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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határozati jav aslat a bizottság számźtr a:

A Városeazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
mestársyalását.

Bud apest Józsefvá ľosi Onkoľmá nyzat
lő.testiilete számära

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a 64/2013. (n. f7 ') számiĺhatźtrozatélban döntött aról, hogy elindítja a Buđapest-

Józsefuaros Európa Belváľosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program II. elnevezésiĺ programot (a

továbbiakban: EUB II.).

A Fővarosi KozgyűIés 2013. marcius 27-éĺ megalkotta a Fővárosi Városrehabilitációs Keret
felhaszĺrálásźnak szabáIyairól szóló 27l20I3. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletét, mely 2013. május 3-án
jelent meg TÉR_K)Z cimenés lépett hatźiyba.

A Képviselő-testület a I53l20I3. (V.08.) szźtmű határozatábarl d<jnt<jtt arról, hogy részt vesz a

Fővarosi Varosrehabilitációs Keret ,,A'' jelii - Közteriiletek komplex megújításapáIyázaton az EUB II.

programmal.

A Képüselő-testtilet a 27412013. (V[.17.) számű hatźlrozatźlbaĺ elfogadta az ,,Elrőpa Belvárosa
progpm II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása'' elnevezésii projekt adatIapját és anĺak
mellékleteit, valamint a proj ekt megvalósításában ľésztvevő paľtnereket.
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A Fővárosi Kozgyűl|és az I573l20I3. (09.26.) szźnrlű határozatźtban megállapitotta a fővarosi
támogatásokat, amely alapjan ,,Európa Belváľosa program II., a Palotanegyed Kulturális
Váľosmegújítása'' elnevezésíĺ projektre összesen 3I7 .516,0 e Ft támogatást ítélt meg.

A Képvíselő-testiilet a 39712013. CxI.06.) számtĺ hatźrozatttban, a Fővárosi Közgyulés 181612013.
(xI.14.) szźmu hattrozatéban döntött a Fővárosi Önkormanyzat és a Józsefuarosi onkorrnĺányzat
között kötendő egyĹittmiĺködési megállapodásról, mely a Felek részéľőI aLźtirásrakerült.

A keľiiletekkel folytatoĺ egyezÍetések alapján, fŕĺképpen ajogeľős hatósági engedélyek heszeľzésének
elhúzódó átfutási ideje okan a Fővárosi Közgyíĺlés 2014. februtr 26-án tźrgya|ta a ľÉn_roz
viárosľehabilitációs ptiyźzaton támogatást eLnyeľt projektek egytittmiĺködési megállapodásainak
módosítását. A Fővárosi Közgyulés 207/2014.(02.26.) száműhatźrozatźtbarl dönt<jtt Budapest Fővaros
VIII. kerĺilet Józsefuĺárosi onkormĺányzatta| az ,,Európa Belvárosa Progľam II., a Palotanegyed
Kulturális Városmegújítása'' című projektről szóló együttmiĺködési megállapodas módosítás
elfogadásáról. A módosítás értelmében az együttműködési megállapodásban szereplő részletes, a
pá|yázat megvalósításához szükséges anyagok benyujtásának2014. február 28-ai hatáńdeje legkésőbb
2014. augasztus 31-re, míg a tźlmogatźlsi szerződés megkötésének határideje legkésőbb 2014,
decęmber 3l-re módosult. A Budapest Fővaros Főpolgánnesteri HivatalVarosépítési FőosztályaAĺI4.
február 26-an onkonnányzatunk szźlmára megktildte az eĺľőll szóló tájékoztatő, a Támogatási
szeľződés tervezetét egyeztetés valamint az Egyittmuködési megállapodas 1. számú módosítását
a|źĺrás céljából.

A 46Il20I3.(xII.18.) és 7/2014. Ql.Os.; szźtmís' képviselő-testiileti hatfuozat .9|apjźn a Fővarosi
onkormányzat és a Józsefuarosi onkormiányzat, vaIamint a VItr. kerĹileti onkormányzat és a
tźtrsashází egyiittmfüödö partnerek az Együttmiiködési megállapodást alźĺrItk.

il. Á' beterjesztés indokolása

A Képviselő-testület d<intése szükséges a Fővárossal megkötött Együttmfüödési megállapodĺás
módosításanak elfogadásaról és a T źlmogatźlsi Szerződés megkötéséľől.

ilI. Tényállási adatok

A pźiyázat megvalósítása érdekében sztikséges az Egyittmuködési megállapodas módosításanak és a
Támogatási szerződés mielőbbi elfogadása. A kivitelezési munkálatok csak a Tźmogatźlsi szeľződés
megkötése után kezdhetőek meg. A Fővaľosi onkormanyzat tájékoztatása szerint a Főváĺosi
Közgyĺilésre június elején kerül sor, ezt követően csak ősszel vźtrhatő ismételten Kĺizgyíĺlés
megtaľtása.

Iv. A diĺntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testtilet dönt a Felek között alźtírt Egyiittmfüödési megállapodás módosításaról az
alábbiak szerint:

Áz Egłtittmíiködési megźllapodas 3.I. pontja az aldbbiak szeľint módosul:

Kedvezményezett kötelezettsége a Tĺámogatási szerződés megkĺitéséhez a PáIyázati Felhívás
szerint szrikséges feltételek legkésőbb 2014. augusztus 3l-ig történő teljesítése, és az ehhez
kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása.

Áz Egłiittműkndési megźllapoůźs 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Amennyíben az Egyiittmiĺködési Megállapodásban szereplő kötelezettségek a Kedvezményezett
hibájából adódóan nem teljesü|nek, ezźita| aTźmogatźlsi Szerződés 20I4. december 3I-ig ĺem
kerül megkötésre, ez esetben az Egyittműködési Megállapodás 2.2. pontjában szereplő
támogatői döntés hatá|yćú veszti és a Támogató nem vállal kötelezettséget az aktuális ptĺyźzati
kiírás keretében megítélt támogatás Kedvezményezett részére t<jľténő folyósítására. Támogatási
Szerződés megkötésének hianyában nincsen lehetőség a Pľojekt előkészítési költségeinek
Kedvezménvezett részére történő mestérítésére sem.



Áz Egłüttműkt,dési megállapodós 4.l' pontja ąz aldbbiak szerint módosul:

Az Együttműködési megállapodás hatálya aTátmogattlsi Szerződés 2014. december 31-éig való
megkötése esetén tervezętten 20I5. december 3L-ig, illetőleg a Projekt |ezárásźnaknapjáígtart.

A Képviselő-testiilet đönt a Támogatási szerzódés megkĺitésérő|, a pá|yźaatbaĺ részt vevő partnerek

sztnĺára 48 546 287 Ft összegű támogatás átadásárőI 1,82 I23 508 Ft tisszegíĺ egyiittmtĺködő partneri

önľész és 317 516 000 Ft <isszegű fővarosi pźiyázat biztosítása mellett. Döntés szĹikséges az
önkormrányzati saját fonás biztositásáĺőI I22 433 750 Ft cisszegben az aIábbiak szerint:

- utakfelújítósa és a műszaki ellenőrzés díja [Bródy Sóndor utca (Gutenberg tér- Vas utca kĺ;zdtti
szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenberg tér (az EUB I nem éľintett része)J: bruttó 32 549
695,- Ft

- közművekfelújítósa, cseréje: bruttó 860 000,- Ft
- kö zt erüle t ek t áj é p ít é s ze t i el e me inek me gúj ít ás a :

- Bródy S, u. _ Vas u' - Horónszlry u, csatlakozósában ,,KOZ_TER'' kialakítása,
novénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 3 2 0 000,- Ft
- Pollack M. tér ,,K)Z-TER', kialakítĺźsa, növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 2 340
000,- Ft
- Gyulai P, u. ,,K)Z-TER,' kialakítĺźsa, növénytelepítés, utcabútoľok elhelyezése 700

000,- Ft
- nem beruhazdsi céIil, közĺjsségformóIó kiegészítő elemek összesen 2 600 000,- Ft
- VBT teľtiletén a társashdzak koztert)Iethez kapcsolódó épületrészek meýjítasa: 47 686 287,- Ft
- projehmenedzsment díj: 5 000 000,- Ft
- kozbeszerzés díj: l 000 000'- Ft
- kommunikáció díj: 400 000,- Ft
- ĺźltalános tartalék: 28 977 769,- Ft

v. A diintés célja' pénziĺgyi hatása

A döntés céIja a Támogatási szerződés elfogadása, a rÉn_roZ pźiyázat keretében az ,,Elrôpa
Belvarosa program II., a Palotanegyed Kulturális Viárosmegújításď' projekt megvalósítása
önkormĺányzati ĺlnĺész biztosítása mellett a Képviselő-testÍilet 27412013. (Vtr.17.) száműhatźltozat 2.

