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Képviselő.testĺi let e számár a

Tisztelt Képvĺsel&testĺilet!

L Előzmények

A Képviselő.testület a 641201'3. (n.27.) szttmuhatározatźlbaĺ döntött arról, hogy elindítja a Budapest-
Józsefuáros Európa Belvárosa Kultuľális-gazdastry Fejlesztési Pľogram II. elnevezésĺi pľogramot (a
továbbiakban: EUB II.).

A Föviáľosi Közgyiílés 2013. március 27-én megalkotta a Fővárosi Varosrehabilitációs Keľet
felhasználásźnak szabáIyairól szóló 27l20I3. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletét, mely 2013. május 3-rín
jelent meg TÉR_K)Z cimeĺés lépett hatáIyba.

Mindezek a|apján a Képviselő-testiilet a I53/20I3. (V.08.) szźlnĺń hatźlrozatában döntött arról, hogy
részt vesz a fenti pá|yénaton, és a 27412013. (VII.17.) számú hatźtrozattban elfogadta a páIyázat
adatlapjćú és annak mellékleteit, valamint a projekt megvalósításában résztvevő partneľek
(tarsasházak, Fővĺárosi Vízmĺĺvek Zrt., Civi|ek a Palotanegyedért Egyesület) körét.

A Fővárosi KozgyűIés az I573l20I3. (09.26.) számű hatátozatában megállapította a fővárosi
támogatásokat, amely aIapján ,,Európa Belvarosa program II., a Palotanegyed Kultuľális
Vĺárosmegújítása'' elnevezésű projektre összesen 3I7.51'6,0 e Ft tamogatást ítélt meg.
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A képviselő-testiileti iilés időpontja:2ll4.június 1 1.

Tárgy: Javaslat a ľBn-roZ,,L,, páiyázatta|kapcsolatos diintések meghozataláľa

A napirendet nýlt ülésen kell targyalni, a határozat e|fogadásźthoz minősített szavazattöbbség
szükséges.

ErcrÉszÍrÓ SzERVEZETI EGYSÉG (NÉv, szIcNó): VÁnosľEJLEsZTÉsI És FŐÉpÍľÉSZI ÜGYoszTÁLY
FoÉpÍrÉszl IRool,

KÉszÍrpĺĺp (ÜcvIxrÉzo NEvE): TURoCZI ľÍueł*Ý
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉ].łYELiNEM IGÉNIYEL. IGAZoLÁs:

"* 
Ą- I:^ .\

,,. *..p -ł r 

'łrL---l--

20il, JUl'ł Ü 1'
ą*-\

JEGYZO

Vá ľos gazd á| kod ás ĺ és Pénzĺi gyi Bizottsá g v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi

Hatźrozati jav as|at a bizottság' szźLmára:.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
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A Képüselő-testiilet a 39712013... (xI.06.), a Fővarosi K<izgyíĺlés. |816ĺ2013. (xI.14.) számú
hatźrozatźlban döntött a Főváĺosi onkormányzat és a Józsefuárosi onkormáĺyzat kozott kötenđő
együttműködési megállapodásról, mely a Felek részérő| a|álrźsra került. Ezt követően a Felek az
egyĺittmfüöđési megállapodás I. szám,(l módosítását is a|áirtźk', figyelemmel a Képviselő-testiilet
92l20I4' (V. 14.), a Főváľosi Közgyiĺlés 20712014. (02.26.) szźtmtĺhatźtrozatźlban foglaltakra.

A Képviselő-testtilet 46I120I3.(XII.18.) szćm,6hattrozata a|apjánaz Együttműködő partnerekkel is
a|áírásĺa kertilt azEgyittmiĺkĺidési megállapodás.Ezt követően a Képviselő.testtilet 92/2014. (V.14.)
számí hattrozatában döntött a projekt megvalósításara vonatkozó a Fővarosi onkonĺrĺányzattal
k<jtendő Tráľnogatási szeľződésről.

A Képviselő-testtilet 27412013. (Vil.17.) szźtmllhatźtrozatźnak 3. pontjában úgy döntött, hogy,,nyeľtes
pźiyázat esetén az ,,Eurőpa Belvarosa Program II., a Palota negyed Kulturális Városmegújításď'
elnevezésű projekt és a TER-KOZ péiyázat ,'B'' jelíi komponensre benýjtott pá|yázat(ok)
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Rév8 Zrt-t bizza meg, <isszesen 19 685 e Ft + áfa
összegíĺ megbizési díjj a1.''

il. A beteľjesztés indoka

A Fövarosi Vízrrrűvek Zrt', miĺt egyĺittműködő partner 2014. május 29-énke|t elektronikus levélben
(1. szdmú melléklet) jelentette be, hogy nem tartanak igényt a továbbadott tźlmogatźlsra' ĺjnerőből
kívánják megvalósítani a közmű felujítást.

A Civilek a Palotanegyedét Egyesület (CaPe) 2014, ápńlis 30-án kelt levelében a fő
kezdeményezéseit ismerteti és felhívja a figyelmet a Mikszáth Ká|mtn tér felviľágoztatźsźra
ktilönösön a szökőlĺit felujításara, amely a Palotanegyed kiemelt forgalmú köaerének
k<izö sségformáló eleme.

A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) intézményvezetoje támogatási kérelemmel foľdult az
Önkormĺányzathoz a Horanszky u. 2I' szźlm alatti JátéknáÍ Bölcsőde játszóudvarának és az uđvan
alváshoz szĹikséges kiságyak felúj ítása érdekében.

Vasas Mĺivészegyiittes Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az onkonĺlányzathoz a nyitott
közösségi tér mfüödtetése és kulturális programok ľendezése céljából.

Fentiek alapjan a Képviselő-testiilet đöntése sziikséges a Fővárosi Vízmiĺvek Zrt. visszalépésének
elfogadásáról, mely maga után vonja a Képviselő-testület 2014. májls 14.én tfugya|t támogatási
szerződés mellékletét képezó költségterv módosítását is'

Ezen túlmenően a koltségvetés módosítása során figyelembe kell venni a CaPe javaslattú, a JEB és a
Vasas Művészegyüttes Alapítvány kérelmét is.

Fentiekről a Képviselő-testület döntése szükséges, továbbä d<jntést igényel az egyittműködő
paľtnerekkel kötendő Trámogatásí Szerződés, valamint a Rév8 Zrt.-ve| kötendő, projektmenedzseri
feladatok ellátásáról szóló megbízási szerzodés elfogadása.

III. Tényállásĺ adatok

A Míkszáth Kálmán téri szokĺĺlnit eredetileg fenntarthatatlan műszaki konstrukcióban keľtilt
kialakításra, a felújítás cé|ja az elawlt kiszolgáló miĺszaki infrastruktura, fenntarthatóan mriködtethető
korszerĺi kialakítása. A felujítás becsült költsége 5.000,0 e Ft.

A TÉR_KO Z pźiyázat kiemelt céIja a város köztereinek, közösségi létesítményeinek könryezettudatos,
helyi társadalmi kohéziót erősítő, a kdĺryék tarsadalmi folyamataira pozitív hatást gyakorló
megujítása. Tekintettel arra, hogy a fiővarossal való Támogatźsi szerzódés megkötéséig annak 1'arta|ma

bővíthető a fentiek alapjźn a meglévő költségvetés keretében a TER_KOZ ,N, jelťi pźiyánatba
beépítésre került a Mikszáth téri szcikőkut, amely közösség formáló Szerepe mellett hozzájáru| a váľosi
hősziget csökkentéséhez és a mikroklíma javításźůtoz.

A Játékvár Bölcsődében a játszóudvar, valamlnt az udvań a|váshoz hasznźit kiságyak felújítása
szükséges. A felújítás keľetében összesen 80 db kiságy váz felújitása, sodronyok cseĘe, źryy|ábta
gumikupak helyezése, a kiságyak festése indokolt, valamint a játszőudvar felujítása is, mert nem felel



meg a jelenkori igényeknek, elvárásoknak. A felujítások, az udvari, kerti játékok cseľéjére, lombos fa,

dísznövények ültetésének költsége 6,760,0 e Ft, melyek megvalósítása a gyennekek szabad levegőn
való aktív és passzív kikapcsolódását szolgálja.

Vasas Művészegyüttes Alapítvány cé|ja a Kőfaragó utcai intézményÍikben olyan nýtott közösségi tér
működtetése, amely Józsefuaros polgárai és tanulói számtra fontos kulturalis értéket teremt.

Pľogramjaik közĺjtt szerepel a Vass Lajos Szimfonikus zenekar oktató koncertjeinek, a Vasas Tránckar

néptánc oktatás megľendezése, jeles napokhoz, ünnepkörölłüöz kotődő családi pľogĺamok
megvalósítása, Szabadegyetem fonnájában előađások szervezése, civil szervezetek és iskolak szźlmára

terem biztosítása. Mindezek mellett gyermek-énekkar és középiskolások részére közösségi szo|gźiat
program elindítását kezdeményezik. A Palotanegyed fesztivál alkalmával szoros együttmĺiködésben
néptánc oktatás megrendezésével és egyéb programjaival színesíti a rendezvénysorozatot. Az
intézményben mfüödő nyitott közösségi tér hozzájźruI a Gutenberg tér logisztikájĺínak emeléséhez is,
hiszen találkozóhely funkciója mellett biztosítani tuđja a térről hianyzőkjszolgá|ó infrastruk|urát.

A páIyźnat megvalósítása érdekében szfüséges az együttmiiködő partnerekkel mielőbb megktitni a
projektelemek megvalósításara vonatkoző támogatźtsi szerződést, annak éľdekében, hogy a kivitelezési
munkálatok és soft programok még az idén elkezdődhessenek. A társasházakkal kötendő támogatási

szerződés tartalmi elemeit az előterjesztés 2. sz. melléklete, a CaPe-val kötendő szerzodés tartalmi

elemeit az e|őteqesztés 3. sz mellé klete képezi.

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, a Józsefuarosi onkormányzattal kötendő tĺámogatási szerződésľől

a Fővarosi Közgyulés 2014. június hónapban taľtandó iilésén fog döntést hozni.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet tekintettel a Fővarosi Vízĺniĺvek Zrt. visszaIépésére nem kĺit támogatási

szerződést aZrt.-ve| a pĄekt keretében vtztkozmu cserejének megvalósításrára.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testiilet a 92l20I4. (V.14.) szźmű hatérozatźnak 3. pontjában

elfogadott projektelemek közül törli a közművek felújítása' cseréje sort. Ezzel egyideju|eg az

előzőekben ismertetett trámogatás iránti kérelmek alapjan a progľamelemeket egyĺészt |rlegésziti a
VBT területen köaerületi elemek megújítása a Mikszáth téren, melyet a Józsefuiírosi Közteriilet-
feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálaton keresztül valósít meg 5.000,0 e Ft <isszegben. Másľészt
kiegészíti a VBT terĹiletén közösségi intézrnények megújítása (Játékvár Bölcsőde) elemmel, melyet a
Józsefuĺárosi Egyesített Bölcsődéken keľesztiil valósít meg6.760,0 e Ft összegben, illetve hannadrészt

kiegészíti nyitott közösségi tér mfüödtetése és kulturális programok rendezése táÍgw nem beruházási

tevékenység elemmel, melyet a Vasas Míĺvészegyüttes Alapítvĺány számźtra támogatás biztosításźya|
valósít meg 2'000,0 e Ft összegben'

A fenti módosításokkal a megítélt fővárosi támogatási összeg (317.516.000 Ft) és a társasházak
partneri önĺész összege (182.123.508 Ft) nem vtitozík.

Az előterjesztés .4. sz, mellékletét képezi a projek!. pľogľamelemeinek költségmegoszlása, mely
tartalmában az onkonnźnyzatunk és a Főváľosi Ônkormányzat kotendő támogatási szerződés

mellékletét fogja képezni.

A Képviselő-testtilet elfogadja a társasházak,kal kötendő partneń támogatási szerzodést (2. szźmu
melléklet) oly módon, hogy a megvalósításara megíté|t 317.5|6.000 Ft összegű támogatásból a

12o'763.O08,- Ft összegęt ź,ład és 59.860.500,- Ft összegiĺ önkormányzati forrást biztosít a partnerek

180.623.508,- Ft összegű önĺész biztosítása mellett.

