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Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetóse

Az épitett környezet alakításaról és védelméről szóló 1997. évi LXXVľI. törvény szerint azIntegrtit
TelepĹilésfejlesztési Stľatégia (a továbbiakban: ITS) a településfejlesztési koncepcióban foglalt kör-
nyezet| tarsadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejíileg szoIgáló középtć.ví fejlesztési
pľogľam. Az integrá|t településfejlesztési stľatégia a rendelkezésre álló és bevonható fonások ismere-
tében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghattrozott célok tregvalósítását egyide-
juleg szo|gźlló beavatkozásokat, progľamokat, továbbá a megvalósítás eszk<jzeit és nyomon követé-
sét. A hivatkozott törvény 9/A. $ (3) bekezdése szerint az ITS-t a képviselő-testiilet állapítja meg.

A településfejlesztési koncepcióróI, azintegrttlt településfejlesztési stratégiáról és a telepiilésľendezé-
si eszközökľől, valamint egyes településľerrdezési .sajátos jogintézrnérryekľől szóló 3I4l20I2,
(XI.08.) Korm' renđelet 6-7. $-a a|apjźn az ITS-t az onkormányzatťtzsgálja feltil és fogadja el, a
végrehajtásáról szóló beszámolóľól évente dönt, valamint négyévente áttekinti, ellenőrzi és dönt
arľól, hogy továbbra isvźitozat|an taľtalomma| a|ka|mazza, módosítja vagy újat készít'

Hivatkozott Korm' rendelet 3. $-a alapján a keľületi ITS a keriileti településfejlesztési koncepcióval
és a fővĺárosi integrált településfejlesztési stratégiával cisszhangban kell elkészíteni.

A Képviselő-testiilet 912007 . (II. 19.) önkormányzati rendeletével megalkotta Jőzsefuélros Kertiletfej-
lesztési Koncepcióját' Budapest Józsefuáros területfejlesńése _ ezen belül város-rehabi|itáciőja -, a
területfejlesztéshez szükséges területek lehatárolása, a területfejlesztéshez, telepüIésfejlesztéshez
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szükséges vagyonelemek elkÍilönítése, a közérdelaí területfejlesztéshez szükséges jogi eszk<izök
biztosítása, a teriiletfejlesztéshez, településfejlesztéshęz kapcsolódó vagyonhaszrosításból sztlrmaző
bevételek - hozamok és ellenérték - klzźró|agos fejlesztési célra történó felhasználása, a vagyonnal
való hátrányos gazdálkodás megakadźiyozása érdekében.

Ezt kĺjvetően a Képviselő-testtilet l89/2008. (rV. 09.) számubatározatźnak 3. pontjában fogadta ela
kerület Integrált Varosfejlesztési Stratégiáját, amelyet 329ĺ2012' (x.04.) számú képviselő-testiileti
batźlrozata alapjáĺ felülvizsgálatra került az Magdolna Negyed Progľam III. kapcsán'

A Fővarosi Közgyíĺlés 92312014. (VI.30.) szźľníhatźtrozatźtban fogadta el a Budapest 2020 fĺivaľosi
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

TáĄékońatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Beliigyninisztérium f01'4. jaruétr 28-źn azza| a
megkereséssel forđult Önkormanyzatunk felé, hogy a váIĘa|ja a Közép-Magyarorsztlgi opeľatív
Program technikai segítségnffitási keretének terhére szakmai támogatás biztosítását a járásszékhe-
lyek, így a fővarosi kenileti önkormányzatok ľészére is Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk és
azokbaĺ az esetekben Településfejlesztési Koncepciójuk elkészítéséhez, amennyiben ezen dokumen-
tummal még nem rendelkeznek. A stratégifü kidolgozźĺsa az előzőekben hivatkozott Korm. ľendelet
alapjáĺ készül, amely jó alapot nyujt a 20L4-2020 közötti tęrvezési idószakban megvalósuló fejlesz-
téselĺJrez.

A projekt 2014, jaruźtr-z}Is, április közott zaj|lk, éshozzźyętőleg 70-80 szakéĺtói nap tervezési ka-
pacitás vehető igénybe. AZ ITs elkészítését szakértői csoport végzi, amely kőzbeszerzés alapjan
központilag kerül kiválasztásra. Tekintettel arra, hogy az ITS a keľiileti elképzeléseket tiikrözi szük-
séges a felek közötti szoros együttműködés, valamint az onkormźnyzat elköteleződése a projekt
mellett, valamint szükséges a városi koordinátor kijelölése.