valamint a Képviselő-testiilet 397 l20I3. (xI.06.) szźlmuhatźtrozat 1 . b) pontja alapján.
A Trámogatźsi szerzodés tervezetben megkiildött szerződéses feltételek ismeretébęn va|amint az
egyĹittmiĺködő partnerek önrészének csölĺJ<enése mellett az egýttmíiködési megállapodásban foglalt
projekt részelemek támogatás és önrész tartalma átsfukruralásra kerültek az azonos támogatási
intenzitás elérése érdekében, a megítélt támogatás és az önkormtnyzati önľész összköltségének
megtartása mellett. A saját forrás és a támogatźts átstrukturálása miatt az a|ábbi költségvetés
módosításra van szükség az e|óter1esztés 3. számú mellékletébenrész|etezettek szerint:

A 1 1605 cím _ önként vállalt fa|adat _ beruházási (utak felújítása) eIoktnyzatźrőI28.467,5 e Ft-ot, a

beruházźsi (miĺszaki ellenőrzés) előlrányzatźlról 1.000,0 e Ft-ot, a dologi (műszaki ellenőrzés)
e|őiráĺyzatánól 1.500,0 e Ft-ot, a felhaĹmozási célú támogatások ti|amhánartáson kívülre (társasházak

felújítási támogatása) e|őkźnyzatről 4.810,5 e Ft-ot ugyan ezen címen belül a beruhazások (roz-ľÉn
kiatakítás) e|őlrźlnyzatra 4.800,0 e Ft.ot, a dologi kiadasi e|őlĺtnyzatra (kommunikźrciő) 2.000,0 e Ft-
ot, a beruházások előirányzatźtratartalék címen 28.978,0 e Ft-ot kell átcsoportosítani.

vI. Jogszabályi kiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testiilet dĺjntése a Magyarországhe|yi önkormányzatairól sző|ő 20|1. évi CLXXXD(.
törvény a 41. $ (3) bekezdésén és a I07. $-án alapul.

Kéťükaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.



2.

Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dłint' hogy

1. a) elfogadja a Fővarosi onkormanyzat és a Józsefuiárosi onkormanyzatközőtt 2OI4. janlát
15.én kötött, ,'Európa Belvarosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Viárosmegújítása''
című viárosrehabilitációs projekt megvalósítására tárgyú Együttműködési Megállapodást az I.
szźlmí melléklet szerinti tartalmi elemekkel történő módosítását és fę|hata|mazza a
Polgĺánnestert ann ak a|áirtsźra,
Egyben fę|hata|mazza a Polgiírrnestert az EgyĹittmiĺködési Megállapodás esetleges
módosításainak a|tirásźlra, amennyiben az ĺem érint önkonĺlátĺyzatí forrásbevonást vagy az
elfogadott prograJn elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: Polgármester
Hatráridő: 2014. május 74., az esetleges módosításokat követően azonnal

elfogadja az előterjesztés 2. számű mellékletét képező, az ,,Eutőpa Belvarosa program II., a
Palotanegyed Kultunális Váľosmegujitása,, tźrgý Támogatási szęrződés főbb tartalmi elemeit
és felhatalĺn azza a Polgármesteľt annak a|áíĺására'
Egyben fęIhata|mazza a Po|gtrmestert a Támogatási szerződés esetleges módosításainak
a|álrásźlra, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást vagy az elfogadott
progIam elemeinek lényeges tartalmi módosítását'

Felelős: Polgiárrnester
Határidő: 2014. május 30., az esetleges módosításokat követően azonna|

módosítja a 274l2Ol3.ryII.17.) szttmű képviselő-teshileti hatźnozat 2'a) , 4. és 5. pontját, a
397120|3, (xI.06.) szrámú képviselő{estÍileti hatfuozat 1.b) pontját, a (XII.18.) számri
képviselő-testiileti hatźrozat l.a) pontját oly módon, hogy az Európa Belvarosa Pľogram II., a
Palotanegyed Kulturális Varosmegujításď' elnevezésíĺ pľojekt megvalósításában részt vevő
együttmiĺködő partnerek ĺinrésze I82I23 508 Ft és megité|t 3|7.516.000 Ft összegiĺ
támogatásból számukra 48 546 287 Ft támogatást átad és a 122.433.750,- Ft saját fonást az
alábbiak szerint biztosítj a:

- utak felújítása és a miĺszaki ellenőrzés díja [Bľódy Sándor utca (Gutenberg téľ- Vas utca
közötti szakasz, Puskin utcai csomópont), Gutenberg tér (az EUB I nem érintett ľésze)]: bruttó
32 549 695,- Ft;
- közművek felújítása, cseĘe: bruttó 860 000,- Ft;
- közeľületek tájépítészeti elemeinek megťljítása:

- Bródy S. u' _ Vas u. _ Horránszky u. csatlakozásźhaĺ ,J<oz-ľÉľ' kialakítása,
n<ivénýelepítés, utcabútorok elhelye zése 320 000,- Ft,
- Pollack M. tér ,,KOZ-TÉR'' kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 2 34O
000,- Ft,
- Gyulai P. u. ,,K()Z TÉR'' kialakítása, n<lvénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 7o0 o0o
Ft;

- nem beruhźnź.si céLt,s', köz<isségforrráiőklegészítő elemek összesen 2 600 000,- Ft;
- a Városrehabilitációs Bevatkozási Területen a társasházak kcizteľtilethez kaocsolódó
épületrészek megújítása: 47 686 287,-Ft;
- projektmenedzsment díj: 5 000 000,- Ft;
-közbeszerzés díj: 1 000 000,- Ft;
- kommunikáciő díj:400 000,- Ft;
- általános tarta|ék:28 977 769.-Ft.

Felelős : polgánĺresteľ
Határidő: f0I4. május |4,



b) az a) pontban foglaltak miatt az onkonĺlányzatkíadźs 11605 cím - ĺinként vźi|alt faladat _
beruházási (utak felújítása) eIőltźnyzatfuő|28.467,5 e Ft-ot, aberuhźľ;źsi (miĺszaki ellenőrzés)
előkáĺyzatźről 1.000,0 e Ft-ot, a dologi (műszaki ellenőrzés) e|őirźnyzatźről 1.500'0 e Ft-ot, a
felhalmozási célú támogatások źńIamhánartáson kívülĺe (trársashazak felújítási támogatása)
e|óirźnyzatről 4.810,5 e Ft-ot ugyan ezen címen beliĺl a beruházások (KOZ-TER kialakítás)
e|óirźtnyzatra 4.800,0 e Ft-ot, a dologi kiadasi e|ólľźnyzatra (kommunikáció) 2.000'0 e Ft-ot, a
beruházások e|óitnyzatttra tartalék címen f8.978,0 e Ft-ot.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺáridő: 2014. május 14.

c) felkéri a polgiármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a

hatźtr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: aköltségvetésk<jvetkezőmódosítása

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ Ügyosztály, Rév8
Zrt., P énziigyi Ugyosztály

Budapest, 2014. május 12.

poIgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából
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ĺ}udapest F<ĺváľosi Váľosľehabil jtációs Keľet keľetéberr

lłgyüÍtműködési Mcgállapodás 1. számú módosítás,
amely létľejött

c gy ľószľől a Buĺlapcst Főváľos Onkoľmán yzata,
nrint tárrrogató (továbbiakban: Támogató)

(cínr; 1 052 Budapest, Váľosházu. 9.|l.' adószám: |5735636-2.4l;
töľzskörryvi azonosítószám: 735638; statisztikai szálrrjel: l5735636-84Í1r-32|-0l képviseli:

Taľlós István főpolgáľrnestcľ)

másľészľőt a Buĺlapcst Főváľos VIII. Iĺe riitet Józsefvárosĺ Önkoľmänyzat,
nriltt kedveznrényezett (továbbiakban: Kcdvezmónyczett),

(cínr: l082 Budapest, Baľoss u.63-67., adószánr: |57357|5.2.42;
toľzskönyr'i azonosítószám:7357|5; statisztikai szánrjel: |57357|5-84|1-32|-01 képviseli:

dľ. Kocsis Máté polgáľnresteľ)
tor,ábbiakban egyiitt: Felek közott

az,,Euľópa Belváľosa Pľogľam II., a Palotanegyed Kultuľális Váľosmegújításao'címĺĺ
r,áľosľchabiIitációs pľojekt megvalósítására.

l. Előzmények

l.l. Tárrogató a Föváľosi Városľelrabilitációs Keľet fellrasználásának szabályaiľól szóló
27ĺ2013. (IV.l8.) Főv. Kgy. ľendeletlren foglaltak szeľint ,,A) Közteľĺiletek kolnplex
nregťrjítása, B) Ktizösségi célťr váľosľęhabilitáció pľogľaut'' táľgyťr pźůyázati felhívást tett
kózzé a keľĹileti önkoľmálryzatok válosľehabilitációs munkáirrak támogatásaľa TÉR-KOZ
cĺnrmel (továbbiakban: Pá|yázati Felhívás), anrelyrc Kedveznrényezett a Képviselő.testület
?74/2013. (VII.l7.) szárrrú hatfuoratź*al elfogadotl - FPH059/1333-|/2013 iktatószámon és
23-as pályázati azonosító száĺrron regisztralt - pźl|yäzatot nyújtott be.

