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Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testületének
Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága

Előterjesaő: Rév8 Zrt.

ELOTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság 201'6.június 20.ai üléséľe

Tárgy: Javaslat a rÉR-xoZ ,,Ä,,. ,,Euľópa Belvárosa Kultuľális-gazdaság F'ejlesztósĺ
Pľogram II'' pľogram megvalósításával dtĺntésekľe

Előterjesztő: Annus Viktor vezérigazgatő
Készítette: Csete Zoltán
A napirendet nyilvános ülésen lehet tĺírgyalni.
A dĺintés elfo gadásah o z e gy szeru szav azattobbség szfü sé ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mńnak ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
Képviselő-testtilete a 6412013. (II.27.) számthatźrozatában dĺintött aľról, hogy elindítja a
Budapest-Józsefuaľos Európa Belvarosa Kultuľális-gazđaság Fejlesztési Program II. elnevezésiĺ
programot (a továbbiakban: EUB II.).

A pľogram a Fővaľosi onkormanyzat tůta| kiífi TÉR_Koz paryazatbót keľül tiĺmogatásľa, a
vonatkozó Támogatási Szerződés 2014. július ll-én került a|áírásra. A pľogram
megvalósításanak hatarideje a Támogatási Szerződés 20|6. februĺĺľ 3-6n a|áírt módosítása szerint
2016. december 31.

Az onkormźnyzat Képviselő-testülete a 2312016. (II. 04.) szźtmű hatźrozatátban úgy dĺintött,
hogy a program megvalósítása során további, fel nem haszná|t tĺímogatást és ĺjnľészt csopoľtosít
át meglévő projektelemekľe, illetve pľojektmenedzsment költségekľe, mivel az új
progľamelemek megvalósításával a Rév8 Zrt. ffibb|etfeladatot |źt e| és ennek megfelelően
sztikséges a díjazásźnak módosítása is.

A fenti hatźrozatban foglaltak okźn az onkoľmányzat Ttmogatási Szerződés módosítása iľánti
kéľelmet nyújtott be, melyet aTźmogatő Főváľosi onkormanyzatKozgyűLés 4|012016. (III. 30.)
szźlmuhatározatźlban elfogadott. A módosított Támogatási Szerződés 2016. május 31-én mindkét
fé| r észér ő| a|áir ásr a keľtilt.

A Rév8 ZÍt. e|készítette a módosított Tiímogatási Szeruődésnek megfelelő projektmenedzseľi
szerződés módosításának tewezetét. A móđosítás szeľint a Rév8 Zrt. díjaztsa összesen
2.839.75t,- Ft + ÁFA ciss'eggel kerül kiegészítésre, melyet a Rév8 Zrt. két részletben
szźlm|źnhat ki, 1.419.875,- Ft + AFA összeget a szerzőđésmódosítás a|élírását kcivetően, további
|.4|9.876,- Ft + ÁFA összeget a program ńszétképező Galéria Negyed Program szerinti négy,
önkormányzati tulaj donú helyiség felúj ítását kĺĺvetően.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés tźlrgyźtban a döntés meghozatala a Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság
hatásköľe.
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ilI. A dtintés céIja, pénzĺĺgyi hatása

A döntés céIja az onkormányzat Képviselő-testiiletének 2312016. (II. 04.) szźtműhattlrozatźtbaĺl
foglalt dĺintés, illetve a rÉn-roZ ,,A,, - ,,Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési
Pľo gram II'' pro gramban fo glaltak megvalósítása.

A pénziigyi fedezet az Önkormźnyzat költségvetésében a 11605 címen tervezésľe keľült,

egyrészt támogatásként, másrészt saj át fonásként.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe a Képviselő-testtilet és Szeľvei
Szewezetí és Mtĺködési Szabtůyzatarő| sző|ó 3612014. CxI. 06.) ĺinkormźnyzati rendelet 7.

mellékletének 1.1.3. pontjĺín alapul, mely szerint aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult dönteni barmely önkoľmányzati szerzódés megkötéséről, módosításaról,
megszĹintetéséľől, amennyiben a döntés nem a polgáľmester hatáskörébe vagy kizaľólagos
képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

Fentieka|apjankéľemazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Hatáľozatĺ javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság úgy diint' hory

1. elfogadja a határozat mellék|etét képező, az Euľópa Belváľosa Pľogram II. - a

Palotaneg5red Kultuľális Váľosmegrĺjítása címĺĺ pľogľam pľojektmenedzseľi megbízási
szerződés módosítását és felkéri a polgármesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6.junius 20.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Polgármesteri Kabinet

A lakosság széles k<ĺrét éľintő döntések esetén az e|oteqesztés előkészffiének javaslata

kozzététe|módjara: nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20l6.június 14.

Aĺrnus Viktor
vezérigazgato
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Európa Belvárosa Program |l. - a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása cĺmű
program projektmenedzseri megbízási szerződés

módosítása

amely tétrejött egyrészrőt
Budapest Főváros Vt l |. keri.i tet Józsefvárosi (jnkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám : 1 57 357 1 5 -f- 4f
tcjrzsszám: 735715
bankszám laszám : 1 4í 00 309 - 1 0f1 3949 -01 000006
statisztikai szám: 1 57357 15-841 1 -3f1 -01

képviseti: dr. Kocsis Máté potgármester (a továbbiakban: önkormányzat),

másrészrő[
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseletében: Atfötdi György igazgatóság elnöke és Annus Viktor vezéngazgató együttesen
cégjegyzékszáma: 01 -1 o-043548
adószáma : 1zf93005 -f- 4f
számla száma: 1 41 oo44o-66944u9.01o00009
statisztikai számjele: 1ff93005-7 4fo-1 1 4-01 (a továbbiakban : Rév8 Zrt. )

(a továbbiakban együttesen: Fetek) között a mai napon és helyen az atábbi feltétetekkel:

Preambulum

A Képvisető-testület a 64/f013. (|l. f7.\ számÚ határozatában dtjnttjtt arró[, hogy elindítja a
Budapest.Józsefváros Európa Be[városa Kulturá[is-gazdaság Fejlesztési Program ||. elnevezésű
programot (a továbbiakban: EUB ||.). Az onkormányzat Képviselő-testütete f74/f013. (V||. 17.)

számú határozatában úgy döntött, hogy nyertes pátyázat esetén a Program projektmenedzseri
feladatainak ettátásávat a Rév8 Zrt..tbízza meg, összesen bruttó 25 000000,. Ft összegű megbízási
díj kikötésévet.

Az onkormányzat Képvisető-testütete a 111/2014. (V|. 11.) számú határozatában jóváhagyta az
elnyert támogatási összeg felhasználását szabátyozó Támogatási Szerződést, amety 20,ĺ4. jútius 11.

én, a projektmenedzsen szerződés pedig f014. szeptember 17-én kerÜtt atáírásra. A Támogatási

Szerzodés szerint a program befejezési határideje 2015. december 31. vo[t.

A Támogatási szerződés fo16. of.o3-án kett egységes szerkezetbe fogtatt módosításávat a projekt
befejezési határideje 2016. december 3,|. napjára módosult, továbbá új etemként bekerült a

programba a Galéria Negyed Program megvalósítása - kiemelten kommunikációs tevékenységek -

melynek fedezete az eredeti program során fel nem hasznátt támogatás és tjnrész.

Az onkormányzat Képviselő-testülete a f3/f01ó. (||. 04.) számú határozatában úgy döntött, hogy a
program megvalósítása során további, fet nem hasmált támogatást és önrészt kíván megtévő
projektelemre illetve projektmenedzsment k<ittségekre átcsoportosítani, mivel az új programelemek
megvatósításával Rév8 Zrt. többtetfeladatot lát et és ennek megfeletően szlikséges a díjazás
módosítása is.