Fentiek a|apjtn Önkormányzatunk válaszlevélben jelezte, hogy igénybe kívánja venni a Belügyĺli-
nisztérium által felkínált lehetőséget ITS elkészítése céljából.

A Belügyminisztérium a KMOP-6.2.I|K-I3-20I4-0002 azonosítőszámú, ,,Feĺrntarthatő településfej-
lesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) _ Integrált Településfejlesztési Stľatégiák
kidolgozása'' című pľojekt keľetében nyílt közbeszętzési eljarást folytatott le 

',Vállalkozási 
szerződés

Integrált Településfejlesztési Stratégiak elkészítése'' tźtgybaĺ'

A közbeszerzési eljáľás nyertes ajánlattevóje a Pest-Budapest konzoľcium, melynek feladata Buda-
pest 15 kerületi és Pest megye 14 varosi lntegrált Településfejlesztési Stratégiájanak (ITS) elkészíté-
se. A konzorciumot alkotó szakértő, cégek (HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft., Budapest, Fő-
város Vaľosépítő Tervező Kft, HETFA Elemző Központ Kft., PESTTERV Pest megyei Terület.,
Település-, Környezet Tewező és Tanácsadó Kft., Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fej-
lesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., Varoskutatás Kft.) jelentős tapaszta|atokkal rendelkezĺrek a
Közép-Magyarországí régió településfejlesztése teriiletén. A cégek a konzorciumon belül is együtt-
műköđnek úgy, hogy fejlesztő és mérnöki szakértelmüket a leghatékonyabb módon bocsássák a ked.
v ezmény ezett önkonĺlányzatok részére.

A Belügyminisztérium által megszabott ütemterv (1. számú melléklet) figyelembevétele és az ITS
minél eredményesebb megvalósítása okán az e|ózetes adatszolgáltatás és személyes kapcsolatfelvétel
már kezdetétvette'

A Belügyminisztérium megktildte a projekt megvalósítására kötendő Egytittműködési megállapodás
tervezetét (2' szĺźmú melléklet), amelynek fóbb taÍtalÍni elemei a következők:

- Az ITS tervęzetét az Önkormźnyzatrészéte a projekt keretében biztosított szakétői támogatásként
Regionális Szakértői Csoport do|gozza ki, a kerület fejlesztési elképzelései nyomán;

- onkormányzat a rendelkezéséreálló információkat a szakmai csopoľt szźtmźrabiztosítja;

- onkonĺlanyzat a 3I4/2OI2. (xI.08.) Konn. rendeletben rögzített eljarásrend szervezésében, lebo-
nyolításában résń. vesz;

- onkormányzat biztosítja a szükséges szakmai kompetenciával renđelkezo szemé|yeket, szakmai
vezetót valamint varosi koordinátort jelöl ki;

- onkormányzatBgyeńetési nyilatkozatban nyilatkozik, hogy az ĺinkormányzat, illetve a partnerség-
ben érintett szereplők igényei beépültek.e a dokumentumba;

- onkoľmányzat Jővźhagyó nyilatkozatban nyilatkozik a dokumentum elfogadásráról, amennýben az
a kerület elképzeléseit tükrözi és azt a képviselőtestület elé terjeszti.



Az Együttmiĺködési megállapodrás 15) pontja szerint a városi koordinátor olyan személy lehet, aki-
nek kooľdinátoń feladat elvégzése a varosi koordinátor munkakĺjri leírásában nem szerepel, és hogy
a vaľosi koordinátor megbízási szeľződésből eľedő feladatai elvégzéséért jźlró dljaztsa nem esik az
áIlamhźptartásról szóló törvény végrehajtasaról szóló 36812011. (xtr.31.) Korm. rendelet (további-
akban: Ávr.) 51. $ (2) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezések hatálya aIá; azaznem
tölt be vęzętó kcjztisĺviselői (kormánýisztviselői) munkakört. Továbbá vele szemben nem áll fenn a
kózszo|gźiati tisztviselőlĺľől szóló 2011. évi cxCD(. t<irvény (továbbiakban: Kttv.) 87. $ (1) bekez-
dés szerinti a szerzódéskötést k.lzźrő ok, valamint a városi koordinátori feladat nem esik a Kttv. 8. $
(1 )-(3) bekezdéseiben foglalt korlátozó rendelkezés ek hatáIya a|á'

