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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság v é|emény ezi

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
előteť esztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

I. Előzmények
A Képviselő-testĹilet a 6412013. (II.27.) száműhatározatában döntött arľól, hogy elindítja a
Budapest-Józsefuĺíĺos Európa Belvaľosa Kultuľális-gazdaság Fejlesztési Program II.
elnevezésiĺ progľamot (a továbbiakban: EUB II.).

A FővárosiKózgyu|és 2013. marcius 27-én megalkotta a Fővarosi Varosľehabilitációs Keľet
fe|hasznát|ásĺínak szabá|yuről szóló 27l20I3. (Iv.18.) Főv. Kgy. ľendeletét, mely 20|3. május
3-án jelent meg TÉR_K)Z címen és lépett hatá|yba,.

A pá|yazati felhívás keľetében az a|ábbi viírosľehabilitációs pľogĺamokľa nyújtható be
pá,|yźzat:

,,A'' program: Köaerĺiletek komplex megúj ítása

,,B'' pro gram : Köztl sségi célú vĺĺľosrehabilitáció
A Képviselő-testÍilet a 15312013. (V.08.) szétműhatźrozatában döntött aľról, hogy részt vesz a
Fővaľosi Váľosľehabilitációs Keret,,A'' jelii - Közteľületek komplex megújításapźiyźnatonés
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ehhez biztosítja a szfüséges ĺinĺészt. A hivatkozotthatározat 3. pon$ában a Képvisęlő-testiilet
döntött aĺľól, hogy a Rév8 Zrt.-ve| megbízási szetzodéstkot az EUB II. elnevezésti pľogram
elemeinek kidolgozásáĺa, apá|yazat benyújtásahoz szĹikséges feladatok ellátásara.

A Képviselő-testiilet a 274lf0I3. (v[.17.) szźlmű határozatában elfogadta az ,,Európa
Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújításď, e|nevezési projekt
adat|apját és annak mellékleteit,lf2.434.350,- Ft önkormányzati saját foĺrás biztosításával,
valamint fe|hatalmazta a polgármestert azok a|áírásara és a dokumentáció benýjtásáta a
Fővarosi onkoľmanyzatszámára. Azígéĺyelt támogatás mértéke bruttó 599.500 e Ft.

A páIyazati dokumentáciő hatźlridőn belül, f0I3. július 31-én benyújtásra került Budapest
Főváros Önkormanyzata Főpolgármesteľi Hivatal Ügyfelszo|gźiati lľodájĺĺn. A pźiyázat
kiírója 2OI3. augusztus lí-ánhianypótlásra szólítottafe| az Önkormanyzatot. A hiánypótlási
dokumentumok a megjelĺjlt hataridőn belĹil 20t3. szeptember 02-aÍI a Főpolgáľmesteri
Hivatal Ügyfélszol gáLati Iľodáj an benyújtásra keľĹiltek.

A Fővarosi Kĺĺzgyúlés az 157312013. (09.26.) számű hatźtrozatában eľedményesnek
nyilvánította a 20|3. évi keľĹileti ĺinkoľmányzatok vĺírosrehabilitációs munkáinak
tĺámogatásáľa meghiľdetett pźlyázatot, és a benyújtott pá|yazatok kdzül a módosító indítvany
2. szźlmű mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővrírosi tamogatásokat megítélte.

Ezen melléklet taľtalma szerint a Fővaľosi Ktizgyrílés onkormanyzatunk szźtmźra bruttó
3t7 .5|6 e Ft tĺámog atást ítéLt meg a ,,Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális
Varosmegúj ításď, elnevezési pľoj ektľe.

A Fővaĺosi Kiizgyulés az1574120|3. (09.26.) számú határozatában felkérte a fopolgáľmesteľt,
hogy ezen mellékletben szereplő onkoľmĺĺnyzatokka| készítse el az Egyĺ.ittműködési
megállapodást és azt aFővárosi Kĺizgyulés elé terjessze.

Mindezek mellett a Palotanegyed területén 20|2. évben fejeződött be több közút źúépitése az
Európa Belvárosa pľogram keretében, melynek során a Gyulai Pál utca |ezźnása is megtörtént.
Ezze| a döntéssel megszűnt a Palotanegyed észak-keleti teľületeinek kĺjzvetlen kapcsolata a
Rakóczi úttal.

