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1. E|őzmény

A Nemzeti Fejlesztési Ugynökség (a továbbiakban: NFÚ) az -IJj Széchenyi TerV'' Ko;zép-
magyarországí operativ Pľogram megvalósítása érdekében kiemelt pá|yázati felhívást tettkoz'
zé ,,Szocítllis célú város-rehabilitációs témźĄű kiemelt pľojektjavaslatok'' (Kódszárn: KMOP-
5.I.I /B -I2) témäban 2012. augusztus 1 0-én.

A pźůyázat 1. döntése: A Képviselő.testt'ilet 2OI2. au'gasztus 29-én; a 285l2OI2. (vilI.Ľg.) szá-
mű határ ozatb an đöntö tt az e|inditásáró l.

A pä|yázat2. dcjntése: A Képviselő-testĺilet 2012. szeptembeľ 27-én tárgyalta és a 32O/2OL2.
(IX.27.) szćtmu határozatźban eifogadta a Magdolna Negyed Program III. (a továbbiakban
MNP III.) benýjtásához szĹikséges adatlapot, valamint a Konzoľciumi Egytittműkodési Megál-
l ap o dást a pľoj ekt me gvaló sítás áb an résztvevő T ár s asházakkal.

Apá|yázat 3. döntése: A Képviselĺí-testtĺlet 2012. ok<tőber 4-éntfugya\ta és a32912012. (X.04)
szźtmuhatźrozatźtban elfogadta: a Magdolna Negyed Progľam III. / Akcióterületi Tervét (ATT);
a pá|yźnat benyrijtásához szĹikséges tulajdonosi és egyéb nyi|atkozatokat; a Helyi Támogatói
Csoporttal kötendő együttműkĺidési megállapođást; a projektmenedzseri szerződést; aptiyázat-
hoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánýerveket és koncepciókat; és az Integľált Váľos-
fejlesztési Stratégia felülvizsgálatát.



A pćiyázat 4. dontése: A Képviselő.testtilet 2012. oLłőbeľ 30-án tźrgya|ta a beadott pźiyźnat
hiánypótlási felhívása szerint szükséges módosításokat és a3681201,2. (X.30.) száműhatfuoza.
tában elfclgacĺta a program móclosított Aclatlapját.

A Képviselő-testtilet 2OI2. december 19-én a 46112012. (XII.19.) szttmuhatźroz:atźlban a pro-
jekt megva|ősításáhozszükséges ĺjnerő cisszegének kiegészítéséről hozott dontést.

A ptiyázat 5. d<intése: A Képviselő-testtilet 2OI3. január L4-én tárgya|tta a Kormány
164912012. (XII.19.) számű Kormányhatätozatźtt, melyben a Budapest-Józsefuárps Magdolna-
negyed Pŕogram III. projekt 3 819 572 953,- Ft támogatźlsban ľészestilt. A Képviselő-testtilet a

2l2oL3. (I.14.) szćtmuhatározatźtban elfogadta a Kormányhatározat a\apján kidolgozott (azo|o-
sító szám: KMOP-5.1.IlB-I2-k-2012-0001) Támogatási Szeľződést és annak mellékleteit.

A Józsefuárosi KözĺjsségíHtzakNonprofit Kft. részt vęI1 az MNP III. pćiyázatkidolgozásá-
ban, a Kesztyugyär Közösségi Hźn szeruezésében megvalósuló programok szakmai és pénz-

lůgýtewezete aptiyźlzatrészétképezte, anielynek megvalósíttsźrő| a Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefuárosi onkormányzata 2OI3. janutľ 3O-án Támogatási szeruodést kotott a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséget képviselő Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
és S zo l gáltató Nonpro ťú Ki> zhasznú Korlátolt Felelős ségű Társaság gal.

A Képviselő-testĺilet a 6512013. (II.27.) szźĺmuhatźrozat 8' pontja a|apján a Jőzsefvárosi on-
korményzat Feladat-elláttsi szerződést kötött a Jőzsefvćrosi -Közösségi Házak Nonprofit Kft.-
vel, amely tartaLmazza a Nonprofit Kft. Magdolna Negyed Program III. projekt szeľinti pro-
jektmegvalósító szervezeti ťe|adatait. A szęrzodés egy alkalommal módosult a Képviselő-
testtil et 9 0 l 20 13 . (III. 2 0. ) számi hatźł o zata aIapj án.

2. A feladat-el|áltálsi szerződés módosítása

A feladat-ellátási szerződésmellékletei az egyesprojektelemek a havi költségek szerinti bontá-

sát és ütemezését tarta|mazzćlk, melyek számszal<lhibát tartalmaznak. Az Excelprogram kere-

kítési szabályai nem egyeznek a tényleges soronkénti számokkal, ezért a feLadat-ellátási szer-

zőđés 5'1. pontja szerinti összeget bruttó 76788I32Ft-rő|bruttó 76788131 Ft-ľa, valaĘint a
Saját megvalósítású feladatok című 3. szźlmu és a Pénzügýutemezés című 4. sztlmumellék]e-
tet módosítani szükséges, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

Feh tiek atapj á n ké reń az a|á'}lbi határ ozatij avaslat elfogadását.