1.2 A pályázati felhívás 6. pon$a meghatáľozza, hogy a Felek Egytittmtiködési
Megállapodást, majd azegyes pľojektelenrek rcszletes kidolgozását és elokészítését követoen
2014' mtĺcius 31.ig Tánrogatási Szeľződést kötnek egymással'

1.3. Tánrogató ľészéľől az l81.6/f0l3. (xI.14') Főv.Kgy. számri határozat fellratalmazta a
FĺĺpolgáľrrrestelÍ, a Kedr,ezményezetĺľészéľől a [(épviselő-testĹilęt 397/z0|3. (XI.06') szárrrú
Iratáľozata felhatalrrrazta a Polgánrrestert az EgyĹittmĹikodési Megállapocĺás aláíľásáľa.

I '4. A fęntiek alapjárr a Fővárosi l(özgyűlés 1816/20|3, (XI.14.) hatfuozatával jóváhagyta és
megkötötte a f013. evi TÉR-KÖZ városrchabilitációs pźl|yćlzaton támogatást nyeľt pľojekt
megvalósításáľa vonatkozó Együttmíikodési Megállapodást, anrely aláírásľa keľĹilt. Az a|áírt
Egyĺittnrűködési Megállapodás célja a nyeľtes pt:|ytnat megrlalósításáľa, valanrint az ahhoz
megítélt tárnogatási osszeg folyósÍtásáľa és fellraszntiźsáľa iľányrrló Támogatási Szeľződés
előkészĺtése '



, . *,.!:f

2. Módosítás tźĺľgya

2.|. Az EgyĹittműködési Mcgállapodás 3.1. pontja alapján Kedvezményezett kötelezettsége a
pźú.vi,zati felhívás szeľin| sz.ükséges feltételek legkésőbb 20l4. fbbľuáľ 28-ig töľtélrő teljesítése
és az elrltez kapcsolĺidci előkészítési költségek fedezetének biztosítása. A Kedvezmélryezett és

a 
.l.ánrogató kĺizt ĺblyalrratos egyeztetés zajlik a Pľojekt készĹtltségi szintjéľől, a Támogatási

Szeľződés nregkotésélrez szĺikséges teruek, engedélyek, költségvetések állapotáľól. A
tetveztetés folyanratban van.

2,2' Azt, hogy a Tánrogatási Szeľzódés rrregkötéséĺrez sziikséges szintii teľv és köItségvetés az
Egyiittnriiködési Megállapodásbarr ľögzített hatáľidőn belül elkésziiljön, többek közt az a|ěhbi
tény ezók te szik bi zo n yta l a n n á, nre l yek ľe a l(edveztrr ény ezettnek ni nc s ľá lratá s a :

. a teruekhez szükségesek a közmű szolgáltatókkal folytatoÍÍ. egyeztetések, melyek
sokszeľeplősek' idoi gérryesek,

. a pľojekt önkoľtrlányzati megvalósításri, ezéľt nrás engedélyező hatóság kijelölése
szĹiksĺ!ges.

- az engedélykcĺteles építési ter,ékerrységlrez sztikséges jogeľős errgedélyek
beszeľzésének az átfutási ideje az éľintett szakhatóságok ber'onása miatt ellrúzódliat,

2.3' Mivel a Tálnogatási Szeľzodes nregkötésélrez szĹikséges feltételek hatáľidőľe töľtérrő
teljesítése a Felekt<jl fĹiggetlenĹil, seln a Tárrrogató' sem a l(edvezményezett teľlréľe nem
ľóható, ezéľt az Együthrrťlködési Megállapodás 3. és 4. pontjaiban szeľeplő Támogatási
Szeľződés nlegkötéséľe és az Együttrrriiködési Megállapodás hatályáľa vonatkozó hatáľídők
nreglrosszabbítását taľtj ák szükségesnek.

3. Az Egyiittmíĺ kiidési Megá|lapodás móđosítása

A Főváľosi Kĺĺzgyrĺlés 1816/2013. (XI.14.) hatátozatäval jóválragyott és a 2aB, évi
TÉR_KOZ r'áľosľelrabilitációs pályázaton támogatást nyert ,,Euľópa Belváľosa Pľogmm II., a
Pa|otanegyed Kultuľális Váľosmegťtjítása'' plojekt megvalósításáľa vonatkozó
I.igvtittrrrĹiködési Megállapodást a Felek az alábbiak szeľint köz<js megegyezéssel rrróclosítják'

3.l. Az ligr,ütlmrĺkcidési Megáltapodás 3'l. pontja azallź.Jľbiak szeľint tnódosrrl:

Kedvęznrényezett kötelezet1sége a Támogatźlsi Szeľződés rrregkötésélrez a PáIyázati Felhír,ás
szerint szÍikséges feltételek legkésőbb 2014. augusztus 31-ig töľtén<í teljesítése, és az e|thez
kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása.

3,2. Az Egyi'ittllltÍködési Megállapodás 3.3. pontja aza\ćbbiak szeľitrt nródostll:

Anrennyibe n az, Egytitunŕiködési Megállapodásbarr szeľeplő kötelezettségek a
KedveznrényezetL hibájából aclódóan nent teljesĹilnek, ęzáltal a Tárnogatási Szeľződés
legkésobb 2014. decerrrbeľ 3l-ig nelrr keľül megkötésľe, ez esetberr az Együttműködési
MegáIlapodás f'f' porrtjában szer.eplő támogatói clĺĺntés lratályát veszti és a Tárnogató nem
vállal kotelezettséget aZ aktuális pálłyázati kiíľás keľetében megítélt tárnogatás
Kedvezményezett részére töfiénő folyósításáľa. Támogatási Szeľződés megkötésének
hiányában nincsen lehetőség a Pľojekt előkészítésĺ költségeirrek Kecĺvęzményezett ľćszéľe
löľténő nlegtéľítésérc senl'
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3.3' Az EgytittlrrĹiköclési Megállapodás 4.l. pontia az alábbiak szeľilrt nródosttl:

hz- tigyĹittnrtiködési Mcgállapodás lratálya a Tálrrogatási Szeľzódés legkésőbb 2014.

clecenrllôľ 3l-éig r,ĺló megkötéie esetén ter\,ezetten 2015. decerrrbeľ 31-ig, illetőleg a Pľojekt

lczáľásárrak napjáig taľt'

4. Egyéb rendclkezcsck

4.1. A Főr,áľosi Közgytilés 1816/2013. (xl'l4') |latátozatőval jóváhagyott és a 2013' évi

ľÉn_roz városľehabilitáciis pćl|yázaton támogatást nyeľt ,,Eut.ópa Belváľosa Pľogľalrr II., a

Palořänegyed Krrltuľális Vár:osnregtijítása'' pľojekt nregr,alósításáľa vonatkozó

Egytittnrúkodési Megállapodás jelen szerződés 3. pontjábalr nreglratáľozott nródosítás

kivételér,el éľvényben mamd, j elen módo sítással egyiitt éľtelrnęzerrdő.

4.2. Tánrogató ľészéľől a ....., 'ĺf0|3. (.''.....) Főv.Kgy' szárnú hatátozat fellratalrrrazta a

Főpolgal.mesteft, a Kedr,ezményezett. ľészéľől a Képviselő-testĹilet ,,,....120|3' (........)

.zánrđ haúľozata felhatalnrazta a Polgárnresteľt jelen Egyĺĺttnrűködési Megállapodás

nródosítás aláíľására.

