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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

A Városgazdálkodási és Pénziigyí Bizottság javasolja
meúźrwa|ésát.
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Képviselőtestületnek az előterjesztésa

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Fővárosi Közgytĺlés a 604/2016. (Iv.27.) számíhattrozatźwal és a Fővárosi Váľosrehabilitációs
Keret fę|haszĺá|tlsának szabáIyairől szóló 2712013. (IV.18.) szźmtĺ Főváľosi Közgytĺlési rendelet
a|apjźn a Fővárosi onkormányzat a kerĹileti önkormányzatok számźxa kozteriletek komplex
megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására ptůyázatot hirdetett
meg rÉR_rcoz Közösségi célú városrehabilitációs programok (,,B'' program) címen.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
Képviselő-testtilete a 129/2016. (VI.02.) szźtmíhatźrozatttban úgy döntött, hogy részt kívĺán venni
fenti pźiyázaton és felkérte a Rév8 Zrt..t apá|yázati dokumentáció előkészítéséľe.

A Képviselő-teshilet a 213/2016. (XI.10.) számu hatźrozatźtban elfogadta a ''TÉR_ÉpÍľor _

Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai közterĹilet megújítása és funkcióváltása'' elnevezésú projekt
elemeit, tewezett költségeit, valamint a projekt megvalósításźtban részt vevő együttműködő
paľtnereket.

A Fővárosi KozgyíIés a 44I/2017. GV.5.) szélmu hatźrozatźtban megállapitotta a támogatásokat,

amely a|apjźn a Józsefvttrosi onkormźnyzat számźra bruttó 40.000.000,- Ft támogatást ítélt 
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''TER_EPITOK _ Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai köztęrület megújítása és funkcióváItásď,
elnevezésű projektre.

A Képviselő-testtilet a 11012017. (V.11.) számú határozatźtban elfogadta amegqtélt támogatást és

döntött a Fővárosi onkormányzat és a Jőzsefvárosi onkormányzat között kötendő Együttműköđési
Megállapodásról, melyről a Fővárosi Közgytílés 968lf0|7. (VI.21.) sztĺmuhatározatában döntott. A
Megállapodás a Felek részęĺ_őI20|7 . augusztus 1. napján a|źirásra kerĹilt.

A Képviselőtesttilet a 11012017.(V.11.) számú hattrozatában döntött a projektben ľészt vevő
egytittmiíkodő paľtneľrel (Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyestilet) kötendo megá||apodások,

szerződések előkészítéséről is. A hatźrozat 1. b) pontjában foglaltak a|apjźln a projekt teljes

megvalósítási költsége 69.800.000 Ft, melyből 40.000.000 Ft ftívárosi támogatás és 29.800.000 Ft
önkormányzati saját forrásból tevődik össze.

Mindezek aIapjáĺ a páIyázat megvalósítása és a Támogatásí Szerzodés megkötése érdekében
szükséges aPá|yázati felhívás 8.2 pontja szerinti dokumentumok benyújtása, melyek előkészítése,

összeállítása folyamatban van.

A Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület 2016. novembęrében kelt nýlatkozatában jelezte

együttmúködési szándékát a Bláthy ottó utcai köztertilet megújítása és funkcióváItäsa érđekében' A
páIyázatban kidolgozott, nem beruhtĺzási célú, közösségi és kulturális pľogľamok, rendezvények az

Egyesülettel közösen kerülnének megvalósításra.

II. A beterjesztés indoka

A TÉR_KOZpá|yázatmegvalósításához és az elnyerttźtmogatźls felhasználtstłloz szükséges' hogy
a Pá|yázati felhívás 8.2. pontjában foglaltak alapján, amennýben az onkormáĺyzat a támogatást
más keđvezméĺyezettnek továbbadja, az éiĺtettek kozott szükséges kötelezettségvállalást is
ĺarta|maző együttműködésről megállapodást kötni, mely a Támogatási Szerződés megkötésének

feltétele.

