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Budapest Fővárosi Varosrehabilitációs Keret keľętében

Együttműkłidési Megállapodás'
amely létrejött

egyľészľől a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat,
mint támogató (továbbiakban: Támogató)

(cím: 1082 Budapest, BaľoSS u. 63-67 ., ađőszám.. |5735715-2-42;
ttlrzskcinyvi azonosítószárrl:7357|5; statisztikai szźrnje|: 157357I5-84|1-32I-0I; képviseli:

dr. Kocsis Máté polgáľmester)

másľészľől a NépszínházKőr a Polgáľi nľtol.exc.t Egyesület
mirrtkedvezményezeĺt(továbbiakban:Kedvezményezett),

(cím: 1 0 87 Buđapest; Berzsenyi utca 4. I. l |8; adőszźm: l 829 40281 42;
képviseli : Linárt Péter elnök)

továbbiakban együtt: Felek között

a,,JÄTszóľÁnsa.r. A II János Pál pápa tén jáúszőtéľ kłiziisségi célú fejlesztése''

címiĺ
váľosľehabĺlitáciĺós pľojekt megvalósítására.

ĺ.. Pľeambulum

1.l. A Fővaľosi onkormanyzat a Fővaľosi Vaľosľehabilitációs Keret fe|hasznáIásĺának
szabźiyairől szóló 27120113. (Iv.18.) Főv. Kgy. ľendeletben foglaltak szerint Közösségi célú
viírosrehabilitáció progľam tarey,6 páIyazati felhívást tett kozzé a kerületi ĺĺnkormányzatok
vaľosrehabilitációs munkáinak tźmogatásźra ľÉn_roz címmel, amelyĺe Tźlmogatő
,,JĺtszoT'Áns,ł.r - A II Jĺĺnos Pal pápa téť. játszőtér közösségi célú fejlesztése'' címmel
p áIy ázatot nyúj tott be.

|.2, A Fővaľosi onkormányzat Közgytĺlése 1573120|3. (IX. 26.) Főv.Kgy. szám,ű

hatźrozatálval döntött aľról, hogy a Jőzsefvźrosi onkormźnyzat tészéte a jelen megállapodás
mellékletét képező és attól elváIaszthatat|an pá|yázati dokumentációban foglalt
vaĺosľehabilitációs projekt megvalósításźůloz legfeljebb 59.100.000.- forint összegri vissza
nem téríten đő tźmo gatással j ĺírul hozzá.

1.3. Támogató a 39812013. (XI.06.) szźlmű képviselő-testĹileti határozatával az
59.100.000.- Ft összegű fővárosi támogatást elfogadta és a Fővaľosi onkormanyzatĺa|
együttműködési megállapodást kdtött.

|.4. Kedvezményezett 2013. auguszťus 26-aÍL kelt, jelen megállapodás 2. sz. mellékletét
képezó , Szándéknyi|atkozat szerint, kinyilvanította azon szźnđékát, hogy a

,,JATSZOTARSAK - A II János Pá| pźtpa téri játszőtér közösségi célú fejlesztése'' című
program (a továbbiakban: Program) megvalósítźlstlban egyutt kívźnműködni aTámogatőval.
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2. Az egyĺittműkiidés tárgya

2.I. Jelen egyĹittműködési megállapodás a\tirásával Felek megállapodnak abban, hogy az
1.1. pontban szeľeplő projekt előkészítésd és megvalósítása érdekében egyutt kívánnak
működni.

2.2. Jelen együttműködési megállapođás célja a nyeľtes páLyázat megvalósításáĺa, valamint
az ahhoz megítélt támogatási összeg felhasznźt|ástra iranyuló Támogatási Szerződés
előkészítése.

3. Kiitelezettségvállalás

3.1. Kedvezményezett vźt||a|ja, hogy az 1.1. pont szerinti projekt előkészítésében és
megvalósításában a Támogatóval egyiittműködik. Kedvezményezett vźila|ja, hogy a
Támogató és a Fővaľosi onkoľmźnyzat ktjzĺltt, a jelen együttmiĺköđési megrillapodás szerinti
Pľogram megvalósításara létrejövő szerzőđés megkötését k<jvetően a Támogatóval
Támogatási Szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) köt, melyben az
e gyüttmfü ö dé s é s el számo l ás ré szlete s szab áIy aít r o gzítik.