HATÁRoZATI JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfo.gadja a Jőzsefvárosi onkormányzat és a Jőzsefvárosi Köz<iss égi Házak NonproÍit Kft.
közott kötött, a Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogram III. (azonosító szám:

KMOP-5.1 .IlB-I2-k-2012-0001) a Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás

tér 15.) szervezésében zaj|ő progľarnok feladatainak ęI|étćsa tárgý, határozott időtartamú
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fęladat-ellátási szeruődés,közös megegyezésseltörténő 2, sszámtlmódosítását az előterjesz-

tés mellékl etét képező tartalmi elemekJ<el.

2. ahatćrozat l, pontja aLapjźtn felkéri a Polgármestęrt a szeľződésmódosítás a|äirźstlta.

Fęlelős: Polgáľmester
Határidő: 1. pont ęsetén 201'3.mźĄlls2I.,2.pont esetén 201'3, mźĄus23.

A döntés végrehajtásźtvégző szewezęti egység: Józsefuárosi KözösségíHtzak nonprofit Kft',
Polgármesteri Kabinet
A lakosság széles korét éľintő đöntések esetén az előteľjesztés előkészítőjénekjavaslata akoz-
zététel módj ára: honlapon

Budapest, 2013. május 13.
i Kazłisséqi t.!ázak

Mátyás tér 15.
szőm:227661l'7'2-42
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Feladat-ellátási szeľződés. 2 sz. módosítása

amely létrejött egyrészró| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat
széküely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 '

képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester

adőszám: I 5,7 3 57 I 5.f-4f
Íörzsszám: 735715
statisztikai szám: I57 357 15 -84| I -3fI -01

mint Józsefuárosi onkormźnyzat(a továbbiakban: Józsefuárosi onkormáĺyzatlJöK)'

másrészről a

Józsefvá ľos Ktiztisségi lďLálzakNo n pľofit Ko rlátolt Felelősségĺĺ Tá ľsasá g

székÍrely: 1084 Budapest, Mátyás tér 1.5.

képviseli: Becskei-Kovács Baľbara ugyvezeto igazgatő
. cégegyzékszám:

adőszám:

számlaszttm:.

mint a KMOP-S.1.1ĺB-I2.k-2012-0001 azonosító sztlm,b projekt Projektmegvalósító Szervezete (a to-

vábbiakban: Projektmegvalósító Szervezet)

- a továbbiakban egyiittesen Szęrzőďő Felek - a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam

[I.'1 (azonosítő szám: KMOP-5.1.1 lB-If-k-2O12-0o01) aKesztyĺlgyár Közösségi Hźn (Io84 Buđapest,

Mátyás tér 15.) szewezésében zaj|ő progľamok feladatainak e7lźttźsára hatźlrozott idotartaĺlra, 2013.

' március 1-jétől 2015. május 30.ig feladat-ellátáSi szerzođést kotöttek.

Szerződő Felek 2013. május 2|-ihatá|\yal, közös megegyezéssel a feladat-ellátási sz:erződést az alábbi-

ak szerint módosítják

1. A feladat-ellátási szerződés5.1. ponda szerinti đijęzásösszege bruttó összeg bruttő76788 131 Ft.ra,

azazhetvenhatmillió hétszáznyo|cvannyolcezet szívharmincegy forintra módosul.

2. A feladaĺellátÁsi szerződés Saját megvalósítású feladatok című 3. szám,6 melléklete helyébe jelen

szerzőđés |. száműmelléklete lép.

3. A feladat-elláttsi szerződés Pénzügý ütemezés cimu 4. szźmu melléklete helyébe je|en szerződés 2.

számú melléklete lép.

4. Jęlięn szerzőđésmódosítás a feladat-el|źtási szerződés egyéb rendelkezéseit nem éd;nti, azokváItozat-

lan tartalomban maradnak.. 5. Ie7en szerződésmódosítás a feladat-ellátási szerzőđéssel egyiitt érvényes, annak elválaszthatatlan

részétképezi.

6, Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvényktinyv rendelkezéseí az irány-

ađók.
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A jelen szerződés 6, egyrnással szó szerint megegyezo eredeti példányban készült, melyből a|áirás utźn
4 péLdány a Jőzsefuźrosi onkormányzatot,2 pé|dány a Projektmegvalósító Szervezetet illeti'

A szęrződés 2 számozott oldalból tń| és 2 db mellékletet tarta|maz, melyek a szerződés e|vá|aszthatat7an
része.

Je|ęn szeruődést szęrződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, kozös átolvasás és értę|mezés
úánirtáka|á.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Saját megvalósítású feladatok
2. sz. melléklet: Pénzügyi Ĺitemezés

Budapest, 2013. május'.'...'

Budapest Főváros MII' keri'ilet Józsefuárosi
onkrományzat
képviseletében

Dr. Kocsis Máté
po1gármesteľ

Jogí szempontból ellenje gyzęm
Riman Edina

jegy,ő
nevében és megbízásából

.. dr. Mészáľ Erika
a|jegyző
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