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lő.testülete számára

Tisztelt Képviselő-testĺi|et!

I. Előzmények
A Képviseĺő-testiilet a 64/20|3. (II.27 .) szźtműhatźtrozatźtban döntött aľľól, hory elindítja a Budapest-

Józsefuaľos Európa Belvárosa Kulturális-gazđaság Fejlesztési Progľam II. elnevezésíĺ progľamot (a
továbbiakban: EUB II.).
A Fővárosi Közgyu|és 2013. március 27-én megalkotta a Fővárosi Vĺáľosrehabilitációs Keret
felhasmálásának szabáiyairól szóló 27/2013. (tV.18.) Főv. Kgy. rendeletét, mely 2013. május 3-án
jelent meg ľÉR_I<OZcimenés lépett hatályba.

A Képviselő-testĺilet a I53l20|3. (V.08.) számű határozatźtban döntött aľról, hogy részt vesz a
Főváľosi Vĺĺrosrehabilitrációs Keľet ,,A. jelű - Közteriiletek komplex megújításapá|yázaton az EUB II.

programmal.

A Képviselő-testiilet a 274/20|3. (uI.17.) szźtmű hatźnozatátban elfogadta az ,,Eurőpa Belvárosa
program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása'' elnevezésű projekt adat|apjźú és annak
mellékleteit, valamint a pľojekt megvalósítĺásában résztvevő paľtneľeket.

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ, Egry Attila alpo|gármesteľ, dľ. Szilágyi Demeteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontja:2014. február 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a,,TÉR-KOZ A,, pá'|yázattal kapcsolatos döntésekmegbozata|ána

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség
sziikséges.

ElonÉszÍro SZERvEZETI EGYSÉG (tvÉv, szIcNi): VÁnosľEJLEsZTÉsI És FóÉpÍľÉSZI ÜGYoSZTÁLY
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JOGI KONTROLL:

BETERIESZTESRE ALKALMAS

Váľosgazdátkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
mestáLrs,.Ýa|ásáLt.
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A Fővárosi Közgrrĺlés az |573/2013. (09.26.) számű határozatában megállapította a fővárosi
támogatásokat, amely a|apjźn ,,Euľópa Belvárosa pľogram II., a Palotanegyed Kulturális
Vrárosmegújítása'' elnevezésű projektre összesen 3L7 '5|6,0 e Ft támogatást ítélt meg.

A Képviselő-testület a 397/20|3. (xI.06.) szźtmű határozatźlban' a Fővárosi Közgyíĺlés L8|6/20I3.
(xI.14.) szátmű hatźltozatáłban döntött a Fővárosi onkoľmányzat és a Jőzsefvźtosi onkormányzat
között kötendő egyĺittműködési megá|lapodásró|, mely a Felek részéről aláíľásra kertilt.
Mindezek a|apjźn a pźiyánat megvalósítása és a Támogatási szerzĺcdés megkötése érdekében
szükséges aPá|yźnati felhívás 5.1.3. pontjaszerinti dokumentumok benyújtrása.

Ezen dokumenfumok előkészítését, összeái|itását a Városfejlesztési Iroda és a Rév8 Zrt. végzi, A
Civi|ek a Palotanegyedéľt Egyesület (CaPe) (székhely: 1088 Budapest, Lőľinc pap tét 3.,
nyi|vántartźtsi szám: 12975,adőszźlm: 18196607-|-42)2013. április 22-énke|t szándéknyilatkozatában
je|ezte együttműködési szándékát a Palotanegyed fe|virágoztatźlsa érdekében. A Képviselő-testtilet a
|53/2013. (V.08.) szźlműhatáĺozatának 6. pontjában dĺjntött arról, hogy aszervezettel együttműködési
megállapodást köt. A megállapodás célja a pźiyźzatban való egyiittműködési szándék kétoldalú
ľögzítése. A páiyźnatban kidolgozott soft programok közösen kerĹi|tek meg}latátrozásra, melyek a
pá|yázaton elnyert támogatás fiiggvényében kerülnek megvalósítĺására'

A EUB II program kidolgozása során onkormányzatvnk megkereséssel fordult a ter-łĺezett
útfelújítĺísokban érintett közmiĺszolgáltatók felé annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak a sajźú
beruhĺázásaik ütemezéséról a felújítási munkálatok összehangolása éľdekében. A Fővárosi Vízmíĺvek
Zľt. 2013. június hónapban ínásban je|ezte, majd személyes találkozáskor megeľősítette a Bródy
Sándor utca és a Rökk Szilárd utca egy-egy szakaszźnakvízi közmű cseréjének szźnd,ékát.

tr. A beteľjesztés indoka
A Képviselő-testiilet döntése szükséges az egyuttmrĺködő paľtnerekkel kötendő eryĹittmĺĺködési
megállapodás tartalmi elemeiről.