A fentiek okán az tnkormányzat áttat kezdeményezett Támogatási Szerződés módosítása iránti
kéretmet a Támogató Fővárosi Önkormányzat 41O/fO16. (|l|.30.) számú határozatában elfogadta. A
módosított Támogatási Szerzodés 201ó. május 31-én mindkét fét részércít aláírásra kerütt.

/ĺ
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1. A szerződő felek a kcjzcittük f014. szeptember 17.én tétrejött Projektmenedzseri Megbízási

szerződést az atábbĺ 4.ó. ponttal egészÜl ki:

,,4.6. EIIótja a programmal kopcso|atos kiemelt kommunikóciós tevékenységeket.,,

f. A szerződő fetek a k<izcjttük f014. szeptember 17.én tétrejött Projektmenedzseri Megbízási

szerződés 6.,t . pontját az alábbiak szerint módosítják:

,6.1. A Program megvalósításának időbeli ütemezését a megkötésre kerüIt Tómogatási

Szerződés tartalmazza. A Tómogatási Szerződésben meghatórozott projektek befejezési
határideje - egyben elszómolósi hatórideje is - 2016. december 31.,,

3. A szerződő fetek a ktjzöttük f014. szeptember 17.én tétrejtitt Projektmenedzseri Megbízási

szerződés 7.f. és 7.3. pontját az atábbiak szerint módosítják:

,,7.2. A 4. pontbon meghatórozott feladetok ellátósóért a Rév| Zrt. nettő 22.524.785 Ft + ÁFA
megbizósi díjra jogosult, mely összegre vonatkozóan a Fővórosi és a Józsefvórosi önkormónyzat
között a 2014. július 11. nopjón kötött, és a 2016. február 3-án és 2016. május 31-én kelt
mődosításokkal egységes szerkezetű Tómogatósi Szerződés alapjón az alóbbi ütemezésben
j ogosu It szóm ta ki á I Ií tósó ra :

2014-ben júIius 1. és december 31. köztitti időszakban, havi nettó 2493438,. Ft + ÁFA
összegben, hat hónapra, mindösszesen nettó 14 960 628.- Ft * Árl azzaI, hogy a Fetek egymós
között elismerik, figyelemmel az önkormányzat Képviselő-testüIetének 111/2014. (Vl.11.)

szómú hatórozątóbon foglaltakra, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok ellátósa 2014. j(llius
1.jén megkezdődött, a szerztjdés olóírás dótumótóI függetlenüI a Rév8 Zrt. a projektmenedzseri
díjro e dótumtóI kezdve jogosult, és ezért a Révĺ Zrt. a szerződés alóírósónak idopontjóig a
teljesített hónapok tekintetében egy szómla kióIlitósóra jogosult.

2015-ben januór 1. és szeptember 30. közötti időszakban havi 524g34,- Ft * Ára összegben,9
hónapra mindösszesen 4 724 406.- Ft * Árn.

2o16-ban 1.41g.875.-Ft + ÁFA összeget jelen szerződésmódosítós alőírósát kiivetően,
tovóbbi 1.41g.876 rt + Áru összeget a Támogatási Szerződésben foglalt Galéria Negyed
Program szerinti négy, iinkormónyzati tulajdonil helyiség felújítását ki5vetően, i5sszesen

2.839.751..rt + Áru.

7.3. 2014 és 2015. években Révł Zrt. minden hónop 5. napjóig jogosult szómlót kióIlítani az
előző hónapban végzett projektmenedzseri tevékenységéért, 2o16-ban összesen 2 szómla
kibocsótósára jogosult a 7.2. pontban foglaltak szerint. A számlához a Rév? Zrt. köteles
projektmenedzseri beszómolót csatolni, mely alapjón a GozdáIkodősi Ügyosztóly
ügyosztáIyvezetcije igazolja a teljesítést. Az elfogadott projektmenedzseri beszómoló egyben

teljesítésigazolós. Az onkormónyzat a teljesítésigazolóst követően 15 napon be\ül ótutalóssal
egyenlít ki a szómlókat a 14100440-66944a9-010ffi009 szómlaszómrc.,,

4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Az eredeti szerződés jeten módosítással nem érintett rendelkezései nem váttoznak.

/ťr/



5. Jelen szerződésmódosítás atáírásához a Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság

,.;.,|;.)....;'.,.i.-...'i.ĺ:'lŁ.:',i. . szá m ú hatá rozatáva t hozzá j á ru tt.

Kelt B ud a pesten, a fO1 6 ..,;: :: ::. ;,.-.ą..:;..;..';.i..;'.;iĺ.í! na p1 á n.

Budapest Főváros V|l|. kerÜtet Józsefvárosi Rév8 Zrt.
onkormányzat képviseletében

képviseletében dr. Kocsis Máté potgármester Atfötdi György igazgatósági etnök és Annus
Viktor vezérigazgató egyÜttesen

Fedezet: dátum: Budapest, 20,|ó.

PénzÜgyiteg ellenj egyzem :

Páris Gyutáné
pénzügyi Ügyosztátyvezető

Jogi szempontbót ettenjegyzem :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábót

dr. Mészár Erika
aljegyző

,Á,
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Budapes| Fováľosi Városrehabi litációs Keret ket etélren

TúmogĺtĺÍsi Szerzőtlěs uz I. és 2. szlźmú mtjĺ!oslttissal łgységes szsrkei,etben

anle| y létľejött egyľészľöl

Budapest Főváros onkoľmányzata (l052
István fřĺpolgáľmesteľ,

nrĺnt tfullogató (továbbiakban: Támogatĺi)

Székhe|y:
Töľzsk<inyvi azonosítószám :

Statisztikai számjel:
Adószím:
Pénzfoľga|mi számlaszám :

másľészľől

Postacím:

Székhe|y:

Törzskönyvi azonosítószárn :

Statisztikai szĺrnjel :
Adósáml

A | áíľásra j ogosu ľĺ képviselöje:

Pćnzfoęalmi szálnlaszäIn, amelyľe a ttĺlnogatás utaÍasľa keľijl;

Budapest, Városház utca 9-ll')' képviseli: 'ľaľlós

l052 Budapest" Városhĺáz utca 9- l l.
735638

t573s636-841 t-321-0t
I 5735636-2-4 r

l t784009-t 54900 I 2- 100 I 0000

l43l Budapest. Pf.:160
l0S2 Buc'lapest, Baľoss ut'ca 63-67.
7357 t5

I 573571 5-84 I t--12 I -0 I

15735'tI3-2-42

l 04033 87-00028570-00000000
c|ľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

Budapest Főváros VIIl. kerĺi|et Józsefvárosi onkorrnányzat (1o82 Budapesr" Baross utca 63-
ó7.) kópvise|i: dr. Kocsis Máté polgánnesteľ,

mi nt kedveanényezeft (továbbiakbatl: Keĺtvezmĺínyezct(),

Túmogaĺó h Kedvezn.łłlnyezett (ĺovábbiakbdn eĐ)ĺiĺt: Sarz(Íltĺí Fetek ) kijzotĺ' cł lĺrhĺłjľosi
KÔzg,,ĺités h,|ł.ĺzolo. ĺilL'*ý ra". Kpg,l, szťłmú hąlározala ałapján a lltaÍ napon az ałeibbi
!aľ!alolnmąI:

1. Előzmónvck

].]. Á Tóruogaĺĺ5 a Fővárosi Vđrrlsrehabilitációs Keľet 'fillhasznátdsának szabátyaiľóI szóló
27/20l3. 0Ir.l8.) Főv. Kgy, rende\etben'lbglaltak szeľinĺ '.A) Ki)ztertiletek konplex megújítása,
R) Rozossĺigi célli vĺźrosrehabiliĺáciős programak,, iárgyli pátyázali Jbthí,-úst tett kôz:é u
kerĺileĺi Önkoľmán},zaÍok váľosrehabłlitáció,t nluĺlkáinąk ŕĺinlcłgatđsóľa rtn*rÖz cĺmlnel,
clłnelyĺ.e Kedvezĺnén.yezetĺ * FPII?591l333-Ii20l3 iktatószćłmłłn ćs 23-us pĺi\yázali cłzoltosítłj
szanon ľegÍszlrált _ pĺźIyázalot lzylijĺtllt be. Áz l573/20l 3, (IX. 26') I;öv' Kgy. sztilltl,i Iła!ĺiľozaĺ
aIapjĺźn Kedvezłnényezetl az 5. ponthan ľészleĺezett osszegiÍ llis,,tza nem térítendö ĺánłogalásban
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részestil. Á Szerzćídő Felek az FPH059 it333.7 /20]3 iigtiratszámú egniĺnlĹĺkoclćsi
łnegálkłpodásban (lĺsl,ábbiąkban: Egy_ĺitłmĺÍki)dćsi lv{egóttapodóý egrcztek neg a ben1:i1i1g11
ptźlyĺizaĺ alapjđn előkészíteni ł!,s megva!ósílani kívánÍ projektełemeh.ő!. Á Szerződő Felek ąz
FPH059ĺő90-5/2aI4 iigyiratszámú eg.5;ütĺnlűkodési nlegiállapodĺis nlódosíĺásáhan ľÖgzíĺ.eĺĺúk a
Túmogatási Szerzőclés alcźíľóst|inąk haláride.jěĺ. Á Tónogaĺási Szenődés aláíľósára 20l4.júIius
I I. napjĺźn, ąz !. szánťl nódo.tĺtás alóíľljsára 20I5' decełnber !7. napjcin keriłĺl sor'

|.f ' A .l.álnogatá.si 
Szeződés mel|ék|etét képezi. és a Szeľződó Felekľe ktĺte}ező éľvényů az

EgyĹittlnüködesi Megá||apodásban rögzített, nlegva|ósítani kívánt pľojekte|emeket érintö
minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély' műszaki és pénzügyi terv és tarta|om,
nyilatkozaĺ és egyéb dokumentum, va|atnint ezek módosításai" amelyet a Kedvezntényezett a
pá|yázat. rnellékleteként és a Támogaĺási Szęľződés megkiitéséhez szĹikséges ľészletesen
kidolgozott anyagként benyújtott. ametyck fizikai értelemben nem kerühek csatolásľa a
Tánlogatási Szerződéshęz.

I.3. Tánłogató részéľől a ...hł,ęĺzole. il.w1 Főv. Kg. szánn| haĺározat
fe[huĺalłnazla a Főpolgárnesterl, c Kedvezmćnyezeu ré'rzérőĺ a Képviseiő.ĺes,iilcĺ
23/2Ú16, Ür.04,) szánlů hatáľoząta Jblhatalnlazta a Polgúrmcstert jelen Tcitntlgalfui
Szerződés az l, és 2. számtj módosíłassal eglséges szerkezeÍben Íć)ľlénćí aláírasára.

f, Szprződós táľgya

2.l. Áz Etőznényekben łnegłlalározottak szerint Szelződö Felek q jelen ?.cĺlnogaĺcisi
Szeľződĺjst ąz ]. éĺ 2' sztjntú łnóclĺ"l^sĺlóssaĺ egry_,;ćges szerkax,etben ((t łovđbbiakban Szeľzĺícłćs)
kank:

A jelen Szerződés tárgya az,,Európa Bclvĺírosa Progľam I|., a Pa|otanegyeĺ| Ku|Ĺurá|is
Városmegújítása'' címcn benyújĺott päíyázat a|apján nregkötött Bgyĺittnlűköc|ési
Megállapodásban rögzített pľojektelemek (továbbĺakban: PĘekt) clszánlolhaĺó ktĺltségeilrek a
Tárnogató Kö|tségvetésében városľehabilitácíó céljára elkĺi|önített kö|tségveĺési eltíiľányzatbó|
vissza neĺn téľítendő támogatlłs fbľmĺíjában töľÍénii fi nanszíľoása'

2.?. A PĘekt megvalósításának lrelyszínei

Utca I'Iázszrĺnl He|yľajzi
saĺnl

.I.u|a.idonos (tiibb tulajĺlonos
csetón oÁ-o.s lľlinvl

Bródy Sándoľ utca 365s9/r I Jó:łsefu áľos i on lĺonne nyz-at
lvrlllaly teľ 365ó | Jóxe ľváľos i Cjnkoľmánvzral

outenberg téľ 36480 JózseÍVárosi' tnkonnányzat
öomogyt tjela utca 364?9 JózsętVárosĺ onkormánvzat
Riikk Sziláľd utca 3668 I J ózse fvárosi onkorrnalryzat
cyu|aí PáI utga 3ó435 J ózs e fváros i tn kornrányzat
Mikszáth tér 3()73f Jizsét-rtĺ ľos i o'r kormłĺn rzar
Horánszky uteaf|. 3661 1 Jozse fvárosi onkoľIrránvzat
Bródy Sándoľ utca 36. 36492t0t^/f Józse ĺvárosi Önkoľĺnányz.at
Bródy Sándoľ utca 36. 36492ĺ0/^i3 Józsefváros i Ön kormányzat
Kőfaragó utca 5. 36478/A/N3 Józsefváľo.si (}n konná nyzat
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Vas utca 14. 3648910/^/ĺ Józsefvárosi onkormányzat
Bróc|y Sándor utca 30la 365f8 táľsasház
Bródy Salldor utca 36 36492 társasház
Gutenberg téľ Ĺ 36479 társashłŁ
cyulai Pálutca I 36436 társasház
cyulai PáI utca 9 3644s társasház
l-loranszky utca a

J 36621 társasház
Horánszkv utca 4 3663 I társasház
|.Iorálrszky utca I 36633 tárcasház
KőfaragÖ utca 5 36487 társasház
Kőfaragó utca t0 36470 tárcasház
Kľtidy Gyula utca 2 3660s társasház
Krúdy Gyula utca 5 367t4 társasház
Krúdy cyula rrtca 6 36607 társasház
Krťldy Gyula utca 20 36671 társashaz
Lőrinc pap tér -J 36?t8 táľsashiŁ
Mikszáth tér 2 36603 táľsasház
Puskin u. 24.-Bródy Sándoľ u. t4 36s28 társasház
Rökk Sziláľc| utca 5 36680 táľsasház
Rökk Sziláľd utca ll 36667 társasház
Soľnogyi Bé|a uĽca 1 3646? táľsasház
Somogyi BéIa utca l7 36466 táľsasház
Ďomogyl Hela utca 22 3642f társasház
Szentkiľályi utca l'l 36523 társashĺŁ
Vas utca ĺ8 36494 ĺáľsasház

3' Á Pľojekt megva|ósításának időbeli íitemezćse

3' I. A Projekt megr,alosításának kezdete

A PĘekt nĺegvalósítási ic|őszakának kezc|ete a Támogatási Szerződés hatá|yba
lépésének idopontja.

3,f, Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Pľojekt e|okészítési költségeinek kereĺében a pá|yĺŁati ľelhĺvás megjc|enését kovetoen
ŕ.e|merü|Ĺ a páIyázaĺhoz k<izvet|eniil kapcsolćrdĺĺ (pl.: terr,ezés, engedé|yeztetés, szaké'toi díi,
tanu|mányok készÍtése' stł:') költségek számolhatók e|'

A Projekt építési és eszközbesz.erzési' |ebonyolítási. valamint nem beľtlházási
tevékenységekre vonatkozo ktittségeinek kcretében a megvaĺósítási idöszak kezdetćt - azaza
Tálnogatĺísi Szerződés hatá|yba ĺépésének időpontjĺĺt - kovetcĺen |blmęriilt kiadásokat lehet
elszánroIni.
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A támogatás terhére a PĄekt be|ejezésének 3.3.l' pontban fogla|t határidejéig
Felmeriilt koltségek számoĺhatók el. függet|enül a pénzĹigyi te|jesítés idopontjátll' A
befejezési haĺĺridőt követőcn keletkezett költségre támogatĺĺs nem folyósítható.