4'3. .]elelr Eg"vĹittlnűködési Megállapodás módosítást a Felek képviselői elolvasás és közos

ćľtelnrczés utáll, lilint akaratukkal rnindenlreir megegyezöt, lrat magyaľ nyelvĹi eredeti

pé|dányban jóválragyólag aláírták.

Budapest,2014.

Budapest Főváľos onkoľnrányzata
nevében:

Budapest Fováros VIII' keľület Józsefváľosĺ
Önkornrányzat nęvében:

Támogató
Taľlós István

h.őpolgánrrester

I)énztigyi eIlenjegyzést végezte:
l}rrdapesĺ, 2014, ,

Veľő Tibor főosztályvezetiĺ
Pénziigyi Főosztály

Láttam:
Budapest,20l4.

Sáľádi Kálmánné dľ.
Fójegyző

A Főváľosi l(özgyi:lés által elĺbgadott szöveggel megegyező.

Kedvczményezett
clľ. Kocsis Máté

Polgáľnresteľ





az eĺőteÚesztés 2' sz, melléklete

IJgyiratszálm: FPH... t.... ... 12013

Budapest Főváľosi Varosrehabilitációs Keret keľetében

Támogatásĺ Szeľződés tervezet
taľtalmi elemek

amely létrej ött egyrészről

,:.

Budapest Főváros onkormanyzata (IO52 Budapest, Ytroshaz utca 9-11'),.kęviseli: Tarlós

István fiĺpolgáľmester, ,:. 
. .|'.;..,;;l,' 

.

mint támogató (továbbiakban: Támogató ',.i]. .'.|,..|:.

Postacím: ,, .|,.,... 
: 

1'':., ,1.. 
. 

::|:

Székhely: 1052 BudapestłVarosházltca9-.|1.
Törzskönyvi azonosítószám: 735638

Statisztikai számjel: 1544900|275||.:321-0I .., .

Adószĺĺm: I.5735636-2-4|

Péĺuforgalmi számlaszĺĺm: ...:.:.]:..... .......!;;,,;.,.

, | ;. .másrészľől 
:. ....;,

Budapest Fővĺĺros VIII. keľület Józsefuráŕosi onkormtnyzat (1082 Budapest, Baross utca 63-

67.) képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester,
.',...',

mint kedve zmény ezett (toÝĺábbíakban: K, gdvezményezett),

Postacím:,', 1431 Budapest, Pf.:160

Széhely: .,.,,.. 1082 Budapest, Baross utca63-67.

.',Töľzs.kö,nyvi azonosítószám: 7357|5

Statisztikai számjeI,.: 157357|5-8411-321.0I

Adószáńl, 157357|5-2-42

Pénzf orgalmiszámlaszźtm,amelyreatźtmogatásutalásrakerĹil:
1 4 1 003 09- I 0213949 -01 000006

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester

Trámogató és Kedvezményezett (továbbiakban egyĹitt: Szerződő Felek ) közott a Fővĺárosi

Közgyulés ...120|4. (....) szrímuhatározataa|apjánamainapon aza|ábbi taľtalommal:

1. Előzmények



az előterjesztés 2. sz. melléklete

1.1. A Tĺĺmogató a Fővárosi Viírosrehabilitációs Keľet felhasználásanak szabáIyairől szóló
27/20|3. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szeńnt ,,A) Közterületek komplex
megújítása, B) Közösségi célú vĺĺľosrehabilitáció program'' tárgý pźiyár;ati felhívást tett

kozzé a kerületi önkormanyzatok vĺírosrehabilitációs munkáinak támogatásáľa ľÉR_roz
címmel, amelyľe Kedvezményezett _ FPH059/l333-|l20|3 iktatószámon és 23-as pá|yźzati

azonosító számon ľegisztrált _ pźiyázatot nyújtott be. Az |573120|3. (IX. 26.) Főv. Kgy.
számú hatćrozat alapjáĺl Kedvezményezett az 5. pontban részletezett összegíĺ vissza nem

térítendő trĺmogatásban részesül. A Szerzodő Felek az FPH59 11333 - 7 12013 ügyiratszámú
együttmiĺködési megállapodásban (továbbiakban: Együttmiiködési Megállapodás) egyeztek
meg a benyújtott pźiytuat alapjźn előkészíteni és megvalósítani kívĺínt ľroje$elemekről.

,1.'.,',;.

1.2, A jelen Támogatási Szerzodés mellékletét képezi, és a Szerződő..;.te1ekre kĺitelező
érvényiĺ az EgyĹittmiiködési Megállapodásban rogzített, megvalósítani kívánt pr.qjektelemeket

érintő minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély., miĺszaki és pénzĹigyi terv és

taľtalom, nýlatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezęk módosításai, amelyet a

Kedvezményezett a pźiyázat mellékleteként és a jelen Támogatásí Szerzódés megkötéséhez
szĹikséges részletesen kidolgozott anyagként beny.qjtott, ,amelyekifizikai .éľtelemben nem
kertilnek csatolásľa ajelen TiímogatásiSzerzodésheż. .

1.3. Támogató ńszérőI a ...l2O14. (......) Főv. Kgy. szźtmu hatźlrozat felhata|mazta a
Főpolgármestert, a Kedvezményezett réśzerlÍi:,a K,ęviselő-testtilet ...120|4. (......) szźm,6

hatźrozataf e|hata|maztaaPolgĺíľmesterta jelenTámogatásiszerzođésa|źft źlsźra.

Szeződés tärga

2.1. Az E|ózményetlen meghatźrozottak szerint Szerződó Felek az alábbí Trímogatási

Szeľződést (a továbbiakb an Szeĺződés) kötik:

A Szerzőďés .tátrgya az ,,Európa Belviáľosa Program II., a Palotanegyed Kulturális
Városme$jli,tźsa,? címen benýjtott pźlyźuat a\apján megkötött EgyĹittmiiködési

Megállapodásban rőg4itett pr.ojektelemek (továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek
a ilámogató Költségvetésében váľosrehab1|itáciő cé|jtra elktilönített költségvetési

előnányzatból vissza neń térítendő támogatás formájában töľténő ťlnanszirozása.

2.2. A Projekt rnegvalósításának helyszínei

Utca Házszám Helyľajzi
szám

Tulajdonos (täbb tulajdonos
esetén o/o.os arány)

Bródy Sándor utca 36559/r1 Józsefu áľosi onkormánvzat
Pollack Mihály téľ 36s61 Józsefu ĺĺrosi onkormánvzat

Gutenberg tér 36480 Józsefu aľo si onkoľmánvzat

Somogyi Béla utca 36429 Józsefu arosi onkormányzat

Rökk Szilárd utca 36681 Józsefu árosi onkormánvzat

Gyulai Pál utca 36435 Józsefuárosi onkormĺĺnvzat



Bródy Sándor utca 30/a 36528 tĺáľsashaz

Bródv Sĺíndor utca 36 36492 tłársashĺĺz

Gutenberg tér f 36479 tźrsasház

Gyulai Pál utca I 36436 társashźa

Gvulai Pál utca 9 3644s tźrsas}:ráľ;

Horánszkv utca J 36621 tźrsashé.z;

Hoľiĺnszky utca 4 36631 tźrsasház

Horánszkv utca 8 36633 tźrsashź.z;

Kőfaragó utca 5 36487 tźrsashźa

Kőfaragó utca 10 36470 taľsashaz

Kľudy Gyula utca 2 3660s társashaz'

Kľudy Gyula utca ) 36714 társashźlz

Krudy Gyulautca 6 36607 télŕsashźp.

I(rudy Gyrla utca 20 3667r társashiíż

Lőrinc pap tér J 36778 těrśasház

Mikszáth tér 2 3ó603. tźrsastÍźa

Puskin v Z4.-Bródy Sándor u. l4 365f8 ttrsasháź.:.:

Rökk Sziláľd utca 5 36680 térsashźv

Rökk Szilárd utca 11 36667 tźrsasház

Somogyi Béla utca 7 36462 tźttsasház

Somogý Béla utca t7 36466 taľsashaz

Somogý Béla utca 22 36422 tźrsasház

Szentkirálý utca 17 36s23 tźnsasház

Vas utca 18 36494 társashźn

az előteĘesztés 2. sz. melléklete

3. A Projekt megvalósításának idóbeli ĺitemezése és helyszíne
3.

3.1. A Projektkezdete
3.

}' Prpjektmegvalósítási időszakźnak kezdete a jelen Szerződés hatźiybalépésének időpontja.

