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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 2012. mfu cius 22.. . sz. napirend

Táľgy: Vaľosfejlesztési onkorĺntnyzati Társulás megsztintetésére vonatkozó megállapodás
ióváhaeyása

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség
sziikséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véIeményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati i av as|at a bízottság számáta..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásźi.

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testület a2007. május 9-i ülésén hozott20512007. (V.09.) száĺľruhatározataival
döntött a Budapest VI., VII. és VIII. keriiletek részvételével Vaľosfejlęsztési onkormányzati
Társulás a|apításźtrő|, 20612007. (V.09.) számí hatźrozatáva| elfogadta a társulás
|étrehozásáról szóló megállapodást, illetve a táľsulás, mint költségvetési szerv a|apitó okiľatát.

A felsorolt keľületek közül a VII. kerületi onkormanyzat Képviselő-testülete hozott azonos
tarta|műhattlrozatokú, így a tarsulási megállapodás és alapító okirat alź.ŕ.rástľa a VII. és VIII.
keľület részvételével került sot,2007. május 18. napján.

A 2008. május 15-i ülésen a Képviselő-testiilet a taľsulási megállapodźs és az alapitő okirat
módosításaľól döntött 26412008. (V. 15.) számű hatérozatá.ľal' annak éľdekében, hogy az
megfeleljen az időközben hatá|yba lépett, a helyi önkormányzatok taľsulásairól és
egyĹittmúködéséről sző|ő 1997. évi CXXXV. törvény előírásainak. A társulás k<iltségvetési
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szervként való regisztrtiástra azonban nem kerĹilt soľ' nem végzett olyan tevékenységet, ami
a rc gisztr ációt i gényelte volna.

A tarsulás tényleges miĺködése nem hozta meg a várt eredményt' érdemi mfüödést
lényegében nem fejtett ki. A helyzetet je||emzi, hogy a két kerület ktilön-külcjn indult el
vaľosfejlesztésí páIyazatokon, mivel a páIyázatok rendszerint szoros hatĺĺľideje nem tette

lehetővé a részes keľtiletek céljainak összehangolását és a megfelelő testületi hatáĺozatok
időben tĺlrténő me gho zatalźń.

A taĺsulás megsztintetése a taĺsulásról szóló megáIIapodás 26/b. pontja szerint akkor
lehets é ge s, ha azt a társul ás val amenny i tags a elhatźr ozza.

Budapest Fővaĺos VII. keľĹilet Erzsébetváľos onkormányzata 320l20L0. (VI. 25.) szźmtl
határozatával a Vaľosfejlesztési onkormanyzatiTźrsulás megsztintetéséről döntött.

Dr. Tamás Anett és társa Ügyvédi Iroda Erzsébetviĺros megbizásából ĺisszeállította a
Városfejlesztési onkormźnyzati Társulás közĺjs megegyezéssel tĺiľténő megszüntetéséről
szóló megállapodás teruęzetét. A tervezetet egyeńettük, taľtalma megfelel a vonatkozó
jogszabźiyoknak. A táľsulásnak vagyona nincs, ezért errő| nem kell ľendelkezni.
A Képviselő-testület és Szervei Szervęzeti és Mrĺködési SzabźiyzattrőI szőIő I9l2009. (V.16.)
önkoľmányzati ręnďe|et 4. $ (4) e) pontja alapjźln taĺsulás létrehozása fielen esetben a
megsziintetése) a Képviselő-testület hatásköre.
Kéremazalźlbbihatéttozati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoza'Tl JAvASLAT

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsęfváros onkoľmányzatának Képviselő-testtilete úgy dönt,
hogy

1. a Budapest Fovaĺos VII. kerület Etzsébetváros onkormźnyzatáva| 2007. május l8-án
létľehozott Vaľosfejlesztési onkormányzati Taľsulást a társulásról szóló megállapodźs 26lb.
pontja a|apján, közĺjs megegyezéssel a hatźrozat 2. pontja szerinti megállapodás alźńtásának
napjátől' meg kívárja sziintetni.

2. a hatátozat 1. pontja a|apján az előteľjesztés mellékletét képezo Vaľosfejlesztési
onkormányzati Tĺáľsulás k<jzös megegyezésseltörténő megszüntetéséről szóló megállapodást
jováhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aIáírására.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 2012. március 31.

Buđapest, 2012. március 12.

Tĺĺrvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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Dr. Mészaľ Eľika

aljegyző
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MEGÁLLAPoDÁS
vÁnosrelleszrÉsl öľronuÁNYzATl ĺÁnsuńs

xozös MEGEGYEzÉssel rönrÉľĺo uecszÜ tĺĺerÉsÉnol

ame|y |étrejött a Városfejlesztési önkormányzati Társulás, Budapest (székhe|ye: 1083 Budapest,

Práter utca 22') tagjai -

Budapest Főváros Vl |. kerü let Ezsébetváros i onkorm ányzat
képvise|i: Vattamány Zso|t po|gármester

székhely: ,t073 Budapest, Ezsébet krt' 6.

nyilvántartási szám: 735704 (ÁHT azonosító)
statisztikai számje|: 1 5735708-8 41 1 -321 -01

számlevezető neve: OTP Bank Zrt.

számlaszáma: 1 1 784009-1 5507008-00000000

valamint,
Budapest Főváros Vllt. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat
képvise|i: Dr. Kocsis Máté polgármester

székhe|y: 1082 Budapest, Baross u' 63 - 67'

nyi|vántartási szám: 745279 (ÁHT azonosító)
statiszti kai számje| : 1 57 357 1 5-841 1 -321 -01

szám |evezető neve : M agyarország i Vo|ksban k Zrt.

szám|aszáma: 1 41 00309-1 021 3949-0,ĺ 000006

- között a mai napon aza|ábbi fe|téte|ek szerint

1. A Budapest Főváros V||' kerü|et Ezsébetváros onkormányzata és a Budapest Főváros V|||. kerü|et

Józsefvárosi tnkormányzata képviselő. testü|etei a 166/2007' (lV.20') és a20512007' (V.9) számú

határozataikka| akként dontöttek, hogy határozat|an időre önkormányzati társu|ást hoznak |étre az

,,Európa Be|városa Budapest, Kulturá|is-gazdasági Fejlesztési Program, Budapest belvárosának

kiterjesztése, város rehabiIitációja'' e|nevezésű, a társu|t önkormányzatok á|ta| e|fogadott

megva|ósíthatosági tanuImányban fogIaIt cé|ok megvaIosĺtása érdekében.

A társulási megá||apodás vaĺamint a Városfej|esztési onkormányzati Társu|ás, mint kö|tségvetési szerv

a|apító okirata a tagok á|ta| 2007, május 18. napján a|áírásra kerÜ|t, me|yeket a tagok egyezĺĺ

akaratuknak megfe|e|ően 2007. december 18. napján módosĺtottak.

2. Tekintette| arra, hogy a tagok együttmĹĺködésének hiánya okán a Városfej|esztési onkorm änyzati

Társu|ás társu|ási szeződésében fog|a|t cé|okat nem sikerü|t elérni, a társu|ási megá||apodás 26' a)

pontja alapján a Budapest Főváros V||. kerü|et Ezsébetváros onkormányzata és a Budapest Főváros

V|||. kerü|et Józsefvárosi Onkormányzata képvise|o - testÜ|etei a320ĺ2010' (V|. 25.) és a ...
számú minősĺtett többséggeI hozott határozataikka| egyezo akaratuknak megfeIelően akként

határoznak, hogy a Városfej|esztési Onkormänyzati Társu|ás je|en megá||apodás a|áĺrásának napjától

megszüntetésre kerü|jön.

3. A társu|ási megá||apodás 10. pontja érte|mében minden tag 20'000.000 Ft összegű a|apítiĺ vagyont

bocsát a Társu|ás rende|kezésére, va|amĺnt a társu|ás, mint kö|tségvetési szerv működéséhez minden

tag további 1.000.000 Ft összeget szo|gá|tat. A hivatkozott ponttal e||entétben az a|apitői Vagyon

va|amint a miĺködéshez szükséges összeg rende|kezésre bocsátása nem történt meg' A Társu|ás
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egyéb forrásokbol pénzeszközökhöz vagy ingó vagyonhoz nem jutott.

A Társulás ingat|an vagyonnal nem rende|kezik, a fe|adate||átást szo|gá|o helyiség (1083 Budapest,
Práter utca22') a Budapest Főváros VlIl. kerÜ|et Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdona.

A Városfej|esztési onkormányzati Társu|ás fe|osztható vagyonnal nem rende|kezik.

4. A Társu|ás a|ka|mazottat nem fog|a|koztat, biztosítottjai nincsenek.

5. Tekintette| arra, hogy a Városfej|esztési onkormányzati Társu|ás ko|tségvetési szervként nem kertilt

regisztrálásra, ezéĺt' a nyi|vántartosbó| va|ó tör|ése sem szükséges'

6. A Városfej|esztési onkormányzati Társulás tagjai jeĺen okirat a|áírásáva| e|ĺsmerik és nyugtázzäk,
hogy egymássa| minden tekintetben e|számo|tak, egymássa| szemben a jövcĺben semmilyen igényt nem

támasztanak.

Budapest, 2012.

Budapest Főváros V||. kerü|et

Ezsébetvárosĺ onkormányzata
tag képvise|etében:

Budapest Fővá.ros V|||' kerÜ|et

Józsefvárosi onkormányzat
tag képviseletében:

Vattamány Zso|t
polgármester

Jogi szempontbil ellenjegyzem :

Dr. Kocsis Máté
poIgármester

Jogi szempontbó| e||enjegyzem :

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásábi|dr. Gotthard Gábor

jegyző

dr' Mészár Erika a|jegyző