A Képviselő-testiilet a |23120|2. (IV. 05.) szźtműhatźrozatźlban dĺintĺitt aľról, hogy támogatja
a Mlĺrkus Emília utca Rákóczittatĺiľténő megnyitásáľaés a Palotanegyed forgalomtechnikai
tanulmanytervében szerep|ő új útirĺĺnyok kialakításiáĺa vonatkoző tervezési munkálatait.

A tervezés egyik legfontosabb szempontja a Márkus Emília utca megnyitása a Rfüóczi út
írányába. Az tlj csomópont kialakítása kijutási lehetőséget biztosít a negyedbő| az Etzsébet
hid irányába. A Bľódy Sándor utcától délľe található Palotanegyedhez tartoző teľĹiletekĺől
érkező és a Maľkus Emília utcát gépkocsival megközelíteni kívánó gépjáľművęzetok
könnyebb mobilizációjanak elősegítése érdekében szükségessé vá|t a Gutenberg téren
kétiranyu forgalmi rend bevezetése.

il. A beteľjesztés indoka
A ľÉn_roz pźiyźz:at keretében megítélt tátmogatás méľtéke a Fővarosi Közgnĺlés
|573120|3. (09.26.) számt hatźnozatbarl foglaltak szerint alacsonyabb aZ igényelt
támogatásnźů, tovźlbbá a pá|yázati felhívás 6. pontjában foglalt titemterv és a Fővárosi
KĺizgyĹĺlés |574120|3.(09.26.) számtĺ hatáĺozata szeľint sziikséges a Felek köztitti
egyiittműködési megállapodás megkötése, melynek tervezetét a Főpolgáľmesteń Hivatal
Városépítési Főosztálya2O|3. októbeľ t6-aÍI az onkormáĺyzat felé továbbított. A Fővaľosi
Kĺizgyíílés novemberi ülésén tewezi elfogadni az Együttműködési Megállapodást, és
megkötésének hatlĺĺidejéül 2013. december 3l-ét jelölte meg. A Képviselő-testület döntése
szfüséges a pá|yazati tttmogatásľól, valamint az előterjesztés 1. számú mellékletét képezó
együttműködési megállapodás taľtalmi elemęiről.



Továbbá a pá|yázat keretében történő megújítasokkal egyĹitt, a Palotanegyed eléľési
lehetőségeinek javításiĺhoz a Képviselő-testĺilet döntése sztikséges a Markus Emília utca
gépkocsival történő könnyebb megkĺĺzelítésének biztosítása érdekében, melyhez a
legoptimálisabb megoldás a Gutenberg téren kétiľányú foľgalmi rend kialakítása. Ez a lépés _
Gutenberg tér-Somogyi Béla utca útvonalon _ binositaná a közvetlen kijutást a Rákóczi útľa
a Bródy Sandoľ utcától délre elhelyezkedo, Palotanegyeđ belső terĹiletei szźtntra,

ilI. Dtintés tarta|mának részletes ismertetése

A Képviselő-testiilet dönt a megítélt támogatĺís elfogadásaról, az ĺinkormźlnyzati <ĺnľész

programelemek szeľinti megoszlásaľól és az ahhoz kapcsolódó múszaki taľtalom
meghatátozásĺĺľól, valamint azegyuttmiĺködési megállapodás taľtalmi elemeiről.

- az onkormanyzat amegítélt 3|7.516 e Ft ĺlsszegutźtmogatźlst elfogadja,

- a projekt megvalósítása és annak k<lltségmegoszlása az alábbiak szeľint tagozódik:
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- a Képviselő-testtilet 27412013. (v[. I7.) szźtműhatátozatában elfogadott pálryźzati
adatlapon szereplő megújuló lakóépiiletek (tarsashazak) szźtma 25 db, melyek a
páIyázati dĺintést követően is vźůtozatlan tartalommal kerülnek megvalósításta; a
megújuló közteľĹiletek nagysága 13 620 m2 vo|t, azonban annak kĺivetkeztében, hogy
a megítélt támogatás ĺĺsszege a,,Bľódy Sándor u. - Gutenberg tér. Somogyi Béla u. -
Rökk Szilard u. felújításď' és a ,,K<izmiĺvek megújítása meglévő megállapodás
alapjźtn" projektelemek tekintetében alacsonyabb apá|yázatban igényelt támogatásnál,
szükséges az ériĺtett projektelemek benyijtott műszaki tartalmźnak és ezzel egyiitt a
megujítandó közteľĹiletek nagyságának csökkentése. A végleges mtĺszaki taľtalom a
Támo gatási Szerződés mellékletében lesz ponto san r o gzíN e.

