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VáľosgazdáIkodási és Pénziiryi Bizottság véleményezi

HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi

Hatáĺ o zatí jav aslat a bízottság számfu a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óter1esztés

Tisztelt Képvĺselő.testůilet!

A Budapesti Mrĺszaki és Gazdaságtudomanyi Egyetem Épitészmémcjki Kaľa megkereste a
Józsefváľosi onkormányzatot, hogy együttműköđést kezdeményezzeÍL a Jőzsefvárosi orczy-
negyed tömbjeinek megújítása érdekében.
Buđapesti Miĺszaki es Gazďaságludomĺĺnyi Egyetem Építészmémöki Kaľ Urbanisztika
Tanszék a Negyed tombjeit okÍatási feladatnak vźtLasńotta és 2012. ápľilis 16. és 21. kozott
rendezi meg a Francia, Közép- és Kelet-európaiEpítésziskolák Há|őzatźnak (REA: Réseau
des Écoles đ'Architecture) XVI. Ta|á|kozóját, amelyen szintén a Tömbök megújítása atéma.

A Józsefuaĺosi onkoľmányzat számtra fontos érdek, hogy a Tĺimbĺjk megújulása
ĺisszekapcsolódjon a Kozszo|gáIati Egyetem orczy keľtbe történő költözésével. A negyed
varosrehabí|itácioja mfu rég őta tervezi az onkormźnyzat. A tervęk melyeket a Budapesti
Miĺszaki és GazdaságÍuđományi Egyetem átad, az onkormĺányzatnak az új Egyetem
fi gyelembevételével alapjat képezheti a további teruező munkanak.

A BME Epítészmém<jki Kaĺa megalakulásától, több mint húsz éve tagsa a REA francia
nyelvű háIőzatának. A háIőzat tagsai Kelet-Európában Budapest, Baku, Belgľád, Bukarest,
Jereviín, Lođz, Moszkva, odessza, Pozsony, Prźĺga, Fľanciaországban pedig Bordeaux,

Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Mame-la-'"gÉt'dÉä.É'+'i, Montpellier, Rouen,
I
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Toulouse építésziskolái. A HáIőzat a francia kormany támogatásźĺval az építészhallgatók és

tanaľaik közötti nemzetközi kapcsolatok építését, az építészet és urbanisztika aktuális
kérdéseinek kĺjzĺjs megkĺizelítését, a francia nyelv és kult,ura támogatástú.' a frankofon
kapc solatok eľő sítését tllńe k'l célj ául.

Ennek megvalósításáta aHáIőzat évente ta|álkozőt szervez az egyik tagiskola szervezésében
egy aktuális építészeti-urbanisztikai pľobléma kapcsán.

A RbA ZlJl}-es budapesti találkozójának témája az épíÍett környezet ferurtaľtható fejlesztése,

a viĺľostervezés, az építészet és az építési technológiak szintjén egyarĺĺnt. A talĺálkozó pontos

tematikájanak kialakításźú. tészbeĺ a HáIőzat, részben a szpoÍlzoľok szakmai érdekeinek

me gfel elő e n terv ezn,ik.

A talá|koző négy pillére :

o Kétfordulós nemzetkozi hallgatói tervpályétzat az adott k<jzös tematikával, de saját

helyszínekkel, melyet a ta|á|koző előtti félévben bonyolítunk le. Az iskolánként
nyertes két páIyazat kiállítása és értékelése a ta|á|koző folyamán lesz, a BME ,,K''
épül etének auIźlj áb arl.

A budapesti kiíľás szeriĺt a ptĺIyźnatnak egy |-2 he|<tar nagyságú, eredendően 1800 és

1945 kozott épült' siĺrű beépítésű nagyvarosi lakóteľiilet fenntaľtható megújításaľól

kell szólnia. A magyaľ ľésztvevők számźľa keresstik a helyszínt, amelyben a kerĺ.ilet

érintett terĹiletei hasznunkľa lehetnek. A kiadott tematikán f0|2 fębruartőI a nappali

építészméľncĺk oktatásba integráltan több tanköľ dolgozik majđ, oktatói

konzultációval. A legjobb munkfü vesznek részt ahazai páIyazaton, amelynek haľom

nyertes munkája megy tovább a nemzetk<jzimegmérettetésrę. Az elkészÍilt munkfüból

- vagy azok váIogatott anyagábőI _ kiállítás i11. publikáció szervezhętő az adott

keľĹiletben is.

o Az oktatók és a tematika nemzętkozi szakértóinek meghívásával szervezett, a

hallgatók és a fogadó ország szakmai k<izönségének megnyitott tudományos

konferęncia, amelyet Budapesten a Francia Intézetben és támogatásźtvaL szeľveziiĺrk
f0I2. április 17-én.