III. Tényá|lási adatok
A fővárosi Pá|ytzati felhívás 5.l'3. A pólyazat rendje pontjában foglaltak szerint, amennyiben az
onkormányzat a támogatást más kedvezményezettnek továbbadja, az érintettek között szükséges
k<jtelezettségvźů|a|źst is taľta|mazó egyiittmíĺködésről megállapodást kötni és azt a Fővárosi
onkormányzatFópo|gźtrmesteri Hivata|résrśre benýjtani 2014.február 28-ig.
Iv. Dtintéstartalmánakľészletesismeľtetése
A Képviselő-testtilet dönt a páúyáaaton nyert támogatás más kedvezményezett szźmára va|ő
áÍadéLsáLről., valamint ezen szewezetekkel kötendő egyiittműködési megállapodás taľtalmi elemeiľől az
alábbiak szerint:

- az onkormányzat aCivi|ek a Palotanegyedért Egyesülettel eryiittmĺĺködési megállapodást köt
a Főváľosi Önkormányzat źl|ta| megítélt 3|7.516,0 e Ft összegrí támogatásbđ mógvalósuló
alábbi projektelemek együttműködés keľetében töľténő megvalósítása érdekében, az'z,al,hogy
a részletes, a tátmogatäsi összegekre vonatkozó feltételeket a Felek támogatási szerzódés
keľetében szabźiyozzźtk. (1. sz. melléklet) A közös megvalósítandó pĄektelemek:

,,Mi Btiszko Bľódy Sándor utcoiak'' program' mclynck kcľetében az Egyesület váůJra|ja
lakossági fórum me5szer\ĺezését, helyi kiskereskedelmĹ, kisvál|a|kozői tevékenység
élénkítését cé|ző programok szervezését; közterĺileti akció megszsrvezését az utca
kereskedelmi, szo|gźůtatźtsi hagyományainak, tradícióinak felkutatását; feltépést az
egységes arculatának kialakítása éľdekében.
,,Megélt Történelem Pľogľam'' keľetében az Egyesület váů|a|ja lakossági fórum
megszervezését, a programban részt vevő társasháaak helýörténeti kutaĺásainak
tźtmogatástú; a progľambanrésztvevő társasházakhe|ytörténeti éľtékeit bemutató tĺáblák
egységesformaikia|akitásźtt;újsétaútvonalkialakításźt.
Az Egyesület vźú|alja, hogy a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. közösségi kultuľális
programj ainak megva|ósítĺását segíti.

- a?Önkoľmányzat a Fővárosi VízmÍivek Zrt.-ve| együttmĹĺködési megállapodást köt a Főváľosi
onkormányzat źlltal megítélt 317.516,0 e Ft összegű trámogatásbó| mégvalósuló, a projekt
keľetében a Bľódy Sándor atcavizi közmű cseréjének megvalósítása éľdekébeĺ a77a|, hogy a



részletes, a tźtmogatźtsi összegekre vonatkozó feltételeket a Felek támogaŁísi szerződés
keľetében szabźůy ozzźtk.(Z. sz. me l l éklet)

A progľamelemek részletes tarta|ma az onkoľmźnyzat és a fenti egyiittmĺĺködő partnerek között
kötendő Ĺámogaĺási szerződés keretében kerü| pontosan rĺigzítésre.

v. Á. dtintés céIja' pénzĺigyi hatása
A döntés célja: a rÉn-roz pźůyáu:at keľetében az ewes projektelemek megvalósítása céljából a
megité|t trímogotĺís összcgóből összcscn 7.800,0 c Ft összeg źttadźsa és összesen 2.500,0 e Ft
önkormányzati ö'nrész binositźsa mellett a Képviselő-testĺilet 27412013. (VII.I7.) számű határozat 4.
és 5. pontja valamint a Képviselő-testtilet 397/20|3. (xI.06.) száműhatźrozat l. b) pontja a|apján.