A progľamban résztvevő tarsasházak az a|ábbi feldítási munkákľa számolhatjfü el a támogatást:

ProjektflÍbb
tsrtalmi
elemeĺ

Részelem
megnevezése

Felújítdsi munka
Osszesen

(Ft)

I Bródy Sándor u. 30/a'
Az utcai homlolęąt, bejárati kapu, díszes bejárati előtér,
korfolv os ók felúi ít ds a

I8 207 138

2. Bródy Sándor u. 36. Áz utcai erkély, fiiggőfolyosó és udvaľi homloleatfelújítdsa 5 429 665



3. Gutenbeľg tér 2.

A bels ő homlolęat fehij ítás a: falfeltiletet liłggőfolyosók
felúj ítds a, korlótok Íelújítás a lakatos munkólłal, v as-iiveges
szerkezet felúiításą

I0 480 406

4. Gvulai Pól u, 1.

A kiilső homlolaat foldszinti sáuj ónak felfi ítósa; belső udvari
homlolĺzat felĺűj ítása ftggőÍolyósóval; belső udv ar parkosítasa;
kerékpórtárolók létrehozása; kąpubeiórók meflúi ítós a

44 170 779

5. Gvuląi Pól u. 9,

Az utcąi homlokząt lábazati párkanyig, pince portálok
e gł s é ge s ít és e ; b ej ár ąti kapu felúj ít ás a ; kapualj t elj es
rekonstrukcir5ia

6 012 656

6. Horánszkv u. 3, A ktlső homlolgat, belső udvąr és belső homlolĺzatfelújítása 4 s00 000

7. Horónszkv u. 4.
Az épiilet utcai homlolęatónakfellĘítása; belső udvari
homlolcząt felúiítasa

30 230 030

8. Horánszkv u, 8.

Az I. emeleti osztópárkányig a lábazat kapilláris talajvíz
nedvesedés megsziintetésĺźvel az utcąi homlolaat és korhű
b ei ár at i kapu fe lúi ít ás ą

4 053 68r

9. Kőfarugó u. 5.

Kiil s Gbelső homlolĺzati abl ąkok kłłls ő feltłletének mázo lás s al
tt)rténő, kĺłls&belső homlolęat, kőpárkanyot kapualj, kapu'
lépcsőhaz, elektromos hőlózat felúj ítás a

20 289 867

10. Kőfaragóu I0. Az épül et ut cai homl okząt őnak felúj ít ós a I6 608 541

II. Kľúdy Gyula u' 2' Homlolaatfelújítása I5 650 096

12. KrúdyGyulau.5, Kapu, felúj ítósa, esővíz ejtő csatorna földszinti reszének cseréje,
hil s ő homl o kz ąt fe W ít ás ą a j el enl e gi fe lĺil et 2 0%- i g s 000 000

13. Krúdy Gyula u. 6. Homlokzat felújítdsa r7 822 875

14. Krúdy Gyula u. 20,
BeIső udvar, kerékpártórolók létrehozása, udvari terasz
felúiítása

3 153 132

15. Lőrinc pap tér j. A t órs ąs hóz u dv ar ána k fe lúj ít ás a 4 575 395

16. Milrszóth tér 2,
Belső udvarfelújítősa: burkoląt létesítése, árnyéki evelő és

futónŤvények ültetés e Az épiilet utcai homlokzatónak felúj ítós a
4 827 867

17.
Puskin u. 24.-Bródy
Sóndoru. ]4.

Az épiilet utcąi homlokzatának felújítasa 51 452 508

18. RökkSzildrdu.5, A bejórati kapu korhű restaurálása, kapualj és lépcsőház
felúiítąsą

5 092 325

19. Rökk szilárd u. I I, Az épület utcąi homl okz at ának felúj ít ás a 20 887 064

20. Somogłi Bélą u. 7. Homlokzat felújítása I 969 604

21. Somogłi Béla u. 17. Az épület utcai homlokzatdnak felúj ítás a 27 311 848

22. Somogli Bélą u. 22. Homlokzat felújítása 18 105 002

23. Szentkirályi u. I7. Az épiilet utcai homlokzatának felúj ítós a I2 416 536

', ,1 Vąs u. 18. Belső udvarfelújítása 6 000 000

Mindosszesen 361 247 015

A Képviselő-testiilet dönt a Civilek a Palotanegyed Egyestilettel paľtneri Támogatási szerződés
megkötéséről (3. sz. melléklet), azza|, hogy a megítélt 317.516.000 Ft <isszegű támogatásból a
4.800.000 Ft-ot átad és 1.200.000 Ft <inkormányzati forrást biaosít.

A CaPe az a|tlbbiakban foglaltak progľamokľa számolhatja el a támogatást:

A ,,Mi Biiszke Bródy Sóndor utcaíak program,,
A CaPe-n belül kialakuló utcaszövetség intéznényesített formában tudja biztosítania negyed életében
résztvevő szereplők - helý kisvállalkozók, kereskedők, lakók, befektetők, szakmai érdekképviseletek,
intézmények _ közötti vélemény nyilvánítást, együttmíĺkĺidést, valamint a pľogľamok kialakításában és
megvalósításában való résméte|t, és a negyed hosszú távú ferurtarthatőságti is elősegíti. A
megvalósítás 4 tervezett f,ázisból tevődik össze'



Első fĺńzis: az ltca szellemi, kulturális örökségét feldolgozása, az ewes konkrét épületekhez
kapcsolódó kulturtöľténeti, viárostörténeti és emberi vonatkozások feltárása, bemutatása az épületeken.
- üres portálok feltĺiltése,
- ttLjékoztatő kis táblak kihelyezése,
- aszfaltfestés,

- interaktív utcakép webes felületen .

Második fázis: városi játék megvalósítása helyi vállalkozók, intézmények, civil szervezetek
bevonásával. A játékon arészllételönkéntes és a játékosok alapvetően önállóan játszfiatnak, cél hogy a
játékosok jobban megismerjék az utcát, személyes kapcsolatba kerüljenek a helyi szo|gá|tatőt'ka|, az
utcában mfüödő cégekkel, intézĺnényekke|, akát vállalkozó szellemű
Haľmadik fázis: részben aZ első fázisban |ezajIó kutatásokat felhasználva, részben pedig ĺinálló
kutatómunka után egy ,Bródy-sétď' <jsszeállítása, mely kifejezetten a Bródy Sĺándor utca város- és

kulturtörténe tét ďol.gozza fe|.

Negyedik fázĺs : Kis-fesztiválok,'Bródy piknikeľ' megľendezése.

Prosramelem
Fővarosi
támogatás

Kerületí
önĺész

Együttmĺikö-
dő partner

önĺész
Teljes költség

Mi Büszke Bródy
Sandor utcaiak Program

2 400 000 ó00 000 0 3 000 000

A,,Megélt Ttiľténelem Pľogľam''
A projektelem céIja, hogy hozztjáru|jon a megélt személyes történelem megismeréséhez-
megismertetéséhez, az itt élő emberek történetein keresztĺil. Ennek érdekében tarsashazakban
időjaľásálló nagyméretiĺ tabló kihelyezése, mely az adotthäzat mutatja be _ kultunöŕéneti, építészeti,
vaľostörténeti aspektusból.
Az első lépés felkutatni a tervrajzokat, felgöngyö|íteni az építéstörténetet, rámutatni az épület
szépségeire, bemutatni sorsát, tĺjrténeteket gyujteni a lakókról stb.

A kutatás végeređményét összegzi a kihelyezenđő tabló, ami egyfelő| disztźlrgy, ezért elsődleges

szempont a nív.ós kivitelezés, a gľaťrkai tervezés, a keretezés, a fényképaľya9 <isszeválogatása'

Másfelől viszont infonĺrációs tábla is, amely nemcsak a házba bejutó kíváncsiskodók vagy az ide
érkező vendégek tájékoztattsára szo|gáI, hanem az ott élők ismęľeteinek bővítését, illetve aházhoz _

me|y az otthonukat jęlenti _ való kötődésük kialakulását is segíti.

Programelem
Fővĺárosi
támogatás

Kerületi
ĺinrész

Egytittműkö-
dő partner

önĺész
Teljes költség

Megélt Történelem
Program

2 400 000 600 000 0 3 000 000

A Képviselő-testiilet a ttlrgyi program és a ,,Játszőtársak, a II. János Pál pápa tér közösségi célú
megújítása'' pá|yázatok projektmenedzseri feladatainak e||átźsźrya| a Rév8 Zrt.-t bizza meg, f0I4.
július l-től a pľojekt elszámolásáígtart, bruttó 25 millió Ft összegben (ebből 20l4.|f.3I-ig 19 millió
Ft, 20 1 5.09.30-ig 6 millió Ft felhaszrálással).

v. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása

A döntés céIja: aľÉn-roz pá|yäzat keretében a Főváľosi VízmÍĺvek Zrt. vísszaIépésének elfogadása,

az ,,EurőpaBelviĺrosa proglam II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújításď'projekt megvalósítása,

a pá|yázat tartalmi elemeinek bővítése a megítélt támogatás és a Képviselő-testiilet által korábban

elfogadott önkormányzati onrész megtartása mellett, a Fővárossal és az egyiittmiÍkddő partnerekkel a

projekt megvalósításara támogat ási szerződés kĺitése.

A fentiekben foglaltak a|apján meglévő címen belül átstrukturéiźsra kerül a tĺámogatás és az ĺjnerő

összetétele' az egyittmiiködő partnerek önĺészének megtartása és a megitélt támogatás va|amint az



önkormĺányzati önľész összköltségének megtartása mellett. A saját forrás és a tiámogatás
átstrukturálása miatt az a|źhbi költségvetés módosításra van sziikség az e|őter1esztés 4. szźtmil
mel lékletéb en r ész|etęzettek szerint :

A 11605 cím - önként vállalt faladat _beruházási (utak felújíťása) e|őlĺányzatát 19.518,0 e Ft-tal
megemelni, a beruházźtsi (közművek felújítása) előiľtnyzatźú 4.300,0 e Ft-tal csökÍ<enteni, az
lntézmény ťlnanszíroztts e|őirźnyzatát (JKFVSZ 5.000,0 e Ft, JEB 6.760,0 e Ft) előirányzatát IÍ.760,0
e Ft-tal megemelni, a működési célú trámogatások államhtztartáson kívüIĺe (Vasas Művészegyüttes
Alapítvrány támogatása) e|őirźnyzatát 2.000'0 e Ft.tal megemelni, a beruházások előirányzattútartalék
címen 28'978,0 e Ft-tal csökkenteni szükséges.

A CaPe-el partneri Támogatási szerződés megkötése érdekében a 11605 címen belül a dologi kiadási
eIóiráĺyzatról 6.000,0 e Ft átcsoportosítása szükséges a míĺködési célú támogatások államháztartźson
kívülľe e|őtr ány zatr a.

A projekt utófinanszírozźsű, ezért a megvalósĺtźshoz sziikséges fedezetet javaslom az átmenetileg
szab ađ p étueszközok terhére me gelőlegeani.

vI. Jogszabályikiĺľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helý önkormányzatairól szőIó 2011. évi CLXXXD(.
törvény a 41. $ (3) bekezdésén és a 107. $-rán alapul.

Kéťiikaza|ábbihattrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. a Főváľosi Vízmíĺvek Zrt' (széT.he|y:1|34 Budapest, Váci út f3.27., cégsegyzékszám: 01 10
04255L) visszalépése miatt nem köt támogatási szerzőđést az ,,Earőpa Belvarosa pľogram II., a
Palotanegyed Kultuľális Varosmeffiítása'' elnevezésű projekt vizíközmu cseĘének
megvalósításĺára.

Felelős: Polgárrnester
Hatáľidő: 2014. június 11.

2. a) mőđosítja a 92120|4. (V.14.) sztlmű képviselő{estületi hatálrozat 3. pontját oly móđon, hogy az
Európa Belvárosa Progľam II., a Palotanegyed Kulturális VárosmegĘítása,, elnevezésű projekt
megvalósításában részt vevő együttműkĺjdő partnerek önrésze 182.123'508'- Ft, és a megítélt
317.516.000,. Ft támogatásból számuk'ra 122.263'008,- Ft támogatást átad és a 122.433.750,- Ft
önkonĺrányzatí sajźń forrást az a|ábbiak szerint biaosítja:

- utak felújítása és a mĺĺszaki ellenőrzés díja [Bródy Sándor utca (Gutenbeľg tér- Vas utca közötti
szakasz' Puskin utcai csomópont), Gutenberg tér (az EUB I nem érintett része)]: bruttó
36.453.248,-Ft;

- közterületek tájépitészeti elemeinek megújítása:
- Bľóđy S. u. _ Vas u' - Horĺánszky u. csatlakozásábaĺ ,,KoZ TÉR'' kialakítása,

növénýelepítés, utcabúto'ľok elhelyezése 3 20.000,- Ft,
- Pollack M. tér ,šOZ-TER'' kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 2.340.

000,- Ft,
- Gyulai Y.u.,$Öz_rÉR'' kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 700.000 Ft,
- a VBT teľtiletén köZterületi elemek megíjitása, Mikszáth téri szökőkut felujítása 5.000.000,-

Ft _ Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálaton keľesztĺil,
- a VBT területén közösségi ntézmény felújítása, Játékvár Bölcsőde közösségi célú

megujítása 6.760.000'- Ft _ Józsefuárosi Egyesített Bölcsődéken keresztiil,



- nem beruházási célú, köz<isségformáló kiegészítő elemek összesen 4.600.000'- Ft;- a Civilek a
Palotanegyedért Egyesület, a JóHíR Józsefuarosi Nonprofit Kft., a Vasas Művészegyüttes
Alapítvany bevonásával;

- a Varosľehabilítációs Bevatkozási Területen a tarsasházak köZteríilethez kapcsolódó épületľészek
megújítása: 59.860.500'- Ft;

- projektmenędzsment díj: 5.000.000,- Ft;
- közbeszerzés díj : 1.000.000'- Ft;
- kommunikáció díi: 400.000,- Ft.

Felelős: Polgármester
Hatáńdő: 2014. június 1 1.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormányzat kiadás 1 1605 cím _ önként vállalt fa|adat _ a
beruházások e|őirányzat tartalék e|óitnyzatáĺő| 28.978,0 e Ft-ot, a beruházási (közmĺĺvek
felújítása) e|őirźnyzatáről 4.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a bęruhtuási (utak felújítása)
e|olrányzatára 19.518,0 e Ft-ot, a mfüödési célú támogatások államháztartáson kívtilre (a Vasas
MiĺvészegyĹittes Alapítvtny támogatása) előirányzatára 2.000,0 e Ft-ot, a ťlnarĺszírozási
felhalmozási célú kiadason belÍil az iĺźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|ólrányzatra 5.000,0 e Ft-ot a Jőzsefvźtosi K<jzterület.felügyelet és Városüzemeltetési
Szolgálat tátmogatása, és 6.760,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék támogatźsa címen.

c) a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ önként vźi|a|t
feladat _ bevételi felhalmozási finanszírozási bęvételen belül az iráĺyítőszervl támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlán történő jóvźńrtsa elólrtnyzatát és ezze| egýdejűleg a
kiadás felújítási e|őkáĺyzatát 5.000,0 e Ft-tal megemelí a Mikszáth téri szökőkut felújítása
címen.

d) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ önként vállalt feladat _ bevételi
felhalmozási finanszíľozási bevételen belül az lráĺyítószewi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźtmlźľ' történő jóvákása e|őkányzatát és ezze| egýdejiĺleg a kiadás felújítási
előirźnyzatát6.760,0 e Ft-tal megemeli aJtltékyźr Bölcsőde közösségi célú megujítása címen.

