esetben a jelen megállapodás 1.2. pontjában szeľeplő
támogatói döntés hatźůytl/- veszti és a Támogató nem vállal kötelezettséget az aktuális
pá|ytaati kiírás keretében megítélt támogatás KedvezĺnényezeĹI részére töľténő folyósítására.
Támogatási Szerzőďés megkĺitésének hianyában nincsen lehetőség a Projekt előkészítési
költségeinek Kedvezm ényezett részér e tĺjrténő megtérítéséľe sem.

3.4. A Támogató vá7|a|ja, hogy a Támogatási Szerződés jelen együttműködési
megállapodás 3.3. pontja szerinti meghiťrsulása esetén megvizsgálja a meghiťrsult pľojekt
megvalósításának - akár újabb pá|yázati felhívás a|apján töľténő - támogatási lehetőségét és

biztositja, hogy költségvetésében 2015. december 31-ig rendelkezésre á|1 a projekt
megvalósításhoz szükséges jelen együttműködési megállapodásban meghatározott összeg.

3.5. Tánlogató tLtĺ]oIllásLtl rcsz-i, hogy a pľo.1clĺi tllcgr,alósítása soľáI,i a llclll tLLlajLlonlit

képező ilrgatlanon nregvalósuló vagyorrnöveknrérry az érintett ingatlan tulajdonosárrak vagy
tulaj donosainak tulaj donába kerül.

3.6. Kedvezményezett vá|Ia|ja, hogy a Trímogatási Szeľződés megkotése esetén legalább a
Pályázati Felhívás előírásai a|apján szükséges keľületi öneľő osszegét bĺztosít1a a
k<iltségnem ek ar ány tnak megtartás áv al.

4. Az egyiĺttmĺĺkiidés időtaľtama

4.1' Jelen együttműködési megállapodás hatá,|ya a Felek á|ta| tlrténő a|áirása napján
kezdőđik, és a Támogatási Szerzőđés 2014, maľcius 3I-éíg való megkötése esetén tewezetten
2015. december 31-ig, illetőleg a Projekt |eztlrásánaknapjáigtart.

4.2. A Támogatási Szerződés megkötésének fenti hatĺíľidőig való elmaradása esetén is
fe|ek az egytittmfüĺ'dést 2015. december 3l-ig fenntartják, figyelemmel a jelen megállapodás
3 .4. p ontj ában fo glaltakra.

5. Az egyiittmíĺkiidés menete

5.l. A Támogató a jelen megállapodásban foglalt pĄekt előkészítése és végrehajtása
érdekében szfüséges szakmai egyiittmrĺködés fővarosi koordináciőjara a Főpolgármesteľi
Hivatal Varosépítési Főosztályát jelöli ki.

5.2. A Kedvezményezett a jelen megállapodásban foglalt projekt előkészítése és
végľehajtása érdekében szĹikséges szakmai egyĹĺttműködés keľületi kooľdináciőjara a RévS
Zrt..t és a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiíľosi Polgáľmesteľi Hivatal Varosfejlesztési
és Ügyosztályát jelöli ki.

5.3. Felek a jelen megállapodás hatálybalépését kĺjvetően egységes, aktív kommunikációs
tevékenységet végeznek, mind a lakosság, mind a szakma sztmńra biztosítjak a nýlvánosság
feltételeit, ezźńta| tciľekednek a városrehabilitációs projekt társadalmasításaľa.



6. Egyéb ľendelkezések

6.1. Kedvezményezett a kommunikációs aktivitása soran (sajtóközlemény, tervismertetés,
lakossági Íórum, stb.) köteles feltt'intetní aú. a téný, hogy a Projekt Budapest Fővaros
onkormanyzatáĺak tźĺmogatźstĺva| valósul meg. (Budapest Fővĺĺros tźmlogatásáva|,
TER..KoZ páIyázat).
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