Mindezek a|apján a közösségfoľmáló elemek címen biztosított 2.600,3 e Ft-ból 1.200,0 e Ft-ot a
Civilek a Palotanegyedért Egyesu|et számára tttad, míg közművek felújítása címen biztosított 1.300,0
e Ft-ot teljes egészében a Fővárosi Vízmĺĺvek Zrt. szátmźra źúad, a hivatkozott döntések a|apjźn az
önkormányzati önrész a 11605 cim 20|3. évi maradvátnyźn biztosított. A pénzeszkdz źúadása a
Fővárosi onkoľmányzattal kiitendő Támogatási szerződés a|áírásaután esedékes.

vI. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő.testĺilet döntése a Magyaľország helyi önkormányzatairő| szőlő 20|1. évi CLXXXIX.
töľvény a 41. $ (3) bekezdésén és a |07. $-án alapul.

Kéťükazalźtbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺĺlet rńgy diinto hogy

1. a) a Civilek a Palotanegyedén Egyesiilettel (székhely: 1088 Budapest, Lőľinc pap tér 3,,
nyi|vźntartási szám: 12975, adőszám.. 18196607-I-42), az,,Európa Belvárosa program II., a
Palotanegyed Kultuľális Városmegújításď' e|nevezésű projekt megvalósítĺására
eryüttműködési megállapodást köt;

b) elfogadja az e|őterjesztés 1. számú mellékletét képező, az ,,Eutőpa Belviárosa program II., a
Palotanegyed Kulturális Varosmegújítása'' elnevezésű program nem beruházási cé|ű,
közösségformáló projektelemeinek megvalósítása trárgyú együttmíĺködési megállapodás főbb
tarta|mi elemeit és felhatalmĄ7,7,a a Polgrármestert annak a|źirására.

Egyben fe|hata|mazza a Polgármesteľt az Együtfinűködési Megállapodás esetleges
módosításainak a|áíľásźra, amennyiben az nem éľint önkormányzati foľrásbevonást, hatĺáridő
módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítrását.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺíridő: 2014. február 20., az esetleges módosíüásokat követően azoma|

2. a) a Főváľosi Vízmiĺvek Zrt.-ve| (székhely: 1l34 Budapest, Váci t|t 23-27., cégsegyzékszćm:
01 |0 042451) az,,Európa Belvĺárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújíĺásď'
elnevezésű pľojekt közműfelújítĺásának - Bródy Sándor utca vizi kĺjzmiĺ cseĘe
megvalósíĹásáľa együttmíĺködési megállapodást köt;

b) elfogadja az e|ĺőterjesztés 2. sz,źmű mellékletét képező, az ,,Eurőpa Belváľosa pľogram II., a
Palotanegyed Kulfurális Vĺáľosmegújíĺása'' elnevezésű projekt közmĺĺfelújítźsának
megvalósítása tźrgyí egyiittműködési megállapodás ťobb taľtalmi elemeit és felhatalmazza a
Polgármesteľt annak a|áítźsźra.

Egyben fe|hata|mazza a Polgiármestert az Együttműködési Megállapodas esetleges
módosíüásainak a|áíĺásáĺa, amennyiben aZ nem érint önkoľmányzati forrásbevonást, hatráridő
módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 20|4. február 20, az esetleges módosításokat követően azoĺna|'



A dłintés végľehajtĺásátvégző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, Rév8
Zrt.

Budapest, 20ĺ4. január 24.

-7r/- rL
ą/ 

|

dľ. Kodsis Máté
polgármester *M

)' t *-\
ÚŁ' #^J' \ irs
dľ. Szĺlágj'i Demeteľ

képviselő

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából (

k ,lÚ,ł,%t
" dr' Mészár Erika

a|jegyző

Í"il1| .l;"iś l. 
,}



előterjesztés ]. számú melléklete

Eryüttműkiidésĺ Megállapodás

amely létľejött

eryrészľől
a Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefváľosi onkormányzat,