3'3. A Projekt megvalósítása, befejezése és tcárása

3.3'l. A Pľojekt beíejezési határideje: 2aftév december hó 3l. nap

ĺ\ Projekt akkor tekinthetö betbjezettnek. ha a jelen Szeľzodésben meghatározo|t
létesítmény(ek) kivitelezése befejezőc|ik, a sikęľes nĹiszaki átadás-átvételi eljáľas(ok)
véget éľnek, valamint a vállalt nem beľuhräzásitevékenységek is véget érnek.

3,3.2. A zárô e|számo|ás akkor nyújthati be, ha a Kedvezrnényezett a jelerl
Szeľzödésben válIaIt valamelrllyi köĹelezettséget _ hatósági engedélyhez köĺi'tt
tevékenység esetén a hatósági engedé|yekben foglalĺaknak megfe|elően _ teljesítette, a
sziJkséges végleges használatba véte| i engedé lyt megszeľezte.

A Kedvezményezettnek az elnyeľt támogatás felhaszná|ásáľll a befejezés napját kövętő
l80 napon belül, de legkésőbb 20l6. decenrbeľ 3|-éig e| kell számolnia. Az e|számolás
kęľetébęn benyiljtandó a záro beszámolo is. A megjelöIt határidőig fel nem haszná|t
támogatást a Kedvezményezett elveszíti. A pá|yázaton e|nyeľt, de ful nem haszná|(
pénzeszk<izilk a Kcreten maradnak.

3'3,3. A Projekt akkor tekinthetö lezáľtnak, ha a Támogató a Kedvezrnérłyęzętt zźlľő
beszánlolojitt e|fogadta, és az utolsó elszárnolás alapján a ĺímogatást átutalta.

3,4. Kedvezményezett vćú|z|ja, hogy a Projektet a 3.3. pont szerint nregva|ósítja és
befejezi, valamint a Pľojekt |ezárását követő 5 éven belĹi| a Projektben érintett, 2'2.
pontban megjelolt ingatlanokat nem idegeníti el.

4. A pénzĺigyi e|szánrolás ľenĺ|je

4.l. A PĄekt ö'sszkö|tsége

A Projekt brutĺó (ÁFa-val szcimíĺoĺt) összkÓlĺsége 626,940.55l Fĺ, ctzaz
halszázhuszonłlaĺnzilliĺj.kttencszáznegnenezeľ-ötszázötveneg) forint az t . szciruzi
m e l lé kle t szeri n ĺ részle tezés ben.

A .ie|en Szerződés |. sz. mellékletében fbglalt kti}tségadaĺok az Egyi,ittniiikÖdési
Megát|apodás 2.2. pontjrłban szerepltĺ teľYezett költségek részletes kidolgozása, amelyek

indokolt esetben attó| e|térhetnet és az o|L szeľep|ö részkciltségeket ľelĹi|írják. A
részköltségek módosítása miatt nem niJvekedhet a megítétt Támogatás összege.

^/{,.:{./
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A Kedvezményezstt vállalja, hogy a PĘekt kontp|exitását nregörzi, az |, sz. melléklet
szerint a Projekt komplex megvalósításának méľtékćig sziikséges valamennyi ijnrészt
biztosítja, amely köľelezeľtségét nem éľinti, hogy az. egyĺittmilködő partnerek részéľől a
Pľojekt megr,a|ósítasálpz szükséges pénzĹigyi hozzäjáru|ás te|jesÍtése megtörténik-e a
részęre. A Projekt koĺnplexiĺása a pźt|yźzati Felhívás 5'1.|. pontja rnellett jelen Pro.iekt
tekintetében azt jelenti, hogy a táľsasházak rnegújítására vonatkozó rész projektę|emek
összęs költsége neln |ehet kevesebb a ktĺzteľii|etek megťljítása ľész projektc|emek összcs
költségénél'

Az |. sz' mellékletben szereplő fobb taľta|rni elemeketl beliil, az azonos tĺĺmogatási
intenzitásÚ pĄektelemek költségei kiizött a Szerzódés nlódosítása nélkĹi| kizárólag
mega|apozott szakmai inc|okkal, l0%-kal történő eltéľés erejéig lehetséges
átcsopoľtosítani, amenn.viben teljes PĄekt megvalósulását szolgálja' vagy a projekteleni
megvalósítását szolgá|ja, és nem veszé|yezteti más projekte|elnek megvalósítását,
valamint a Projekt Kedvezményezett á|tal vál|alt cinrészét nem csö,kkcnti. A költség
átcsoportosítiíst Kedvęzményezett a Támogató részére megkĹildiitt aktuális ncgyedévcs
beszámolóban kĺĺteles.ieíezni és indoko|ni, amelyet a Támogató nyilatkozatban fogac|
vagy uĺasít e}'

Ha a tervezett cé|ok megvaĺósítása mellęft a Projekt összkö|tsége az l, sz' lne|}ćk|etben
negjelöIthez képest csiikken, a támogaüĺsi összeget is aľányosan csökkenĺeni ke1|.

Amennyiben a Projekt megvalosítása soľán az elszámoláskor bemutatott és eĺfogadott
tény|eges kö|tségek meghaladják a ĺęrvefetÍ. költségeket, a Kedvezményezett ebben az
esetben is kizára|ag a jelen Szelződésbcn fogla|ľ támogatási osszegre jogosult'
Kedvczlnényezett je|en szerzoc|és alĺííľásávaĺ kÖtelezettséget vállal, hogy. az el.,á.no|á..o
benyújtoľt kiiltségek ehhez szükséges ĺinrészt sajáÍ foľľása terhére biztosítia.

A támogatásban részesij|t a támogatás ĺblhasznáIást elkülönítetten, ellenorizhstö módon
tartja nyilván a hatá|yos számviteli e|őírások figye|embevóte}éve|. Gondoskodik a
beľrrházások számviteIi e|őírásoknak meg{bľelo ry*i|válrtartásáról' aktiválásáróľ.

4,2,. A PĄekt elszámolható kÖltségei

Á Projelł elszĺźnlolható köItsége ő26,940,551 Ft, ązaz hątsztizhu,rzonhątnlillĺó-
ki le n c s záz ne gł v e ne ze ľ- ö t s z ćłzö t vene gl fo r i n t.

A Pľojekt e|számolható kö|tsćgeinek ľészĺetézését a |. számú mel|ék|et tarta|lnazza.

4.3. A Pľojekt bł.uttó iisszkt;lĺsěgénekforľĺźsonkéntl nzegtsszlúsa és évenként terv3ett
felhasználása
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Forrds Tervezett .fel h a su ó I tÍs ěve n kě n t
Osszesen2014. 2015. 2016.

a) Budapest Fővóros |ľIII.

Ke riile ĺ i Ôn korm ti ryza ĺ a
cílłal biztosítotĺ fotás (ezer
Ft)

44 485,689 63 039,658 27 249,t88 134 774,535

b,} Budapeł:l Fővĺiľos
()lkormányzata álĺal
ĺtyújĺoll támogalas (ezer Fl)

ó0 4553I2 240 2E0JE2 56 7E0,30ó 317 5 t 6,000

c) Egłüttn'ĺiködő parĺneľ
ciĺtal biztosÍłoĺĺ forrós (ezer
Fĺ)

69 640382 ĺ05 il09,6j4 0,000 t74 650,016

Osszesen: 171 581,383 368 329,674 84 029,494 ó2ó 940"55l

1ł}Ąlĺl n/,,,

4,4. A tńmogatás iisszege és mértéke

A támogatás mértéke összesen legfeĺjebb 3t7.516.000 Ft. azaz
háľoĺnszáztizenhétrn i | | ió-ö'tszáztizenhatezer forint.