Felelős: Polgárrnesteľ
Hatáńdő: 2014. június 11.

3. a) a Fővárosi onkorrnányzat és a Józsęfvźrosi onkormányzat Tźlmogatási szerződés kötését
követően - az ,,Evrőpa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kultrrrális Varosmegújítása''
elnevezésĺĺ projekt megvalósítására - 317.516.000 Ft összegÍĺ támogatásból a projekt
megvalósításában együttmfüödő társashazaknak I20.763.008,- Ft <isszeget átad és 59.860.500'-
Ft összegű önkonnányzati forrás biztosít. a partnerek l80.623.508 Ft összegii önľész biztosítása
mellett' támogatási szerződés keretében'

b) aza) pont alapján elfogađja aze|őte1esztés2. számla'mellékletét képező, az,,ElrőpaBelvarosa
program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása'' elnevezésiĺ program megvalósítására,
társasházakkal kötendő Támogatási Szerződés főbb tartalni elemeit és fe|hata|mazza a
Polgánĺrestert annak a|túrtsźlra.

Egyben fe|hata|mazza a Polgármestert a Támogatási szeruődés esetleges módosításainak
a|źĺrásźra, amennyiben az ľiem éńnt önkormányzati forrásbevonást, vagy az e|fogadott program
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: Polgármester
Határidő: Fővárosi onkonĺrányzat döntését követően, illetve az esetleges módosításokat

követően azonna|

4' a) a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuárosi onkormányzatTámogatźsi szerződését követĺjen -

az ,,Evőpa Belviárosa progľam II., a Palotanegyed Kultuľális Vĺárosmegújítása'' elnevezésiĺ



projekt megvalóSításara - a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (székhely: 1088 Budapest,
Lőrinc pap tér 3., nýlvántartĺási szám: 12975, adőszŕ,m: 18196607-I-4f) számáĺa a 317.516.000
Ft osszegiĺ támogatásból a 4.800.000 Ft összeget átad és 1.200.000 Ft <lsszegű ĺinkormányzati
forrás bíztosít, támogatási szęrződés keretében.

b) az a) pont alapján elfogadja az előteqesztés 3. sziárnú mellékletét képező, az ,,Eurőpa Belvárosa
program II., a Palotanegyed KultuIális Városmegújításď' elnęvezésÍĺ program nem beruházási
célú, közösségformáló projektelemeinek megvalósítása tź'Ígw Támogatási Szeľződés ffibb
tartalmi elemeit és felhatalmazza a Polgánĺlesteľt annak a|álrásźra.

Egyben felhata|mazza a Polgármestert a partneri Támogatási szerzodés esetleges módosításainak
a|áirására, amennyiben aznem érint önkormányzati forľásbevonástvagy az elfogadott pľogram
elemeinek lényeges tartalĺni módosítását.

c) az a) pontban foglaltak míatt az Önkormanyzat kiadás 11ó05 cím _ önként vállalt faladat _
dologi kiadási e|őirányzatről (kĺizösségformáló elemek, progĺamok) e|oirźnyzatről 6.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a mfüödési célú tĺámogatások á||amháńartáson kívülre előirányzatra a Civilek a
Palotanegyedért Egyesiilet trámogatása címen.

Felelős: Polgármester
Határidő: Fővárosi Önkormányzat döntését követően, illetve az esetleges módosításokat

követően azonna|

5' a) a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuárosi onkormĺányzatTźtmogatási szerzódését követően -

az ,Burópa Belvarosa program II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújítása'' elnevezésű
projekt megvalósításiíra - a Vasas Mĺivészegyüttes Alapítvány (székhely: 1085 Budapest,
Kőfaragó u. 12, statisztikai jele: 18166466-900I-569-0l, adószź.m': 1'8166466-I-42) szźtmźra
2.000.000 Ft összegíi önkormányzati forrás biztosít, támogatási szerzódés keretében.

b) az a) pont alapján felkéri a polgánĺlestert a támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza
annak a|áírásźra'

Egyben fe|hataImazza a Polgármesteľt a partneľi Támogatási szerződés esetleges módosításainak
a|áirásfua, amennyiben az nem érint <inkormányzati forrásbevonást vagy az elfogadott program
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: Polgármester
Határidő: Fővárosi Önkormányzat döntését követően, illetve az esetleges módosításokat

követően azonna|

a) ,,az Európa Belvárosa pľogľam II., a Palotanegyed Kulturális Városmegujításď' elnevezésiĺ
pľogram és a ,,Játszótaľsak, a II. János PáI pápa tér közösségi célú megújítiása'' ptiyázatok
projektmenedzseri feladatainak ellátásával a Rév8 Zrt.-t bízza meg.

b) az a) pont alapjan felkéri a Rév8 Zrt. a szeĺzodés elkészítésére az alábbiakra tekintettel:

- időtartama 2014. július 1-től a projekt eIszźtmo|ásáigtartő,
- a díjazás mindösszesen bruttó 25 millió Ft (ebből 20I4'I2.3I-ig 19 millió Ft' 20l5'09.30-ig 6
millió Ft keľül felhasználásľĄ

- projektmenedzser: AlÍöldi Gyĺirgy

c) felkéri a polgárrnestert a projektmenedzseri szerzőđés a|álrásfua.

Felelős: a), c) pont esetén Polgármester, b) pont esetén Rév8 Zrt.
Határiđő: a) pont esetén 2014. június 1 1., b), c) pont esetén 2014. jtnius 25.

7. felkéri a polgárĺnestert, hogy a k<iltségvetési ľendelet következő módosításáná| a hattlrozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.



Felelős: Polgánĺlester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

8. felkéri a polgármestert, hogy a páLyéaatban foglaltak megvalósítása érdekében az átmeneti|eg
szabad pétueszkoz terhére biztosítsa a proj ekt pénztigyi fedezetét.

Felelős: Polgármester
Határidő: tĺámogatási szer ződés alálĺ ásátő| folyamatos

A dtintés végrehajtásátvégző szpruezeti egység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi tigyosztĺĹly, Rév8
Zrt., P énziigyi Ugyosztály

Budapest, 2014. jinius 2.
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FeIadó:
Küldve:
Címzetü
Másolatot kap:
Táĺgy:

Kiss Gyorgy <Gyorgy.Kiss@vizmuvek.hu>

201.4. május 29.13:52
TurócziTímea
Pálfy Gábor Imre
RE: Bródy Sándor utca vĺzikozműcsere

Tisztelt Turóci Tímeal

MegerősĺtjÜt hogy Bródy Sándor utcai vízvezeték fe|újítást saját forrásból fogjuk megvalósítani, egyben

visszaĺépünk a pá|yázatban való egyÜttműködéstőt.

Természetesen az e8yíjttműködésÜnk többi része változat|an, nevezetesen az, hogy az útépítésseI szinkronban

kívánjuk megvalósítani a csőcserét, törekedve ezáĺtaI költségben a |eggazdaságosabb mego|dásra ami a burko|atok

bontását, he|yreál|ítását tekintĺ'

Ennek érdekében szÍveskedjenek je|ezni a további fej|eményeket a pá|yázatukkal kapcsolatban, annak érdekében,

hogy mi is időben rende|kezhessünk kivitelezőve|'

Üdvoz|ette|, Kiss György

á
il[ roviutosl vĺZľ\ĺurĺľx

Kiss György
mb.osztályvezetö
Méĺnökszo|gá|ati osáá|y

FoVÁRosl viztrłÚver znľ.
Budapest Xl|l., Váąilt23!27.l Postacím: ĺ325 Budapest' Pf. 355
TEL: +36 1 4ô52772
FAX: +36 1 349 1996
MOBIL: +36 30I 325 286
E-MAIL: gyorgy.kiss@vizmuvek.hu
WEB: www.vizmuvek.hu

Ezen üzenet és annak báĺmeý csatoĺt anyaga biza|mas. üzletĺ titokként jogi védelem alatt ál|, nyi|vános közĺése nem megengedett. Az
üzenetet kizáro|ag a címze{t, ĺ:leĺve az áltálámeghatalmazottak hasznáĺhatják fe|. Ha tn nem az iizenet cimzettje, abban az esetben ti|os

az lizeľretet vagyännak Mĺmdy csaiott mel|ék|etét |emáso|nia, e|mentenie, az üzenet tartalmát bárkive| kt)zĺi|nie vagy azza| visszaé|nie.

Mielôtt eá a |evđet kinyomtatfir. gondo|jon vizeink és környezetÜnk védeĺmére! Egy darab 80 gĺammos Ay'4.es papír elóáĺĺításakor akár
2 Iĺteĺ vżet is dhasználnak!





az előterjesztés 2. számú melléklete

Támogatási Szeľződés

amely létrej ött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkoľmányzat (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67.)
képviseli: dr. Kocsis Máté polgĺármesteą

mint Támogató (a továbbiakban: onkoľmányzat),

Postacím: 1431 Budapest, Pf.:160
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca63-67.
T<iľzskonyvi azonosítószám: 7357|5
Statisztikai számiel: 157357|5-84I|-32I-0|
Adószám: |57357|5-2-42
Pénzforgalmi sztlmlaszám, amelyre a Fövárostólkapott támogatás utalásra kerül:
l 4 1 00309- 1 02139 49 -0100000ó

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester

mint a Tĺímogatott (a továbbiakban: Táľsasház)

Postacím:

Székhely:
Adószám:
Pénzforgalmi szźlmlaszäm, amelyre az onkormányzat á|ta| nyujtott támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: közös képviselő
onkormányzat és Tarsashźu (atovábbiakban együtt: Szeruődő Felek) között az a|ábbitartalommal:

1. Pľeambu|um

1.1. Budapest Fővráros onkormányzata a Fóvárosi Váľosrehabilitácíós Keret felhasználásának
szabá|yatrő| sző|ő 2712013. (rV.18.) Főv' Kgy. rendeletben foglaltak szeľint ,,A) Közterületek
komplex megújítása, B) Közösségi célú vaľosrehabilitáció progľam,, tárgyll páIyázati felhívást tett
közzé a kerĹileti önkonĺrányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR_KOZ címmel (a
továbbiakban: Pá|yázati Felhívás), amelyľe a Budapest Főváľos VtrI. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülete a f74lf013. (VII.17') számu hatźtrozatával elfogadott ,,Európa
Belvarosa program II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújitása', (a továbbiakban: EUB II.)
elnevezésÍĺ péiyázatot nyújtott be'

I..2. A benýjtott páůyźaat hiánýalanul tarta|mańa a Társashazak 2013. július lO-én
onkormányzat felé benýjtott pá|yázati dokumentációját, amelyet a Tarsasházi Pá"Iyázatokat Elbíráló
Munkacsoport 7/20|3 (VII.15.) számis' hatfuozata a|apjźn a" onkonĺrtnyzat Képviselőtestiilete a
27 4 / 20 | 3 (Vtr. 1 7' ) szźtmu hatźlr ozattnak 1 . p ontj ában el fo gadott.

1.3. Budapest Főváros onkormányzata (atovábbiakban: Főváľos) a 1.573l2OI3. (x.26') Főv.Kgy'
számu határozatával döntött arról, hogy az onkormányzat részére az EIJB II. elnevezésű program
megvalósítására összesen 317.5 1 6.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.

|.4. Fenti pontok alapjrán a Főváľosi onkormányzat 1'8|6/2013.(11.14.) szźmlű és 207lfOI4.
(02.26.) szźtmil Kgy. határozatában, az onkormányzat a397/201'3. (XI.06.) számű és 92l2O14. (V.14.)



szźLmú' képviselőtesttileti hatźtrozatában döntött a projekt megvalósítására kötendő EgyÍittmtiködési
Megállapodásról és annak I' szźĺmű módosításáról.

1.5. Az I.4. pontban foglalt egyiittmíiködési megállapodás és annak módosításával egyidejĹĺleg
Szerződő Felek 2014. február 28-an kelt Partneń Együttmfüödési Megállapodást kötöttek.

1'6. A Fővĺíľosi Önkormányzat.....l2OI4. (06. ...) szźmÍl Kgy. határozatában, az onkotmźnyzat a
92l20I4. (V.14.) szźtmű képviselő-testtileti hattrozatában döntĺitt a projekt megvalósításáľa kĺjtendő
Támogatási Szerződés megkötéséľől.

I.7. Az l.6. pontban foglalt Támogatási Szerződés megkötésével egyidejiĺleg szükséges a
Szerződő Felek közötti Támogatási Szerződés megkötése, melynek mellékletét képezi, és a Szerzodő
Felekre kötelező érvényiĺ, az I'5. pont szerinti Paľtneri Egyiittmfüödési Megállapodásban rögzített,
megvalósítani kívánt projektelemeket érintő minden olyan tanulmźny, e|emzés, hatósági engedély,
műszaki és pénzügý terv és tartalom, ĺý|atkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai,
amelyet a Tarsashĺáz a pá|yźzat mellékleteként és a jelen Támogatási Szerződés megkötéséhez
sztikséges részletesen kidolgozott dokumentumként benyújtott, amelyek ťlzikai értelemben nem
kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez, de ebben az is ajelen Támogatási Szerződés
elválaszthatatlan részei'

1.8. onkormányzatrészérő| a Képviselő-testiilet .../2OI4, (VI. ... ) számú hatźrozatafe|hata|mazta
a Polgármesteľt,a Taľsasház .../2014.(...) számú Közgyulési hatźĺrozata felhata|mazta a közös
képviselőt a jelen Támogatási szerződés a|tńrásttra.