II. A beteľjesztés indoka

Jogszabályi kötęlezettség mellett a jelenleg hatályos Integľált Városfejlesztési Stratégia feliilvizsgá-
lata is időszeríĺ a kerület kozéptáví stratégiájának elkészítése, ktilönös tekintettel az EU 20I4-20f0
programoztlsi időszakara való felkészülésľe. A Belügyminisztérium ťlnanszkoztlsában Önkonnány-
zatunk költségbevonás nélktil eleget tud tenni jogszabályi kötelezettségének. Az ITS megvalósításá-
hoz az Együttműködési megállapodás megkötése sziikséges, melyre vonatkozó döntés a Képviselő-
te stiilet hatáskörébe tartozLk.

III. Diintés célja' pénzĺigyĺ hatása

A döntés céIja az ITS megvalósításához szükséges Együttmĺĺködési megállapodás megkötése.

AdöntésnekazOĺlkormźnyzatszźtmárapénangyihatásanincs.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyaroľszághe|yi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXxxx
törvény 23. $ (3) és, (5) bekezdés 5. pontján, valamint 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

II,ł'rÁnozĺ,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. elfogadja az előtedesńés 2' számll mellékletét képezó, Belügyminisztériummal kötendő a

,,Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokbaďfővárosi kerületekben - Integrált
Településfejlesztési Stratégifü kidolgozása'' elnevezésrĺ projekt megvalósításáľa vonatkozó
Együttműködési Megállapodás főbb tartalmai elemeit és felhatalmazza a Polgármestert annak
a|áírásáĺa'

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. jaĺuźt 22.

2. a határozat 1. pontja alapjan felhata|mazza a Polgármestert az Együttműk<idési Megállapodás
esetleges módosításainak a|ákására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást,
vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását, valamint az Együttmiĺkö-
dési Megállapodásban szeľeplő onkoľmányzat nevében vćilalrt nyilatkozattételi kötelezettség
teljesítéséľe.

Felelős: Polgármesteľ
Hatáńdő: az esetleses módosítasokat követően azonnal



3. a hatfuozat 1. pontja szerinti egytittműködési megállapodás alĄźn városi kooľdinátorként

Szarka-Turóczi Timea köztisztvisetőt (Polgármesteri Hivatal Varosfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztálý jelöli ki.

Felelős: Polgánĺlester
Határidő: 2015. jaĺuźr 22.

A diintés végľehajtás áttvégző szeľvezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi tigyosztály, Rév8
Zrt., P énziigyi Ugyosztály

Budapest, 2015. januźn If .
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2.sz. melléklet

Együttműködési Megállapodás
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BMI l2or4.

EGYÜTTMuxooBsl nĺncÁĺ,ĺ,ĺ.pooÁs

(továbbiakban : megállapodás)

másľészről a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi Onkormányzat (székhely: 1082

Budapest, Baľoss utca 63-67.; adószĺím: 15735715-2-42; torzsszźtm: 735715) képviseli: dr.

Kocsis Máté polgármester (továbbiakban: onkorm źnyzat)

(egytittesen továbbiakban: Felek) kĺizĺjtt az a|u|irott napon'és helyen, az a|ábbi feltételekkel
jött létre a DAOP-6.z.|/I3lK-2014-0002; DDOP- EMOP- EAOP- KDOP- KMOP- NYDOP-
6.2.IlK-l3-20I4-0002 azonositőszámu,,,Fenntartható településfejlesztés a kis- és

középvárosokban (fővárosi kerületekben) Integrált Településfejlesztési Stratégiák
ki dol go z ós a,, cimlJ proj ektek (további akban: proj ekt) keretében.

I. A megállapodás célja

1) A teleptilésfejlesztési koncepcióľó|, az íntegrált településfejlesztési stratégiĺíľól és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

szô|ô 3|412012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott

[X] integrált településfejlesztési stratégia tervezetének

[X] településfej lesztési koncepció tervezetének

elkészítése során

a) a BM, illetve a tervezetet a BM-mel megkötött vállalkozási szerződés alapjĺín
elkészítő regionális szakértoi csoport (továbbiakban: RSZCS), valamint

b) az onkoľmáĺyzat
együttmfüödési kereteinek megállapítása.