Alnennyiben a je|en Szezoclés rnegkötésekor hatáIyos ÁFA szabá|yozás a jelen
Szeľzodés hatálya alatt váĺtozik, a hatáIyos szabályozrís a jelen Szerzodęs ÁpÁ-,.
vonatkozó rende|kezéscit a EzerzodÖ Felek minden kil|ön nyi|atkozata, szeľzódés-
módosítása nélktil módosÍĺja, azza| a megkötésseÍ, hogy anlennyiben az Áp,ł' mértéke
csiikken, a támogatás ĺisszege is csökken, amennyiben az Ä?e mértékę nő, a támogatás
összege nem növe|heto.

Az egyes pľojektelemekre/tevékenységekre vonatkozo támogatásí intenzitásokat |' sz'
m e| lĺík lęt tarLa|nazza.

4.5. A tálnogatás |ehívásának ľe|tétetei

A ľnegítélt támogatĺís kifizetése a Projekthez közvet|eniiI kapcso|ódó számlák. il|etve aProjekt tevékenysdgek elvégzését, a koltségek Íblmeľiilését igazo|ó egyéb
<lokumentumok aIapján összeál|ítoĺ eIszá.molások alapján utófinanszíľozássaI tiiľténik.

Támogató a Kedvezĺnényezett részére előleget nem biztosÍt'

Támogato kijelenti, hogy a7. t. sz. me|lék|etben meghatáľozoľt tb|adatok
megvalósításához a pä|y,ázaton elnyert támogatást idoközi ćszárő e|számolás keretében
adja árt Kedvezményezett részéľe. A KedvezĺnényezetĹck - ęze1e|szátno}ások részekélrt
- ic|tíkłjzi kifizetési igényt nyújthatnak be a Tárncrgatási Szercődés hatáIyba |épesétöl
számítva negyedévente vagy, ha a ki|lzetési igényben egyic|ejii|eg szereplő szám|ák
támogatrístartallnának összege meghaladja a l50 mitlió Foľíntot. A zěťiő kifizetés
igény|éséhez tartozi minimá|is összeg a 4.4. pontban ľögzĺtett támogatĺís össz.egénck
|egalább |0Yo.8, azaz 3l .75I '600 Foľint.
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Az elszárno lások keretében benyťljtanĺlÓ doku mentumok:

l) a Kedvezményezett áĺta|összeállított, a Kedvezményezett hite|ęs aláírásáva| ellátott
kifizetési igény|o |evél, amely tartalmaz.za a szám|ákkal alátáltasztott
tevékenységek te|jesítéséről szóló, adott i.döszakľa szolĺi sziiveges beseálnolót,
valanrint a benyrijtandó szárnlák osszesítöjét, alnellyeI a Kedvezlnényezett
fe|elősséget vá|ĺa| azért, hogy akár a Kedvczményezett akźr az egyĹittmíiköĺlo
partner nevére kiá}|ĺtott szárn|ák Projekten belÜlicIszámolása jogszeľĺi és indokolt;

2} az adott cím és mennyiség szeľinti, ĺeladatľa szólćl. tétc|esen kiállíton és kollaudá|t
(a számlára a Kedvezményezettnek Y'egy az, egyĹittmtikoclő partnernek nĺ kel| írnia:
,,A lnunka elvégzését igazolotn, az osszeg kifizetését javaslom.,' - dátum, aláírás és
pecsét), valamint a Kec|vezményezcn vagy a Kec|vezményezett ľészćrot
meghatalmazoff a|áíľásáva| ellátott, a Kedvezményezett vagy a KedvezInényezetĺ
részérő| meghatalrnazoĺt aláíľásáva| ellátott számĺák hitelesített nlásolati
példányának benyłijtása. Az eľec|eti számlán kotelezően szerepeĺni kell ,.Fövárosi
Váľosĺehabilitáció Keret tálnogatásának lehívása cétjából ben;,újtásra keriilt,.
ľeliratnak;

3) a szám|a címzettjének nyilatkozata aľľi|, hogy az álĺalános l'orga|mi aĺlóľó| szóló
2007. évi cXXVlI. trírvény érteĺmében ÁĺrA-vĺsszatérítésre jogosu|t-e; antennyibcn
a szánrla címzeftje ÁFA-visszatérítésre jogosu|t' tigy a Kełvezményezett csak az
Ár',t ertetevel csikkentett támogatási összegre jogosult:

4) amennyiben a támogatásból megvalósulo tevékenység(ek) a közbeszerzésekĺől
szti|ó 20|l. évi cv|l|' ťörvény hatá|ya aIá taĺtozik, úgy Kcdr,ezményezett ktjtęĺes a
megfeleló közbeszeľzési eljáľást lefolyatni és a közbesz erzési e|jár'őls tisszegzésének
ĺnásolatĺ $|dányát az e|szánrolás keľetében benyújĺani, továbbá rryilatkozatát aľľóI,
hogy a k<jzbeszeľzési eljárás szabáĺyait betatoľta;

5) amennyiben az adott beszerzéshez nenr sztlkséges közbeszerzési eljárás leľblytaĺása,
úgy Kec|veanényezettnek nyílt, diszkľimináció-ĺnentes és a hatrí|yos beszezési
szabá|yzatának megfelelö eljáľás keretében ketl gondoskodnia az adott beszeľzésrő|,
és az így lefolytatott eljárás Összegzésćnek máso|atĺ pe|dányát az clszántolás
kęretében benyúitanÍ. valamínt nyilatkozatát arľó|. hogy az adott eljárás szabá|yait
betaľtotta;

a vonatkozó lnegbízási va$, vá||alkozäsi szerződések hitelesített rlliísolatát:

amennyiben a Kedvezményezett a projekt nregvatósításába együttrníiködő
partneľeket von be' és szánrukľa az adott pľo.jektelem finanszílclzásála sz;int
összcget támogatásként adja tovább. a Kedvczllrén}.ezett és az egyÜttmtiködö
paľtnerek köz-dtti, a támogatás tłrvábbadásiäľa vonatkozó megá||apodáýszerzodés
hite|csített másolatát (amennyiben még netn nyújtoľta be) legkésóbb az ehhez
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tartoző kifizetési igény benyłlljtásakor (lehetőség szęrint jelen szerződés
megkötésękor);

a (rész)te ljes ítés a|apjá n k i áĺ I Ított te ljesítésĺ gazolás ;

a miiszaki átadás-átvéte|néĺ az erľö| szóIl jegyzőkiinyv másolatát;

l0)a teljesĺtést alátámasztó dokunrentumok (a nem elszámo|ható kĺjltségek te|jesítéséľe
vonatkozóan is): szakmaĺ beszámolók. fotódokumentáoió (pro.iekthe|yszínenként
lega|ább 3.3 fotó, 9xl3 cm méretii. min. 300 dpĺ fe|bontású), egyéb dokumentutlrok
i nd ikátoľ tőblázatépítés i nap ló, stb') ;

4.ó, Az e|szĺmoĺás és ellenőzés ľendie

A jelen szprzŐdés 4'5. pontja a|apján a Kedveanényezett áltat összeá||íton e|számolás
FőpoÍgĺłrľnestęľí Hivatalhoz töľténö beéľkezését követö 60 napon belill Tárnogató
elbíľálja annak he|yességét és - hibátlan és hiánytalan elszámolási dokuĺnentáció esetćn

Támogató intézkedik a sz{m|aösszeg jelen szrrzödés |' sz. mel|ćk|etébcn
meghatĺíľozott szaza|ékának a Kedvezményezett bankszám|á.iára töľténó átutalásáról.