1.9. Mindezekľe tekintettel az EUB II. eLnevezésiĺ program megvalósításáĺa a pźůyázatban
egyiittmfüödő partnerek az a|ttbbi partneri Támogatási Szerződést (a továbbiakban., Szerződés) kötik:

2. Szerzódés tárg5ra

2.I. A Szerzödés tárgya az ,,Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális
Városmegújitása,, cimen benyújtott pá|yázat keretében az onkormányzat számtra benyujtott

tźrsasházi felújítási projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ťlĺansziroztsa a
Fővárostól nyert támogatás meghatźrozott ľészének tovább adott támogatás és az onkormányzat tita|
biztosított (saját fonás) trámogatás formájában.

2.2. A Projekt megvalósításának helyszíne

3. A Projekt megvalósíüĺsának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A PĄekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdete a jelen Szerződés hatéiyba lépésének időpontja.

3.2. Költségekelszámolhatóságánakkezdęte

3.2'I. A Projekt elökészítési költségeinek keretében a páIyézati kiírás megjelenését (2013. május
3.) követően felmeľült, apá|yázathoz közvetlenül kapcsolódó (pl.: tervezés' engedélyeztetés, szakértói
díj' tanulmányok készítése, stb.) költségek számolhatók el.

Utca Házszám Helyľajzi
szám

Tulajdonos (ttibb tulajdonos
esetén 7o.os aľány)



3.2.2. A Projekt építési és eszközbeszerzési, lebonyolítási, valamint nem beruhrázási

tevékenységekre vonatkozó költségeinek keretében a megvalósítási időszak kezdetét - azaz a jelen

Szerződés hatźiyba lépésének időpontját - követően felĺneriilt kiadásokat lehet elszámolni.

3.2.3. A tálmogatás terhére a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban foglalt hataridejéig felmerült
költségek számolhatók el, függetlenül a pénzligyi teljesítés időpondától. A befejezési hatráridőt

követően keletkezett költségre tĺámogatás nem folyósítható.

3.3. A Projekt megvalósítása, befejezésę és lezárása

3.3.1. A Projekt befejezési hatáńdeje: .......év .........hó.........napl

3.3.2. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek. ha a jelen Szeľződésben meglatározott
létesítmény(ek) kivitelezése befejezódik, a sikeres műszaki átadás-źńvételi eljárás(ok) véget érnek,

valamint a vállalt nem beruházási tęvékenységek is véget érnek. A számlákon, számviteli
bizonylatokon a teljesítés napja a ťtzikai befejezés előttinek kell lenni.

3.3.3. A projekt megvalósításanak napja,, az a nap, amikor a szźtm|tk. pénzfigyi teljesítése is
megtörténik.

3.3.4. A ztlrő elszámolás akkor nyújtható be, ha a Táľsasház a je|en Szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettséget _ hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben

foglaltaknak megfelelően - teljesítette, a szükséges végleges, jogeľős hasznźÄatba vételi engedélý
megszerezte.

3.3.5. A Taľsasházlak az elnyert támogatás felhasználásáról jelen Szerződés 3.3.1. pontjában

megjelölt befejezési hatĺíridőt követően 180 napon belül, de legkésőbb 2015. december 1. napján el
kell számolĺria. Az e|szźlmolás keretében benyújtandő a zárő beszámoló is. A megjel<ilt határidőig fel
nem használt támogatást a Taľsasház elvesziti.

3.3,6. A Projekt akkor tekinthető |ezártnak, ha a Pźiyázat k.ĺĺrőja, a Fővárosi onkormányzat a

Trársasház zźlrőbeszźlmolóját elfogadta, és az utolsó elszámolás a|apjáĺ atámogatást átlúa|ta.

3.4. Tarsasház váIIaIja, hogy a Projektet a 3.3. pont szerint megvalósítja és befejezi.

4. A pénzĺigyĺ elszámolás ľendje

4.|. A PĄekt elszámolható összköltsége

4.IJ. A Projekt elszámolható bruttó 1łrłł-val számitott) összköltsége .....Ft, azaz .... forint, amely
egyrészrĺł|... Ft, azaz .... forint a Főváros által biztosított tovább adott támogatásból, másrészľől....
Ft, azaz.... forint onkormányzat tital bizosított támogatásból tevődik cissze az 1. számú mellékletben
foglalt részletezettséggel.

4,I.2. A Társasház vtila|ja, hogy a Pľojekt megvalósításához szükséges, a jelen Szerződés szerinti
támogatási cisszegen túl felmerülő valamenný forrást binositja.

4.I.3, A Társasház tudomásul veszi, hogy ha a tęrvezett célok megvalósítása mellett a Projekt

összköltsége az I. sz. mellékletben megjelölthez képest csökken, atźtmogatźsi összeg _ a Fővárosi
onkormányzat źl|ta| biztosított tovább ađott támogatás és az Önkormányzat źita| biaosított támogatás

is - arányosan csökkentésre kenil.

4.I.4. A Társasház tudomásul veszi, hogy amennyiben a Projekt megvalósítása sorttĺ az
elszámoláskoľ bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladjak atervezett költségeket, ebben

az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. Tarsasház jelen

l Legkésőbb 2015. dęcęmber 1.



szerződés aIźirźsával kötelezettséget vállal aľra, hogy az eŁ.lhez szfüséges önrészt saját forrása terhére

biztosítja.

4.I.5. A tátmogatásban részesiilt beruházás számviteli előírásoknak megfelelő nýlvántartásáról,
aktiválásaróI, az ezze| kapcsolatos beszámolási kötelezettségró| a Tarsasház köteles gondoskodni.

4.I.6. Ha az I. számí mellékletben megjelölt valamelyik részelemmel kapcsolatban felĺnerül
szerződés ellenes teljesítés gyanija, ęzen rész elemĺe vonatkozóan az Önkonnźnyzat jogosult a

támogatás visszatartására, és amennyiben bebizonyosodik a szeruódésellenes teljesítés az

onkormányzat jogosult a támogatás folyósításĺának megtagadásara.

4.1.7. A Projekt bruttó összköltségének forrásonkénti megoszlása és évenként teÍvezętt felhasználása

Foľľás
Teľvezett felhasználás

Osszesen
2014. 2015.

Táľsashríz által biztosított

fonás (ezeľ Ft)

Józsefu iíľosi onkormrĺnyzat

által biztosított támogaüás (ezeľ

Ft)

Fővrárosi onkoľmĺĺnyz at źita|

biztosított tovább adott

tĺĺmosatĺĺs (ezeľ Ft)

Osszesen: 0,000

4.1.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos AFA
szabá|yozás a jelen Szerződés hatáIya alatt vźitoz1k, a hatályo s szabtiyoztls a jelen Szeľződés ÁľÁ.ra
vonatkozó rendelkezéseit a Szerzodő Felek minden kÍil<in nyilatkozata, szerződés-módosítása nélktil
módosítja, azza| a megkötéssel, hogy amennyiben a, Á'FA mértéke csökken, a támogatás <lsszege is
csökken, amennyiben az Á+Fłmértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

4.2. Atétmogatás lehívásánakfeltételei

4.2.I. A megítélt támogatás kifizetése a Pľojekthez közvetlenül kapcsolódó szám|źk', illetve a Pľojekt

tevékenységek elvégzését, a költségek felmenilését igazoló egyéb dokumentumok a|apjźn összeállított

elszámolások alapján utófĺranszírozással történik. Az Önkorményzat aTársasházrészére előleget nem

biztosít.

4.f.2. onkormányzat kijelenti, hogy az 1. szźlm.f- mellékletben meghatározott feladatok

megvalósítástlhoz a pá'|yázaton elnyert támogatást időkozi és zárő elszámolás keretében aďja át a

Taľsasház részére. A Tiáľsasház időkĺizi kifizetési igéný nýjthatnak be a Fővárosi onkonĺlányzat és

az onkormányzatkozottkötött Támogatási szerződés hatéiyba|épésétől számítva negyedévente.

4.2.3, Az e|számolások keretében benýjtandó dokumentumok:

1) a Társasház által összeállított, a Tźlrsasbáz aláktsra jogosult képviselőjének hiteles a|áúräsáva|

ellátott kifrzetési igénylő levél, amely tarÍa|mazza a számlźft,Jĺroz tartoző tevékenységek

teljesítéséről szóló, adott időszakra szóló szöveges beszámolót, valamint a benyrijtandő szźtm|ák

összesítőjét;

2) az adott cím és mennyiség szerinti, feladatľa szóló, tételesen kiállított és kollaudalt (a számlára az

arra jogosultnak rá kell vezetni: ,,A munka elvégzését igazo|om, az osszeg kifrzetését javaslom.'' _

dátum, aÍáírás és pecsét), valamint a Tźtrsashtz vagy a Társasház részéró| meghatalmazott

a|áírásáva| ellátott számlák hitelesített másolati példányának benyríjtása' Az eredeti szánlán



kötelezően szeľepeltetni kell: ,'Fővárosi Varosrehabilitáció Keľet támogatásanak lehívása céljából
benyújtásra keriilt" feliĺatnak;

3) a szám|a cínzettjének nyilatkozata arrő|, hogy az általános forgalmi adóľól szőIő 2007. évi
CxXVtr. törvény értelmében áfa-visszatérítésre jogosult-e; amennyiben a számla cinzeĄe éfa-
visszatérítésre jogosult, úgy a Társasház csak az áfa értékével csökkentett tźlmogatźtsi cisszegre
jogosult;

4) amennyiben a támgga1źLgból megvalósuló tevékenység(eĐ a közbeszerzésekről sző|ő 2011. évi
CVm. törvény hatá|ya a|á taĺtozlk' úgy Tarsasház köteles a megfelelő közbeszerzési eljarást

lefolytatni és a közbeszerzési eljarás összegzésének másolati péLdányźú az ę|szémo|ás keretében

benýjtani, továbbá nyi|atkozatát arról, hogy aközbeszerzési eljĺárás szabá|yaitbetartotta;

5) a vonatkozó megbizźsi vagy vállalkozási szerződések hitelesített másolatát;

6) a (rész)teljesítés és a végteljesítés alapján kiállított teljesítésigazolás(oka)t eľedetben;

7) a műszaki źúadźs-źtwételné| az enől szóló jegyzőkönyv másolatát;

8) a teljesítést a|átźlmasnő dokumentumok (a nem elsziámolható költségek teljesítésére vonatkozóan
is): szakmai beszámolók, fotódokumentáció (projekthelyszínenként legalább 3-3 fotó, 9x13 cm
mérettĺ, min. 300 dpi felbontású), egyéb dokumentumok (építési napló, stb.);

4.3. AzeIszámolás és ellenőrzés rendje

4.3.I. A jelen Szerződés 4.2'3. pontja alapjĺán a Tźlrsashźn źital összeállított elszámolás
onkormányzathoztcjrténő beérkezést követő 15 napon az onkormáĺyzat e|bkźtlja annak helyességét, -

hibátlan és hiánýalan elszámolási dokumentáció esetén _ továbbítja a Főpolgánĺresteń Hivata|hoz. A
Főpolgármesteri Hivatalhoz történő beérkezését követő 45 napon belül a Főpolgárnresteri Hivatal
elbírálja annak helyességét, és _ hibátlan és hianytalan elszámolási dokumentáció esetén -intézkedik a
számlaclsszeg jelen szerződésben meghatározott száza|ékának az onkormáĺyzat baĺlkszám|ájtĺa
tĺirténő átutalásaról. A beérkezett tźtmogatásokat az onkormányzat ha|adéktalanul tLtnta|ja a

Tarsasházak j elen Szerződésben meghataľozott bankszám|źĘźtra.

4.3.2. Hiánypótlás esetén az onkormányzat az elszámolás beérkezésétől számított 15 napon belül
jogosult Tarsasházat írásban felszólítani a szükséges dokumentumok benyújtására. Fópolgármesteri
Hivataltól érkezętt hianypótlási felszólítás esetén az onkonnényzat aztha|adéktalanul továbbída a
Tiírsasház részére. A hiánypótlás teljesítésére Társasháznak a fe|sző|ítźls kézhemételt(j| számitott
legfeljebb 8 nap á1l ľendęlkezésére' A hiánypótlás beérkęzését követően a 4,3.|. pontban foglaltak
lépnek életbe.

4'3.3. Társasház tudomásul veszi' hogy az onkormźnyzat éslvagy a Főpolgármęsteń Hivatal a

támogatás kifizetését mege|őzőenjogosult helyszíni ellenőrzést tartaĺi, amelynek keretében ellenőrzi
az ęIszámolás keretében benýjtott dokumentáció eredeti péIďtnyát, a Projekt pénzugyi, miiszaki
előrehaladiását.

4,3.4. Tarsasház köteles a Szerződés hatályba lépésétől szämitva negyedévente rövid szakmai
beszámolót készíteni a megvalósítás előrehaladásáról, amelyet elektronikusan a

varosfejlesztes@jozsefuaros.hu e-mail címĺe, kinyomtatva, a|áírva a Varosfejlesztési koda címére
(10.4. pont) köteles eljuttatni'

5. Szenődésmĺódosítás

5.1. Jelen Szerződés kizarólagaSzerzóďő Felek közös megegyezésével módosítható. A Szerződés

báľmiféle módosítása, beleértve az a|.lhoz csatolt mellékleteket is csak írásos foľnában, valamennyi
szerzódést kötő fél a|áirásáva| történhet, kivéve, ha jogszabály, vagy a Szerzódés valamely pontja,



valamint a Fővaľos és az Önkormányzat között kötött Támogatási Szerződés eltérően rendelkezik. A
Tarsasház a Szerződés módosítására iľányuló kérelĺnét írásban, indokolással ellátva valamint a

kérelmet a|átámasnő dokumentumokkal köteles az onkormźnyzatrészére eljuttatni.