A konfeľęncián elhang ző fuancia nyelvĹĺ absztraktokĺ a magyar és nemzetközi felhívást
adunk ki november végén, amelyekből tudomlĺnyos bizottság á|Iítja ĺjssze a végleges

programot. A konferencián szívesen |átnáĺ.k a jőzsefvárosi tapasztalatokľól szóló
előadást is.

. Vegyes nemzetkozi csapatokkal a fogadó ország egy helyszínén lebonyolított hallgatói
workshop.

A workshop témaja az iđőkeret korlátozottsága miatt egy közteľület és esetleg ahhoz
kapcsolódó épiilet megújítása. Eredeti terveink szerint ez a helyszín valahol

Budapesten vagy köľnyékén lesz.

o A helyi kulturális, elsősorban építészeti-vźrosépitészeti éľtékek megismerése, az adott

tematikával kapcsolatos szakmai kiľandulás.

A szakmai kirándulás részeként bemutathatók a Józsefuaľos rehabilitációs

tap aszta\atai, illetve a további területek szĹiksé gletei.

A REA XVI. találkozőja az eddigi tapasztalatok és az előzętes jelentkezések alapján mintegy

20 ĺęmzetközi építésziskola 40 egyetemi oktatója és ugyanennyi hallgatója hatnapos

magyarorcZági tartőzkodását jelenti, amely szĺándékaink szerint a szakmaí és k<jzszolgálati

méáia ťrgyelmét is felkeltheti' A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomanyi Egyetemnek

ugyanakkoÍ nagy segítség, hogy az onkormĺínyzat elozetes adatokat nyújtott atervezéshez.

ĺž Ygyete-''"t. a 7atáIŔozó 
-iebonyo|itźsa 

nagy tehęr és ehlhęz kéťl az Onkormźnyzat

segítségét 100 000 Ft-os támogatás nyújtásanak keľetében.
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Az Egyetem vá||a\ja, hogy 10 pályamunkát és egy összefoglaló értékelést túaď az
onkoľmányzat szttmźra, mely az orcy-negyed megújítása során felhasználható, a

pályamunkak kiértékelésébe bevonj a az onkoľm ányzatképviselőjét is.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkoľmanyzatokľól szóló 1990. évi LXV. t<irvény 2. $

(2)bekezdésén és a 10. $ (1) bekezdés d) pontjan alapul.

Fentiekalapjtnkéremazalábbíhatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testůilet úgy diint' hog5r

1. 100.000 Ft,- clsszegú egyszen, vissza nem térítendő, trĺmogatási szerződést köt a

Budapesti Múszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel , mely összeget a támogatott
kizárő|ag az Uľbanisztikai Tanszéke á|tal 2012. április 16. és 2|. között
megrendezésrę kęľülő Francia, Közép- és Kelet-európai Epítésziskolak Há|őzatźnak
(REA: Réseau des Écoles d'Aľchitecture) XVI. TaIá|kozőjtra foľdíthat.
Felelős: Polgármester
Hataľidő: 2012. április 16.

2. felkéri a polgármester a hatĺáľozat I. pont szerinti támogatási szerzodés alźirásźra.
Felelős:
Határidó:

Felelős:
Hatźndo:

Felelős:
Hataridő:

A dtintés végľehajtását végző
|Jgyosztáůy

Budapest, 2012. marcius 12.

Tĺirvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző

Polgármester
20If. mĺáĺcius 26.

Polgármester
2012. máľcius22.

Polgármester
az ĺĺnkorm ényzat költségvetésének következő módosítása

alpolgáľmesteľ alpolgármester

3. az I. pontban foglalt tĺĺmogatás kciltségvetési előiranyzatát az alpolgármesteri keretből

biztosítja, ezért az onkoľmrĺnyzat |<ladźs 11107-01 cím működési általános és

céltaľtalék elofuányzatĺĺn belül az a|polgźtmesteri saját keret előiľányzatát 100,0 e Ft-
tal csökkenti és a 11105 cím mfüödési célú tiímogatáséľtékű kiadás elókźmyzatát

ugyan ezen összeggel megemeli.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatérozatban foglďtakat a költségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

,[)

nevében és
I
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TÁMoGATÁsI sZERZoDÉs

Amely létrejótt egyrésnó|
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefu áľosi onkoľmá ny zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67 '

KSH stat. szźlmje|: 1 57 3 57 1 5-841 I -32| -01
bankszámlaszttm: | 4100309-I0fI3949-0 l 000006
adőszám: I 57 3 57 I 5 -f -42
képviseli: dľ. Kocsĺs Máté polgáľmesteľ
a továbbiakban:,,Támo gatő,,,

másrészről a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
képviseletében eljar: Epítészmérnöki Kaľ Uľbanisztika Tanszék
székhelye: 1111 Budapest, Miĺegyetem rkp. 3.
adőszźtma: | 53 087 99 -2-43
bankszámla száma: Magyaľ Államkincstár 1 0032000 -0 I 42527 9 -000000o0
statisztikai számj ele : KSH 1 5 3 0 8 7 99 -85 42-3 |2-0 |