I{iánypótlás esetén a Támogató az ęlszámo|tís beérkezésetőt számított ĺ5 napon be|iiljogosult Kedveznlényezettet Írásban Íb|szólÍtani a sziikséges dokutnentumok
benyújtására. A hiánypót|ás tetjesítésére Kedvezményezettnek a kézhezvéte|ttjl
számított |egfe|jebb l0 nap á|| rendetkezéséľe' A hiánypótlás Főpolgánnesteľi
l-|ivata|hoz történtĺ beérkezésétőĺ sz;{nlított ťliabb ó0 nap álI rendelkezésćre a
Tánogatónak az ę|számolás elbírá|ásłĺra és a számlaöss,.! 3.l"n szcződés t. sľ.
me|lékletében meghatáľozott sr.ćlza|ékának a Kedvezményezeit Ĺonkszáln|ájára t<'ľténo
áttlta|ásra.

Kedveznényezett tudomásuI veszi, hogy a Tálnogató a táÍnogatás kífizetéséĺ
megelozően jogosult he|yszíni el|enĺĺrzést taľtani' ame|ynek keretében eI|ęnöĺzi az
elszámolás keretében benyújtott ctokrrmentáció ercdeti példányát. a Pľojekt penzi,igyi,
m tiszaki előrehaladásái'

A Projektet a Kedveznrényezett a szakmai szabványok, szokások és e!őírások szerint, I.
osztá|vú minosigben kijĺeles megvaĺósítani. A Kedr,ezményezeĹt _ a Támogató álta| is
elfogadott _ a hatályos jogszabá|yokban de1iniá|t miiszaki ellenőĺt köteles alkalnlazni az
építkezés megf.e|elo színvonałának e|lenőľzésére' Kedr,cznrenyezett köĺe|es a
megvalósítás érťekében kifcjtett tevékenysége során költséghatékonyat] e1járni, a
ktizpénzek fęlhasználásának átláthatoságát bizÍosítalli. aZ ęľre ĺľányu|ó .iogszabá|yi
renc|ęlkezéseket betartani. A Fővárost a Keľü|et által a Projekĺ lrłegr,alósítására ĺrányuló
tevékenységéve|, a beľuhĺŁási felac|atok eIvégzésével selnminelnii műszaki, pénziigyi ésjogi fb|elősség netn teľheli.

KedvezményezetÍ kőteles a 1ämogatási Szerzodés
negyedévente ľtivid szakmai beszámo|ót készÍteni a

hatá|yba lépésétől számítva
megvalósítás e|óľehaladásárĺj|.

8)

e)
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amelyct elektľonikusan a teľ koz@budapest.hu e-mail cĺmre, kinyomlatva a
Városépítés i FóoszÍá|y cĺmére kÖteles e|jtlttatn i.

5. F'ővárosi tu|ajdon kezelćsc

A projekt fovárosi ľu|a.idonban álló ingattant nenr éľint'

6. SzerződésmódosÍtrńs

6.l' A Kedvezményezett vagy a Táľnogati kezdeményezćsére a Szerzodés kozös
megegyezéssel midosítható. A Szerzödés báľmi'fele nlódosítása, beleértve az ahhoz
csatolt lnel|ék|eteket is csak íľásos ťoľrnában, valamennyi szezödéSt kötő fél a|áíľásával
töľtélrhet, kivéve, ha jogszabály vagy a Szerzodés va|anle|y pontia e|téľoen ľende|kezik.
A Kedvezményezeft a Szerzodés módosítására irányu|ó kérelmćt írásban, índoko|ássaĺ
e|látva va|amint a kéľe|nret a|átámaszto dokumentumokkal kötsles a Támogató ľészére
eljuttatni.
A TámogatÓ - ĺde nem számíĺva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításľa iľányu|ó
kére|ern beérkezését követo 45 napon be|iiI nlegkĹi]c|i a Kedveanényezeffnek a
módosítás teľvezetét vagy _ a kéreĺem e|utasítása esetén * az ę}utasítást és annak
indoklását. A szeľződés módosĺtásához a Fovárosĺ Közgyíilés jóváhag'vása szĹikséges.
ezért ełJ legkoľábban a Fováľosi tnkoľmányzat be|sö eliárásrendjének negfele|.Sen
e|oteľjesztett határozati.iavaslat alapján a kövętkezó közgyĹités ti|ésén fogadhatja e| az
egyeztetett módosÍtásokat. A Kedvezményezett részerłj| a uerzódésmóc|clsítás
elfogadásáľól Képviselo-testĹitet dönt. A Támogató álta| elkészített és e|fogadott
szerzodésmódosítást a KedvezményezetÍ egyetertés esetén annak kézhezvételétó|
szánríĺott l5 napon bę|iil kČiteles aĺáírva visszaküldeni a Támogatonak'

6.2' A Kedvean ényezetta Szerz<ídés módosítását köte|es kezdeményezni. ha
a) váľtozik a Projekt bánnely egyéb, a célkítĺizéseket beťo|yásoló lényeges

jeIlemző.ie,

b) ha az |. sz. lnellék|etben fog|attakľil, a Sz,euődés 4.|. pontjában nregje|ö|ľ
módon tú} e| akar iéľni,

c) a Pľojekt befejezésének 3'3.l. pontban vál|a|t hatáľidö változik.

7. Közbeszęrzésekľcvonatkozó szubá]ryok

7.'. Amennyiben a Projekt megvalósítása során közbęszetzési vagy egyéb beszeľzési
eljárás ĺeťolytatásának kötelezettsége fennáll' a Kedvezményezett vagy az
egyiiftníiködő parhlerek a szĺikséges közbęszęľzési vag-v egyéb beszeľzési eljárásokat
lefolytatják' A Kedvezményezett vagy az egyiittnlĹiködő paľtnerek által közbeszerzési
vagy eg-véb beszerzésĺ e|jáľások szabá|yos lefolytaĺásáért kizáriłag a Kędveznrényezctt
t*e|e|, az esetlegesen kiszabott bírságot" vagy egyé,g, a sz-abá|yta|anság IniatĹi fizetrísi
kötelez.eĺséget a támogatás terhéľe nem sámolhatja el a KedveznrénYezett.

7,2, Továbbadott támogatiís esetén a 'l1ĺmogató jogosult lrregisĺtreľni aZ
egyĹittnttĺködó partneľek mindenkoľ hauĺlyos kijzbeszerzési szabályzatát.

,/
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7.3. Aľnennyiben a Kec|vezményezettei vagy eg;-Ĺittnlűkôdő partneľét a Projekt
megvalósítása során kÍizbęszęrzési eljáľás leĺolytatásĺĺnak kötelezet1sége teľhe|i, a
Projekt megvalósításáĺ cé|zó bármely közbęszeľzési e|járás lefolytatását kłjvetóen a
Kedvezményezęttnek kotelessége a Támogató ha|adéktalan tájékoztatása. Ha
KedveanćnyezeLt ncm tudja a közlreszeľzési eljárás atapján létrejött vá|lalkoási
szeľzodéssel le nem ťedett tárnogatási összeget a 4.1. pont szerĺnt mega|apozott szakmai
indokka| átcsopoľtosítani, akkoľ a Kedvezményezett köteles a Szerzódés lnódosításĺít
kezdeményezni a 6.|. pont szeľint.

8. Támogatás folyósÍtĺĺsának fetfiiggesztése

8' l. A TánlogatT fe|fiiggesztheti a támogatás ĺolyósítását, ha
a) a Kedvezményezett á|ta| elvégzett ter,ékenység e|tér a céltóľ, il|etve a Szerz<jdésben

meghatározott célokhoz mért előreha|adás nem kielégítö, és a ]ämogati a
Kedveatényezett idoszakos vagy zĺľl beszá nro | ój át e l utas ítj a;

b) terr,ezett vagy rendkívtiii helyszíni e|lenorzés megá|lapírásai a|apján ez indoko}t;
c) a Szerzĺ1dés megkötését követően a KedveztnényezetÍ' o|yan nyilatkozatot tesz, vagy

a Támogató olyan köľühnényľól szerez tr.rdotrrást, atnely a tálnogaĺás visszavonását,
a Szeľz-odésĺol tö'ténő e}ál|ást ieheti sztikségessé,

d) a Kedvezményezett o|yan változĺĺsró| tesz be.ielentést a TámogatÓhoz, anrely
szerzddésmodos ítást tesz szüksegessé.