(a továbbiakban: onkoľ mányzat),
(szélĺÍrely: 1 082 Buđapest, Baľoss u. 63 -67 ., adőszátĺl: | 57 3 57 1 5.2-42;

törzskönyvi azonosítószźĺĺr 7357|5; statisztikai szrámjel: |57357|5-84||-32I.01; kęviseli:
đr. Kocsis Máté polgáľmester),

másrészről
Civilek a Palotanegyedéľt Egyesiilet'

mint a továbbadott támogatás cíĺnzett1e (a továbbiakban: Egyesület)
(székJrely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. III. em. 9.; adósziím: 18|196607-|-42;

képviseli: Peréný LászIő elnök)

továbbiakban együtt: Felek között

az,,F;arőpa Belváľosa Progľam II., a Palotanegyed Kultuľális Váľosmegújítása'' című

váľosľehabilĺtációs proj ekt megvalósításáľa.

1. Pľeambulum

1 .1.A Főváľosi onkoľmĺányzat a Fővarosi Vaľosrehabilitációs Keret felhasználásanak szabá|yairő|

sző|ó 2ll2O13. (rV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szeńnt Kozösségi célú

varosrehabilitáció program taÍwi| ptĺIytľ;ati felhívást..tett közzé a kerületi önkormĺányzatok

varosrehabilitációs munkáinak tźmrcgatźsära rÉn_roz címmel, amelyre az onkormźnyzat

,,Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Vĺíľosmegújításď, címmel
pá|yénatotnýjtott be.

|.2. A Fővĺírosi onkormányzatKözgyűIése 1573120|3. (09.26.) Főv. Kgy. számú hattrozatźxa|
döntött aĺľól, hogy a Józsefuarosi onkoľmanyzat részérę a jelen együttmfüödési
megállapodás mellékletétkepező és attól elválaszthatat|anpáIyźnati dokumentációban foglalt
varosrehabilitációs projekt megvalósításźůloz legfeljebb 3I7.5|6,0 e Ft összegti vissza nem

téľítendő tĺímogatással j árul llozzá.
1.3.Az onkormányzat a397120|3. (XI.06.) szźĺnű képviselő-test{ileti hatźrozatáxa| a3|7.516,0 e

Ft összegú fióvaľosi támogatást elfogadta és a Fővarosi onkormźnyzattal együttmtĺkĺidési

megállapodást kötött.
1.4.Az Egyesület 2013. április 22-én kelt, jelen együttmfüödési megállapodás 2. sz. mellékletét

képezo szándékný|atkozat szerint kinýlvánította az szźndékát, hogy az ,,Európa Belváľos
program II., a Palotanegyed Kulturális Váľosmegújitźsa,, (a továbbiakban: Progľam) című
progrŹlm megvalósításában egyutt kíván mfüodni az onkormźnyzattal.

2. Az egyĺittműkłidés táľrya

2.1 Jelen együttmfüödési megállapodás a\źńrásźtvaI a Felek megállapodnak abban, hogy az |,1.

pontban szereplő ,,Európa Belvarosa progrcm II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújitása,,

varosrehabilitációs pľogľlm előkészítése és megvalósítása érdekében egyutt kívránnak



mfüödni, kiilön<is tekintettel az alábbí nem beruházási cé|ű, közösségformáló projektelemek
előkészítésében és megvalósításában:

a) a,,Mi Büszke Bródy Sandor utcaiak'' pľogrźrm'
b) a,,Megélt Történelem Program'',
c) a JóHír.Józsefuaľosi Nonprofit Kft. közösségi kulturális progľamjai.

2.2. Je|en egyĹittmfüödési megállapodás célja a nyeľtes pályazat megv:a|osĺiesĺárą va|anint az
aLlhoz megítélt támogatási összeg fe|haszĺá|źlsĺĺrä irĺĺnyuló Tĺámogatási Szeľzőđés
előkészítése.

3. Kiitelezettségvállalás

3.|. Az Egyesület válla|ja, hogy az 1.1. pont s-zerinti Program és a 2.|. szerinti projektelemek
előkészítésében 

Ę.s megvalósításábarl az onkormźnyzatta| együttĺnfüö dík. 
^Az" 

Egyesület
vái|alja,hogy az onkormanyzat és a Fővarosi onkormányz at|łozijtt,a jelen együttműködési
Tegállapodás szerinti Program megvalósításźra|étrejóvo szerzőĺes megkotését követ ően az
onkoľmanyzatta| Támogatási Szerzodést köt, melyben az együttmfüođés és az e|szźtmo1és
részletes szab áiy ait r ö gzitlk.