A Képviselő-testtilet döntése szükséges a pźĺIyázaton elnyert támogatás más kedvezményezett
számátava|ő átadásáról, valamint ezen szervezettelkötendő egyĹittműködési megállapodás tartalmi
elemeiľől(1. melléklet) az alábbiak szerint:

- az onkormányzat Egynttműködési Megállapodást kot a Tisztviselőtelepi onkormányzati
Egyesiilettel a Fővárosi onkormźĺnyzat által megítélt 40.000.000 Ft ĺisszegú támogatásból a

nem beruházási céIt, közösségi és kulturális rendezvények projektelem megvalósításáľa jutó

500.000 Ft támogatás továbbadásáról és legfeljebb 1.000.000 Ft önkormányzati saját forrás

biztosításaľól, illetve az összegek Támogatási Szerzodés keretében való folyósításĺĺľól a
Fővárosi onkoľmányzat és a Jőzsefvárosi onkormá,nyzat között kötött Egytĺttműködési
Megállapodásb an vállalt kötelezettségek telj esítése éľdekéb en

A programelemek ľészletes, végleges műszaki l'arta|ma és a részletes, támogatási összegekľe

vonatkozó feltételek az onkormányzat és az Egyesület között kötendő Támogatási Szerződés

keretében keľülnek ponto san ľö gzítésre és szabályo zásr a.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntéssel az onkormźĺnyzat teljesíti a ľÉR_roZ ptttyázatbaĺ előírt kötelezettségét. A dontés

cé|ja, aľÉn_roz páIyázatkeretében elnyert 40.000'000 Ft támogatási összegbőla nem bęruhtĺzási
célú, közösségi és kulturális rendezvények projektelem megvalósítása céljából ĺjsszesen 500.000 Ft-
ot a Tiszfviselőtelepi onkormányzatiBgyestilet, mint együttműködő partner részére történő étadása

a Képviselő-testÍilet II0/2017. (V.11.) szźmí hatfuozatźlban foglalt legfeljebb 1.000.000 Ft
önkormányzati saját forrás biztosítása mellett. A koltségek fedezete aptiytnati támogatás, i||efue az

önkormányzati önrész a 1ló05 címen biztosított.
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A pénzeszkoz ätadása a Fővárosi onkormáĺyzatta| kötendő Támogatásí Szerzódés aláírása után
esędékes.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testtilet döntését a Magyarországhelyi önkormźlĺyzatairő| sző|ó 2011. évi CLXXXIX.
torvény 41. $ (3) bekezdése a|apjźĺnhozzameg.

Kéremaza|ábbíhatćrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

1. a Fővárosi Közgyrĺlés 441120I7.(IV.5.) számí hattrozatźnak 2. sztlmí mellékletében a

,,ľÉR_ÉpÍToK'' elnevezésií projekt megvalósítására megítélt 40.000.000 Ft összegű

támogatásból a nem beruházási célú, közösségi és kulturális rendezvények projektelem

megvalósítása céIjźből 500.000 Ft-ot a Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyesület részére,

mint egytittmiíkodő partner számáta átađ és legfeljebb 1.000.000 Ft önkormányzati sajtú

foľľást biztosít.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: 2017. szeptember 7.

2. a) a Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesülettel (székhely: 1089 Budapest, Bíľó Lajos
utca 30., statisztikai számjel: 19657765-9499-529-0I, adőszám 19657765-1-42) a

,,tÉR_ÉpÍToK'' elnevezésű projekt' a hatźrozat 1. pontjában foglalt projektelemeinek
megvalósításáľa Együttműködési Megállapodást kot.

b) elfogadj a ahatározat 1. szźtmu mellékletét képező a ,,TÉR_ÉPÍTOK'' elnevezésű projekt
nem beruhźnási céIí, közösségi és kulturális programok projektelemének megvalósítására
kötendő Egytittmííködési Megállapodás főbb taľtalmai elemeit és felhata|mazza a

Pol gármesteľt annak a|źir ésár a.