- a csökkentett tamogatási összegből és az önkormányzati onrészből megvalósításľa
kerülő projektelemek részletes míĺszaki tafia|mfuő| a Támogatási Szerződés
megkcitése előtt szükséges dönteni. Az cinkoľmlĺnyzati ollĺész méľtéke vćtLtozat|an

maľad.

Ezze| egylitt, apá|yázat keretében érintett kdzteriiletek megújításáůloz kapcsolódva, a Miírkus
Emília utca megnyitását kiegészítve, a Gutenberg tér kétiranyusítĺísa lehetővé tenné a
forgalomtechnika további fejlesztését a Palotanegyedben. Ezze| a dtintéssel javulnanak a
Bródy Sandoľ utcától délre fekvő területekľő| érkezok lehetőségei a negyed elhagyására, meľt
kĺizvetlen közlekedési kapcsolat létesülne a Palotanegyed József kĺiruthoz közelebb eső
teľĹiletei és Rákóczi út köz<itt, ami Budapest egyik legfontosabb kĺizlekedési tengelye.

A Gutenberg tér kétiľanyu forgalmi ľend kialakitását jővźhagyott forgalomtechnikai tervek
a|apjźn lehet kivite|ęzni.

ľ. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A dĺintés célja, egyľészt a ľÉn_roz pá|yźnat keretében megítélt tĺímogatás elfogadásával a
keľület Palotanegyedének fejlesztése fővarosi foľras bevonásával, melyhez a szükséges
<inkormányzati ĺinĺészt a Képviselő-testÍilet 27412013 (VII.17.) szćlműhatározatźnak 4. pontja
szerint biztosítja.

A d<intés célja, másrészt a forgalmi rendben a Márkus Emília utca csomópontjanak átépiilése
utĺán annak minél könnyebb megkĺizelítése.

E feladat kivitelezésére vonatkozőan, a lőzsefvźtrosi Kĺiĺerulet-felügyelet (JKF, 20|3.
november l-től Józsefuĺíľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat, továbbiakban JPSZ) indikatív
ajanlatot kéĺ be. A döntés pérzllgyi fedezetének mértéke ez a|apjźn: tervezésre bruttó
250.000,- Ft, a kivitelezésre bruttó 290.000,- Ft szükséges. A vźitozás bevezetése előtt a
lakosság széleskönĺ tájékoztatétsa szĹikséges, melynek egyik foľmája a szőrő|apok folyamatos
teľjesztése. Mindezek a|apjánaJPSZ költségvetése 540 e Ft-tal megemelésre kerül.

A Kópviselő-testĹilet a 38ll20tf. (XI.08.) szátmű hatérozatźnak 2. pontjában döntött a
Palotanegyeđ új foľgalomtechnikai rendjéhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok
elvégzéséhez szifüséges fedezet biztosításaról, mely ĺisszesen bruttó 7.6|7.639'- Ft. A
Képviselő-testület 296120|3. (VII. 17.) szátműhatźrozatźnak2. pontja szennt, a JKF szźtmáĺa
ebből bruttó 2.094.447,- Ft került átcsopoľtosításra öt utca megfordítása céljából. A fel nem
hasznáIt forľás bruttó 5.523.193,- Ft.

A Gutenberg tét kétiranyu forgalmi rendjéhez szfüséges munkálatokĺa a feđezet
rendelkezésre ál1.

v. Jogszabályĺ ktiľnyezet ismertetése



A Képviselő-testiilet dĺintése a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi
CLX)oilX. ttiľvény a 43. $ (2) és (3) bekezdésén és a I07. $-ĺán alapul.

Kéťükaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testĺilet úgy dłint' hogy

1. a) elfogadja Fővaľosi Közgyíílés 1573120ĺ3.(09.26.) számí hatátozatźnak 2. szám,(l

mellékletében a ,'Euľópa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális
Vaľosmegújításď, elnevezési projekt megvalósításźra megíté|t 317.516 e Ft ĺisszegtĺ
támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítási clsszege 626.884 e Ft, melyből' 3I7.516 e Ft fővarosi
támogatás, 186.934 e Ft a pá|yźzatban résztvevő partnerek cinrésze és 122.434 e Ft
önkormányzati sajźft fonásból tevődik össze.

Felelős: Polgiírmester

Hatáľidő: 2013. november 06.

2. elfogadja az e|oteqesztés 1. számli mellékletét képezo a ,,Euľópa Belviĺľosa program
II., a Palotanegyed Kulturális Vaľosmegújitásď, elnevezési projekt megvalósításĺíľa
kötendő EgyĹittmfüödési Megállapodás főbb taľtalmai elemeit és felhata|mazza a
P o l gárme stert annak a|áír ásźlr a.

Egyben fe|hata|mazza aPoIgźrmesteľt az Együttmfüĺidési Megállapodás tervęzetének
és annak esetleges módosításainak a\áírására, amennyiben az nem érint önkoľmányzati
foľrásbevonást, hatĺáľidő módosítást vagy az e|fogadott program elemeinek lényeges
taľtalmi módosítását.

Felelős: Polgáľmester

Hataľidő: 20t3, november 06., az esetleges módosítasokat kĺivetőenazoĺlna|

3. a) felkéri a Polgármestert az Egyiittmfüödési Megállapodás elfogadását és mindkét fél
á|ta| töľtént alźńrásź.l- követően az egyiittmtĺködő paľtneľek (taĺsashazak, civil
szervezetek' közműszolgáItatők) tźĄékoztatásálra, a veltik való egyeztetések
kezdemény ezésére és a szfü séges megállapodások, szeruódések előkészítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 20|4. maľcius 31.

b) felkéľi a Polgáľmestert a Támogatási Szeľződés megkötéséhez sztikséges
pľojektelemek ľészletes műszaki taľtalmanak kidolgozásáĺa és előkészítéséte és az
etlhez szĹikséges dokumenfumok és megállapodások, szerzőđések előkészítésére.

Felelős: Polgiíľmester

Hataridő: 20|4. mĺíľcius 31.

4. a Gutenberg téľ új foľgalomtechnikai rendhez szfüséges tervezési és kivitelezési
feladatok e|Iátásara bruttó 540.000,- Ft fedezetet biztosít a Józsefulíľosi Paľkolás-
tizemeltetési Szolgálat kĺiltségvetésében.

Felelős: Polgármester

Hataľidő: 2013. november 6.



5. ahatětrozat 4. poĺtjźlbarl foglaltak miatt:
a) az onkormźnyzat kiadás 11601 cím beruhazási előirányzattőI _ önként vállalt
feladat -540 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím _ önként váI|a|t feladat -
ťĺnaĺszirozésí mfüödési kiadásokon beltil az irányitő szeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása előirźnyzatára a Józsefuaľosi Parkolás-üzemeltetési
Szolgź.Jat támo gatása címén,

b) a Józsefvarĺrsi Parkolás-iizemelĹetési SztllgálaĹ 30105 cílrr - Ülůéllt vállalt
feladat _ ťlnanszírozási miĺködési bevételeken belül az irányítőszervi támogatasként
folyósított támogatás fizetési szźtmlrźlĺ t<jľténő jőváírźs e|őirźnyzatát és a dologi
kiadási előftźnyzatát _ önként váI|a|t feladat _540 e Ft-tal megemeli Gutenbeľg tér
forgalmlĺnak kétiranyusítása címen

Felelős: polgáľmester

Hatlíridő: 20|3. novembeľ 6.

6. felkéľi a Polgármesteľt, hogy a hattĺrozat 5. pontjában foglaltakat a költségvetésről
szóló önkotmźnyzati rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő : az önkorm źny zat költségvetésnek következő módo sítása

A dłintés végľehajtását végző szervezeti erység: Városfejlesztésĺ és Főépítészi
Üryosztály, Rév8 Zrt., Pénziigyi Üryosztály, Józsefváľosi Paľkolás.üzemeltetési
Szolgálat

Budapest, 2013. október 28.

