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Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
A Képviselő-testÍilet a 64120|3. (II.27.) szźműhatźrozatában d<intĺjtt aĺľól, hogy elindítja a
Budapest-Józsefuiíľos Euľópa Belviĺľosa Kulturális- gazdaság Fejlesaési Pľogľam II.
elnevezésű programot (a továbbiakban: EUB II.).
A FőváľosiKözgyĺi|és 20l3. maľcius 27-énmegalkotta a Fővĺíľosi Vaľosľehabilitĺíciós Keret
felhasznéiźtsĺínak szabály.airől szóló 27/2013. (IV.l8.) Főv. Kgy. rendeletét, me|y 2013.május
3-rĺn jelent meg TÉR_KÖZ címenés lépett hatźúyba..
A'Képv-iselő-testĹilet a 255120|3. NI.27.) számű hatérozatában döntött arról, hogy aľÉn.roz pźiyźzaton tźrsashźnak bevonásáv a! részt vesz, és az egyĹittmfüödésben részt
venni kívánó társasházak á|tal benyújtott dokumentáció szakmai- fe|u|vizsgá|ataru és
e|birźůására aTfusashźniPá|yazatokpíbĺrab Munkacsopoľtot (a továbbiakban: TPEM) kérte
fe|. Az onkoľmĺĺnyzat fe|hívásanak eleget téve az eloĺn hataridőig a beavatkozásiteľĹiletľől
cisszesen 43 db tĺáľsasház je|ezte ńsz:ĺételi szándékát. ATPEM - Vrĺľosfejlesztési és Főépítész
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ, Egľy Atti|a a|polgáľmesteľ, dr. Szi|ágyi I)emeteľ

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a:2Ot3. december 18.

Tárgĺ: Javaslat ? ,,TÉR-KOZ,' péůyźľ:at keretében az egyiittmfütldő paľtneľekkel
kap cs o lato s döntések me ghozata|źr a

A napirendet nyílt tilésen kell tárgya|ni, a hatátozat elfogadásźůloz minősített
szav aza|tobb ség szfü sége s.
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság v é|emény ezi

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
előteľi esztés mestársvalását.



Ugyosztály szakmai előkészítését kovetően - a 612013. (VII.I 1 .) szĺímú hatźrozatétban dĺintött
a nagy összegű beruhazásokkal a fĺĺviáľosi pá|yźzaton való elindulásról. A TPEM a 7l2OI3.
(VII. 15.) szttmil hatźtrozatźtban dtintĺjtt a kis összegtĺ beruhazások tĺĺmogatásaról, amelyek
célja helyi kĺizösségépítő és'épített öľ<ikség identitás őrző épu|etrészek megújítása. A TPÉM
hatźrozatában a fovźnosi TÉR_KÖZ ,'A,, jelű pá|yźzaton összesen 25 db társasházza| va|ő
közös részvételt és 7 db bevonhłó úrsashélzatjávašolt a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület a 27412013. (V[.17.) szźtmű hatźrozatźlban elfogadta az ,,Elxőpa
Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Vrĺľosmeýjítasď, elnevezésű projekt
adat|apját és annak mellékleteit, a határozat 4. pontjában foglalt költségmegosztás izórint
|22.434.350,- Ft ĺinkormányzati saját forľás biztosítasával, melybő| |5.434.OO0 Ft összeg a
beavatkozási terĹileten (a továbbiakban: VBT) tfusashźzak kĺĺzteľülethez kapcsolódó
épĹiletrészek megúj ítását biztosítj a.