5.2. Az Önkormáĺyzat a Szerződés a módosításľa irányuló kérelem beérkezését követő 45 napon

beliil megkĺildi a Társasháznak a módosítás tewezetét, vagy _ a kérelem elutasítása esętéĺ _ az

elutasítást és annak indoklását. A Társasház tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat részérőI a

Szerződés módosításához a Képviselő-testÍilet jőváhagyása szĺikséges, ezért aĺĺőI legkoĺábban a
Képviselőtesttilet a mindenkor hatályos szewęzęti és miĺködési szabźiyzata szerinti időben tartott

ülésén hozhatja meg döntését. A Tarsasház vá||a\ja, hogy az onkormźnyzat által elkészített és

elfogadott szerződésmódosítást annak kézhezllételétől szĺámított 15 napon belül aláÍrva visszaktildi az

Önkormanyzatnak.

5.3. A Társasház a Szeľződés módosítását köteles kezdeményemi,ha

a) vá|tozik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolýsoló lényeges jellemzője,

b) ha az I. szźtmtĺ mellékletben meghatározott pénzjgyi táblrtltőI a Szerződés 4.1. pontjában

megjelölt módon túl el akar térni,

c) a Projekt befejezésének 3.3. 1 -ben vállalt határideje változik.

6. Kiizbeszeľzésekre/ beszeľzésľe vonatkozó szabályok

6.1. A Taľsasház tuđomásul veszi, hogy amerĺrýben a Projekt megvalósítása soľán aközbeszerzési
eljĺárás lefolytatásanak kötelezettsége fennáll, abban az esetben a szükséges közbeszerzési eljárás(oka)t

lefolytatja. A k<jzbeszerzési e|járás(ok) szabályos lefolytatásáért kizćrő|ag a Tĺársasház fe|e|, Ennek
megfelelően bármely közbeszerzési eljĺárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a

támogatás egészére vaw e1y részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is t'lzźrő|ag aTársasházat
terheli.

6.2. A Táľsasház vá||a|ja, hogy amenĺyiben a 6.1. pont szerinti kötelezettsége fennáll és a
közbeszeruési eljárást eľedményesen lefolytatja, akkor ezt ha|adéktalanul bejelenti az Onkormáĺyzat
felé, és az e|jttrás eredményeként kötendő szerződés a|apjtn a le nem fedett támogatás összegével az

onkormányzat egyo|dalúarr kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését, kivéve a 6.3.

pontban foglaltakat.

6.3, Nem kertil sor a szerződéssel le nem fedett támogatás elvonásźra,ha aTźlrsasház erre irányuló

felszólításában megjelcilt hatĺáńdőben és módon megindokolja, hogy a szerződéssel le nem fedett

támogatás felhasználása a Pľojekt céljainak eléľése érdekében szükséges és a Tarsasház ndoko|ásźtt a

Főpolgármesteri Hivatal elfogadja.

7 . Támogztás fo|yósításának felfiiggesztése

7.1, łz onkormtnyzat a jogszabá|yban, illetve jelen Szerződésben meghatćrozott esetekben
jogosult a támogatás folyósítását felfiiggeszteni.

Az onkorm źnyzat felfiiggesztheti a támogatás folyósítását, ha

a) a Főpolgármesteri Hivatal felfiiggesĺi atttmogatás folyósítását,

b) a Társasház áItaI e|végzett tevékenység eltéľ a céltól, illetve a Szerzőďésben meghatáĺozott
célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és az onkormźnyzat éslvagy a Főpolgármestęri Hivatal
aTársasház időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja;

c) tewezett vagy rendkívíili helyszíni ellenőrzés megállapításai a|apjźn ez indokolt;



d) ha a Szerzódés megkötését követően a Társasház olyan nýlatkozatot tesz, vagy az onkormányzat
olyan körülményről szeÍęz tudomást, amely a támogatás visszavonását, a Szerződéstől történő

elállást teheti szükségessé,

e) szerződésmódosítás esetén, vagy ha a Társashtz olyan vźitozźsróI tęsz bejelentést a
onkormĺányz athoz, amely szerződésmódosítást tesz szfü ségessé,

7.2. A tráľnogatás folyósításának felfliggesztéséró| az Önkormányzat a Tarsasházat írásban
haladéktalanu| ttljékońatja, amelyben megjelöli a felfiiggesztésre okot adó körülĺnéný és a
megszüntetésére kitűzött hatráridőt. Szerzódó Felek rögzítik, hogy amennyiben a Tźtrsasház a
felfiiggesztésre okot adó körülményt onkormányzat általkitĺĺzött határidőn belülnem szünteti meg' az
szer ződéssze gé snek minősül.

7.3. A tiámogatás felfiiggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Táľsashĺízat kĺártalanítás,

kiírtérítés, illetve késedelĺni kamat nem illeti meg. A Társasházat a vele szemben a|ka|mazott

szankciók nem mentesitik aSzęrzódésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

8. A Táľsasház á.Jlta|i szenődésszegés eseteĺ és jogkövetkezményei

8.1. ATarsasház áIta|iszerződésszegés esetei

A Szerződés Társasház általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás,

amellyel a Tarsasház:

- atámogatást jogszabálysértő vagy szerződésellenes módon, nem rendeltetésszerÍÍen, illetve nem a
projekt céljanak megvalósításźtra használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása a

Tarsasháznak felróható egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütk<izik,vagy

- ha a Szęrzodés vagy annak melléklete teljesítésével összefiiggésben keletkezett, vagy
jogszabályon alapuló kötelezettségét megszegi, annak nem tesz eleget így kiilönösen, ha:

a) a Tiársasház ÍIem tesz eleget a Szerződésben vagy jogszabályban foglalt bejelentési,
információszo|gtitatási, nyilatkozattételi vagy egyéb egyiittműködési k<jtelezettségének,

b) A Társasházha|adékta|anul k<iteles jelenteni az onkonĺlányzatnak minden olyan körülméný,
amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszé|yezteti, ha a Projekt
megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadálýa ütközik, vagy a
páIyázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved,

illetve ennek bek<jvetkezése fenyeget. Ezen k<jtelezettség elmulasztása szerzódésszegésnek

minősül.

c) a Ttlrsasháa határidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségét,

illetve bármely beszámolási k<jtelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő
információkkal és mellékletekkel nffitja be, és kötelezettségét a teljesítésre vaw
hiánypótlásra vonatkozó fęlszólítás kézhezvéte|étől számított7 naponbeliil sem teljesíti,

d) aTtrsashźn akłczbeszerzésre, tájékoztatásra, nýlvánosságra vonatkoző kote|ezettségeit nem,

vagy nem szabtůyszerűen teljesítette' vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétóI
számitott 7 napon belül sem teljesíti,

e) a Tarsasház nem tesz eleget, illetve hatráridőben nem tesz eleget ellenőrzéstűrési

k<jtelezettségének, illetve az ę||ęnőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadáIyozza,

vagy aZ ellenőrzést meglagadja, és az ellenőruést az eľre iľányuló írásbeli felszólításbaĺl
megjel<ilt határidőig sem teszi lehetővé,



Đ a Tarsasház az Onkormáĺyzat szerződésszerű teljesítésre vonatkoző fe|szólítźtstnak az abban

megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés alapján fennálló

kötelezettségét;

Đ amenĺýben jogszabźiy alapján ellenőrzésre jogosult szeÍ\I az ellenőrzés adatai a|apjźn a

szerződés illetve jogszabálysértés megállapitására vonatkozó javaslatot tesz, ameI|ye| az

onkormányzat egyetért és a teljesítésre vonatkozó felszólításźnakaz abban megjel<llt hataridőt

követő 30 napon belül sem teljesíti aSzerződés a|apjźn fennálló kötelezettségét.

8.2. Amennyiben a Tarsasház a rá vonatkozó jogszabálý, szerződéses vagy egyéb előírást

megszegi, az Önkormányzat jogosult a Szerzódéstől elállni. A Szerzóďéstől torténő elállás esetén a

Tarsasház az addig folyósított, felhasznált támogatást egy összegben k<jteles visszaťtzetru az

onkormányzat á|tal megjelolt bankszámlĺára, az eľ:ő| szóló étesítés kézhezvétetétől szĺámított 30

napon belül.

8.3. Ha a Társashźn a támogatást nem a Támogatási Szerződésben meghatarozottak szerint

haszná|ja fel, köteles a nem szerzodésszeriĺen felhasznált <isszeget 30 napon belül egy összegben a
jegybanki alapkamattal együtt visszatéríteni az onkormźnyzat részére. Amennyiben a Tarsasház ezen

kötelezettségének nem tesz eleget - késedelmes fizetés - abban az esetben a Polgári Törvénykönywől
2013. évi V. tĺirvény 6:155. $-ában meghatźtrozott métékiĺ, és a késedelem időtartamáhozigazodő

késeđelmi kamatot kĺiteles ťĺzetnl.

9. Kommunikáció, nyilvánosság

9.|. Tarsasház a Projekt megvalósítása soľán kĺiteles a hatályos jogszabályokban meghatározott

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásrő| az ott

meghatározott módon és tartalommal inforrnációt nýjtani'

9.2. Az onkormányzat a Főpolgármesteri Hivata| által biztosított a Projekt megvalósítása során

a|katmazandó kötelező arculati elemeket (p1.: logók) nyomdakész, digitális formátumban, aTálrsashéz

rendelkezésére bocsátj a.

9.3. A Tarsasház a Projekt nýlvanossága kapcsán kötelezett az a|ábbiak'ra:

Aberuhźl;;źts helyszínén tájékoztatő tábla elhelyezése a megvalósulás alatt és az azt követő 1 évben

(min. A2 méretiĺ, tartalma: Budapest es rÉn_roZbgő,a támogatásra utaló mondat, a Projekt nęve' a

támogatás cisszege, aTźrsasház neve' a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkonĺrányzat

elnevezés, illetve saj át üzenet megfogalmazása).

9.4. A Társasház köteles és vállalja, hogy a Pľojekttel <isszefiiggő kommunikációs tevékenysége

soľán _ valamerľrý nyilvános rendezvényen, kommunikációs terméken, média-megjelenéseiben, a

beruházások és közösségi programok tájékonató és információs tábláin -alkalmazza a köte|ező

arculati elemeket és feltíinteti az alábbíakat:

,Ąz Eurőpa Belváľosa Pľogľam II', a Palotanegyed Kulturális Varosmegújítása c. pľojekt a
Budapest Főváros onkonĺlányzataFővárosi Városrehabilitációs Keret és a Buclapest Főváros VIII'

kerület Józsefuarosi Önkormányz at tźlmogatásával valósul meg''.

9.5. A Tźlrsasbáz köteles bánnely, a Projekttel kapcsolatban szervezętt eseményről az

onkormányzat kijelölt szervęzeti egységét (Varosfejtesztési koda) írásban éľtesíteni a rendezvény

napját megelőző legkésőbb 10 nappal'

10. Zárőrendelkezések



10.1. Jelen Szeľzödés ...oldalon és .... db eredeti péId.ányban készĺilt. A jelen Szerződéshez csatolt

... đb melléklet, és a jelen Szerződéshez ťlzlkai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben

hivatkozott mellékletęk a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.

10.2. A Taľsashaz a jelen Szerződés alźirásáva| kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát és a
vonatkozó jogszabáIyokat ismeri és magiíra nézve k<jtelezóĺek ismeri el'

10.3. Amennyiben az Önkormáĺyzat bármely, a jelen Szerződés aLapjźn keletkező bejelentési,
jelentéstéte|i, tájékońatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez fonnanyomtatváný bocsát

renđelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek k'lzźrőIag a formanyomtatvtnyhasmá|ata minősül.

10.4. A jelen Szeľződésből fakadó valamely bejelentési, jelentéstételi, tt|ékoztatási kötelezettség

vagy igénylés teljesítése, továbbá a Szerződés kezelése soľán bekért dokumentumok benýjtása 1

pélđany eredetben, 1 példrány az eredetivel mindenben megegyezo másolatban nyomtatott, valamint a

nyomtatottal teljes mértékben megegyező đigitális formában a Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Varosfejlesztési és Főépitészi Ügyosaály Viárosfejlesztési koda
(1082 Budapest, Baross utca 63-67.) címére történik.

10.5. Az onkonĺlényzat indokolt esetben jelen Szerződésben ľögzítetteken tul is jogosult a

Tarsasházól a Projektre vonatkozóan információt kérni (akár szóbaĺ, akár íľásban), a Társasházpedig
kötelesaztha|adéktalanulmegadniazinf ormációkérésénekformájában.

10.6. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamttra írásban rogzített módon kapcsolattartót
jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméról, telefon és telefax számárőt és elektronikus
levélcíméről a jelen Szerződés a|źĺkásá-ľal egyidejÍĺleg, váItoztts esetén pedig a vá|tozást követően

haladéktalanul, írásban tájékoztatj ák e g1nnást.

|0.7 . Tarsasház a jelen Szerződésben rogzített azonosító adataiban bekövetkezett minden vá|tozźst

annak bekövętkeztét követő 5 napon beliil k<jteles bejelenteni az Önkonĺlźnyzat kapcsolattartó

szervezete részére. A fenti adatokban bek<ivetkező változások _ a jogszabályokban, illetve a jelen

Szerződésben foglaIt kivételektól eltekintve - nem igénylik a jelen Szerződés módosítását. Szetződő

Felek jelen Szerződéstől való elállási szĺándékukat az erĺő| szóló egyoldalú nyilatkozatuknak a másik

Fél ľészére személyesen történő źttadásźryal, vagy tértivevényes postai kÍildemény údán kĺitelesek

k<izölni.

10.8. A jelen Szerződés hatá|yba lépésének napja megegyezik a Szerzódő Felek közül az utolsóként

aláir ő a|áír tls anak napj ával.

10.9. Szerződó Felek a jelen Szerződést átolvasták, és k<izös értelmezéslltán, mint akaratukkal és

elhangzottnyi|atkozataikkalmindenbeĺegyezőtal'áírtćk.