8.2, A felfiiggesztésľől a Támogató a Kedvezményezettet írásban ha|adéktalanu|
fĺíjékoztatją an:eĺyben rnegje|öIi a ŕ.elfilggesztésre okot adó ktirüIrnén.vt és a
megszüntetésére kitĹizcĺtt hatáľÍdöt. Amennyiben a Kedvezményezett a |.e|fiiggesztésľe
okot adó kőľÜlményt Tárnogato á|tal túzött határidőn belül nem szĹinteti rnęg, az
szerzodésszegésnek m inosü l.

8'3' A táĺnogatás fe|fiiggeszÍése, illetve a tiámogatĺis visszatartása esetén a
Kedvezményezetĺet káľta|anítás. kártéľÍtés, illetve késede}mi kamat nenr illeti meg, A
Kedvezményęzettet a ve|e szenrbelr a|kalmazott szankciok neln mentesítik a
Szerződisben fog}a l t kote I ezettsége i te|jes ítése a ló l.

9. A Kedvezményezctt á|ta|i szerződésszcgćs csetci ąs jogkitvetkczménycĺ

9.l ' A Kedvezm ényezett á|ta|i s,zęrzódésszegés esete i

A Szeľzödés Kedvezményezett általi nlegszegésének rninósiiI lninden olyan
cselekmény, vagy mu|asztĄ alnellyel a Kedveanényezett:
- a tálnogatást jogszabá|ysértő vagy sz-erzddésę|lenes nródon. nem ľendełtetésszerűen,

i|letve nelTl a pľojekt céĺjának megvalósítására haszná|ja fel, vag}, a támogatott
tevékenység megvalósítása a Kedvezmdn},ezettnek felróható egyéb móc|on
meghiúsul, iIletve taľtis akadá|yba ĺitközik, vag,v

^r4č.. :/ ,.
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ha a Szerzodés vagy allnak rnel|éklete tetjesítésével összcfiiggésben keletkezctt.
va8Y jogszabályon alapuló kötelezettsógét megszegi, annak nelrr tesz eleget így
kÜlönösen, ha:

a Kedvezmćnyezett nem jeĺent ha|adékta|anuI a Tánrogatónak bárntely olyan
kĺirĹilményt, alne|y a Projekt megvalósítását, a támogatás céliának elérését
veszélyeztcti, alneIy á|taI a Pro.jekt megr,a|ósítása részbcn vagy egészben
meghiúsul. tartós akaclályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen
Szerzódésben foglalt ütemezcshez képest késec|elmet szenved, il|etve ennck
bekövetkezése Í'enyeget' Ezerl bejelentési köte|ezgtĹség elmulasztása
szenodésszegésnek m ínosü l.
a Kedvezményezett hatríľidőben nęm teljesíti a projekttel kapcsolatos
jelentéstételi kötelęzęttségét, i lletve báľme |y beszámolási köte|ezettségét nem a
nlegtblelo foľmában vagy nem a megfelelö intbrmációkka| és rnellikletekkcl
nyújda be, és kötelezettségét a te|jesítésľe vagy hiánypót|ásra vonatkozó
ľelszo|ítás kézhezvételétől számított 7 napon bę|ĺi| sem teljesíti,
a Kedvezményezett a kö'zbeszerzésre, tájékoztatásľa, nyilvánosságľa vonatkozó,
jc|en szerződésben rcigzírett ktitelezettségeit nent, vagy nem sz.abá|yszeľĹien
teljesítette;

a Kedvęznĺényezett nern tesz eleget, illetve hatáľidőben nem ĺesz e|eget
e[|enőrzéstŕirési köte|ezettségének, iItetve az cl|enőzósľe jogosult elIenolzo
sze ľvek nr u n káját alkad,á|y ozza, v agy az e l len ö rzést nregtagactj a' ć s az e ĺ len oľz és ĺ
az erľe irányuló íľásbeli ĺblszólĺtásban megielolt hatáľidoĺg sem teszi lehętovć'
a Kedvezményezett a Tánrogató szerződésszeľii teljesítésre vonatkozó
felszo|ÍŁĺsłĺban megielölt határidőt kiivető 30 napon be|ül scm te|jcsíri a
Szezódés alapján ťenná| ló köte|ezettségét,
amennyiben .iogszabát|y alap.ián eĺlentjrz-ésre jogosu|t szęr\, aZ eĺ|enőrzés aclaĺai
a l apján a sze rződés i l I etve j ogsza bá |yséľtés m egá I la pítŕlsár a v onatkozó javas l atď
tesz, ame|l.vel a Támogató egyetéľt,
a Kedr'ezményezett a ?,f. pontban megjelćilt pľojekthelyszílleket a támogatási
.iogviszony ideje aĺatt vagy a Szezoc|és 3.3. pontjában rnegielölt iďöszak végéig
eIidegeníti.

9.f. Amennyiben a Kedvezményezett a ľá vonatkozó jogszabályi, szerződđses vagy
egyéb előírást sŕllyosan megszegi, a Támogat.ó jogosu|t a Szeľzodé.stol elállni' Á
Szeľzodéstti| t<irténo elá||ás ęsetÉn a Kedvezményezett az addig folyósított, Í'elhaszrlált
támogatást egy összegben köte|ęs r,isszafizetni a Támogató áltaI megielö|t
bankszámláľa, az erľö| szóló iľtesítés kézhezvéte|étől számítoit 30 napon bclül' A
visszautąll' illetve |eĺ nem használt tárnogatás a Tálnogató számláián elkti|önítctt
keretbe kerü|.

9.3. I-Ia a Kedvezmćnyezett a támogatást nem a Szerzodésben meghatáľozottak
szęľínt haszná|ja ťe|' koteles a nem szerzőc|ésszerĺien felhavná|t Ôsszeget 30 napon
belĹil egy összegben a jegybanki atapkalnattal egyĹitt visszatéľíteni a.lämogatÓ részére.

a)

b)

c)

d)

e)

s)
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9.4. Továbbadott támogatás esetén az együttmiiködo partnerek vonatkozásában je|en
szeľzodés betartásának e||enĺJrz-ése a Kedveanényezett hatáskorébo taÉozĺk ipl.
közbeszerzćsi kötelezettség, szerzödések f.e ltéte|ei), valanrint. az egyĹittrniiköclo
partneľek tevékenységééľt úgy felel, minĺha lnaga járt vo|na eĺ.

l0. Kommunikĺíció,nyi|vánosság

l0.l- Kedvezményezett a Pľojekt megvalósítása sorálr köteles a hatályos
jogszabályokbalr megha&Ĺrozotĺ tájékoztatási és nyilvánossági köte|ezettségeknek eleget
tenni, a Pro.iektről és a tálnogatásrĺil az ott meghatáľozott móclon és tartaĺonlmal
ĺ nformác iot nyĹ1jtani.

l0.2. Tárnogató a Támogatási Szenodés a|áíľásával egyidejťileg nyomdakész. digĺtá|is
foľlnátumban, a Kedvezményezett rendelkezésére bocsĺítja a Projekt nregva|ósítása
sonĺn alka|nrazandő kote}ezo arcu|ati e|emekęt (pl.: |ogik)'

l0.3. A Kedvezményezett a pľojekt nyilvánossága kapcsán ktitelezett az atábbi
tevékenységek elvégzéséľe :

l) A beruházás helyszínén tájékoztató táblą elhelyezése a megvalósulás a|att és..lz azt
kiiveto l évben (mín. A2 rnéľeÍil. Ąta a Budapest es 

.ľÉR_rcÔz 
logó. a támogatásľa

utalo mondaf' a projekt neve, támogatás ĺlsszege, Kedvezlrrényĺozett neve, illetve
saját üzenet megfoga| mazása).