#WEgýAttila
alpolgáľmester

Szĺláryi Demeteľ {.{
képviselő

dľ. Kocsis M:áúé
polgĺĺľmester

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina
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nevében és megbízásából ,ł,
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.ł,{, tÄ!Ju#/W frYffiĺwĺ, V.ÝV , l
dr. Mészar Erik

aljegyző 
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1. számťl melléklet

Ügýratszám: FPH.. . l... - ... l20I3

Budapest Főváľosi Varosrehabilitációs Keľet keretében

Eryüttműktidési Megállapodás minta,
amelylétrejött

eryľészről a Budapest Főváros Onkormányzata,
mint tĺĺmogató (továbbiakban: Támogató)

(cím: 1 052 Budapest, Y äroshźau. 9- 1 1 ., adósziím : t57 3 5636-2-4|;
törzskönyvi azonosítószĺím: 735638; statisztikai számjel: 15735636-841|-321-0| képviseli:

Tarlós Istvan ňpolgármester)

másľészről a Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefváľosi Onkormányzat,
mintkedvezĺnéĺyezett(továbbiakban:Kedvezményezett),

(cím: 1082 Buđapest, Baľoss u.63-67., adószám: 15735715-2.42;

törzskönyvi azonosító szźml:7357|5; statisztikai szrímjel: |57357|5-841I-32|-01kęviseli:
dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ)

továbbiakban együtt: Felek között

az,,Euľópa Belváľosa Pľogľam II., a Palotanegyed KultuľáIĺs Városmegújítása'' címíĺl

városrehabilĺtációs pľojekt megvalósítására.

1. Pľeambulum

1.1. Tĺímogató a Fővĺĺrosi Vrárosrehabilitaciós Keret felhasználĺásénak szabźiyairól szóló
27/2013. (tV.18.) Főv. Kgy. rendeletbeĺr foglaltak szeńnt ,,A) KözterĹiletek kpmplex
megújítasa, B) Közösségi célú vaľosrehabilitáció program'' tárgy6 pźůyázati felhívrást tett

köžzé a keriileti onkormĺĺlyzatok vĺłrosrehabilitációs munkáinak t.ĺ'nogatásźra ľÉn-roz
címmel (továbbiakban: Páiyázati Felhívas), amelyľe Kedvezrnényezett a Képviselő-testiilet
274.l2ol3. (V[.17.) szőtmíhatározatálval elfogadott - FPH059/|333-1'|2013 iktatószámon és

23 -as pźiyźu;ati azonosító szĺímon regisztrált : pát|yźzatot nyujtott be.

t.2 A pźiyáľ:ati felhívás 6. pontja megllatározza, hogy a Felek együttműködési
megállapodast, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését kĺivetően
20|4. mĺĺrcius 31.ig Trímogatasi Szeľződést kĺitĺrek egymással.

1.3. Támogató re'szérőI a ...12013. (......) Főv.Kgy..számú hatźrozat fę|hatalmazta a

Főpolgáľmestert, a Kedvezményezett ńszerőI a Kepviselő-testĺi1et...l2013. (......) számíl
hatźrozataf elhatalmaztaaPolgĺĺrmesterta jelenmegrłllapodásallźft ásfu a.

2. Az egyĺittműkiidés táľrya

2.t. Jelen megállapodrás aläíĺźsźtval Felek megállapođnak abban, hogy az 2.2. pontban

szeręlő projekt előkészítése és megvalósítĺísa erdekében egyĺitt kívĺĺnnak mtiködni.

l A" egytitműkodési megállap odźsokpáiyáaatonként külön.kÍilön kerülnek megkötésre.
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2.2. Támogató a |573120|3. (x. 26.) Főv.Kgy. szźmúhatźrozatápal döntött arról, hogy a
Kedvezményezett részére a jelen megállapodás mellékletét ké:pező és attól elválaszthatatlan
páIyź.z;atí dokumentációban foglalt viírosrehabilitációs projekt megvalósításźůtoz legfeljebb
317.516.000 forint összegíĺ vissza nem térítendő, a megvalósítĺĺst követően a Tĺłmogatási
Szerződés szeľinti eljárasrendben folyósítandó támogatłással jrírul hozzá.