A Fővárosi Közgytĺlés az |573120|3. (09.26.) számű hatfuozatőtban eredményesnek
nyilvlĺnította a 2013. évi keľiileti önkoľmányzatok varosrehabilitációs munkáinak
tźlmogatáséra meghirdebfi pályźzatot, megállapította a fővárosi támogatásokat, amely a|apján
,,Európa Belviíľosa progľam II., a Palotanegyed Kultuľális Viĺrosmegrijításď' elneveżésű
projektľe cisszesen 3|7.5|6,0 e Ft támogatást ítélt meg.
A Fővarosi Közgytĺlés az 1574/2013. (09.26.) szźĺrńhatźrozatában felkérte a főpolgármesteľt,
hogy ezen mellékletben szereplő önkoľmányzato|<ka| készítse el az EgyĹittmtĺködési
megállapodást és azt aFővárosi Kĺizgyűlés elé terjessze.
A Képviselő-testtilet a 39712013. (XI.06.) számű hatáĺozatźhan a Fővaľosi Közgyíĺlés
|81612013. (XI.14.) szárĺlĹl hatátozatětbeľr döntött az Egyittmfüödési megállapodasiól os
annak aláirásarő|. Az Egynttmfüödési megállapodás III, Dt;ntés tartalmának részletes
ismertetése fejezete tarta|mazza a projekt megvalósítás költségmegosztésát, melynek
éĺtelmében a 6. VBT terüIetén társasháząk városkźp romboló elemeinek megújítása p.og.u-
megítélt tĺĺmogatása 171.500.000 Ft, amely megegyezikazigényelt tiĺmogatással.
20|3. november 26-źtn íľásban a tćrsashźzak tájékoztatása megtĺirtént a pá|yźnaton való
sikeľes szereplésľő| és az igényelt támogatás megítéléséľől, továbbe a kôruiefi főépítész
tźĘékoztatta a tźlrsashá.zakat a megvalósítás tervezett üteméľtől és az e|szźnrlolások tervezett
ľendjéľől.

il. A beteľjesztés ĺndoka - III. Tényállási adatok
A rÉn_roz páIyazat Pá|yazati felhívása 5.1.3. A pátyázat rendje tarta|mazza az
Együttmfüödési Megállapodás megktĺtését követően az ęgyes projektelemek részletes
kidolgozásához és előkészítéséhez, va|amint a Felek kĺizcitt k<itendő Támogatási szerződés
megkötéséhez szükséges feltételeket.
Mindezek a|apjátn, amennyiben az onkorményzat a támogatźtst más kedvezményezettnek
továbbadja, az énntettek kĺĺzcitt szfüséges az együttmfüĺidésről szóló megállapodást és
kötelezettségvállalást kötni és azt aFővźrosi onkormźnyzatnakbenyújtani 2013, február 28-
ig.

A Képviselő-testiilet dtintése szükséges a taľsashrĺzakkal kötendő egyĺittmfüödési
megállapodás tartalmi elemeirőI.

Iv. DiintéstaľÚalmánakrészletesismertetése
A Képviselő-testĹilet dönt a megítélt támogatás más kedvezményezett számáľava|ő átadásrő|,
valamint az egyittmfüödési megállapodás taľtďmi elemeiről az a|ábbiakszerint:

- az onkoľmrĺnyzatEgyittműködési megállapodást köt a Fővarosi onkoľmányzat á|ta|
megítélt 317.5|6,0 e Ft ĺisszega támogatásból összesen 171.500.000 Ft összegű



t:ímogatás tovább adásarőI és a támogatás Támogatási Szerződés keľetében való
folyósításáról, a Fővĺárosi onkormźnyzat és a Józsefuĺírosi Önkoľmrĺnyzat kijzott
kötött egyĹittműködési megállapodásban vá||atkötelezettségek teljesítése érdekében;

A Képviselő-testiilet a 27412013. (V[. t7.) szźlmű hatźrozatában elfogadott pá|yázati
adatlapon szereplő megÚljuló lakóépületek (tĺĺrsashazak) szĺĺma 25 db, mJyek a pá|yazati
döntést követően is változatlan taľtalommal keľĹilnek megvalósítasta, azzal, ľ'ogy u végleges
műszaki taľtalom az onkormányzat és a tarsasházak k<ĺžĺitt kötendő Tiĺmogatási Szerződés
mellékletében keľĹilnek pontosan rögzítésre.

v. A dtintés célja, pénzůiryi hatása

A dĺjntés cé|ja: a ľÉn_roz páiyazat keretében az egyes projektelemek megvalósítása
céljából a megítélt támogatás összegéből 171.500,0 e Fi ĺisszeg és a Képviselő-testĹilet a
274/2013. (VII.17.) szźtmú,határozatźnak 1. pontjában foglaltakizerinti tđnogatás źúadása,
valamint a Képviselő-testiilet 397/2013. (xI.06) szźtmú'hatfuozatának l. pontjában foglalt a
szfüséges pźiyázatban résztvevő paľtneľek önľésze és ĺjnkoľmtnyzati.<ĺnľész biĺosítása
mellett.