2) |nternctes lnegjeIenés biztosítása: Ere
önkormányzat vagy a nregvalósító civil
portál (Facebook). va|amint blogol<|al ĺs'

szolgálhat inl.eľnetes honĺap, a keľĹiIeti
vagy egyéb szęrvezeL o|dala' közosségĺ

3) Sajtókiĺzlemények kíkĺildése a pľojekt indíuĺsárół, zálĺásári| és a sajtónlegje|cnések
összcgyiijtése.

4) 3-5 peľces videó a pľojekt megval'óstllásának ľotyamatáľólo amelyet a záró
kifizetésigénykoľ kell benyújtani'

l0.4. Kedvezményezetl ktjtelezetÍsége, hogy a Projekttel összeÍüggö kommunikációs
tevékenysége során - valamennyi nyi|vános rendezvéltycn, kommtlnikációs teľméken.
médiaĺnegjelęnéseiben, a beľuhiŁások és kilzÖsségi programok tájékcľ.tato és
ínformációs tab|áin -alkatmzuza a kötetez.ó arculati elemęket és fe|tiintesse, hogy ..Az
Euľópa Belvárosa Pĺogľaln ll., a Palotancgyed Kultuľá|is Váľosmegťljítása c. projekt a
Budapest lłováros onkonnányzata Fövárosi Váľoslehabi|ítációs Kcret támogatásáva|
valisulmcg".

I0.5. A kotelezti arculati elętnek mellőzése, vagy ľeszleges a|ka|mazása a
kommunikációra clszámo|hato összegekľe juto támogatás megvonását vonja maga után.

-Ą,
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l0.6. A Kedvezményezett köteles báľtltely, a Projekttel kapcsoIatban szeľvezctt
eseményľo| a Tárnogató kijelölt szeľvezeti egységét (Váľosépíĺési Főosztá|y) íľásban
értesíten i a rcnclezvén y napjit megelőzö ĺegkésĺĺbb ł 0 nappal.
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11. Láró rcnĺ|elkezésck

ll.l. Jelen Szerzódés l5 o|dalon ós 7 db eredeti példányban készt'ilt. A .ie|en
Szerzödéshez csatolt l0 db melléklet, és a.ielen Szerzodéshcz frzlkai érte|ętnbell nenr
csato|t, de a jelen Szerzodésben hivatkoz-ott ľre|lék|etek a Szerzódés elválaszthatatlan
ręszeit képezik.

|1,f . Amennyiben je len Szerzödés és ĺz EgyiittnrĹiködési Megállapodás rende|kezéseĺ
egymásnak ęllentmondanak, jelen Szeľzodés rendelkezését keII alka|mazni.

I l.3' A Kedyeztnényezett a jelen Szerzodés aláíľásával kijelenti, hogy a .ielen
Szeruodés tarta|mát és a vonatkozó jogszabályokat ismeľi és magára nézve kÖte|ezónek
ismeri el.

| |.4. Amennyiben a Támogati bármel5 a je|en Szerzodćs a|apján ke|etkezÖ
bejeIentési, je|entéstételi, tájdkoztatási kötelezettség, vagy igénylés teliesítéséhez
fonnanyomtatványt bocsát ľęnc|e}kezésre, sz.erződésszerĹi teljesítésnek kizárólag a
fotmalryomtatvány használata minősĹil.

l l.5. Á jelen Szęrzodésbő| fakadó valanłe|y beje|entćsi, jelentéstéte|i, tájékoztatási
kdte|ezettség vagy ĺgénylés teljesítése, tovírbbá a jelen Szerződés kezelése soľán bekéľt
dokumentumok benyú.itása nyoľĺtatotĹ va|amínt a n},omtatottal teljes méľtékben
megegyezö digitłá|is tbrmában a Brłr|apest Főváros Főpolgáľrnesteľi l{ivatal
Váľosépítési FÖosztály címére töľten ik.

l ĺ.6. A Tánrogató indokolt esetben jelen Szeľzodésben rögzítctteken tťll is.iogosult a
Kedvezményęzeľtól a Projektrc vonatkozóan in'ľbrnrácićlt kerni (akár szóban, akáľ
írásban), a Kedveznlényezett pedÍg koteles azt haĺadéktaĺanu] nlegadni az irl|orrnáció
kérésének formájában'

l,.7. A Szerződö Felek a jelen Szerzödés iclÖtananrára írásban ľögzített nric|on
kapcso|attartót jelö|nek ki. A kapcso|attamćl nevéľől, postacíméről, te|efon és teleŕäx
szálnáról és elektronikus lcvé|címéľoł a jelen Szerzőclés aláírásávaI egyidejŕileg.
vá|tozás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, írásban tájékoztzrtják
egymást. A szerzodés módosításával, megszüntetésér,el kapcso|atos jognyi|atkozatok
közlésének módja cégszeľiien a|áírt nyilatkozat, melyet postai ťlton tértir,evényes
kĺi ldeménykĺĺnt kel| ľe|adni'

I |.8^ Kedvezményezett a je|en Szerzőc|ésben rclgzített azonosíto adataiban
bekĺivetkezett minr|en változást annak bekövetkeztét kö,vető 5 napon belü} köĺeles
bejelenteni a Tárnogató szervezet részérę. A fenti adatokban bekövetkező változások _ ajogszabá|yokban, il|etve a je|cn Szeľzódésbęn ĺ.oglalĺ kivételektől elĺskintve _ neln
igénylik a jelen Szező<|és nódosítását' Szerzodő Fe|ek jelen Szerzőclĺĺs
nregszĺĺntetéséról szó|ó egyolda|ťl nyi|atkozatuknak a másik Fél részeľe szemé|yesen
tÖrténĺi átadásáva|, vagy tértivevényes postai kl.i|demény ú{ján kötetesek közolni.
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I l .9. A jelen Szerződés hatályba |épesének napja megegyezik a Szeľződo Felek közi.i|
az utolsóként a|áíro aláírásĺínak napjával'

Szęrzodó Felek a je|en Szerzőc|ést áto|vasták, és köziis éľtelmezés után, minÍ
akaľatukka| és e lhangzott nyi latkozataikkal tn i nc|en ben egyezőt a|áírták,

.ĺelen Szeruödésben nenr szabá|yozott kćrdésekben a Polgáľi Töľvénykönyvľol szĺ5li
2013. évi V. tłirvény. valamint a Fóváľosĺ Váro.sľehabilitáciis Keret fe|haszná|ásának
szĺrbályaiľól szo|ő27/20|3' (|V.Is.) Főv. Kgy. rendelet rende|kezéseiaz iránvadóak.
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MellékIetek:
l . sz. mę||éklet: Projekt kölĺségvetési t:ábtáz,íLta
z' sz' mellék|et: Pé.nziigyi ütemterv.
3. sz' mellék|eĺ Tételes köhsćgvetés kiírás, beáľazot1, részletes kÖ|tségveĺéssel
4. sz. melléklet: Érintett ingatlanok 60 napnál nem ľégebbi tulajcloni lapjának

hiteles másolata és hivatalos he|yszínrajza
5. sz. mellékleĘ Teľvezett lnunkák részletes benrutatása, |eírása
6. sz. mel|éklet: A projektben éľintett ĺngaľ|anok ľelťljĺtrĺsra és tarnogatásáľa

vonatkozl Önkoľmányzati tu lajdonosi hozzájárulás
7. sz. me||éklet: A munkákka| érintett tutajdonosok és a tulajdonnal ľende|kezni

jogosultak egyÜttlnűkodésí megá|lapodása és ktĺte|ezettségvállalása
8. sZ. nlellék|et: Kedvezményezett nyílatkozata a7 álIam|ráztaĺásril szo|ó

tö'rvényben meghatározott költségvetési támogatásľa vonatkozó szabályoknak
vaĺó megfele|ésről

9. sz. me||ék|et: Szĺikséges jogeľős hatósĺágí engedé|yek és nyi|atkozat
| 0. sz' mellék|et Tervdokumenťácíĺi
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Budapest Budapest
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