2.3. Jelen együttmfüödési megállapodĺás cé|ja a nyertes pźiyáaat megvalósításaru valamint
az allhoz megítélt tłámogatĺási összeg folyósításaľa és felhaszĺźiźsźtra irányuló Támogatasi
Szerződés előkészítése.

2.4. A tĺĺmogatás összege az alźbbi projektelemekre . az alábbi költségbontás szerint -

fordítható:

Pmjekt főbb tańalmi ele mei Prcjekte lem ĺne gnevezés e

Teĺĺezeít költségek

Támogatás
(bruttó ezeľ

FĐ

onľész
Ôruttó ezer Ft) Osszrsen

(bruttó ezer
FĐ

Fgyiittmĺikôdő
partner ônrész
(bruttó ezer Ft)

IGrii|eti önrész
(bruttó ezer Ft)

Epítés és esdĺözbesze lzes 1. Brody Sándoru -

GÍeĺrbergtér - Soĺrnryi
Béh u - Rłilĺk Sztráĺd u
ewes ĺesrei

ttolL6 0 97 Ąffi 207 516

2. Közríiręk ĺesljíľ'ís"
ÍIEclevó rrrgál|apod;ás

abpiĺán

3. Brody Sándor u - Vas u -

Honársżryu
csathkozísiíban

'KoZ TŔ'kähkfiísa
4. Pohck lvÍilńV tęr

'KÓZ TŔ''kbbkfiása
5. Gy''biPálÚca
'KÓZ Tth''kbhkfiłsa
5. AVBTteĺijbtén
[áĺsasházak városkę
ońob ebĺĺeiľpk
rclnÍíása

t7Ĺffi 186 934 L543r'ł 373 868

7. ATýBTbĺiibténa
ĺíĺsasházk bebő uďaĺainak

ľrcgńjffása'tsebő Uđrłar

PlszPĺopľam''
Nem beruhĺízĺsi
tevékenység

1. A'MBÍbż<eBnódy
Sándor úcaiak'' propĺ:am

10400 0 2ffi am02. A'Meget Törtéĺrbrrĺ'
DÍogÍam

}. KuhĘáb progaĺpk
ElőkészÍtés KöńęsrerÉs 4m0 0 1 000 50@

I.ebonyolíüís
PÍojękEÍEredzsÍÍE'ú'

Miĺs:nkie|bńr 21 500 0 6000 27ffi

Osszcsen: 3t75Ĺ6 186 934 tĽ24u 62688/-
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3. Kötelezetts égvállalás

3.1. Kedvezméĺyezett kötęlezettsége a Támogatasi Szerződés megfuötéséhez aPáiyánati
Felhívĺás szeńnt szĹikséges feltételek legkésőbb 20|4. február 28.ig történő teljesítése, és az

ehhez kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása.

3.2. Felek ĺogzítik, hogy a Kedvezményü:tr által benýjtott pźĺIyźtzat a Támogató

fulajdonában álló ingatlan(oka)t érint/ nem érint".

3.3. Amennyiben a jelen megállapodás 3.1. és 3.2. pontjában szereplő kiitelezettségek a

Kedvezményezett hibájából adódóan nem teljestilnek, ezáita| a Támogatási Szerződés 20|4.

miárcius 3l.ig nem keriil megkötésre, ez esetben a jelen megállapodás t.2. pontjában szereplő

támogatói dóntés hatáIyźľ- veszti és a Támogató nem vállal kötelezettséget az aktuális

pźiyźuatí kiírás keretébęn megítélt támogatás Kedvezményezett részére történő folyósításaľa.

Tĺĺmogatási Szerzoďés megkötésének hirínyában nincsen lehetőség a Projekt előkészítési

kĺiltségeinek Kedvezményezett részére történő megtérítésére sem.

3,4. A Támogató váilla|ja, hogy a Támogatási Szerződés jelen egyĹittmfüödési

megá|lapodás 3.3. pontja szerinti meghiúsulása esetén megvízsgá|ja a meghiúsult projekt

megvalósításĺínak _ akfu újabb páiyźnati felhívĺás alapjĺán töľténő - tźmogatćtsi lehetőségét és

bizĺosítja, hogy költségvetésében 2O|5. december 31-ig rendelkezésre áll a projekt

megvalósításhozszfüséges jelen eryĹittmfüödési megállapođasban meghatfuozott ĺisszeg.