3. '' ::, i, 
'

3,2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
3.

ä. Projekt előkésżítési költségeinek keretéb en a pźúyázati felhívás megjelenését követően

ftlmerült, apźĺIyénathoz közvetleniil kapcsolódó (pl.: tervezés, engedélyeztetés, szakértői díj,
&nulmányok készítése, stb.) költségek szĺĺmolhatók el.

3.

t PĄekt építési és eszközbeszetzésí, lebonyolítási, valamint nem beruházźsi
&vékenységekre vonatkozó költségeinek keretében a megvalósítási időszak kezdętét - azaz a

slen Szerződés hatźiyba lépésének időpontját - követően felmerült kiadásokat lehet

élszámolni.
3.

3.

3.

3.

3.

3.



az előteľjesztés 2. sz. melléHete

A támogatás teľhére a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban foglalt hatáńdejéig felmerĹilt

költségek számolhatók el, fiiggetleniil a penzugý teljesítés időpontjától. A befejezési

hatáľidőt követően keletkezett koltségľe támo gatás nem folyósítható.

3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezźrása

3.3.1. A Projekt befejezési határiĺĺeje: 201 5 év ĺlecemher hó 3ĺ . napl

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a jelen Szerződésben meghatźrozott

létesítmény(ek) kivitelezése befejezodik, a sikeres miiszaki źltadás-átvéte1i..eljarás(ok) véget

érnek, valamint a vźi|a|t nem beruhźnäsi tevékenységek is véget éĺr'ek .A 
sziĺmlákon,

számviteli bizonylatokon a teljesítés napja afrzíkaibefejezés előttinek.kell,.lę,pn.i

A projekt megvalósításának napja: az a nap, amikor a szilnlfü pétlzligy..ta1j;esítése is
megtĺirténik. 

. 
,.., 

:.

3.3.2. A zárő elszámolás akkor nyujtható be, ha a Kedrczményezett a jelen Szerződésben

vállalt valamenný kötelezettséget _ hatósági eĺgedé|yhez kötött'.tęv.ékenység esetén a
hatósági engedélyekben foglaltaknak megfeJelóen _ teljesítette;, a,..szükséges végleges

haszĺá|atba vételi engedélyt megszerezte. 
,,..|....

A Kedvezményezettnek az elnyeľt i^,,,i,ur....f"|h^o^álásríról jelen Szeruődés 3.3.1.

pontjában megjelölt befejezési hatáľidőt.'követőeni.ĺ80.;napon belül, de legkésőbb 2015.

decembeľ 31-éig elkell számolniál..Az e|szźtmolás kerę@en benyújtandő azárő beszrímoló is.

A megjelölt határidőig fel nerrl hasż1tj$ii;;.tźlmogattst a Kedvezményezett elveszíti. A
pá|yázaton elnyert, de fe!'íém.haszná|tpénzeszkozĺik a Kereten maľadnak.

3.3.3. A Projekt akkor]tekinthető';.Le)!ńrtnak, ha a Támogatő a Keđvezményezett zźrő
beszámolójáte|Íogađta, és azutolsó elszámolás a|apjźnatźlmogatźlst áfutalta.

3.4. KedÝezményezett vźi|a|ja, hogy a Projektet a 3.3. pont szerint megvalósítja és

befejěżi',|,.,llalamint a Projektlleztrását követő 5 éven belül a Pľojektben érintett, 2.2. pontbaĺ
megjelölt ingatlanokat nem idegeníti el.

A pénzůigyi elszámolás ľendje

4.|. A Projekt <isszkĺiltsége

A Projekt bruttó (e.ľ,t-val számított) összköltsége 622O73 5O7 Ft,

hatszźnhuszonkétmillió-hetvenháľomezer-otszázhét forint az 1. szźtmĹĺ melléklet
részletezésben.

azaz
szerint

' Legkésőbb 2015. december 3l.
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A jelen Szeľződés 1. sz. mellékletében foglalt költségadatok az EgyĹittmfüödési

Megállapodás 2.2. pontjában szereplő tervezett költségek részletes kidolgozása, amelyek

inđokolt esetben attól eltérhetnek, és az ott szereplo részköltségeket felülírjak. A
részkoltségek móđo sítás a nem befolyásolj a a me gítéIt T źĺno gatás ö s szegét.

A Kedvezményezettvéilalja,hogy Projekt komplexitásáť megórzi, az 1. sz. melléklet szeńnt

a pľojckt mcgvalósításához szüksógcs önkoľmĺínyzłti önľészt biztosítja, valamint az

egyĹittmiiködő partnerek részéről a pľojekt megvalósításához szĹikséges önrész biztositásźlt

megköveteli.
Ha az 1. sz. mellékletben megjelölt valamelýk részelemmel kapcsolatban felmerĹil szerzodés

ellenes teljesítés gyaĺi$a, ezen rész elemre vonatkozóan a Támogató jogosult a támogatás

visszatartásáľa és amennyiben bebizonyosodik a szęrzođésellenes . teljesítés a Támogató
jogosult atźmogatźts folyósításanak megtagadźsára. 

:..|:

Az 1. sz. mellékletben szereplő ftíbb taľtalmi elemek"ĺ'ibęliil, az azoĺos táńrogatási

intenzitású projektelemek költségei között a Szerzódés módośítása nślkĺil kizáĺőIag
mega|apozott szakmai indokkal lehetséges átcsopoľtoŚí]tani, ame'14yben..te1jes Projekt

megvalósulását szolgálja vagy a projektelem megvalósítását szo|gáija és nem veszé|yezteti

más projektelemek megvalósítását, ,és a Projekt Kedvezméýezett áital vźů|a|t önľészét nem

csökkenti. A költség átcsopoľtosítást Kedveznényezett a Támogatő részére megktildött

beszámolóban köteles jelezni és indokolni. ..|.|. ..

Ha a tervezett céiok megvalósítása meilę1t a Projet<t, összköltsége az 1. sz. mellékletben

megjelölthez képest csökken, atźtmogattlsi összeget is arányosan csökkenteni kell.
:. .:.. ::

Amennýben a Projekt megvalósítása soľĺán, ,az elszámoláskor bemutatott és elfogadott

tényleges költségek méghaladiłĺk atewezet|ktlltségeket, aKedvezményezett ebben az esetben

is|<lzárő|aga jeIem.,Szerződésben foglalt.tiámogatási összegre jogosult. Kedvezményezett jelen

szerzodés aIá,irásátva| kötelezettsęet vállal, hogy az elszámolásra benýjtott költségek e|lhez

szfüséges önĺészt saját forrása teľhére biztosítja.

Attffiog,ątfusban részesült a támogatás felhasználást elktilönítetten, ellenőrizhető módon tartja

nýIián a hątá1yos számviteli előírások figyelembevételével. Gondoskodik a beruházások

számviteli előíŕásoknak megfelelő nýlvántart ásźrőI, aktiválásĺáról.

4.2. A Projekt elszámolható költségei

A Projekt elsziámolható költsége 596 673 6t5 Ft, azaz ötszĺĺzkilencvenhatmillió-

hatszénhetveĺlhtromezer_hatszáatizenotforint.

A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a I. szźmímelléklet tarta|mazza.

2 komplex itás fo ga|mát a P á|y źnati felhívás 5 . 1 . 1 . pontj a farta|mazza.
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4.3. A Projekt bruttó összköltségének forrásonkénti megoszlása és évenként tervezett
felhasználása

Forás Tenĺezntt felhasmálás
Osszesen

2014. 2015.
a) Budapest Fővĺáros VIIL
KerĹileti o*ornĺnyzata aul
biztosított fonás (ezer Ft)
b) Budapest Fővĺĺľos
orkornĺnyza.ta által nýjtott
üárnosatás (ereľ Ft)

c) EryĹitĺĺľ'ködő paľheľ áftal

biztosított forľás (ezer Ft)

Osszesen: 0,000.,

4.4. Atźlmogatás összege és méľtéke .. .,....... 
....'

A támogatás méľtéke összesen legfeljebb 3lx,.5t6.000 Ft, azaz hźromszźztizenhétmillió-
ötszźztizęĺlhatezęr forint. :'.| 

.