3.2. Támogató vźila\ja, hogy a Program megvalósításéůloz sziikséges múszaki teľveket
2014. februaľ 28-ig elkészíti és a Íővaĺosi tulajdonosi hozzźfinuláS megszerzése céljából a
terveket benýjtja a Fővaĺosi onkormanyzatFőpolgŕĺrmesteľi Hivatalához (Budapest, V. ker.
Yźroshézau. 9-11.).

3.3. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy amennyiben a 3.1. pont szerinti, aTámogatő
és a Fővĺĺrosi Önkormźnyzatkozott, a jelen együttmfüödési megállapođás szerinti Program
megvalósításaľa vonatkoző szerződés bármilyen okból nem jön létľe, abban az esetben
kĺiziittĺik a Támogatási Szerződés sem keľĹĺl megkĺitésre, a Program nęm keľül
megvalósításra. A Támogatási Szerződés megkötés, illetve a Progľam megvalósítás
elmaradása miatti esetleg feImeľülő báľmilyen karigényľől Felek k<jlcsönösen lemondanak.

4. Az együttmiÍkłidés időtartama

4.|. Jelen együttmfüĺĺdési megállapođás hatáIya a Felek á|ta| t1rténo aláirása napján
kezdőđik, és a Felek kcjzött k<jtendő Támogatásí Szerzodés megkötése esetén tervezetten
2015. december 37-ig, illetőleg a Program |ezáľásźnaknapjźligtart.

5. Az együttműkiidés menete

5.1. A Támogató a jelen egyiittműködési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez
és végrehajtásźůloz szfüséges szakmai együttműködés kooľdinációjara, illetve
projektmenedzsment szewezetnęk a Rév8 Zrt-t je|olíki, az alábbiak szerint:

Projektmenedzser: AlföldiGyörgy
Cím:
Tel:
E-mail:

1082 Bp. Baĺoss u,63-67.
459-22-18
alfoldi- gyorgy@rev 8.hu
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5.2. A Kedvezméĺyezetĺ a jelen együttmiĺkodési megállapodásban foglalt Progľam
előkészítéséhęz és végrehajtásźlhoz szikséges szakmai egyĹittmfüödés koordiĺáciőjtna az
alábbi személyt jelöli ki:
Név: Lináĺt Péter
Cím: 1087 Budapest, Berzsenyi utca 4.I.lI8
Tel:
E-mail: info@nepszinhazkor.hu

5.3. Felek a jelen egyĹittműködési megállapodás hatáIybalépését követően egységes, aktív
kommunikációs tevékenységet végeznek, minđ az éľintett lakosság, mind a szakma szźtmtra
biztosítjak a nyilvánosság feltételeit, ezá|ta| törekednek a vaĺosrehabilitációs pľojekt
tarsadalmasításaľa.

6. Egyéb ľendelkezések

6.1. KeđvezméÍIyezett a kommunikációs aktivitása sorĺĺn (sajtóközlemény, tervismeľtetés,
lakossági fürum, stb.) köteles feltĺintetni ail' a téný, hogy a Program Budapest Fővaľos
onkormányzatának ttĺmogatásáva| valósul meg. (Budapest Főváros támogatásétval,,

TER-KOZ páIyazat).

Melléklet: Komplett páIy azati dokumentáció

Budapest,2014.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiĺrosi Népszínház K<jr a Polgári Értekeke.t
onkoľmanyzat képviseletében: Egyesiilet képviseletében:

Támogató
dr. Kocsis Máté

po1gáľmester

Fedezet:

Pénziigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzugy í lj;gy o sztźiyv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Riman Edina
jegyzo
nevében és megbízásából

dr. Mészaľ Erika
aljegyző

Kedvezményezett
Linárt Péter

elncik
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