A pénzeszkoz átadása a Főviĺrosi onkormźnyzaÍta| kötendő Támogatási szerzodés a|áírása
utiín esedékes.

vI. Jogszabályikiiľnyezetismertetése

A Képviselő-testület dĺintése a Magyarország helyi ĺjnkoľmányzatafuőI sző|ő 2OI1. éviCLxxxx. törvény a 41 . $ (3) bekezdésén és a I07 . $-an alapul.
Kéťtikaza|źtbbihaározati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úry diint, hory

1. a) a Fővlíĺosi Kĺizgytĺlés I573l2O|3, (09.26.) szźmű határozatźnak 2. szźlmtl
mellékletében a ,,Európa Belváľosa pľogľam II., a Palotanegyed Kulturális
Vaľosmegújításď, elnevezésű projekt megvalósítására megíté|t 3t7.5|6'0 e Ft összegű
támogatásból 171.500,0 e Ft tźĺmogatást a 274120|3. (VII.17.) szźlmű képvise1ő-
testĹileti hatźlrozat 1. pontjában foglalt együttmúkĺldő paľtnerek szźtmára átad,.

Felelős: Polgĺĺľmester
Hatźtriđő: 2013. december 18.

2. elfogadja az e|óteqesztés I. számű mellékletét képező a,,Európa Belvarosa program
II., a Palotanegyed Kulturális Városmegúj ításď, elnevezésű progftlm projektelômlnek
megvalósításáľa, társashlŁakkal kötendő Együttmiĺköđési Megáliapodĺs fł5bb
tarta|mai elemeit és felhatalm azza a P ol gármesteľt annak a|áír ásar a.

Egyben fe|hata|mazza aPo|gźrmesteľt azBgyijttmfüödési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak a|áírźsĺĺra, amennyiben azném eiint i5rlkormźnyzati
foľľásbevonźst, határtdő módosítást vagy az e\fogadott program elemeinek lénýeges
tartalmi módosítását.

Felelős: Polglírmesteľ

Hatĺíľidő: 2013. december |8., az esetleges módosításokat követőe n azomal



+ dtintés végrehajtását végző
Ugyosztály, Rév8 Zrt.

Budapest, 2013. december 09.
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előterj esztés melléklete

Együttm űkiidési Megál|apodás

amely létrejött

egyľészľől a Budapest F'őváľos VIII. keľület JőzseÍválľosi Onkoľm,ányzat,
(a továbbiakban : O nkoľ mány zat),

(cím: l082 Budapest, Baross u.63-67., adószźtm.. |57357|5-2-42;
törzskĺinyvi azonosítószźtm:735715; statisztikai szĺámjel: |57357|5-84I|-321-0| képviseli: dr. Kocsis

Máté polgáľmester)

másľészről .......szám alatti táľsasház,
mint a továbbadott tamogatás címzettje (a továbbiakban: Táľsasház)

cím: ...., adőszźtm:- ....;
képviseli: .... közös képviselő

továbbiakban egyi'itt: Felek között

(szeľződéses feltételek)

1. Pľeambulum:

1.l. Budapest Főváros onkoľmányzata a Fóvźtosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának
szabźiyairől sző|ő 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szeľint ,,A) Közterületek
komplex megújítĺĺsa, B) Kĺizösségi célú városrehabilitació progľam,, tźrgyű pźtlyá.z;ati felhívást tett
kozzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak tźlmogatására ľÉn_roz címmel (a
továbbiakban Páiyáľ;ati Felhívás), amelyre az Önkormányzat a Képviselő-testl,ilet274120l3. (Vu.l7.)
számű hatálrozatával elfogadott - FPH059/1333-I|20|3 iktatószámon és 23-as pźiyźnati azonosító
számon regisztrźůt_ páiyánatot nyujtott be.

L.2. A benýjtott páiyáaat hiránytalanul tarta|mazta a Társashźlz 20|3. július 10-én benyujtott
pźůyázati dokumentációját, amelyet a TáľsashźaiPá|yźzatokat Elbíľáló Munkacsoport 6/2013 (VII.15.)
és 7l20I3 (VII.15.) számű hatźrozata a|apján az onkormányzat Képviselő-testiilete a 27412013
(VII. l 7.) számú határozatával elfogadott.