.,t 
't 

.,:' ,,1,t:,

Amennýben a jelen Szerződés megkötésekor hffiyos ÁFA szabá|yozás a jelen Szerződés
hatá|ya aIati vźitozik, a hatályos szabtiyozás .ä.,, jeJeń Szerződés Án,q..ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szeruodij Felek minden ktil<in nýlatkozata, szerzódés-móđosítása nélkĺil
módosítja, azza| a megkötéssel, hogý]amennyiben az 

^FA 
mértéke csökken, a témogatás

összege is csökken, amennýbén az ĺpĺ'méĺtéke nő, a tiímogatás összege nem növelhető.
. ,. :.:,

Az egyes projektelemekľe/tevékenységekľe vonatkozó tĺímogatási intenzitásokat 1. sz.

melléklet tarta|mazza.

,:

4.5. Attlmogatás$ívásĺának feltételei

A ńegítélt..tźtmogatás kifizetése a Projekthez kozvetlenül kapcsolódó szátĺilźil<, illetve a

Projekt tevékenységek e|végzését, a koltségek felmeľülését ígazo|ő egyéb dokumentumok
a|ap1án összeállíto'ft elszámolások alapján utófinanszírozássaltĺirténik.

Támogató a Kedvezm ényezett részere előleget nem biztosít.

Támogató kijelenti, hogy az 1. sz. mellékletben meghatźlrozott feladatok megvalósításához a
pźlyźaaton elnyert támogatást idókozi és zárő elszámolás keretében adja át Kedvezményezett
részére. A Kedvezményezettek időközi kifizetési igéný nffithatnak be a Szerződés hatályba
lépésétől szźmńtva negyedévente vagy,ha akifizetési igényben egýdejűleg szereplő szźtmltk
támogatástaľtalmĺínak összege meghaladja a 150 millió Forintot.
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Lz Kifizetési igényelďelszámolások keretében benýjtandó dokumentumok:

1) a Kedvezményezett által összeállított, a Kedvezményezett hiteles a|źlírásával ellátott

kifizetési igénylő levél, amely tarta\mazza a szźmflák'hoz i.artoző tevékenységek

teljesítéséről szóló, adott időszakra szóló szöveges beszĺĺmolót, valamint a benýjtandó
számlfü osszesítőjét;

2) az adott cím és mennýség szerinti, feladatľa szőIő, tételesen kiállított és kollaudáIt (a

szźmlźtta az atÍa jogosultnak rá ke1l ímia: ,,A munka etvégzését igazolom, az összeg

kifizetését javaslom.'' _ dátum, a|áírźs és pecsét), valamint a Kedvezményezett vaąy a
Kedvezményezettrészérő| meghatalmazott alźtirásával ellátott, a Kedvezményezettva1y a

Kedvezményezett részéro| meghatalmazott a|áirásźxa| ellátott' sz,őryiźt< hitelesített

másolati példĺínyának benyrijtása. Az eredeti sztmlrźn kötelezőeĺl szerepelni..kell,,Fővĺáľosi

Varosrehabilitáció Keret tĺámogatásanak lehívása céljából benýjtásra kerĹilť1]fefiratnak;

a szám|a címzettjének ĺýIatkozata anő|, hogy az áltąlános..for$a1mi adóról sző|ő 2007.

évi CXXWI. törvény értelmében áfa-visszatérítésre jogosult-e; amennýben a számla

cimzettje áfa-visszatérítésľe jogosult, űgy a Kedvezńényezetlt csak az áfa értékével

csölĺkentett támogatási összegre jogosult; 
... 
. 

| ,;:.;, ....

amennyiben a tźĺnogatásból megva]ósuló' tevékenysé8(ek;'.; uo zbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. torvény hatá|ya a|á tartozit']úgy Kedýe znéĺyezett köteles a megfelelő
kozbeszerzési eljĺírást lefolýatni és a k<izbeśzęrzéś| eljĺírás összegzésének másoiati

példányát az e|szttmolás keľetében beĺýjtani, továbbá nýlatkozatát arról, hogy a

közbeszerzésieljárásszabźiyaitbetartotta;

5) avonatkoző megbizÍisi vagyvállalkozási szerződések hitelesített másolatát;

6) továbbadott.támogatás esetén a Kedvezményezett és a továbbadott támogatásra jogosult

szetveze;t .közötti, a támogatás továbbadásĺára vonatkozó megállapodźlslszęrzodés

hitelesített másolatát (amennýben még nem nffitotta be) legkésőbb az ehlhęz tartoző

ki'fizetéqi igény benyujtásakor (lehetőség szerint jelen szerződés megkötésekor);

:,,

7) a (rész)teljesítés alapjĺán kiállított teljesítésigazo|źts;

8) a mtĺszaki źÍadźs-áľvételnél az errő| szőIő jegyzĺĺkönyv másolatát;

9) a teljesítést a|źttámasztó dokumentumok (a nem elszámolható költségek teljesítésére

vonatkozóan is): szakmai beszámolók, fotódokumentáció (projekthelyszínenként legalább

3-3 fotó, 9x13 cm méretű, min. 300 dpi felbontású), egyéb dokumentumok építési napló,

stb.);

4.6. Az elszámolás és ellenőrzés rendie

4)
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A jelen szerződés 4.5. pontja alapjan a Kedvezméĺyezett által osszeáIlított elszĺímolás
Főpolgĺáľmesteri Hivatalhoz töľténő beérkezését követő 45 napon belül Támogató elbírála
annak helyességét, és _ hibátlan és hianýalan elszámolási dokumentáció esetén _ Támogató

intézkedik a számlaösszeg jelen szęrzőďés 1. sz. mellékletében meghatérozoÍt százalékanak a

Kedvezmén yezett bankszáml ájáxa történő áfutalásĺĺról.

Hiánypótlás esetén a Támogató az elszźtnolás beérkezésétől számított 15 napon beliil jogosult

Kedvezményezettet írásban felszólítani a szĺikséges dokumenfumok benýjtására. A
hianypótlás teljesítéséľe Kedvezményezeltnek a kézhezvételtől szźmlított legfeljebb 10

munkanap áll ľendelkezéséľe. A hianypótlás Főpolgármesteľi Hí:ĺ.?ta|hoz torténő

beérkezésétől szĺímított újabb 45 nap áll rendelkezésére a Tiímogatfuak'az elszámolás

elbírálásrára és a szĺĺmlaösszeg jelen szeruőđés 1. sz. melléklétéb.ętt meghatározott

százalékának a Kedvezménvezett bankszámláiáĺatorténő źltutalást.ą,. ., .........,'.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a tĄrĺĺogatźts kifizetését megelőzően
jogosult helyszíni ellenőrzést taľtani, amelynek keretében el|erlőęi.a2 elszámolás keľetében

benffitott dokumentáció eľedeti péIđźnyáú, a Projekt pénzügyi, miĺsżffi előręhaladását.

Kedvezményezett köteles a Szerzódés hatál'yba lépésétől' szźmitva negyedévente rövid
szakmai beszámolót készíteni a megvalósítás előrehaladásríról, amelyet elektronikusan a

ter}oz@budapest.hu e-mail címľe, kinyomtątva.aY.éro ép1téśi Főosztály címére köteles

eljuttatni.

5. Főváľosĺtulajdon kezeléśe. .

A pľojekt ťovárosi tulajdonban álló íngatlant nem érint.

6. Szeľződésmĺídosítás

6,I. A Kedvezmén1ezett vag,y,a Támogató kezdeményezésérę a Szerzóđés közös
megęgy:.ę1éssel módosítható. A Szerzodés bĺármiféle módosítása, beleértvę az aLlhoz csatolt

mellékléteket is csak írásos formában, valamenný szeruodést kötő fél aláirástxa| tĺirténhet,

kivéve, ha jogszabá|y va1y a Szerzódés valamely pontja eltéľően ľendelkezik. A
Kedvezményę,z,ett a Szerzođés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolássa| e||áwa

valamint a kérelmet a|túámasnő dokumentumokkal köteles a Támogató részére eljuttatni.

A Támogató - ide nem számítra az esetleges hiĺłnypótlás idejét - a módositäsra iľrínyuló

kéľelem beérkezését követő 45 napon belül megktildi a Kedvezményezettnek a módosítás

tervezetét, va1y _ a kérelem elutasítása esetén _ az e|utasítást és annak indoklását. A
szerzódés módosításához aFovárosi Közgýlés jóvahagyása sztikséges, ezfu. ezt legkorábban

a Fővarosi onkoľmányzat belső eljarásrendjének megfelelően előterjesztetthatározati javaslat

a|apjarl a kovetkező közgyulés ülésén fogadhatja el aZ egyeztetett módosításokat. A
Keđvezményezett részeń| a szerzódésmódosítás elfogadásĺíról Képviselő-testtilet dönt. A
Támogató á|ta| e|készített és elfogadott szerzoďésmóđosítást a Kedvezményezett egyetértés
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esetén annak kézhezvételéto| számított 45 napon beltil kĺiteles aláírva visszakĺildeni a
Támogatónak.