II. A megállapodás tárgya

2) Az integrá,It teleptilésfejlesztési stratégia valamint a településfejlesztési koncepciól
(továbbiakban: teleptilésfejlesztési dokumentum) tervezetét az onkormtnyzat részére a
projekt keľetében biztosított szakértói támogatáskéĺt az RSZCS ďo|gozza ki, ugyanakkoľ az

onkormányzatnak alapvető és meghatározó szerepe van a település fejlesztési elképzeléseit
ttikröző településfejlesztési đokumentum tewezet elkészítésében. Az településfejlesztési
dokumentumot a Rende|et 5-7, $-ai alapjĺán az onkormźnyzat,vizsgźljafelül és fogadja el.

'amennyiben az I, |. pont alapján településfejlesztési koncepció is késztil



BM/ l2OL4.

3) Fentiekre tekintettel Felek vállaljfü, hogy a településfejlesztési đokumentum
tervezetének kidolgozása során, jelen megállapodás keľetei között aktívan és konstruktívan
együttműködnek egymással, biztosítva ęzzel a településfejlesztési dokumentum tervezet
megfelelő színvonalát, a projekt által rendelkezésre bocsátott szaké:rtói támogatás és a
településfejlesztési elképzelések egyĹittes hasznosulását.

III. A megállapodás ĺdőtartama

4) A jelen megállapodás az a|ttirźs ĺap1án lép hatályba és az abban megllatźrozott
kötelezettségek teljesítéséig, illetve a projekt |ezźtrásźig l'art.

IV. Felek jogai és kłitelezettségei

5) onkormĺányzat vá||aIja, hogy a településfejlesztési dokumentum tewezet
elkészítéséhez szfüséges valamenný rendelkezésre álló informáciőt, fejlesztési stratégiai

dokumenfumot és vaĺos-/fővaľosi kerĹilet-specifikus adatot megfelelő határidőben és módon
az RSZCS ľendelkezésére bocsátja.

6) onkormányzat aktív szerepet vállal a Rendeletben megllatározott partnerségi
egyeztetések szervezésében, lebonyolításában. Az egyeztetések lebonyolításźlhoz szükséges

helyszíneket térítésmentesen biztosítj a.

7) onkormanyzat vti|alja, hogy a településfejlesztési dokumentum tervezetét a Rendelet
szerint véleményezteti az á||anigazgatási szervekkel, valamint az énntett önkoľmanyzatokkal
és a partnerségben éńntett résztvevőkkel.

s) onkormányzatbíztosítja a szĹikséges szakmai kompetenciźlva| rendelkező személy(ek)
részvéte|ét a pľojekthez kapcsolódó, a BM, illetve az RSZCS által szervezettrendezvényeken,
megbeszéléseken.

9) onkormányzatvá|Ia|ja, hogy az RSZCS által összeállított és a BM szźtmáraasza}łľlai
megfelelőség ellenőrzésére benffitandó településfejlesztési dokumenfum tervezetről
Egyetéľtési nýlatkozatban nýlatkozik, mellye| igazo|ja, hogy az önkormanyzati, illetve a
partnerségben érintett résztvevők fejlesztési elkepzelései - a lehetőségeknek megfelelően _

beépültek-e a dokumentumba.

10) onkormĺányzat vá||a|ja, hogy a BM áIta| szakmai megfelelőség szempontjából
elfogadott településfejlesztési dokumentum tervezetľől Jóvahagyó nýlatkozatban nýlatkozik,
mellyel igazo|ja, hogy a végleges dokumentum larta|mát elfogadja, azt a képviselő-testiileti
meglár gy al ásľa alkalmasnak taĄa.