3.2. Az Egyesület vá||a|ja

- aZ.I pont szerinti a) és b) pontban megllatározott projektelemeket az onkorm źnyzatta|
együttmfüödve kidolgozza és megvalósítj a az a|ábbizls.szerint:- a,,Mi Büszke Bródy Sándoľ utcaiak'' projektelem keretében vái|a|ja lakossági fi5rum
megszervezését, helý kiskeľeskedelmi-, kisvállalkozói tevékenyseg ele*ĺtešet cé|ző
progľamok szervezését; közterületi akció megszervezését; * it", keľeskedelmi,
szolgáltatási hagyományainak, tradícióinak felkutatását; fellęést az egységeś
aľculatának kialakítása érdekében;. a ,,Megélt Történelem Pľogram'' pľojektelem keretében vállalja lakossági forum
megszervezését, a programban ľészt vevő táľsashlŁak helytđrténet tutatĺsĺnat
tźlmogatäsát; a progľźlmban ľészt vevő taľsasházak helýörténeti értékeit bemutató
táblźk. egységes formai kialakítását; új sétaútvonal kialakíiását;- a2.|. pont szerinti c) pontban megllatározott projektelern megvalósításában résztvesz;- az együttmfüödési megállapodás táĺgya szerinti projđktelemekben vá||a|ja ;
ktilönbĺiző események, rendenĺények holnapjan való męjeientetését.

3.3. Felek rögzítikés tudomásul veszik, hogy amennýben a 3.l. pont szerinti, az onkorm ényzat
és a Fővárosi onkoľmźnyzatközött, u jál"'' egyĹittmfüödési megállapodás szerinti Program
megvalósításĺíra vonatkoző szerzodés bármityen okból nem jđn létre, abban az esetben
közöttĺik Tłímogatási Szerződés sem kerül megkötésre, a Program nem keľül megvalósításľa.A Tĺámogatási Szerzodés megkötés, illetve a Program megvalósítás elmaradása miatti
esetleg felmertilő bármilyen karigényľől a Felek kölcsönösen lňondanak.

4. Az együttmĺĺktidés időtartama és menete

4.1. Jelen egyĹittĺnfüödési megállapodás hatáIya a Felek által történő a|áírásanapJán kezdődik,
és a Felek közötti Tlímogatási szerződés megkötése esetén tervezetten 2O|5. december 31-
ig, illetőleg a Pro gram |ezárásźnak napjáig tart.

4.2. Az onkormĺányzat jelen együttműködési megállapodásban foglalt Program e|őkészitéséhez
és végrehajtásźÍloz szfüséges szakmai együttĺnfüöđés koordin7ciójrárařije1oli:
Fernezelý Gergely DLA és Alňldi György
Cím: 1082, Bp. Baross u. 63-67.
E-mail: varosfejlesztes@jozsefuaros.hu; alfoldi-gyoľgy@rev8.hu



4.3. Az Egyesiilet a jelen egyĹittmfüödési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
megvalósításźůloz szĹikséges szakmai egyĹithnfüödés kooľdinárclőjérakijelöli:
Peréný LászIő
Cím: 1088 Budapest, Lőrinc pap ter 3. III. eĺn. 9.;
E-mail: perenyilaszlo@upcmail.hu

4.4. Felek a jelen egyĹittműködési megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív
kommunikációs tevékenységet végeznek, miĺd az érintett lakosság, mind a szakma szźlmźra
biztosítjfü a nýlvanosság feltételeit, ezáita| törekednek a vaľosrehabilitációs pľojekt
tarsadalmasításĺĺra.

5. Egyéb ľendelkezések

5.1. Egyesület a kommunikációs aktivitása soľan (sajtóközlemény, lakossági fürum, stb.) köteles
feltiintetni azt aténý, hogy a Program Budapest F9varo9 onkormĺányzatźĺnaktźmogattsttva|
valósul meg (Budapest Fővĺĺros Tiímogatásával, TER_KOZ ptiyéuat).

5.2. Felek rögzítĺk, hogy ezen egyĺittmfüödési megállapodás 3 oldalon, ..... db egymással
megegyező taľtalmú példĺányban készĹilt, melyet elolvasás és éľtelmezés után, mint
akaľatukkal mindenben megegyezőt jóvahagyó|ag írtźk a|á.