1.3. Budapest Főváľos onkoľmányzata a 157312013. (IX. 26.) Főv.Kgy. szźmű hatźnozatźtval
döntött aľľól, hogy az onkormányzat tészśre összesen 317.516.000 forint összegű vissza nem
téľítendő tłímogatást nyújt a Pá|yźnati Felhívásban meghatfuozottak szeľinti módon.

I.4. Budapest Főváros onkormányzata az I8I6lf0I3. (xI.14.) Főv.Kgy. szźtműhatározatálval, az
onkormányzat a Képviselő-testtilet 397/2013. (xI.06.) számű hatźrozatźtval elfogadta a közöttiik
létrejövő Együttműködési megállapodást ( a továbbiakban: Önkoľmányzati EgyĹittműködési
Megállapodás), amelyen jelen Együttmiĺködési Megállapodás (a továbbiakban: Paľtneľi
Együttműködési Megállapodás) alapja.

1.5. Az onkormźnyzat Képviselő-testiilete a ...l20I3. (xll.lg.) számű határozat fe|hata|mazta a
polgáľmestert, a Tźrsasház részérőI a Közgyu|és.../20l3. ...... száľnú határozata fe|hata|mazta a
Táttsashán képviselőjét a jelen egyiittĺníĺködési megállapodás a|áírására.

f . Az egyiittműkłidés tárgy a

2.| Jelen Paľtneri Egyiittműködési Megállapodás aláúrźsáxa| a Felek megállapodnak abban, hogy a
2.3. pontban szereplő projekt elkészítése és megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni.



2.2 Az Önkormźnyzat a274/2013 (VII.l7.) számű képviselő-testtileti hatfuozaÍ.ával döntĺjtt arľól,
hogy a Budapest-Jó_zsefulĺros Európa Belvárosa Ku|tuiális-gazdaság Fejlesztési Progľam tI. (a
továbbiakban: EUB II) keretében a Tiársasházza| egyutt kíván miĺkĺjdni es ě'"n p.og.am keretében ajelen Partneri Együttmĺĺködési Megállapodás mellékletét képező és uttol 

-"luĺl 
aszthatat|an

dokumentációban foglalt felújítási munkára legfeljebb..... forint <isszegiĺ vissza nem térítendő, a
Felek ktĺzött k<jtendő Támogatási szerzódés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) szerínti
eljárásrendben folyósítandó tovább adott tźmogatással járul hozzá.

2.3 A továbbadott támogatźts megegyezik a benyújtott pá|yázat tźrgyának (felújítási munkának)
megfelelően az e|számolásra benyújtott szźm\ák összegéńek s}%-äva|' de legfe|jebb a megítéli
támogatás összege.

2.4 Jelen Paľhreľi Együtľműködési Megállapodás célja azEĺJB II keľetében a jelen megállapodás
1. számú mellékletét képező felújítási munka megvalósítása, valamint az ahhoz ňegítélt támogatźlsi
összeg folyósításĺáľa és felhasználásáľa iľányuló Támogatási szerződés előkészítése.

2.5 A támogatźts összege az a|źbbi pľojektelem ek're - az a\ábbi költségbontás szeľint - fordítható:

Projekt
megnevezése

Projekt főbb
tartalmi elemei

Tervezett költségek

Támogatás
(ezer Ft)

onrész (ezer Ft) Osszesen
(ezer Ft)

Tiársasház
önrésze (ezer

FĐ

onkormányzat
ónrésze (ezer

Ft)

Osszesen 0

2.6 Felek rögzítik, hogy az onkormányzat a tátmogatást a Társashźunak tovább adja, íry jelen
Partneri EgJ^ittmíĺködési Megállapodás - aPźiyár:ati Felhívás 5.l.3. pontjában foglaltak-a|apj.án"_ az
onkoľmányzattal kötendő támogatási szerzódés feltételéül s"ábott együttmĺködésről sző|ő
megállapodás és kötelezettségvállalás.

2.7 A támogat.źls csak a jelen Partneri EgyüttmÍĺködési MegáIlapodás 2.5. pontja és az I, sz.
mellékletben foglalt felújítási munkára hívható le és adható meg,iizá,rólag a Támogatási szerződésben
rögzitettformaifeltételekmegfartásamellett.