11) Amennýben az onkormźnyzat a 9. pontban meghatźrozott Egyetéľtési nýlatkozat
vagy 10. rogzitett Jóváhagyó ný|atkozat megadását elutasítja, mert írásban megindokolt
álláspontja szeľint a teľületfejlesztési dokumenfum tervezete az onkormányzat, illetve a
paľtneľségben érintett ľésztvevők fejlesztési elképzeléseit figyelmen kívĹil hagyja, vagy nem

megfelelően építi be, a Felek az RSZCS bevonásáva| a 26. pontban megllatározott
vítarendezést folýatnak le. A vitaľendezés soľán a Felek irányadónak tekintik a jelen

megállapodás.2. pontjában megfo ga|mazott célokat: a jogszenĺséget' a szakmaiságot, illetve
azt,hogy az onkormźnyzatnak alapvető és meghatĺíľoző szerepe van a település fejlesztési
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elképzeléseit tĹikröző településfejlesztési dokumentum tewezęt elkészítésében. Felek
vállaljfü, hogy együttmfüödnek a vitás kérdések eredményes és gyors |ezźrása érdekében.

12) onkormaĺlyzat vá||a|ja, hogy a településfejlesztési dokumentum tewezetet a BM
részéro| történő a|źńrástrő| történt tájékoztatás kézhezvételét _ Jővźthagyő nýlatkozat
megadásának megtagadása esetén a vitarendezés eredményes lezaľulását - követő legkésőbb
30 napon belül taľtott képviselő-testiileti ülés napirendjerc tuzi, és határozathozataka
beteľjeszti.

13) onkormányzat vá||a|ja, hogy a településfejlesztési dokumentum tervezette|
kapcsolatos önkormźnyzati dontéshozatal eľedményeiről, igy az településfejlesztési
dokumentum tervezet képviselő-testtilet ülés napirendjéľe előterjesztésének tényéről és a
hatźtrozathozatal eredményéúl| a jegyző élta| ellenjegyzett dokumentumban tájékoztatja a
B eltigymini sztériumot.

14) Az onkormányzat nýlatkozattételre jogosult szakmai vezetot jelölhet meg a
településfejlesztési dokumentum tervezetének az önkormĺínyzati oldali szakmai
megfelelősége és az RSZCS-vel történő egytittmúködés szakmai iľanýtása érdekében.

15) onkormanyzat vá||a|ja, hogy a település részero| közľemúködő városi koordinátort
jelöl ki, aki a településfejlesztési dokumentum tetvezet kidolgoz.ásanak idejére az RSZCS
közvetlen együttmfüödő partnere, tevékenységének segítője. Az onkormźtĺyzat nýlatkozik,
hogy

a) a jelen megállapodásban megjelölt koordinátori feladat elvégzése a városi koordinátoľ
munkaköri leírásában nem szerepel, és hogy a városi koordinátor megbizási
szerzódésből eredő feladatai elvégzéséért jtrő díjazäsa nem esik az á|Iamháztartásrő|
szóló törvény végrehajtásaról sző|ő 368/201 1. (xII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Avr.) 51. $ (2) bekezdésében meghatfuozott koľlátozó ľendelkezések hatálya alá;

b) a vaľosi koordinátoľ nem tölt be vezętő köztisztviselői (kormanýisztviselői)
munkakört, vele szemben nem á11 fenn a kozszo|gźiati tiszťviselőkről szőIő 2011. évi
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 87. $ (1) bekezdés szerinti a szerzodéskötést
kizárő ok,

c) a varosi koordinátori feladat nem esik a Kttv. 8. $ (l)-(3) bekezdéseiben foglalt
kor|źttoző renđelkezések hatálya alá.

16) BM felelős az RSZCS munkájrának szakmai támogatźtsáért. A BM és az RSZCS
jogviszonyát ktilön szeruodés renďezi.

|7) Amennýben az onkormźnyzatnak az RSZCS tevékenységével ĺisszefüggésben - az
említettek között nęm tisztźnott - észrevételei meľülnek fel, jogosult ezekkel a BM-et
megkeresni. BM az onkormrányzat észrevételeit köteles 10 munkanapon belülmegválaszolni.

18) Felek a megállapodás teljesítése érdekében folyamatosan egytittmfüödnek, a
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul tájékoztatjźtk, kötelesek jogaikat és

kötelezettségeiket a jóhiszeműség és a tisztesség elveit szem előtt tartva gyakorolni. Felek
megállapodnak abban, hogy az értesítéseiket elektronikus levél foľmájában elfogadjak
egymástól azza|, hogy az elektronikus levél csak akkor minősül kézbesítettnek, ha annak
kézbesítését a címzet|va1y a levelezési rendszer az elktildést kĺivetően visszaigazotja.