10.10. Jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a

Fővarosi Városrehabilitációs Keret felhaszrÉůźsźnak szabá|yairó| szó|ő 2712013' (IV.18') Főv. Kgy.
rendelet ľendelkezés ei az kánvadőak.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Projekt költségvetési táb|ázata
2. sz. melléklet:. Pénzugyiütemterv
3. sz' melléklet: Tételes költségvetés kiírás, beźlrazott, részletes költségvetéssel
4. sz. melléklet: Erintett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának hiteles másolata és

hivatalo s hely szinr ajza
5. sz. melléklet: Tervezett munkfü részletes bemutatása, leírása
6. sz. melléklet: A projektben érintett ingatlanok felújításra és támogatására vonatkozó

önkormányzati tulaj dono si hozzźĘ án;Jźs



7. sz. melléklet: A munkákkal érintett tulajdonosok és a tulajdonnal ľendelkeani jogosultak
együttműködési megállapodása és kötelezettségvállalása

8. sz. melléklet: Tarsasház ĺyí|atkozata az źů|amhźtnartásról szóló törvényben meghatározott
költségvetési támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelésről

Engedéýöteles építési tevékenység esetén:
9. sz. melléklet: Jogerős hatósági (rekonstrukcióra, felujításra, építésľe, bontásra, stb. jogosító)

engedélyek és az azok'hoz taĺtoző teľvdokumentáció

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén:
9. sz. melléklet: Engedélyezési szintutervdokumentáció

Budapest,2014.

onkormányzat
Budapest Főváros VIII' kerület

Józsefuáľosi onkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Jogi szempontból ellenj e Ey zem:.
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet:

Budapest,2014.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulráné
pénzltgyiigyosztéiyvezető

Táľsasház

képviseletében

közös képviselő
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l. számú melléklet

Projekt főbb
tartalĺni elemei

Költségek

Tarsasházi
<jnĺész (Ft)

Támogatás
(FĐ Osszesen

(Ft)
Továbbadott

támogatás (Ft)
onkormányzati
támogatás (Ft)

Előkészítés

Epítés és
eszközbeszerzés

Mindässzesen

u





aZ előterjesztés j. számú melléklete

Támogatási Szeľződés

amely létrej ött egyľészľől

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosĺ onkormányzat (1082 Budapest, Baross utca

63-67.) képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ,

mint Támo gatő (a tovább iakb an : o nko ľ mány zat),

Postacím: 1431 Budapest, Pf.:160
Székhely: 1082 Budapest, Baross úca63-67.
Törzskönyvi azonosítószám: 7357 |5
Statisztikai szĺímjel: 157357|5-84II-321-01'
Adószám: 157357|5-2-42

Pénzforgalmi számlaszźml, ane|yre a támogatás utalásra kerül:

1 4 1 003 09- r02r39 49 -01 000006
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről,

Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület (1088 Buđapest, Lőrinc pap téľ 3. III. em. 9.),

képviseli: Peréný Lász|ő

mint Támogatott (a továbbiakban: Egyesület)
Postacím: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. III. em. 9.

Székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. III. em. 9.

Nýlvantartásí szźlm.. |2975
Adószám: |81'196607-|-42
Aláírásľa jogosult képviselője Peréný Lász|ő elnök

onkormányzat és Egyestilet ( a továbbiakban egyĹitt: Szerződő Felek) között az a|źbbi
tartalommal:

1. Pľeambulum

1.1. Budapest Főváros onkormányzata a Fővarosi Városrehabilitációs Keret
fe|haszná|ásának szabáIyairől szóló 2712013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint

',A) 
KözterĹiletek komplex megújítása, B) Közosségi célú váľosrehabilitáció program'' tárgyű

páIyźnati felhívást tett kozzé a kerületi önkormrányzatok városrehabilitációs munkáinak
témogatástra ľÉn_roZ cimmel (a továbbiakbaĺ: Pá|yźzati Felhívás), amelyľe a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat (a továbbiakban: onkoľmanyzat)
Képviselő-testtilete a27412013. (VII.17.) szźlmahaűrozatźwal elfogadott,,Európa Belvĺíľosa
program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása'' (a továbbiakban: EUB II.)

elnevezésű pźiyźnatot nyujtott be.

I.2. Budapest Főváros onkormanyzata (a továbbiakban: Fővaros) a 157312013. (IX. 2ó.)
Főv.Kgy. szźmll hatźrozatźtva| döntött arľól, hogy az onkormányzat részére az EUB II.



elnevezésiĺ program megvalósításiáľa összesen 317'516.000 forint összegiĺ vissza nem
térítendő támo gatást nyujt.

1.3. Mindezek a|ap1arĺ a Fővarosi onkormányzat18|6/2O13.(11.14.) szárrĹl és 2O7/2O|4.
(02.26.) szźmű Kgy. hatráĺo zatábarl, a Jőzsefvárosi onkoľm źnyzat a 397l2O|3.(xI.06.) szźmtl
és 92120|4. (V.14.) szźtmu képviselő-testíileti határozatában dontött a projekt megvalósítására
kötendő Egytittműködési Megállapodásról és annak | . számí módosításaľól.

1.4. A Szerződő Felek mindezek alapjźtn 20|3.05.|7 kelt és 6812014 szerzódésszźtmv
Paľtneri EgyĹittmfüödési Megállapodást kötöttek.

1.5. A Fővárosi onkormányzat...../2}|4. (06. ...) szźlmű, Kgy. határozatźtban, a
Józsefuarosi onkoľmźnyzat a 92l2O14. (V.14.) száĺrń képviselő-testĹileti határozatźlbarl
döntött a pľojekt megvalósításara kötenđő Tĺámogatási szerződés megkötéséről.

l.6. A jelen Tiĺmogatási Szerzodés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekľe kötelező
érvényÍĺ a Partneri Együttmfüödési Megállapodásban rogzitett, megvalósítani kívánt
projektelemeket érintő minden olyan tanulmĺíny, elemzés, hatósági engedély, műszaki és
pénzügý terv és tartalom, nýlatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai,
amelyet az Egyesiilet a páIyázat mellékleteként és a jelen Támogatási Szerződés
megkötéséhez szükséges részletesen kidolgozott anyagként benyújtott, amelyek frzikai
értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szeruődéshez.

|.7. Jelen Tĺímogatási szerződést Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi
onkormanyzatKepviselő-testĹilete ...l2OI4. (VI.04.) szźtmíhatározatával fogađta el.

1.8. Az EUB II. program megvalósításáraapźiyázatbaĺ együttműködő paľtnerekaz alábbi
partneri Támogatási szerződést (a továbbiakban: Szeľződés) kötik:

2. Szenődés tárrya

2.I. A Szerződés tfugya az ,,Eurőpa Belvaľosa Program II., a Palotanegyed Kulturális
Városmegújításď, címen benyujtott pźiyazat keretében a nem beruhźľ'źls| közösségformáló
tevékenység projektelem egyes rész projektelemeinek elszámolható költségeinek
ťĺnanszírozása tovább adott támogatás és az onkormźnyzat źL|ta| biztosított támogatás

foľmájában.

2.2. A támogatás a Fővárosi Költségvetésben városrehabilitáció cé|jćra elkiilönített
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában biztosított, amelyet a
Józsefuárosi onkormányzat92l2O14.(V.14.) Képviselő-testtileti határozat szerint továbbad és

önkormanyz atí saj źi fonásból ki egészít.

2.3. Az onkormźnyzat trímogada a nem beruhĺĺzási projektelemek megvalósítását és

megvalósítja az |. számí melléklet szerinti taľtalommal az aléhbi rész projektelemeket (a

továbbiakban : Pľoj ekt) :

- ,,Mi Büszke Bródy Sandoľ utcaiak Program
- ,,Megélt Tĺirténelem Pľogram''

3. A Projekt megva|ósításának Ídőbelĺ ĺitemezése és helyszÍne



3.1. AProjektkezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezđete a jelen Szerzódés hatályba lépésének időpontja.

3.2. Költségekelszámolhatóságanakkezdete

3.2.|. A Projekt előkészítési költségeinek keretében apźiyázati kiírás megjelenését

(20|3. május 3.) kovetően felmeľült, a pálytnathoz kozvetlenĹil kapcsolódó (p1.: tervezés,

engedélyeztetés, szakértői dij,tanulmányok készítése, stb.) költségek sziĺmolhatók el.

3.f.2. A Projekt építési és eszközbeszerzési,lebonyolítási, valamint nem beruházási

tevékenységekre vonatkozó költségeinek keretében a megvalósítási időszak kęzdetét - azaz a

jelen Szerződés hatźůyba lépésének időpontját - követően felmerült kiadásokat lehet

elszámolni.

3.2.3. A támogatás teľhére a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban foglalt hataľidejéig

felmerült költségek számolhatók ol, fiiggetlenül a pénnlgý teljesítés időpontjától. A
befejezési határidőt kovetően keletkezett költségľe támogatás nem folyósítható.

3.3. A Projekt megvalósítása,befejezése és |ezźttása

3.3.1. A Projektbefejezési hatrĺľideje: .......év .hó.........napl

3.3.2. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha valamenný a jelen Szerződésben vállalt
nem beruhźzásí tevékenységek véget éľnek. A számlfüon, szĺámviteli bizonylatokon a

teljesítés napja afizikai befejezés előttinek kell lenni.

3.3.3. A projekt megvalósításának napja: az a nap' amikor a szźlĺdJ'źk pénzügyt teljesítése is
megtörténik.

3.3.4. A zźltó elszámolás akkor nýjtható be, ha az Egyesület a jelen Szerződésben vállalt
valamenný kötelezettséget teljesítette.

3.3.5. Az Egyesületnek az elnyert támogatás fe|hasznátltlsáról jelen Szerződés 3.3.1.

pontjában megielölt befejezési hatáĺj.d(jt követően 180 napon belül, de legkésőbb 20|4.

december 1. el kell számolnia. Az e|szátmolás keľetében benyújtanđő a zźxő beszámoló is. A
megielölt határidőig fel nem haszná|t támogatást az Egyesület elveszíti.

3.3.6. A Pľojekt akkor tekinthető lezártnak.ha aPá|yttzat?Jirőja, a Fővarosi onkormányzat

az Egyestilet zárő beszámolóját elfogadta, és az utolsó elszámolás alapján a támogatást

ttutalta.

3.4. Egyesület vállalja, hogy a Projektet a 3.3. pont szerint megvalósítja és befejezi.

A pénziigyi elszámolás ľendje

A Projekt elszámolható összköltsége

4.

4.1.

' Legkésőbb 20l5. đecember 3l'



4.1.l. A PĄekt elszámolható bruttó (AFA-val szźlmított) összköltsége 6.000.000 Ft, azaz
hatmillió Forint, amely egyrészroI 4.800.000 Ft, azaz négymillió-nyo|cszźaezeľ Forint a

Fóváľos által biztosított tovább adott támogatásból, másrészről 1.200.000 Ft, azaz egymillió.
kétszézezer Foľint onkoľmányzat á|ta| biztosított támogatásból tevődik össze az 1. szźmlű
mellékletben foglalt rész|etezettséggel.

4.1,.2. Az Egyesület vállalja, hogy a projekt megvalósítźnáÍloz szükséges, a támogatási
összegen tul felmerülő valamennyi fonást biztosítja.

4.1.3. Ha a tervezett célok megvalósítása mellett a Projekt összköltsége az 1. sz.
mellékletben megjelölthez képest csökken, a tźlmogatźtsi összeget _ a Főváľos által biztosított
tovább adott támogatást és az onkormłínyzat źLIta| biztosított támogatást is - aľĺányosan

cs<ilĺJ<enteni kell.

4.1.4. Amennýben a Projekt megvalósítása során az elsztmrcláskor bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladjfü a tewezett költségeket, az Egyesület ebben az esetben is
kizáĺőIag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. Egyesület jelen szerződés
a|źńrásáva| kotelezettséget vállal, hogy az e|lhez szükséges önľészt saját forrása terhére

biztosítja.

4.I.5. A tźnnogatásban részesült projekt számviteli előírásoknak megfelelő nýlvantaľtásźrő|,
az ezze| kapcsolatos beszámolási kĺjtelezettségről az Egyesĺilet koteles gondoskodni.

4.I.6. Ha az l. számu mellékletben megjelölt valamelýk ľészelemmel kapcsolatban

felmeľĹil szerzodés ellenes teljesítés gyanűja, ezenrész elemre vonatkozóan a Fővaros éslvagy
az onkoľmźnyzat jogosult a tźmogatáts visszatartásara és amennýben bebizonyosodik a

szęrződésellenes teljesítés a Fővĺĺľos éslvagy az onkormanyzat jogosult a támogatás

folyósításrínak megtagad ź,sára.

4.1.7. A projekt bruttó összköltségének fonásonkénti megoszlása és évenként tervezett

felhasználása
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4.|.8. Amennýben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos AFA szabá,|yozás a jelen

Szerződés hatźiya a\att vá|tozik, ahatźiyos szabźĺ|yozás a jelen Szerződés ÁľÁ-ra vonatkozó



rendelkezéseit a Szerződő Felek minden ktilön nýlatkozata, szerzodés-módosítása nélkiil
módosítja, azzal a megkötéssel, hogy amennýben az ĺpĺ mértéke csökken, a tĺímogatás

összege is csĺikken, amennýben az AFAmértéke nő, a tĺímogatás összege nem növelhető.

4.2. A támogatás lehívásĺínak feltételei

4.2.1. A megítélt támogatás kifizetése a Projekthez közvętlęnül kapcsolódó számlák, illętvę a
Pľojekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazo|ő egyéb dokumenfumok
alapjän osszeállított elszámolások alapján utófinanszírozással történik. Egyesület részéte
előleg nem biztosítható.