Intézményi azonosító : FI 233 44
képviseli:
a továbbiakban :,,Támo g atott',,

a továbbiakban együttesen ,,Felek'o között az a|źlbbi feltételekkel:

1. Atámogatás célja

1.1. Támogatő Támogatott részére 100.00,- Ft, azaz százezer forint összegii támogatást nyújt, melyet
Támogatott kizárő|ag az I'f. pont szerinti cé|rahasznźůhat fel, a Támogató Képviselő-testtiletének ......
l f0 |2. (I|I. 22.) számű hatźĺr ozata a|apjźn.

|'2, Tämogatott kijelenti, hogy a támogatástkizfuő|ag azUrbanísztikai Tanszéke źita|,2012. ápri|is 16. és
fI. között megrendezésľe kerülő Francia, Közép. és Kelet-eurőpai Építésziskolák Há|ózatának (REA:
Réseau des Ecoles d'Architectuľe) XVI' Ta|áikozőjára fordítja.

1.3. Támogatott kije|enti, hogy 60 napon tuli koĺartozźsa, i||eŃe aTźlmogatőval szemben |ejárttartozźsa
nincsen.

2. Atámogatáls foľmájao tisszege, foľľása

f.L. Támogatő vti|a|ja,hogy 2012. évi költségvetéséből az I.f. pontban meghatttrozott cél megvalósítása
érdekében 100.000,- Ft, azaz sztnezer forint egyszeri támogatást nyujt.

2.2. A támogatás fotmtýa: vissza nem térítendő.

f.3'Támogató kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatérozotttámogatźlsi összeg ľendelkezésére áll'

2.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a megvalósítás során esetlegesen felmeľĺ'ilő több|etköltség a
Támogatott terheli.

3. A'tátmogatálsfolyósításánakmódja

3.1. A Támogatő a tźllnogaÍást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerzódés bevezető
ľendelkezései korében megadott szźtm|ájátra, egy összegben a jelen szerzódés a|áírásźúő| szźtmltott 8 napon
belĺ'il.



3.2' A Támogatott tudomásul veszi, hory a részére az éita|a megadott szttm|ára átutalt összegért a Támogató

irányban - ajelen szerződéssel összefiiggésben _ feltétel nélkül és teljes méľtékben, objektív felelősséggel
tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

4. A'támogatátsfelhasználásánakfeltételeĺ,elszámolásĺkötelezettség

4.I. A Támogatott a2. I' pontban meghatározotttźmogatétst elfogadja, egyben kötelezettségetvźĺ||a| ana,
hogy u 1ę1dę|fteíésre bocsátott összeget elkĺilĺjnítve kezeli, az összeg éfiÍalrását követően annak

fe lhasználás át az Epitészméľnök i Kar r észér e bi zto s ít| a.

4.f. A Támogatott tudomásul veszi, hory a tźtmogatást kizárólag a szerzódésben meghatźrozott cé|ra

hasznáihatjafel, abból további más támogatást nem nyújthat.

4.3. Atámogaüís felhasználásánakkezdó időpontja: 20If. ápri|is 01., végső hatĺárideje: f07f. tlpri|isf7.

A felhasználást dokumentźiő szálm|áknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a fe|használási időszaknak
megfelelő keltezéstĺnek kell lennie.

4.4. Atámogatási összeg felhasználása tekintetében elszámolható minden olyan költség, amely közvetlenül a

Támogatott a szerződés célja szerinti feladatok végrehajtásahoz kapcsolódik, és a 4.3. pontban megjelĺilt
időszakban merül fel.

4.5. A Támogatott tudomásul veszi, hory a szeruődés a|apján elszámolási kötelezettségge| tartozik a

Támogató felé a tlámogatás szerződésben foglalt célja szerinti felhasználásaľól, kĺjteles a megfelelő
bizonylatok és számlák bemutatásával, szöveges - 10 pátyamunka és összefoglaló éľtékelés - és számszaki
beszámolót készíteni legkésőbb 2012. június 29. napjáig. A felhasználás teljesítését a Stratégiai Tanácsađó

Iroda igazolja.

4.6. Témogatott. a 4.5 ' pontban foglalt elszámolási kötelezettségein tulmenően is köteles aTámogatő bármely

eseti kérésére, írásban tźljékoztatástadni ajelen szerződésben vállalt fe|adatai teljesítéséről.

5. A támogatás felhasználásának ellenőľzése

5.1. A támogatás rendeltetésszeru, cé|irtnyos felhasznźůźsának elszámolását a Józsefuárosi onkormányzat
Polgáľmesteľi Hivatala ellenőrzi.