Egyben fe|hatalmazza a Po|gármestert az Egyittmúködési Megállapoďás tervezętének és

annak esetleges móđosításainak a|áírására, amennyiben az nem érint önkormányzati
forľásbevonást, határidő módosítást, valamint nem eredményezí az elfogađott progľam
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hatáť'dó. 2017, szeptember 30., az esetleges módosításokat követően azoĺlnal

A dłintés végľehajtását végző szewezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzůigyi Ügyosztály

Budapest, 2OIT. augusztus t>

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina

ýl , fr*c-- ouaz-^-.,--
dľ. Feľencz oľsolya

képviselő
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egyľészľő|

előterjesztés ]. számú melléklete

Egyiittműkiidési Megállapodás

amely létrejött

a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat,
(a továbbiakb an : onkoľmányzat),

(székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67., adőszám: 157357|5-2-42;
törzskönyvi azonosítószáml:735715; statisztikai számjel: 157357I5-84II-321-01,; képviseli:

dr. Kocsis Máté polgármester),

másľészľől
Tisztviselőtelepi Onkormán yzati Egy esület,

mint a továbbadott támogatás címzettje (a továbbiakban: Egyesület)
(székhely: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 30.; adőszźtm: 19657765-I-42;

képviseli: ..........')

továbbiakban egyĹitt: Felek között

a,,TER_EPÍTÓK'' című

váľosľehabilitáciĺós proj ekt megvalósít ásár a.

l.. Pľeambulum

l.l.Budapest Főviíros onkormányzata a Főviíľosi Viíľosrehabititációs Keret fe|haszná|źtsának
szabźůyakől szóló 27l20I3. (tV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint és a Fgy. Kgy.
604/2017. (Iv.27.) szźtmu határozata a|apján ,,A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló
közterĹiletek komplex megújítása'', valamint ,,B) Közösségi célú varosľehabilitáció program''
ttrgýpá|yázati felhívást tęttkozzé a kerületi önkormányzatok vĺáľosrehabilitációs munkáinak
támogatásźra ľÉn_roZ cimme|,..ame1yre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat (a továbbiakban: onkoľmźnyzat) Képviselő-testtilete a 2|312016. (XI.10.)
szátmtĺhatározatával elfogadott ''TÉR_ÉpÍľor- Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai köztertilet
megújítása és funkcióváItásď, elnevezésű pźiyázatot nffitott be.

I.2. A Fővárosi onkormányzat KözgyĹílése 44Il20|7. (rV.5.) Főv. Kgy. szám,ű határozatáva|
döntött arról, hogy aJőzsefvárosi onkormányzatrészére a jelen egyĹittműködési megállapodás
mellékletét képező és attól elválaszthatatlan páIyźnati dokumentációban foglalt
városrehabilitációs pľojekt megvalósításźlhoz legfeljebb 40.000.000 Ft összegií vissza nem
térítendő támogatással j árul hozzá.

I.3.Az onkormányzat a 1IO120I7 . (V.1 1 .) számú képviselő-testiileti hatźrozatával a 40.000.000 Ft
összegű ftívárosi támogatást elfogadta és a Fővĺĺrosi onkormźnyzatta| együttműköđési
megállapođást kötött.

|.4.Az Egyesület 2016. novembeľ 18-án kelt, jelen együttmfüödési megállapodás 2. sz.mę|Iék|etét
képező szándéknýLatkozat szeľint kinýlvánította az szándékźú, hogy a ''ľÉR_ÉpÍľor _
Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai közterület megújítása és funkcióvźĺ|tźsď, (a továbbiakban:
Program) című program megvalósításában egyutt kíván működni az onkoľményzattal.

2. Az együttműkiidés táľgya

-ť,,
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2.1 Jelen együttműködési megállapodás aIáírásával a Felek megállapodnak abban, hogy az I.I.
pontban szereplő ''ľÉR_ÉpÍľoK'' városręhabilitációs program ęlőkészítése és megvalósítása
érdekében egyĹitt kívánnak működni, a nem beruhźnási célú, közösségformáló projektelemek
(közösségi és kulturális rendezvények) előkészítésében és megvalósítäsźtban, meIyhez az
onkormányzat|egfe|jebb 1.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő, az Egyestilettel kötenđő
Támogatási Szerződés szeľinti eljárásrendben folyósítandó tovább adott támogatással jarul
hozzá.