A BM részérol asza|<rnai kapcsolattaľtó:
E-mail cím:
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Az onkormtnyzat részéró| a 14. pont szerinti szerződéssel kapcsolatban nýlatkozattéte|re
j o go sult kepviselőj e és szakmai kapcsolattaľtój a:

Fernezelý Gergely DLA
+36 | 459 2158
fo epitesz@jozs efu aro s. hu

V. A megál|apodás módosítása, megszĺinése

19) Felek a megállapodást közös megegyezéssel, írásban móđosíthatjĺĺk.

20) A megállapođás az alábbi módokon szúnhet meg:

a) A megállapodástól va|ő e|á||ással, amennýben a Megállapodás teljesítését még
egylk fel sem kezdte meg és az e|á||źs törvényben meghatźrozott feltételei
fenná1lnak;

b) A BM rendes felmondásával;
c) Felek közötti írásbeli megszüntetéssel.

2I) Az onkormźnyzat srilyos szeruődésszegése esetén a BM jogosult a megállapodást
azoĺ.nalihatźĹIya|_káľtérítésikĺitelezettségnélkĹil-felmondani.

Az onkoľmányzat részérő| súlyos szerződésszegésnek minősül kiilönösen, de nem
kizĺĺľólagosan, ha:

c teleptilésfejlesztési đokumentum tervezet elkészítéséhez szükséges információkat nem
ađjaźú az RSZCS részére,

. nem vesz részt a Rendeletben meghatározott paľtnerség; egyeztetések szervezésében,
lebonyolításában, illetve az etlhez szükséges feltételeket nem biztosítja,

. nem gondoskodik a településfejlesztési dokumentum tervezetnek a megźů|apodás 7'
pontj ában megltatźrozott véleményeztetéséľől,

o nem biztosítja a szükséges szakmai kompetenciával rendelkező személy(ek)
részvételét a pĄekthez kapcsolód ő rendezvényeken,

. a megá|lapodás 13. pontjában meghatározott koorđinátort nem jelöli ki' illefue a
megfelelő színvonalú munkájahoz szükséges feltételeket nem biztosítj a,

és ezze| az településfejlesztési dokumentum megfelelő, elvárt színvonalú elkészítését
meghiúsítja vagy jelentősen akadál yozza.

o Súlyos szerződésszegés, amennýben az onkormányzat a megállapodás 9., 10., -
kivéve a 22. pontban meghatátozott magatartás gyakorlása esetén - 11. pontjában
meghatarozott kĺitelezettségeit nem teljesíti, így nem keľĹil soľ a megfelelően
jóvahagyott településfejlesztési dokumentum teľvezetnek a képviselő-testtĺleti ülés
napiľendj ére Eizésére és hatĺíľozatho zata|ra beterj esztésére.

. Súlyos szerződésszegés továbbá amennýben a megállapodás 12. pontja aIap1źn
keletkező kötelezettségét az onkormányzat jegyzője nem teljesíti.

22) A Felek a rendes felmondás jogát jelen Megállapodásban kor|źúozzél<, azza|, hogy a
rendes felmondás joga az onkormanyzatot _ a projekt megvalósithatőságának érdekében -
nem illeti meg. BM rendes felmondási ideje a felmondási nýIatkozat kézheméte|étő|
szźmlitott 30 nap. A felmondási idő a|att a Felek kötelesek a megállapodásból szźrmaző
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jogaikat és kötelezettségeiket maradéktalanul teljesíteni, a felmondási idő elteltét követően
egymással elszámolni.

vI. A megállapodás kiktitéseinek megszegése

23) Amennýben az onkormtnyzat a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit
súlyosan megszegi, és ezzel megfelelő, e|váĺt színvonalú településfejlesztési dokumentum
tervezet elkészítését nem teszi lehetővé, vagy súlyosan akadá|yozza, az oĺlkormźnyzat köteles
a BM részére meghiúsulási kötbért ťĺzetĺĺ.
A meghiúsulási kötbér ĺisszege - figyelemmel az onkormźnyzat részére biztosított szakértői
támogatás éľtékére _ a BM részéró| felmerĹilt és igazolt koltségek összege, de legfeljebb
6.000.000 Ft, azazhatmillió forint /8.000.000 Ft, azaznyolcmillió forint.2
Az onkormźnyzat köteles a meghiúsulási kötbér megfizetéséľe abban az esetben is, ha jelen
megállapodást jogellenesen szünteti meg.