Budapest,2014.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi Civilek a Palotanegyedért Egyesület
Ônkormĺínyzat képviseletében
kęviseletében Peréný Lász|ó
dr. Kocsis Máté elnök

po1gáľmester

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Rimłán Edina
jeeyző

nevében és megbízásából

đr. Mészaľ Erika
aljegyzo

Fedezete: ....... Dátum: Budapest,

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyulríné
pénzĹieý igyosztźiyv ezető





előteĘesztés 2. szómú melléklete

Együttmĺiködési Megállapodás

amely létrejött

egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kcľület Józsefváľosi onkoľmányzat,
(a továbbiakban: onkoľm ány zat),

(széküely: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67,, adószám: 15735715-2-42;

törzskönyvi azonosítósz źml 7 3 57 I 5; statisztikai számj el: I 57 3 57 l 5.8 4I I.321' -0 I ;

képviseli: dr. Kocsis Máté polgánnester)

másrészről a Fővárosi Yízmuvek Zrt.
(a továbbiakban: Vízm íÍvek)

(szélĺüely: cím: 1 134 Budapest, Váci tĺt23-27.; cégjegyzékszám:ol-10-04245t;
adószĺám: 10898824-2-44.; képviseli: .... ...)

továbbiakban együtt: Felek között

az,,ElrőpaBelváľosa pľogľam II., a Palotanegyed Ku|turálĺs Váľosmegújítása'' címiĺ
varosrehabilitációs projekt megvalósításara.

l. Pľeambulum

1.1.A Fővárosi onkonĺlényzat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló

27/2oI3. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglďtak szeńnt Kozösségi célú varosrehabilitáció program

ttlrwí pźt.ryázati, felhívást tett kiczzé a kerületi önkormányzatok viĺrosrehabilitációs munkáinak

tźmogatźsźna ľÉn_roz címmel, amelyre az tnkorrntnyzat ,,Európa Belvarosa program II., a
Palotanegyed.Kulturális Váľosmegujítása'' címme| pźiyázatot nýjtott be.

1.2.A Fővarósi onkormányzat Kozgya|ése I573l20I3. (09.26.) Főv. Kgy. számű hatźrozatt.ľal döntött

arról, hogy a Jőzsefvźlĺosi Önkormányzat részére a jelen együttműködési megállapodás mellékletét

ké:pező ěš attól elválaszthatat|aĺ páiyźuati dokumentációban foglalt varosrehabilitációs projekt

mégvalósításához legfeljebb 317.516,0 e Ft ĺisszegű vissza nem térítendő támogatással jźru|hozzá.

1.3.Az onkormtnyzat a 397l2OI3. (xl.o6.) sziímú kép-viselő-testtileti hatźlrozatźryal a 317.516'0 e Ft

összegiĺ főviárosi tiámogatást elfogadta és a Fővárosí onkonnanyzatta| egyittmÍiködési megállapodást

kötött.
I.4.A Yizĺnlvek az onkonĺranyzat felé. 2013. június hónapban je|ezte csővezetés cserére vonatkozó

szźndékáta Bródy Sandoľ utca egy szakaszáĺakés a Rökk Sziláľd utca egy szakaszźtĺaktekintetében.

2. Az egyiittmíĺktidés tńľgya

2.1 Jelen egyĹittműköđési megállapođás a|tlirásźtvaI a Felek megállapodnak abban, hogy az 1.1. pontban

szerepl! ,,Európa Belvaľosa prograrn II., a Palotanegyed Kultuľális Varosmegújításď'

varosiehabilitációs program előkészítése és megvalósítása érdekében együtt kívánnak műk<idni,

ktitönös tekintettel a Bródy Sríndor ltcaviziközmu cserejének megvalósítása érdekében.

2.2. Je|en együttmíĺködési megállapođás cé|ja a nyertes pźtlyźnat megvalósítására, valamint az ahhoz

megítélt tiámogatási összeg felhasználásara inányuló Támogatási Szerződés előkészítése.