3.5. Támogató tudomasul veszi, hogy a projekt megvalósítása sorĺín a nem fulajdonát

képezo ingatlanon megvalósuló vagyonnövekmény az ffintett ingatlan tulajdonosanak vagy

tulajdonosainak tulajdonába keľtil.

3.6. Kedvezlĺĺéĺyezett vállalja, hogy a Támogatási Szerződés megkötése esetén legalább a

Pźt|yázati Felhívás előírłásai a|apjén szükséges kerĹileti önerő ĺĺsszegét biztosítja a
költségnemek arányźnak megtartrásával.

4. Az egiittmíÍködés időtartama

4,|. Jelen együ,ttműködési megállapodás hatźiya a Felek áL|tal tőÍIéÍLő a|áirása napJan

kezdődik, és a TámogatásíSzeruőďés}}Lł. miárcius 31-éigva1ó megkötése esetén teľvezetten

2o|5. december 3l.ig, illetőleg a Projekt |ezźrásánaknapjźig!etrt.

4.2. A Támogatźsi Szęrződés megkötésének fenti határidőig való elmaradása esetén is

fe\ek az egyĺittrníĺköđést 2015. đecember 31.ig fenntartjźi<, figyelemmel a jelen megállapodás

3.4. pontjában foglaItakra

2 A3.2. sziámli rendelkezést a nyertes pä|yáat tartalnának megfelelöen. a Fővlíĺosi Közgyulés vonatkozó

hatźrozatátjan rőgzitett, tulajdonosi honźĺjárúása esetén . kell alkalmazní, amennýben a nyertes pźiyázat a

Támogató tulajdónában álló ingatlant nem érint, űĺgy a 3.2 számú rendelkezés alpontjainak a|ka|mazäsára

értelemszerĺĺen nincsen szükség.
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5. Áz eryüttműkiidés menete

5.1. A Támogató a jelen megállapodasban foglalt projekt előkészítése és végrehajtźsa
érdekében szĹikséges szalcrnai együttműkiidés fővĺárosi koordinźrciőjfua a Főpolgármesteri
Hivatal Varosęítési Főosztĺílyát jelöli ki.

5.2. A Kedvezményezett a jelen mogállapodásban foglalt projekt előkészítése és
végrehajtása érdekében szükséges szakmai egyĺitbnfüödés kerĹileti koordinációjĺára a Rév8
Józsefułírosi Rehabilitĺíciós és Vĺírosfejlesztési Zártkőrťieĺ Mfüddő Részvénýársaságot és a
Budapest Főváros VIII. kęrĺilet Józsefurárosi Polgĺármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Főepítészi Ügyosáálý jelöli ki.

5.3. Felek a jelen megállapodás hatálybalęését kĺivetően egységes, aktív kommunikációs
tevékenységet végeznek, mind a lakosság, mind a szakma szźtmźrabiztosítjfü a nýlvánosság
feltételeit, ezá|ta| törekednek a vaľosrehabilitációs pĄekt tiĺrsadalmasításiíra.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Kedvezményezett a kommunikációs aktivitása során (sajtókĺizlemény, tervismeľtetés,
lakossági fi5rum, stb.) köteles feltiintetni azt a tényt, hogy a Pľojekt Budapest Fővĺíľos
onkormrányzatźnak tiímogatĺásával valósul meg. (Budapest Főváľos tĺámogatásával,
TER_KOZ pźiyázat).

Melléklet: Komplett pźiyázatl dokumentáció
Budapest,201,3.

Budapest Fővĺíros onkormrányzata Budapest Főváros VIII. KeľĹilet Józsefurárosi
nevében: onkormanrrzat nevében:

Támogató
Taĺlós Istváĺl

Főpolgán 'nester

Pénzĺigý ellenjegpést végezte:

Kedvezményezett
dr. Kocsis Máté
Polgármester

Budapest,2013 Pénzĺigyi l eg ellenj egyzem :

Verő Tibor ťoosztźiyvezető Páris Gyuláné
Pénza|gylFőosztály pénziigý igyosztáiyvezető

Jogi szempontból elleqi ewezern:
RimánEdina
jewző
nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
aljegyz(5