2.2. Je|en egyĹittműkodési megállapodás cé|ja a nyertes páIyázat megvalósítźsáĺa, va|amint az
a|lhoz megítélt támogatási összeg fę|haszná|źtsára irányuló TámogatásiSzerződés előkészítése.

3. Ktitelezettségvállalás

3.I. Az Egyesület vá|Ialja,hogy az 1.1. pont szerinti Program előkészítésében és megvalósítźstlban
az onkoľmányzattaI egyĹittműköďLk. Az Egyesület váIla|ja, hogy az onkoľmányzat és a
Fővárosi onkormány,-it ka,at, a jelen 

"gytitt'''ĺt.ödési 
megálíapodás szerinti Program

megvalósítására |étrejovő szerződés megkötését követoen az onkormányzatta| Támogatási
Szerződést köt, melyben az egyittműköđés és az e|számolás részletes szabályaitrogzítík.

3.2. Az Egyesi.ilet vá||aIja az 2.7 pontban meghatározott projektelemeket az onkormźnyzatta|
együttműködve kidolgozza és megvalósítj a. Az egyittmiĺkĺjdési megállapodás tárgya szerinti
projektelemekben váI|alja a ktilonboző események, ľendezvények holnapján való
megjelentetését.

3.3. Felek rogzitikés tudomásul veszik, hogy amennyiben a3.1. pont szerinti, az onkormányzat
és a Fővárosi onkormźnyzatközött, a jelen egytittmúködési megállapodás szeľinti Pľogram
megvalósítására vonatkoző szerződés bármilyen okból nem jön létľe, abban az esetben
kozottiik Támogatási Szerződés sem kerülmegkötésre, a Program nem kerül megvalósításra.
A Tĺĺmogatási Szerzőđés megkötés, illetve a Program megvalósítás elmaľadása miatti esetleg
felmerülő bármilyen kárigényľől a Felek kölcsönösen lemondanak.

4. Az együttműktidés időtartama és menete

4.1. Jelen egytittműködési megállapodás hatźtIya a Felek által töľténő alźńrásanapjźĺnkezdődik, és
a Felek közötti Támogatási szęrzodés megkötése esetén tervezetten 2019. december 15-ig,
illetőleg a Pro gram |ezár ásának nap1äíg tart.

4.2. Az onkormányzat jeleĺegytittmiíködési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
végrehajtásához szfüséges sza|<nai egyĹittműködés koordintrciőjtrakijelöli:
Rév8 Zľt.
Cím: 1082, Bp. Baross u.63-67,
E-mail: terkoz@jozsefuaros.hu

4.3. Az Egyesület a jelen együttmííködési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
megvalósítźsához szükséges szakmai egyĹittműködés koordínźrciőjárakijelöli:

Cím:
E-mail:

4.4. Felek a jelen egyiittműködési megállapođás hatálybalépését követően egységes, aktív
kommunikációs tevékenységet végeznek,mínđaz érintett lakosság, mind a sza|<rĺaszźtmáĺa
biztosítják a nyilvánosság feltételeit, ezáIta| tĺjrekednek a váľosrehabilitációs projekt
tźtrsada|masítźsára.
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5. Egyéb ľendelkezések

5.1. Egyesület a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, lakossági fórum, stb.) köteles
feltĺintetni azt a téný, hogy a Projekt Budapest Főváros onkormányzatának támogatäsźtva|
valósul meg (,,A projekt Budapest Főváros támogatásával a TER_KoZ pä|yázat keretében
valósul meg.'').

5.2.Fe1ek rögzítík, hogy ezen egytittmúködési megállapodás 3 oldalon, ..... đb egymással
megegyező tarta\mĺl példányban készült, melyet elolvasás és értelmezés után, mint
akarafukkal mindenben megegy ezőt jőv áhagy ő|ag írtźlk aIá.

Budapest, 2017.

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyestilet
onkormányzat képviseletében
képviseletében
dľ. Kocsis Máté

po1gármester

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimán Eđina
jegyző

nevében és megbízásából

dr.Mészär Erika
aljegyző

Fedezete: ...... Dátum: Budapest,

P énzügýleg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
gazdaságsvezető
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