3. Ktitelezettségvá|lalás

3.| A Tłársashríz tudomásul veszi, hogy a támogatźst a Budapest Főváros Önkormányzata a
Fővĺárosi Vĺáľosrehabilitációs keret felhasnźiásźnak szabźtllyairőI szdld zlaĺz013. (IV.18.) ľőí. Kgy.
rendeletben és ezen rendelet mellék|etét képező onkormányzati Egyuttĺlltĺködési Megállapodásb-an
foglaltak szeľint folyósítja. Jelen Partneri EgyüttľnÍĺködési Megállapóáás alapján kotendő Támogatási
szerződésszerintatovábbadotttźtmogatźscímzettjeaTźrsasház.



3.2 A Társasház kötelezettsége, hory a Pźůyé.::ati Felhívás szerinti szükséges feltételeket 2014.
február 20-ig teljesíti, valamint jelen Paľtneri Együttmfüödési MegáIlapodás elfogadásfuó| 2014.
január 3l-ig a társashźni közgyÍĺlésen hatźrozatothoz.

3.3 A Tĺáľsasház vállalja jelen Paľtneľi Együttmiiködési Megállapodźs 4.6. pontjában fog|a|t az
onkormányzattal kötendő támogatási szerződés megkötéséhez, a Pźttyár:ati Felhívás 5.1.3. pontja
szerint szükséges feltételek legkésőbb 2014. február 20-ig töľténő teljesítését, jelen Partneľi
Együttmiĺködési Megállapodás a|äirásttt és az ehhez kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének
biztosítását.

3 .4 A P źiy ázatiFelhívás 5. l .3. pontjában foglalt feltételek az a|źbbiak:
,,- az érintett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni |apjźnak hiteles másolatát és hivatalos
he|yszinrajzáń;
- a tew ezetÍ. munkák részl ete s bemutatĺás át, |eir ását;
- engedélyköteles építési tevékenység esetén a jogerős hatósági (rekonstrukcióľa, felújítĺásra,
építésre, bontásra, te|ekalakításra jogosÍto) engedélyeket, és az azo?'hoz tartoző
teľvdokumentációkat;
- tételes költségvetés kiírást, beárazott költségvetéssel;
- amennyiben az önkoľmźnyzat a támogatást más kedvezményezettnek továbbadja, az érintettek
között sziikséges együttműködéséről szóló megállapodást és kötelezettségvállalását.''

3.5 Amennyiben a jelen Partneri Együttműködési Megállapodás 4.6. pontjában szereplő
kötelezettségek a Társashĺáz hibájából adódóan nem teljesĹi|nek, ezźůtal a Felek között kötendő
Támogatási szerzódés nem kerül megkötésre, ez esetben a jelen megállapodás 2.2. pontjálban szereplő
továbbadott tźlmogatás hatáJlyźÍ veszti és az onkormányzat nem vállal kötelezettséget a megítélt
támogatás a Társashaz részére történő biztosítźsźra. A Támogatási szerződés megkötésének hiányában
nincsen lehetőség a Projekt előkészítési költségeinek aTársasházrészére történő megtérítésére sem.

3.6 A Társashríz vá||a|ja, hogy a Támogatási szerződés megkötése esetén legalább a Pályézati
felhívás előírásai a|apjźn szükséges társasházi önerő összegét biztosítja.

3.7 Az onkoľmźnyzat kötelezettsége, hogy a támogatás folyósíLásának feltéte|éu| szabott az
Önkormányzatok közłjlĺ kötendő támogatási szerzódés megkötéséhez szükséges feladatokat az
áitaliátban elvárható legnagyobb gondossággal ellássa.

4. Äz egyiittműkiidés ůdőtaľtama és menete

4.|. Jelen Paľtneri EgyÍittmiĺködési Megállapodźs hatźůya a Felek álta| történő a|áirása napján
kezdődik, és a Felek közötti Támogatási szerződés megkötésének napjáig taľt.

4.I Az onkormányzat a jelen Paľtneri Eryiithnűködési Megállapodásban foglalt projekt
előkészítese és végrehajtása érdekében szükséges szakmai egytithniĺködés önkormányzati
koordinációj ára a ..... jelöli ki.

4.2 A Társashĺáz a jelen megállapodásban foglalt pľojekt előkészítése és végrehajtása érdekében
szükséges szakmai együttmĺÍködés társasházi koordináciőjátraa..... jelöli kí.