4.2.2. onkormányzat kije|enti, hogy az I. szźtmű mellékletben megllatźrozott feladatok

megvalósításźůloz a pźt|yźuaton elnyert támogatást időközi és záĺő elszámolás keretében adja

áĺ az onkormźnyzatrészére. Az Egyesület időkĺizi kifizetési igéný nýjthatnak be a Fővĺírosi
Önkormányzat és a Józsefráľosi onkormźnyzat között kötött Támogatási szerződés

hatá|yb a|epés étő l szárrńtv a negyed évente.

4.f .3 . Az elszálmolások keretében benyrijtandó dokumentumok:

1) az Egyesület által összeállított, az Egyesi|et a|áirźlsra jogosult képviselőjének hiteles
aláírźsźtva| ellátott kifizetési igénylő levél, amely tarta|mazza a szźlrrťrá|dloz tartoző
tevékenységek teljesítéséről sző|ő, adott időszakra szóló szöveges beszámolót, valamint a

benyij tand ő szám|ák ö s szesítőj ét ;

2) az adott cím és mennýség szeńnti, felađatra sző|ő, tételesen kiállított és kollaudá|t (a

szźlm|fua az aÍÍa jogosultnak ľá kell írnia: ,,A munka e|végzését ígazolom, az osszeg
kifizetését javaslom.'' _ dátum, a|áírás és pecsét), valamint az Egyesület vagy az Egyesület
részéróI meghatalmazott aláirásával ellátott számlák hitelesített másolati példĺányának

benyújtása. Az eredeti száłnltn kötelezően szerepelni kell ,,Fővarosi Vaľosrehabilitáció
Keret tĺĺmogatásának lehívása céljából benyújtásľa került'' feliľatnak;

3) a szttmla címzettjének ný|atkozata arrőI, hogy az általános forgalmi adóról sző|ő 2007.
évi CXXWI. törvény értelmében źfa-vísszatérítésre jogosult-e; amennýben a szám|a

címzettje áfa-visszatérítésre jogosult, ilgy u Egyesület csak az áfa értékével csökkentett

támogatási összegre jogosult;

4) amennýben a tźmogatźtsból megvalósuló tevékenység(ek) a közbeszerzésekről szóló
20||. évi CMII. törvény hatét|ya a|á tartozik, úgy az Egyesület köteles a megfelelő
kozbeszeruési eljárást lefolytatni és a kozbeszerzési eljárás összegzésének másolati
pé|danyát az e|számolás keretében benýjtani, toválbbá nýlatkozatźú arrő|, hogy a

közbeszer zési elj árás szab áIy ait b el'arto1ŕta;

5) a vonatkoző megbizźtsivagy vźtl|a|kozási szerződések hitelesített másolatát;

6) a (rész)teljesítés alapj ĺán kiállított teljesítésig azo|ás;

7) a teljesítést alátámasztó dokumentumok (a nem elszámolható költségek teljesítésére

vonatkozóan is): szakmai beszámolók, fotódokumentáció (projekthelyszínenként legalább

3-3 fotó, 9x13 cm méretiĺ, min. 300 dpi felbontású), egyéb dokumentumok.



4.3. Az elszźmlolás és ellenőrzés ľendje

4.3.I. A jelen szerződés 4.2.3. pontja alapján az Egyesület éital összeállított elszámolás

Józsefuárosi onkormanyzathoz töľténő beérkezést követő 15 napon az onkoľmanyzat
elbirźija annak helyességét, - hibátlan és hiĺĺnýalan elszámolási dokumentáció esetén _

továbbítja a Főpolgármesteri Hivatalhoz. A Főpolgrármesteri Hivatalhoz történő beérkezését

kovető 45 napon belül a Főpolgárrnesteri Hivatal elbírźija annak helyességét, és _ hibátlan és

hirínýalan elszámolási dokumentáció esetén -intézkedik a számlaösszeg jelen szerződésben

meghatározott száza\ékźnak a Józsefuĺárosi onkormanyzat bankszźnriájátra töľténő

áfutalásĺĺról. A beérkezett támogatásokat az onkormányzat haladéktalanul átutalja az

Egyesiilet szerződésben meghatáľozott banksz źm|ájára.

4.3.2, Hiánypótlás esetén az Józsefuarosi onkormáĺyzat az elszámolás beérkezésétől

számított 15 napon belül jogosult az Egyesületet írásban felszólítani a sztikséges

dokumentumok benyújtásźra. Főpolgáľmesteľi Hivata|tő| erkezett hiánypótlási felszólítás
esetén a Józsefuárosi onkormźnyzat azt haladéktalanul továbbítja az Egyesület részére. A
hiránypótlás teljesítéséte az Egyesületnek a kézhezvéte|to| szźnnított legfeljebb 8 nap ál1

rendelkezésére. A hiĺánypótlás beérkezését követően a4.3.|. pontban foglaltak lépnek életbe.

4.3.3. Egyesület tudomásul veszi, hogy Józsefuáľosi onkormanyzat éslvagy a Fővĺíros a
támogatás kiťĺzetését megelőzően jogosult helyszíni ellenőrzést taľtani, amelynek keretében

ellenőľzi az e|szźlmolás keretében benyújtott dokumentáció eredeti péIdźnyźlt, a Projekt
pénzügý' miĺszaki előrehaladását.

4.3.4. Egyesület köteles a Szerzódés hatályba lépésétő| szélmitva negyedévente rövid
szakmai beszámolót készíteni a megvalósítás előrehaIadásźrő|, amelyet elektronikusan a

vaľosfejlesztes@jozsefuaros.hu e-mail címľe, kinyomtatva a Városfejlesztési koda címéľe

köteles eljuttatni.

5. Szeuődésmódosítás

5.1. Az onkormányzat vagy az Egyesület kezdeményezésére a Szeruődés közĺis
megegyezéssel módosítható. A Szeruodés bármiféle módosítása, beleéľtve az allhoz csatolt

mellékleteket is csak írásos formában, valamenný szerződést kötő fel a|áirásáva| történhet,

kivéve, ha jogszabtůy vagy a Szerzodés valamely pontja eltéľően rendelkezik. Az Egyesület a

Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolássa| e||átva valamint a kéľelmet

a|átźnnasztó dokumentumokkal ktiteles az onkoľm źnyzat tészér e eljuttatni.

5.2. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy jelen szerzódés a Fővárosi onkoľrnanyzat és a
Józsefuárosi onkormanyzat ,,Európa Belvárosa pľogram II., a Palotanegyed Kulturális
Vlĺľosmegújíttsď' tátgyű Támogatási szerzodés alapján készült, igy csak az abban

megllatározottak szerint módosítható.

5.3. Az onkormźnyzat a szerzódés módosításra iľányuló kérelem beérkezését követő 45

napon belül megktilđi az Egyesületnek a móđosítás tervezetét, vagy _ a kérelem elutasítása

esetén _ az elutasítást és annak indoklását. A szerzodés módosításához a Képviselő-testĺilet
jóváhagyása szükséges, ezért ezt legkoľábban a Józsefuárosi onkormanyzat belső

eljárásrendjének megfelelően előterjesztett határozatíjavaslat a|apjźn a következő képviselő-

testtilet ülésén fogadhatja e| az egyeztetett módosításokat. Az onkormźnyzat által elkészített



és elfogadott szeľzódésmódosítást az Egyesület egyetéľtés esetén annak kézhez:łéte|étőI

szźtnitott 1 5 napon belül kötele s a|źńrvavisszakíild el.ť- az onkormrínyzatnak.

5.4. Az EgyesüIet a Szerzódés módositősźttköteles kezdeĺnényezni, ha

a) vtitozLk a Pľojekt bármely egyéb, a cé|kitťuéseket befolyásoló lényeges jellemzője,

b) ha az 1. szźlmű mellékletben meghatározott pénzÍigp táblźLtő| a Szerzóđés 4.1.

pclntjában megjelölt mócĺon hll el akaľ térni,

c) a Projekt befejezésének 3.3.1-ben vállalt határideje vźitozlk.

6. Kőzbeszerzésekľe/beszerzésľevonatkozószabályok

6.1. Amennýben a Projekt megvalósítása során akilzbeszerzési e|járás lefolýatásanak
kötelezettsége fennáll, az E,gyesület a sztikséges kłĺzbęszerzési eljarásokat lefolýatja, és az

onkoľmányzatot erľől haladéktalanul tájékoztatja. A közbeszeruésí eljárások szabályos

lefolytatásáért kízźľrő|ag az E,gyesület felel. Ennek megfelelően bármely közbeszeľzési
eljárással kapcsolatos szabálýalanság megáILapítása esetén a támogatás egészére va1y egy

részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is |<lzźró|ag az Egyesületet terheli. A
közbeszerzési vagy beszerzési eljaľás a|apJá" létrejött vállalkozási szerzódéssel le nem fedett

támogatás összegével az onkormźnyzat egyoldalúan kezdeményezheti a megítélt tĺĺmogatás

csökkentését.

6.2. Az onkormányzat jogosult megismerni az Egyesület mindenkor hatályos

kozb eszet zési szabálvát.

7. T ámogatás folyĺósításának felfüggesztése

7.|. Az onkormanyzat a jogszabźiyban, illetve jelen Szerződésben meghatźrozott

es etekb en j o go sult a támo gatźls fol yó sítás át fel fiiggeszteni.

A 7 .1 . Az onkorm źnyzat felfiiggesztheti a támogatás folyós ítźLsát, ha

a) F őpo l gĺírmesteri Hivatal fel fiigge szti a tźtmogatás folyó sítás át,

b) az Egyesület źita| e|végzett tevékenység eltér a céItő|, illetve a Szetződésben

meghatźrozott célokhoz mért előľehaladás nem kielégítő, és az onkormźnyzat éslvagy a

Főváros az Egyesület időszakos vagy zźrőbeszźtmo|őját elutasítja;

c) tewezett vagy rendkívtili helyszíĺi e||enórzés megállapitźsai alap1źn ez indokolt;

d) ha a Szerződés megkötését követően az Egyesiilet olyan nýlatkozatot tesz, vagy az

onkormányzat o|yaĺ kĺiriilményrőI szerez tudomást, amely a tttmogatźts visszavonását, a

Szerződéstől történő elállást teheti sztikségessé,

e) szerzőđésmódosítás esetén, vagy ha az Egyesület olyan vét|tozásrő| tesz bejelentést a
onkormán yzathoz, amely szerződésmódosítást tesz sztikségessé,

7.2. A felfiiggesztésről az Önkormanyzat az Egyesületet írásban haladéktalanul

ttĄékoztatja, amelyben megielöli a felfiiggesztésre okot adó körülméný és a megszüntetésére



kitiĺzött határidőt. Amennýben az Egyesület a felfiiggesztésre okot adó korĹilméný
onkormĺĺnyzat áIta|tíJzötthatáľidőn belül nem szünteti meg, az szerzodésszegésnek minősiil.

7.3, A támogatás felfiiggesztése, illetve a ttĺmogatás visszataľtása esetén az Egyestiletet

kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nern illeti meg, Az Egyesület a vele szemben

alka|mazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

8. Az Egyesĺilet általĺ szeľződésszegés esetei és jogktĺvetkezményeĺ

8.1. Az Egyesület általi szerzóđésszegés esetei

A Szerzoďés Egyesület általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy

mulasztás, amellyel a Egyesület:

- az Egyesület haladéktalanul köteles jelenteni az onkormányzatnak minden olyan

köľülméný, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszé|yezteti,

ha a támogatást jogszabálysértő va1y szeÍződésellenes módon, nem rendeltetésszerĺien,

illetve nem a projekt céljĺĺnak megvalósításara hasznźúja fel, vagy a tĺímogatott

tevékenység megvalósitása az Egyesület felróható egyéb módon meghiúsul, illetve taľtós

akadályba ütközik, vagy a pá|yźzatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez

képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

- ha a Szerződés vagy annak melléklete teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy
jogszabályon alapuló kötelezettségét megszegj, szerződésszerű teljesítésre vonatkozó

felszólításának az abban megjelölt hatłĺridőt kĺjvető 30 napon belül sem te|jesiti, az

Egyesület nem tesz eleget, illetve hatrĺridőben nem tesz eleget ellenőrzésttĺľési

kötelezettségének,

- ha az Egyesület nem tesz eleget a Szerzodésben vagy jogszabályban foglalt bejelentési,

információszo|gźitatátsi, nýlatkozattéte|ivagy egyéb egytittműködési kötelezettségének,

. ha az Egyestilet határidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi

kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő foľmában

vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyujtja be, és kötelezettségét a

teljesítésre vagy hián1,pótlásľa vonatkoző felszólítás kézhezvéte|étol számított 7 napon

belül sem teljesíti,

. ha az Egyesület a közbeszerzésre, tt|ékoztatásra, nýlvĺínosságra vonatkozó

ktitelezettségeit nem, vagy nem szabá|yszeruen teljesítette, vagy hián1pótlásra vonatkozó

felszólítás kézhezvételétő| szźmitott 7 napon belül sem teljesíti,

8.2. Amennŕben az Egyesület ará vonatkozó jogszabályi, szeruođéses vagy egyéb előírást

megszegi, az onkormányzatjogosult a Szerzodéstőt elállni. A Szerzodéstől tĺirténő elállás

esetén az Egyesü|et az addig folyósított, felhasznált támogatást egy összegben köteles

visszaťĺzetní az onkormányzat źita| megjelölt bankszám|źra, az eľről szóló értesítés

kézhezyételétő| számitott 30 napon belül.

8.3. Ha az Egyesiilet a tźmogatźlst nem a Támogatási Szerzódésben meghatározottak

szerint haszĺá|ja fel, köteles a nem szeruódésszeríien felhasznált ĺisszeget 30 napon belül egy

osszegben a jegybanki alapkamattal együtt visszatéríteni az onkormányzatrészéte.



9. Kommunikáció' nyÍlvánosság

9.1. Egyestilet a Pľojekt megvalósítása sorĺín k<iteles a hatályos jogszabályokban

meghataľozotttájékoztatási és nýlvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Pľojektről és a

támogatásľó| az ottmeghatározott módon és tartalommal infoľmációt nýjtani.