5.2. Támogatott tudomásul veszi a felhasmálással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek

megszegése esetén a|ka|mazandő a szerzódésben és a külön jogszabálýaĺmeghatározott szankciókat.

5.3' A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fe|haszná|ással és az e||enőrzéssel összefüggő, jogszabályban

előíľt és a szerződésben vállalt kötelezettségek megszegése esetén a vissza nem térítendő támogatás

formźĄában nýjtott támogatás összegét a mindenkori jegybanki alapkamattal emelten (Ptk. 232.$ (2)
tartozik v i s szaťlzetni.

5.4. A Támogató jogosult bármikor ellenőrizni a tźtmogattts felhasználását és jogosult kérni az ezze|

összefüggő szźtmadást'

5.5. Támogató egyoldalú nyi|atkozattal jogosult elállni és a tamogatást visszavonni, illetve a támogatást

visszafizettetni, ha az a|ábbiakban foglalt feltételek kĺĺzül legalább egy bekövetkezik:
- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igény|és szakmai, pénziigyitarta|mát érdemben

befolyásoló valótlan, hamis adatot szo|gźitatott azigény|és benyújtásakoľ,

- ha a támogatástrészben vagy egészben nem a Tĺámogatott haszná|tafe|,

- ha a Támo gatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,

- ha a Támo gatott e|szźrmolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt hatĺíľidőig nem teljesíti,

-haaTátmogatott bármely, jelen szerződésben foglalt nyi|atkozatavalótlan.
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Tĺámogatott tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek valamelyikének bek<jvetkezése esetén a
tudomásszerzéstől szźtmítottkét évig kizárhatő atámogatások ľendszeréből.

5.6. Amennyiben a Támogatott _ neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen szerződésben

vállalt kötelezettségeit, köteles ezen ok tudomásszerzésétó| számitott 15 nappal a Támogatóhoz a szerződés

módosítása iránti kérelmet benyújtani.

A Támogató a benyújtott kérelem a|apjánjogosult dönteni a támogatás fenntaľtásĺáľól, visszavonásáról,
illetve csökkentéséról.

6. Egyéb kikiitések

6.1. A Támogatott kijelenti, hogy a támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogatő képviselőivel közölt
adatok, információk és dokumentumok teljes köníek, valódiak és hitelesek.

6.2.Támogatott jelen támogatási szerzodés a|źtírásáva|tudomásul veszi, hogy
- a Támogatő az á||amhánartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény, valamint aközpénzekből nyujtott

támogatások źt|źthatőságáról szóló f007 ' évi CLxxxI. törvényből fakadó kötelezettségnek eleget téve a
jelen szerződés k<izérdekiĺ adatait (támogatott neve, támogatás c.élja, összege, a támogatott program

időpontja, helyszíne' stb.) közzéteszi a Józsefuárosi onkoľmányzat internetes portaljan

(wwwjozsefvaros.hu),
- a Ptk. 81.$ (3) bek. éľtelmében nem minősül üzleti titoknakatátmogatás felhaszná|ásźxa| kapcsolatos adat,

valamint az az adat, amelynek megismeľését, vagy nyilvánosságra hozata|át ktilön törvény közéľdekből
elrendeli,
- kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81.$ (4) bekezdése alapján kozérdekből nyilvánosnak
minősülő adatokľa vonatkozóan köteles tźĄékoztatást adni.

6.3 Felek rogzitik, hogy a jelen szerződésben nem szabźilyozottkérdésekben azźů|amhánaľtásról sző|ő20II.

évi CXCV' töľvény, aMagyarKöztźrsaságPolgári Töľvénykdnyvéről szóló 1959. évi IV. toľvény (Ptk.)' aZ

źů|amhánartásról szóló töľvény végrehajtĺĺsaľól szóló 368120111. (xII.31.) Korm. rendelet és a vonatkozó

egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

6.4. Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják és helybenhagyő|ag

a|áírják. Je|en szerzódés 4 számozott oldalból áll és 6 példányban késztilt.

A szerződés a két fél a|źńrásźtval egyidejűleg lép hatalýa és a támogatási szerződésben megjelölt üámogatás

folyósítása, fęlhasználása, valamint atźtmogatás felhasználásának végelszámolás megtörténtéig hatłályos.

Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köĺartozása, i|letlle a Támogatóval szemben lejáľt tartozása

nincsen.

Budapest, f0I2. mźrcius ....

Budapest Főváľos VIII. Keľület
Józsefu árosi Önkormányzat

képviseletében:
dľ. Kocsis Máté

polgáľmester
Támogató

Budapesti Miiszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszék

képviseletében:
Pátfy Sándoľ DLA

tanszékvezető
Támosatott
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