4.3 Fe|ek a jelen Partneri EgyĹittműködési Megállapodás hatźůyba|épését követően egységes' aktív
kommunikációs tevékenységet végeznek.

4.4 Fe|ek kijelentik, hogy a jelen Paľtneri Együttmiĺködési Megállapođás által nem érintett
kérdésekben együttműködnek, és minden lényeges kérdésről, illetve vźitozásrőltź$ékoztatják egymást.



4.5 Felek rögzítik, hory a pá|yźaat ütemezését a Fővárosi onkoľmányzat határozza meg. Ezen
ütemezés keľetében egyiittmiĺkö dik az onkormány zat és a Táĺsashán az a|ábbi tźh|źuatban foglaltak
szerint:

P áIyózat lebonyolítása és ütemezése

4.6 A Felek rogzitik, hogy a Tźrsashźnazegyes feladatokat aza|źlbbiak szerint |áltjae|:

A) A Pźůyźlzati Felhívás 5.f,3. pontja szerint az onkormźnyzatok között kötendő Támogatasi
szerzodés megkötésének feltételéül szabott részletes anyagot ( pI. teľvek, engedélyek, költségtervezet,
tulajdonosi hozzájźm|ás) legkésőbb 20|4. február 20-ig íjgyfélfogadási időben benyujtja digitálisan
illetve 3 pld papír alapon a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Főépítészi
Ugyosztály, Városfejlesztési Irodáján.

B) A hiánýalanul benffitott részletes dokumentumok alapjĺán a Felek megkezdik jelen Paľtneri
Egyiithníĺködési Megállapodást a|áírásźú, legkésőbb 2014. február f}-źn.

C) A Fővĺárosi onkormányzat és a Józsefuárosi onkoľmányzat közötti Támogatási szerződés
megkötését követően Felek egymás között Támogatási szerződést kötnek.

5. Egyéb ľendelkezések' felftĺggesztő tételek

5.1 Amennyiben az onkotmáĺyzati Együttműködési megállapodás és jelen Paľtneri
Egyiittmiĺködési Megállapodás között ellentmondás van' az onkormányzati Egyĺittmiĺködési
megállapodásban fogla|tak az irányadóak.

5.2 A Társasház a kommunikációs aktivitĺása során (sajtóközlemény, teľvismertetés, lakossági
fórum, stb.) köteles felttinteüri an' a téný, hory a Pľojekt Budapest Főváros onkoľmányzatának
tźtmogatásź*al valósul meg. (Budapest Főváros tátmogatźsával, TER_KOZpéiyźľ;at).
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5.3 Amennyiben a támogatásból megvalósuló tevékenység(ek) a kozbeszerzésekről sző|ő 20|I.
évi CVil. töľvény batáiya a|á tartozik, tlgy a Tźrsasház köteles a megfelelő kozbeszerzési eljáľást
lefolytatni és dokumentálni.

5.4 A jelen keret megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben
a Felek az 1959. évi tV. törvény (Ptk.) és amagyar jog egyéb rendelkezéiéit taľtjĺákirányadónak.

5.5 Jelen partneri Eryüttműködési megállapodás a Felek közĺis megegyezéssel írásban, bármikoľ
módosíthatják, illetve megszüntethetik. A paltneri Együttmíĺködési megállapodás bármelyik fél,
rendes felmondással 30 napos határidővel, indokolás nélkiil, a másik fé|hez intéżettés címzett, igazo|t
módon eljuttatott, egyoldalú nyi|atkozatával megsziintetheti.

5.6 Felek rögzítik, hogy ezen Partneri Együthnűködési megállapodás .....db egymással
megegyezó tartalmú példányban készült ą,',a|,hogy azpartneri Együttműködési megállapodĺís annak
elolvasása és értelmezése után, mint akaľatukkal mindenben megegy ezőt jővźthagyćiag írták a|á.

Melléklet:

l. számú melléklet: A felújítási munka komplett dokumentációja

Budapest,2013.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkoľmányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Jogi szempontból ellenje gyzem
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

dľ. Mészár Eľika
a|jegyző

Fedezete:

P énztigy i|e g e l lenj egyzem :

Páľis Gyuláné
p énnigy i ii gsĺ o sztá|yv ezető

Dátum: Budapest,

'.. ....szźłmű tfusasház
képviseletében

közös képviselő