9.2. Az onkoľmtnyzat a Főpolgĺĺrmesteri Hivata| á|ta| biztosított a Projekt megvalósítása

során a|ka|mazaĺdó kötelező arculati elemeket (p1.: logók)jeleĺ szetzódés aláírásźxa|

egyidejűleg nyomdakész, digitális formátumbar\ az Egyesület rendelkezésére bocsátja

9.3. Az Egyesület a pĄekt nýlvánossága kapcsĺĺn kötelezett az a|źlbbi tevékenységek

elvégzésére:

1) A beruhźzáshe|yszínén tájékoztatő tźtb|a elhelyezése a megvalósulás alatt és az azt követő

1 évben (min. A2 méretű, rajta a Budapest es rÉn_roZ 1ogő' a támogatźlsra utaló

mondat, a projekt neve, táĺnogatás összege, Egyesület és a Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
neve, illetve saját üzenet megfogalmazźsa)

9.4. Egyesület kötelezettsége, hogy a Projekttel összefiiggő kommunikációs tevékenysége

soľán valamenný nýlvanos renđezvényen, kommunikációs terméken, média-

megjelenéseiben, aberuházások és közösségi programok táqékoztatô és információs tábláin _

a|ka\mazza a kötelező aľculati elemeket és feltűntesse, hogy,,Az Európa Belvárosa Program

II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása c. pľojekt a Budapest Főváros onkormányzata
Fővárosi Városrehabilitációs Keret és a Józsefuárosi onkoľmányzat tźtmogatásáva| valósul

meg".

9.5. Az Egyesület köteles bármely, a Projekttel kapcsolatbaÍI szeÍvezett eseményrő| az

onkormányzat klje|ö|t szervezeti egységét (Vĺírosfejlesztési lroda) írásban értesíteni a
rendezvény napjźú megelózó legkésőbb 1 0 nappal.

10. Zárő rendelkezések

10.1. Jelen Szerződés ...oldalon és .... db eredeti példánybankészült. Ajelen Szerzódéshez

csatolt... db melléklet, és a jelen Szerződéshezfizikaí értelemben nem csatolt, de a jelen

Szerződésben hivatkozott mellékletek a Szerződés e|vźiaszthatatlan részeitké:pezLk.

10.2. Az Egyesület a jelen Szerződés alźirásáva| kijelenti, hogy a je|enSzerződés tartalmát

és a vonatkoző jogszabályokat ismeri ésmagéranézve kötelezőnek ismeri el.

10.3. Amennýben az onkormányzat báľmely, a jelen Szerződés a|apjźn keletkező

bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatásí kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez

formanyomtatvźný bocsát rendelkezésre, szerzódésszsrú teljesítésnek kizárőIag a

formanyom tatv źny hasznáIata mi nő sül.

I0.4. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási

kötelezetts ég vagy igénylés teljesítése, továbbá a támogatélsi szerzőďés kezelése soľán bekéľt

dokumenfumok benyújtása 1 példĺĺny eredetben, 1 példany az eredetivel mindenben

megegyezo másolat nyomtatott, valamint a nyomtatottal teljes méľtékben megegyezó digitális



formában a Józsefuiĺrosi onkormźnyzat Városfejlesztési koda (1082 Budapest, Baross utca

63 -67 .) címere torténik.

10.5. Az onkormźnyzat indokolt esetben jelen Szerződésben rogzítetteken tul is jogosult a

Egyesülettől a Projektre vonatkozóan infoľmációt kérni (akár szóban, akár írásban), a
Egyesület pedig ktiteles aztha|adéktalanul megadni azinformźlció kérésének formájában.

10.6. A Szerzodo Felek a jelen Szerződés idłĺtartanźra íľásban rogzített módon
kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattaľtó nevéről, postacíméről, telefon és telefax szźmźrő|
és elektronikus levélcíméľól a jelen Szerződés altirźsź,.va| egýdejiĺleg,vźitozás esetén pedig a
vźůtozést követően haladéktalanul, írásban tźĘékoztatják egymást.

L0.7. Egyesület a jelen Szerződésben rogzített azonosító adataiban bekövetkezett minden
vźitoztlst annak bekövetkeztét követő 5 napon belül köteles bejelenteni az onkormányzat
kapcsolattartó szervezete részere. A fenti adatokban bekövetkező változások a
jogszabályokban, illetve a jelen Szeľződésben foglalt kivételektől eltekintve _ nem igénylik a
jelen Szerződés módosítását. Szerzodo Felek jelen Szerződéstől való elállási szĺándékukat az

erľől szóló egyoldalú nyilatkozatuknak a másik Fél részére személyesen történő źltadásźxa|,

vagy tértivevényes postai kiildemény útján kötelesek közölni.

10.8. A jelen Szerződés hatá|yba lépésének napja megegyezik a Szerzodő Felek közu| az

utol sóként a|źir ő aláir ás źtnak napj ával .

10.9. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és ktĺzös értelmezés után, mint
akaratukkal és elharrgzott nýlatkozataikkal mindenben egyezót a|źńrtálk.

10.10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
valamint a Fővaľosi Vaľosrehabilitációs Keret felhaszná|źtsanak szabźt|vairől szóló 27/20|3.
(IV.18.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezéseiaz inányadóak.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pľojekt részletes leírása és költségvetési ttlb|ázata

2. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv

3. sz. melléklet: Tételes költségvetés kiírás, befuazott, részletes költségvetéssel

4. sz. melléklet: Éľintett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának hiteles

másol ata és hi vatalo s he|y sziĺlr ajza

5. sz. melléklet: Tervezett munkák részletes bemutatása,|eirása

6, sz. mellékleť A projektben éľintett ingatlanok felújításľa és tĺĺmogatásaľa vonatkozó

önkormanyzati tul aj don o si hozzáj áru|ás

7. sz. melléklet: A munkákkal érintett fulajdonosok és a tulajdonnal rendelkezni
jogosultak együttmfüödési megállapođása és kötelezettségvállalása

8. sz. melléklet: Egyesület ĺý|atkozata az á||anháztartźsrő| szóló tĺirvényben

meghatálrozott költségvetési támogatásravonatkozó szabályoknak való megfelelésről

Engedélykoteles építési tevékenység esetén:

t0



9. sZ. melléklet: Jogerős hatósági (rekonstrukcióľa, felújítáĺsta, épitésre, bontásra, stb.

j o go sító) engedélyek és az azok'hoz tattoző tervdokumentáció

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén:

9. sz. melléklet: Engedélyezési szintii tervdokumentáció

Budapest,

onkoľmánvzat Egyesület

Budapest Főváros ... kertileti onkormányzat Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület

nevében

dr. Kocsis Máté

Po1gármester

Jo gi szempontból ell enj egyzem :

Rimĺín Edina

jegwő

nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika

a|jegyző

P énzĹigyil eg ellenj egyzem :

Budapest,

Páńs Gwláné

pénzĹigý ugy osztźúyv ezető

Fedezete:

kęviseletében

Peréný LászIő

e1nök

Aláírás dátuma:

l1



]. számú melléklet

A,,Mi Bĺiszke Bľĺídy Sándoľ utcaiak program''

A Civilęk a Palotanegyedért Egyesĺileten belül kialakuló utcaszövetség intézményesített formában tudja

li21g5ftania negyed életébęn részťvęvő szereplők - helyi kisvállalkozók, kereskedők, lakót bęfektętőt szakmai

érdekképviseletek, intézmények _ közötti vélemény nyilvánítast, egytittműkodést' valamint a programok

kialakítiísában és megvalósítasában való ľészvételt, és a negyed hosszú trívú fenntarthatőságát is elősegíti.

A ncgvalĺ5sítás tervezętt Íázisai:
Első fázis: az utca szellemi, kulturális örölĺségét feldolgozása, az egyes konlĺľét épületekhez kapcsolódó

kultúrtörténęti, várostörténeti és ęmberi vonatkozások feltárása, bęmutatiísa az épületeken.

- Az ĺiľes portiílok feltöltése;

- Tájékoztató kis tablak kihelyezve,

- aszfaltfęstés,

- interaktív utcakép webęs felületęn .

Második fázis: vaľosi játék megvalósítłísa helyi vállalkozők, jntézményet civil szervezetęk bevonásával. A
játékon a részlĺéte| önkéntes és a játékosok alapvetően önállóan játszhatnak, cél hogy a játékosok jobban
megismerjék az utcát, személyes kapcsolatba kerüljenek a helyi szolgáltatókka|, az utcźlban mfüödő cégelĺkel,
intézményekkel, akar vállalkozó szęllemĺĺ
Haľmadik fázis: részben az ęlső fázisban |ezaj|ő kutatasokat fe|haszná|va, részbęn pedig önálló kutatómunka
utan egy ,,Bródy-séta'' összeállítása, mely kifejezetten a Bródy Sándor utca váĺos- és kultúrtörténetét do|gozza
fel.
Negyedik fázis: Kis-fes ztiv á|ok,Bródy piknikek'' megrenđezése.

A,,Megélt Tiiľténelem Progľam''

A projektelem célja, hogy hozzájáru|joĺ a megé|t személyes történelem megismeréséhez-megismertetéséhez, az
iťt élő emberek történetęin kęresztĺil. Ennek érdękében társasházakban időjarásálló nagyméretii tabló
kihelyezése, me|y az adottházat mutatja be - kultúrtörténeti, építészeti, várostörténeti aspektusból.
Az ęlső lépés felkutatni a terwajzokat' felgongyölítęĺl az építéstorténetet, rámutabri az épi|et szépségeire,
bemutatni sorsát, történeteket gyíijteni a lakólaól stb.
A kutatas végeredményét osszegzi a kihelyezendő tabló, ami egyfelől disztźrgy, ezéĺ elsődleges szempont a
nívós kivitelęzés, a grafikai tervezés, a keretezés, a Íényképanyag összeválogaĺása. Másfelől viszont információs
ĺíbla is, amely nemcsak aházba bejutó kíváncsiskodók vagy az ide érkező vendégek tájékoztatásálra szo|gá|,
hanęm az ott é|ők ismereteinek bővítését, illetve a házhoz - mely az otthonukat jelenti _ való kotődéSfü
kialakulását is sesíti.

Programelem
Fővarosi

támogatás

Kerületi
önrész

Együťtmíikĺidő
partner önĺész

Teljes költség

Mi Büszkę Bródy Sándor utcaiak

Program
2 400 000 600 000 0 3 000 000

Pľogramelem
ľ-ővárosi

támogatás

Kerĺileti
önrész

Együttmfüödő
partnęr önĺész

Teljes költség

Megélt Történęlem Program 2 400 000 600 000 0 3 000 000
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Utok fel iításo (míjszokĺ ellenórzéssel)

ęjzm vek feliÍtőso

@z TER kioldkítősok
rúrsashÓzí DÓlvőzotok

Tőrsasház Bels6 Udvar Plusz progrom

\4BBSU - CAPE

vleqélt tÖrténelem - cAPE
Kulturális progromok - CAPE, fiHĺR

KttTsÉGVETÉsBEN ELFoGADoTT

Projektmenedzser - Révg

Kôzbeszerzés

Kommuniklcil

rovärosI
támÔoäfáś

\lta|ános tarta|ék

130 198 779

3 440 000

Elszámolhatö kijltséa

13 440 000

Partner .inrésze

L32937 22t
1 500 000

2 400 000

Bruttő Összk ltséo

2 400 000

0
0

s 600 000

180 623 s08

UnkormanyŹatI
iinrÁ<r

20 000 000

0

1 500 000

4 000 000

32 s49 69s

1 600 000

317 s16 000

0

860 000

0

3 360 000

47 686f87

0

Mindősszesen

0

317 576 000

162748 474

0

0
600 000

182 123 508

0

4 300 000

600 000

1 400 000

15 800 000

367f47 015

5 000 000

1 000 000

3 000 000

182 723 508

Utok Íel]jjítúso (m szoki ellenórzéssel)

3 000 000

400 000

KÖzm vek feliĺtáso

93 455 982

3 000 000

Kaz TÉR kialakĺtások

28977 769

7 000 000

Társashőzi Dálvázatok

25 000 000

Társoshóz Bels6 Udvor PIusz proqram

s 000 000

MBBSU. CAPE

722 433 750

2 000 000

v|edélt t rténelem - CAPE

593 095 489

(ulturúlis Drooromok - CAPE, JoHlR

|P roje ktmen e dz se r . Rév8

IKijzbeszerzés

|KommunikőciÓ

622 073 258

|A VBT tert)letén kÖzterijletek mea iítdso

Fôvárosi
támôoät4ś

IAVASTAT

IA VBT terĺiIetén k zÖsséEi int. mes iítása

az elćjterjesztés 4. szőm melléklete

r45 872992

lNvitott kiiziissési tér mťjk dtetése

lA|ta|ános tarta|ék

13 440 000

0

120 763 008

Panner
änrÁ<u p

1 s00 000

2 400 000

BrÚttő ôsszk ltség

0

2 400 000

0

unKormanyzan
łĺnrécz

180 623 s08

s 600 000

0

20 000 000

1 s00 000

36 453f48

4 000 000

1 600 000

0

3 360 000

0

0

59 860 500

0

Mindfisszesen

0

0

0

r8226624(

0

0

600 000

0

377 576 000

0

600 000

0

1 400 000

16 800 000

KciltséBvetési
mÓdosítás

0

0

36L247 0r5

5 000 000

0

1 000 000

3 000 000

0

182 723 508

400 000

3 000 000

0

L9 Sr7 766

s 000 000

3 000 000

4 300 000

6 750 000

7 000 000

25 000 000

2 000 000

s 000 000

722 433 7/B

0

2 000 000

1

5 000 000

6 750 000

2 000 000

622 073 256

0

5 000 000

6 760 000

2 000 000

-28977 769