6.2. A Kedvezm éĺyezett a Szerzíłdés módosítását köteles kezdanényezri, ha
változik a Projekt brírmely egyéb, a céIkitinéseket befolyásoló lényeges jellemzője,

ha az 1. sz. mellékletben foglaltaktó| aSzerzódés 4.1. pontjában megjelölt módon tul
el akar térni,
a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban váilalt határidő vźitozik.

Kiizbeszerzésekre vonatkozĺí szabálvok

7.1, Amennýben a Projekt megvalósítása soriín a közbeszerzési e|járás lefolýatásĺínak
kötelezettsége fennáll, aKedvezményezettva1y a továbbadott tĺĺmogatás keđvezményezettje
a szükséges kozbeszerzési eljłáľásokat lefolýatja. Bármely kozbeszerzéśil eljaľással
kapcsolatos szabálýalanság megállapítása esetén az éľintett részelemľe vonatkozó
visszaťtzetésiköte1ezettségaKedvezményezettetterhe1i'...,.,,,...||...

, ,.. : a,r

7.2. Továbbado tt támogatás esetén a Támogató jogosu1t'megismerni..a..bevont paľtnerek és

a továbbadott támogatás kedvezményezettjének mindenkoľ hatályos kozbeszerzésí
szabáIyzatźi .,.... 

. 
..

.;

7.3. Amennýben a Kedvezményezettet vaý..bevont paľtneľét a Pľojekt megvalósítása
során kozbeszerzési eljárás lefo|ytatásłának kötelezettsége terheli, a Pľojekt megvalósítását
cé|zőbáĺmely közbeszerzésí eljárás lefolýatását követtien a Kedvezményezettnek kötelessége

a Támogató haladéktalan tájékoztatása. Ha Kedvezményezett nem tudja a közbeszerzési
eljarás alapjźn létrejött vállalkozási szerződéśselle nem fedett tĺímogatási összeget a 4.1. pont

szerint megalapozott sżakmai ińdokkal átcsopoľtosítani, akkor a Kedvezményezett köteles a

Szęrzőďés módosítását kezdeĺĺlényezni a 6. 1 . pont szerint.

8. Táv\ogatás folyósításának,felfüggesztése

8.1.'.' A .Támogatő a..jog;zabályban, illetve jelen Szerződésben meghatźrozott esetekben
jogośult a tźmogatás folyósítását felfiiggeszteni.

A Támo gató fel fiig ges ztheti a tźtmo gatźts fol yó sítás át, ha
a) a Kedvezményezett źůta| e|végzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben

megllatźnozott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Tźmogatő a
Kedvezményezett időszakos vagy zárő beszámolóját elutasítja;

b) tervezettvagy renđkívüli helyszíni ellenőrzés megállapitásai a|apján ez indokolt;
c) ha a Szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan ĺý|atkozatot tesz, vaw a

Támogató olyan körülményľő| szerez fudomást, amely a tźlmogatás visszavoĺásźlt, a
Szerződéstől történő elállást teheti szfü ségessé,

d) szerződésmódosítás esetén, vagy ha a Kedvezményezett olyan vźltozźsről tesz bejelentést

a T élmo gatőhoz, amely szerződésmódosítást tesz szĹikségessé.

a)

b)

c)

7.
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8.2. A felfiiggesztésről a Tĺĺmogató a Kedvezmétryezettet írásban haladéktalanul
tájékoztatja, amelyben megjelöli a felfiiggesztéste okot adó körtilméný és a megszĺintetésére
kitűzött hatríridőt. Amennýben a Kedvezményezett a felfiiggesztésre okot adó körülméný
Tĺámogató á|ta|tilzött határidőn belül nem szĹinteti me5, azszeruódésszegésnek minősül.

8.3. A támogatás felfüggesztése, illetve a tátmogatźs visszatartása esetén a
Kedvezményezettet káľtalanítás, kĺírtérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A
Kedvezményezettet a vele szemben a|ka|mazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9. A Kedvezményezett általi szeződésszegés esetei és jogktivetkézm-é.n yeĺ

9.|.AKedvezményezettźůtaIíszerződésszegésesetei,:

ASzerzodés Kedvezményezett általi megszegésének minósül mińden olyan c.selekmény,ve1Y
mulasztás, amellyel a Kedvezm ényezett:
. a tźtmogatást jogszabźiysértő vagy szeruődéséllenes módon, nenr rendeltetésszeľÍíen,

illetve nem a projekt céljrának megva1ósításźra haszná|ja fel, vaw a tĺámogatott

tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható egyéb módon meghiúsul,
illetve taľtós akadźtlybaütközik, vagy

. ha a Szerződés vagy annak melléklete teljesítésével összefüggésben keletkezett, vaEY
jogszabályon alapuló kötelezettségét megszegi, annak nem tesz etreget így kiilönösen, ha:

a) A Kedvezményezett haládéktalanul köteles jelenteni a Támogatónak minden olyan
körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támlogatźs cé|jéĺnak eléľését

veszé|yezteti, ha a Projekt megvalósítása ľészben vagy egészben meghiúsul, taľtós

akadźiyba titközik, vagy a pá|yźzatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt
ütemezésheż képest késedelmęt'szenveđ, illetve ennek bekövetkezése fenyeg et. Ezen
kötelezettség elmulasz täsa szerzőđésszegésnek minősül.

b) a Keáveznrényezett határidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi

köitelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő foľmában

, .|,. vagy nem a meg-felelői információkkal és mellékletekkel nyujtja be, és kötelezettségét

napon beltil sem teljesíti,
c) a Kedveim,ényezett nem tesz eleget, illetve hatáľidőben nem tesz eleget

ellenőrzéstíĺrési kĺitelezettségének, illetve az e|Ienorzésre jogosu|t e||ęnőrző szervek
munkáját akađá|yozza, vagy az e|Ienórzést megtagadja, és az eIlenłĺrzést az erľe

iľrínyuló írásbeli felszólításban megjelölt hatĺíridőig sem teszi lehetővé,
d) a Kedvezményezett aTámogatő szetződésszeľű teljesítésre vonatkozó felszólításanak

az abban megjelölt hatźnđőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés alapján
fennálló kötelezettségét,

e) amennýben jogszabá|y a|ap1źn ellenőrzésre jogosult szeÍv az ellenőrzés adataí a|apjźn
a szęrződés illetve jogszabźl|ysénés megźl||apitására vonatkozó javaslatot tesz,
amellyel a Támogató egyetért és a teljesítésre vonatkozó felszólításrának az abban
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megjelolt határidőt követő 30
kötelezettségét ,

Đ a Kedvezményezett a 2.2.
jogviszony ideje alatt vagy
elidegeníti.

az előterjesztés 2. sz. melléHete

napon beliil sem teljesíti a Szerzőďés alapjan fennálló

pontban megielölt pľojekthelyszíneket a támogatási

a Szerződés 3.3. pontjában megjelölt időszak végéig

9.2. Amcnnýbcn a Kcdvczményczctt a ľrí vonatkoző jogszabíůý, szerződéses vagy ogyéb

előírást súlyosaď jelentős mértékben megszegi, a Tĺĺmogató jogosult aSzerződéstől elállni. A
Szerződéstől töľténő elállás esetén a Kedvezményezett az adďig folyósított, felhasznált
tiímogatást egy összegben koteles visszafizetni a Támogatő áita| megjelölt bankszźrriáxa, az

erről szóló éľtesítés kézhezvéte|étőI szźmított 30 napon belül. A visszauJalt, illetve fel nern

haszĺáIt támogatás aTźtmogatő szźm'|ź$źn elktilönített keretbe kertil. .:.. .;:..;..,..

g.3, Ha a Kedv ezményezett a térnogatźlst nem a Támogat ási Sżeruodésben meghatrírozottak

szerint hasznáija fel, köteles a nem szerződésszeruen felhaszntáĺt össze'ge! 30 napo4.',be1til egy

összegben a jegybanki alapkamattal együtt visszatérítenia;.Tamo3ato részére.

9.4. Továbbadott támogatás esetén a továbbadott támogatás kedvezményezett1e

vonatkozásában jelen szerződés betartásának ,elleĺőrzése a Kedvezményezett hatáskörébe

tartoz1k (p1. közbeszerzési kötelezettség, szerződések feltéÍelei), valamint a továbbadott

támogatás kedvezményezeĄetevékenységéértúgy felel, minthamaga jártvolna el.