VII. Szellemi tulajdonľa vonatkozó rendelkezések

24) A BM _ azRSZCS-velkötött ktilön szerzőđés alapján _ a szerzoijogról szóló törvény
|999, évi Lxxu. hatáIya a|á tartoző településfejlesztési dokumentum tervezetre nézve
kizaľólagos fe|haszná|ási joggal ľendelkezik. A BM jelen megállapodás megkötéséve| az
onkormányzat részéte téľítésmentesen biztosítja a településfejlesztési dokumentum tervezet
fe|hasznáIźtsát, egyben hozzájźtru| annak átdolgozásĺĺhoz, tovźlbbdo|gozásához va1y ezen
jogok harmađik személynek töľténő átengedéséhez, többsz<irözéséhez és egyéb módon toľténő
fęIhaszná|ásźlhoz. Brĺľmilyen fe|hasznáIźls esetén az onkormźtĺyzat köteles felttintetni, hogy a
településfejlesztési dokumentum teruezet a pľojekt keretében keletkezett.

25) A megállapođźn ttľrgyźtt képezo tevékenységgel kapcsolatos szerzői jogi jogsértés

miatt harmadik személy á|ta| indított bírósági vagy más hatósági eljaľásban az onkormźlnyzat
köteles részt venni, továbbá a BM szźlmźra kedvező döntés érdekében szfüséges lépéseket
megtenni, okíratokat rendelkezésre bocsátani, amennýben a BM ellen felhasználási
joggyakorlása következtébęn indulna a fentiekben megjelölt eljáľás.

V[I. Vitaľendezése, alkalmazandó jog

26) Felek megállapodnak, hogy közĺitttik a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos
szakmai va1y jogr kifogásokat haladéktalanul jelzik egymásnak, vita esetén a
nézetkiilönbségeket igyekeznek egymás között 5 munkanapon beltil, tźrgyalásos riton
rendezni.

27) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar
jogszabźiyok, ktilönösen a2013. évi V. törvény (Ptk.) szabá|yai, a szerzőijogról sző|ő |999.
évi LXXVI. tĺirvény, az információs önrendelkęzési jogľól és az információszabadságról
szőIő 2011. évi CXII. tĺirvény, Magyarország he|ý önkormányzatakő| szó|ő 2011. évi
CLXXXIX. törvény, valamint az á||anhźntartásra vonatkozó és a tárgykört szabályoző egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkez ései az iranyađóak.

Az önkormányzato|aa sztlmított kĺiltségek fiiggvényében, a kisvárosok esetében az a|acsolyabb, a 20.000 Ífĺ

lakosságszám feletti középvárosok szerződésęibe a magasabb összeg kerül.
5



BM/ /fOL4.

IX. Vegyes ľendelkezések

28) Felek rogzítik, hogy a jelen - 4 folyanatos sorszámozással ellátott oldalból és 1
feđőlapból źr||ő _ Megállapodás 5 eredeti példanyban készĹilt amelyből 2 péIďźny az

onkormanyzatot,3 példány a BM-et illeti meg.

29) Felęk jelen Megállapodást annak elolvasása és éľtelmezése után, mint akarafukkal
mindenbenmegegyezőt jóvĺáhagyóIaga|áirtźk.

Budapest,2015. ....... "...."

Belůigyminĺsztéľĺum

Jogi ellenjegyzés:

BM Peres Képviseleti és Szeľződés Előkészítő
Főosztály

Kelt . .. ..., 2015. év ............ hónap' .. .. .

napJan

Pénzügyi ellenj egyzés :

BM PénzĹigý Erőfonás-gazdálkodásr
Főosztály

Kelt . ....., 20|4, év .......... hónap ......
napJan

Készült: 5 példányban,

Kapjak:
1. pld BM Támogatas-koordinációs Főosztály
2. pld Partner
3. pld Parher
4. pld BM Pénziigý Eróforrás-gazdálkodási Főosztlály
5. pld: BM Peres Képviseleti és Szęrzĺĺdés Előkészítő
Főosztaly

Polgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenj egyzem:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

Dr. Kovács Gabriella
a|jegyző
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Pénzügyileg ellenj egyzem:

Pĺíris Gyulané
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