3. Ktitelezettségvá|lalás

3.1. A Vízmiĺvek váiLallja, hogy az 1.1. pont szerinti Program és a 2.I. szerinti projektelem

előkészítésében és megvalósításában az onkoľmźnyzattal egyiittmiĺködik. A Vízművek váilla|ja,

hogy az Önkormányzat és a Fővárosi onkormányzatközott, a jelen együttmíĺköđé.si megállapodás

szeńnti Program ńegvalósításrára létrejĺivő szeiződés megkötését követően az onkorĺnényzattal



Támogatási Szerződést köt, melybeĺ az egyittmuködés és az e|sztlmolás részletes szabályait
ri>gzítlk.

3.2. A Vízmíĺvek vál|a|ja, hogy a 2.1 pont szerinti projektelemet az onkormányzatta| egyĹittműködve
kidolgozza és megvalós itja az alábbiak szerint:

APá|yázatí !9lhívás 5.1.3. pontjában foglaltak alapjĺán 2014. februźr 2O-ig az Onkormźnyzatrészére,":ľłJ"ľ-ÍłÍHŕ1*"Täľill,ł.1Lását.leírását:

l -etedélľkoteles építési. tevékenység esetén a logerős hatósági (rekonstrukcióra,
felújításra, építésľe, bontásra, telekalakítłásľa jogosĺĺo) engedélyeket', és az azouhoź
tartoző tervdokument áciőkat;
- tételes k<iltségvetés kiírást, beárazottköltségvetéssel.

3.3. Felek rögzitik és tudomásul veszik, hogy amennýben a j.1. pont szerinti, az onkormźnyzat és aFővarosi onkormányzat között, u l"l"'' "g5,titt-ĺl.oae.ĺ 
megállapodás szerintí Program

megvalósításiíĺa vonatkoző szerződés bármilyen okból nem j<in létre, uĹb* az esetben közöttiik
Tiámogatási Szerződés sem keľiil megkötésre, a Program nem kenil megvalósítiásra. A Támogatási
Szerződés mesk1it.é9' ílletve a Program megvalósítás elmaradása miatti e-setleg felmerii1ő ua.'i,ĺy*
kárigényről a Felek kölcsönösen lemondanak.

4. Äz egyiittműkiidés időtaľtama és menete

4.1. Jelen egyiittmiĺk<idési megállapodás hatálya a Felek źitaltorténo a|źfuásanapjáĺkezdődik, és a Felekkcizötti Támogatási szerzíĺďés megkötése esetén tervezetten 2015. decémber 31-ig, i1letőleg aProgľam |ezźtr ás ának ĺapj źtig tart.

4.2. Az onkormányzat jelen egytittműködési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
végrehajtásához szükséges szakmai együttmíĺködés kooľdiná ciôjźtrakijelölil
Fenrezelý Gergely DLA mb. főépítész, ügyosztályvezető; Bud;pest Főváros VIII. kerület
Józsefuarosi Polgrármesteľi Hivatal, Vĺárosfejlesztési és ľőépíteszi ÜgyosaalyCím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.E-mail: varosfeilesztes(Ôjozsefuaros.hu

4.3. A Vízművek jelen egyĺittmiĺködési megállapodásban foglalt Progľam előkészítéséhez és
megvalósításĺához szükséges szakmai együttműköáés koordin acioiarakĺieřolĺ:
Kiss György mb. osztályvezető, Ménrökszolgálati osztźůyCím: 1134 Budapest, Váci tlt23-27 'E-mail: gyorgy.kiss@vizmuvek.hu

4.4. Felek a jelen együttműködési megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktívkommunikációs tevékenységet végeznek, rĺ.ťrnd, az ériniett läkosság, mind a szakma számárabiaosítják a nyilvánosság feltételeit, ezáita! töľekednek a -viírosrehabilitációs 
p.oj"kt

társadalnras ítÁs,átr a.

5. Egyéb ľende|kezések

5.I. Yímiivek a kommunikációs aktívitása során (sajtóktizlemény, lakossági fórum' stb.) köteles
feltüntetni azt aténý, hogy a Program Budapest.Fő,,á'o. ÖokoÁźnyzatźnJk támogatasával valósul
meg @udapest Főváros Tĺámogatásával TÉR_KOZ pźiyźnat).

5.2. Felek rłjgzítik, hogy ezen egnittműködési megállapodás 3 oldalon, ..... db egymással megegyező
tartalmú példányban késztilt, melyet elolvasás és értelmezés után, mint akäiatukkal mindenben
me ge gy ezőt j őv áhagy ő|ag trtźk. a|á.

Budapest,2014.
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