ĺ'0. Kommunikáció, nľilván1;sás

1o.1. Kedvęzményezett a Pĺojekt ńegvďóśítása soľán koteles a hatályos jogszabályokban

meghatfuozotttájékoztatási éslnýlvĺĺnossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projekhől és a

támogatásró| az ottme,gh,1térozott módon és taľtalommal infoľmációt nyujtani.

,,.t,,',,,,, :':.1::::.::::

|0.2. Támogató jelen szeruődés alĺííĺásával egýdejiileg nyomdakész, digitális formátumban,

a Kedvezményezett ręndelkezésft bocsátja a Projekt megvalósítása során a|ka|mazandő

kötelező arculati elemeket (pl.: logók).

10.3. A Kedvezményeżett a projekt nyilvánossága kapcsán kötelezett az a|ábbi

tevékenys é gek. e|v é gzés ére :

1) A beruhrízás helyszínén tájékoztatő tábla elhelyezése amegvalósulás alatt és az azt követő

1 évben (min. A2 méretű, rajta a Budapest es ľÉR_roZ logő, a tźmogatásra utaló

mondat, a projekt neve, tĺĺmogatás összege, Kedvezményezett neve, illetve saját üzenet

megfogalmazása).

2) Internetes megjelenés biztosítása: Erre szolgá|hat internetes honlap, a keľületi

önkoľmanyzat vagy a megvalósító civil vagy egyéb szewezet alo|da|a, közĺisségi poľtál

(Facebook), valamint blogoldal is.
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az előterjesztés 2. sz. melléklete

3) Sajtókozlemények kiktildése a projekt indításáról, zźxásárő| és a sajtómegjelenések

összegyűjtése.

4) 3-5 perces videó a projekt megvalósulásanak folyamatáľól, amelyet a zźrő
kifi zetésigénykor kell benyujtani.

10.4. Kedvezméĺiyezett kötelezettsége, hogy a Projekttel összefiiggő kommunikációs
tevékenysége során - valamenný nýlvrĺnos rendezvényen, kommunikációs terméken, média-

megjelenéseiben, aberuhźztlsok és közösségi programok tźĄékoztatő és információs tábláin -
a|ka|mazza a kötelező aľculati elemeket és feltiĺntesse, hogy ,,AzF.utőpa B,ęlvárosa Program

II., a Palotanegyeđ Kulturális Városmegújítása c. projekt a Budapest Főviĺros Onkoľmányzata

Főviłrosi Vĺĺro srehabilitáció s Keret támo gatásával valósul meg''.

10.5. A kĺitelező aľculati elemek mellőzése, vagy részleges alkalmazása a kommunikációra
elszámolható összegekre jutó támogatás megvonását vonja maga után.

.:. ,, .,1., 
i:,,., .., r ,

10.6. A Kedvezm éĺyezettköteles báľmely, a Projekttei :kapcsolatb an szeÍ\Iezett eseményről

a Trímogató kijelölt szewezeti egységét (Váľosépítési.::Főosztá1y),'írĺáśban éĺtesíteni a
rendezvény ĺapjátmege|őzo legkésőbb 10 nappal. .. |: .

11. Zárő rendelkezések

11.1. Jelen Szerződés 14 oldalon és 7 db eredeti pddáĺyban készĹilt. A jelen Szerződéshez
csatolt 9 db męlléklet, és a jelen Szeľződéshezfrzika- éľtelemben nem csatolt, de a jelen

Szerződésben hivatkozott mellékletek a Szeľződés elválaszthatatlan részeit képezik.

1|.2. A Kedvezményezett a jélen Szeľződés alźlírástxa1' kijelenti, hogy a jelen Szerződés

tarta|mát és a vonatkoző j,ogsznbőtlyo.kat ismeri és magaľa ĺézve kotelezőnek ismeri el.

I|.3. Aqęnnylben a:Tźmĺogató.'bĺĺrmely, a jelen Szerződés alapjźn keletkező bejelentési,
jelentéstéte|i, tajékoztatási kötelezettség, vagy igéĺylés teljesítéséhez formanyomtafuényt

bocgát rendelkezésre, szetződésszenĺ teljesítésnek klzáró|ag a formanyomtatvĺĺny haszná|ata

minősül.

|I.4. A je|en .Sżerzőđésből fakadó valamely bejelentési, jelentéstételi, tźĄékoztatási

kötelezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá a támogatźlsi szerzőďés kezelése során bekéľt

dokumentumok benyujtása nyomtatott, valamint a nyomtatottal teljes méľtékben megegyező

digitális formában a Budapest Fővaľos Főpolgáľmesteri Hivatal Városépítési Foosztźiy
címére torténik.

11.5. A Támogató indokolt esetben je|en Szerződésben rogzítetteken tul is jogosult a

Kedvezményezettó| a Pľojektľe vonatkozóan információt kérni (akźr szőban, akźr írásban), a

Kedvezményezett pedig köteles azt halađéktalanul megadni az információ kérésének

foľmájában.
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qz előterjesztés 2. sz. melléklete

11.6. A Szerződő Felek a jelen Szerződés idotattarĺźra írásban rogzített módon
kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax szźmźlrőI

és elekhonikus levélcíméről a jelen Szerződés alźtírźsźtvaĺ' egyidejtĺleg,vá|tozás esetén pedig a
vá|tozźlst követően haladéktalanul, íľásban tźĄékoztatjek egymást.

|1.7. Kcdvczmónyczctt a jclcn Szerződésbcn rógzített azonosító adataiban bekövetkezett

minden vźltozź.st annak bekövetkeztét követő 5 napon belül köteles bejelenteni a Tĺĺmogató
szervezet részéte. A fenti adatokban bekövetkező vtitozások _ a jogszabźiyokban, illetve a
jelen Szerződésben foglalt kivételektől eltekintve _ nem igénylik a.,.'jelen Szerződés

móđosítását. Szerződó Felek jelen Szerződéstől valő e|áIlási szandé]aĺkat .az erről szóló
egyoldalú nýlatkozatuknak a másik Fél részére személyesen történő é,Í;adź.riźlva|, vagy
tértivevényes postai kĹildemény útjan kötelesek közölni.

11.8. A jelen Szeľződés hatźiyba lépésének napja 
^"g"gy"il|k 

a Szerződő Felek k;özíi| az

utol sóként a|áir ő a|źńr ástnak napj ával.

Szeruődĺ| Felek a jelen Szerződést átolvastfü, és közos értéhezés utĺín, mint akaratukkal és

e1hangzottnýlatkozataikkalmindenbenegyezőta|źirtźk.|...|...
:

Jelen Szerződésben nem szabályozottkéľđésekbęĺl aP.o|gáiTöľvénykönyvről sző|ő 2O|3. évi
V. törvény, valamint a Fővĺírosi Váľosrehabilitációs Keret fe1használásanak szabá|yairől szóló
27DaB. Gv.i8.) Főv' Kgy. rendelet ľendelkezései azi,rźyvadóak.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Projekť koltségveté si tźb|źľ;ata

2. sz. melléklet: PénzĹigyi ütemterv
3. sz. melléklet: Tételes:.kĺiltségvďés kiírás, betrazott, ľészletes költségvetéssel

4. sz. melléklet: Érintett.ingatlanok 60 napnál nern ľégebbi tulajdoni lapjĺínak hiteles

másol ata' és hivatalo s he|ýszinr ajza

5. sz. ńelléklét: Tervezett munkák ľészletes bemutatása, leíĺása
6. tz., me|léklet: A projektben érintett ingatlanok felújításra és támogatásiíra vonatkozó
.. önko, 1ĺ.n tnyzatí tul aj dono si hozzźljźru|ás

7. sz. mell'éklet: A munkłíkkal érintett fulajdonosok és a tulajdonnal rendelkezni
j o gosultak] együttmfüödési megállapodása és kötel ezettségvállalása

8. sz. melléklet: Kedvezményezett ny1Iatkozata az źllanháztartésrő| szóló törvényben

meghatározott koltségvetési tĺímogatásravonatkozó szabályoknak való megfelelésről
Engedélyköteles építési tevékenység esetén:

9. sz. melléklet: Jogerós hatósági (rekonstrukcióra, felújításra, építésre, bontásra, stb.

jogosító) engedélyek és az azo?'hoz tartoző tervdokumentáció
Non engedélyköteles ęítési tevékenység esetén:

9 . sz. melléklet: Engedél yezési szintll tervdokumentáció
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