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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testületnek az előterjesztés
mestársvalását.

Tisztelt Képviselő-testůilet!

I. Tényállás és a dtintés taľta|mának ľészletes ismertetése

A FővárosíKözgýIés a 604/2016. (Iv.27.) szttmíhatźrozatával és a Főváľosi Városrehabilitációs
Keret fe|haszná|ásának szabá|yaíről szóló 27l20I3. (IV.18.) Főváľosi Közgytílési rendelet a|apjźn a

Fővárosi onkormányzat a kerületi önkormányzatok számtta köztęrületek komplex megrijítására és

közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósittstrapáIyázatot hirdetett meg tÉR_roz
KözterĹiletek komplex megújítása (,,A'' proglam) címen.

A Budapest Főváros VIII. keľülęt Jőzsefvźĺrosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
Kópviselő-testtilete a |2912016. (VI.02') szźlműhatźrozatćlban úgy döntött, hogy részt kívĺín venni
fenti pályázaton és felkérte a Rév8 Zrt..t, készítse elő a Palotanegyed további komplex fejlesztését
céIző ,Eutópa Belvárosa Progľam-III. üteme,'tárgýpá|yázati dokumentációt.

A Képviselő-testtilet a 2|412016. (K.10.) szźmí határozatában elfogađta az ,,Eurőpa Belváľos
Progľam III.'' elnevezésű projekt elemeit, tervezett költségeit, valamint a projekt megvalósításában

részt vevő egyĹittmfüödő partneľeket.
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A Fővárosi Közgýlés a 44112017. (tV.5.) szźtmu határozatában megállapította a támogatásokat,
amely aIapjźn az onkormányzat számära bruttó 350.000.000,- Ft támogatást ítélt meg a

,,P alotanegyed, Európa B elváro sa Pro gram III.'' elnevezésií proj ektre.

A Képviselő-tęsttilet a I09l20I7. (V.1 1,) szám,ű hatźrozatában elfogadta a meýtélt támogatást és

döntött a Fővárosi onkormányzat és a Jőzsefvtrosi onkormźnyzat között kötendő Egytittműködési
Megállapodásról, melyről a Fővárosi Közgytĺlés 9611201-7. (VI.21 .) szźmuhatározatźlban d<jntött. A
Megállapođás Felek részerő| 2017 ' augusztus 1. napján aláiré.sľa kerĹilt.

A Képviselő{esttilet a I09/20I7'(V.11.) számú határozatäban döntött a projektben részt vevő
együttműkodő partnerekkel (tĺíľsasházak, civil szervezetek) kötendő megállapodások, szerzőđésęk
előkészítéséről is. A határozat 1. b) pontjźlban fog|a|tak alapján a projekt teljes megvalósítási
költsége 721.565.613 Ft, melyből 350.000.000 Ft f<íváľosi támogatás, 142.021.858 Ft arésztvevő
partnerek önľésze és229,543.755 Ft cinkormányzatisajźlt fonásból tevődik össze.

Mindezek alapján a páIyázat megvalósítása és a Támogatási Szerződés megkötése érdekében
sztikséges a Pźtlyázati felhívás 8.2 ponda szerinti dokumęntumok benyújtása, melyek előkészítése,
összeállítása folyamatban van.

Az elfogadott pá|yázati dokumentációban szereplő tźnsasházak tájékoztatása megtörtént a pálrytnat

sikeres e|biráIásárőI és az igényelt támogatás megítéléséről, továbbá a megva|ósítás tervezett
üteméről és az e|számolások tervezett rendjéről.

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) 2016 novemberében kelt nýlatkozatában jeIezte

egy{ittműköđési szándékát a Palotanegyed felvirágoztatása érdekében. A pá|yázatban kidolgozott,
nem beruházási célú, közösségépítő és identitáserősítő pľogramok az Egyestilettel közösen
kerĹilnének megvaló sításra.

II. A beteľjesztés indoka

e. rÉn_roZpáIyázatmegvalósítźsához és az e|nyerttźmogatás felhasználtsához szükséges, hogy
a Pźiyázatí felhívás 8.2. pontjában foglaltak a|apjźn, amennyiben az onkormźnyzat a tźmogatást
más kedvezméĺyezettnek továbbadja, az éintettek között szükséges kĺjtelezettségvállalást is
tarta|maző együttműködésről megállapodást kötni, mely a Támogatásí Szerződés megkötésének
feltétele.
A Képviselő-testtilet döntése szükséges a pźiyźzaton elnyert támogatás más kedvezményezett
szźtmára valő tltađtlsáról, valamint ezen szeÍvezetekkel kötendő együttműködési megállapodás
tartalmi elemeiről ( 1 . és 2. számu melléklet) az alábbíak szerint:

- aZ onkormányzat Egyittmíiködési Megállapodást kot a páIyźnatba bevont tźrsashźzakkal a
Fővárosi onkormányzat á,|ta| megítélt 350.000.000 Ft összegű tĺímogatásból a
közterületekhez kapcsolódó ingatlanok megújítása és tewezése projektelem megvalósítására
jutó 12I.249.906 Ft támogatás továbbadásźrőI és legfeljebb 20.77l.951 Ft önkormányzati
saját forrás biztosításárő|, illetve az ĺisszegek Támogatási Szetződés keretében való
folyósításáról a Fővárosi onkormányzat és a Józsefuárosi onkormányzat között kötött
EgyĹittműködési Megállapodásban vźi|alt kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az elfogadottpźůyázati dokumentációban szereplő megújuló ingatlanok (társasházak) száma
13 db, melyek a pá|yázati döntést követően is vá|tozat|an tartalommal kerülnek
megvalósításra.

- az onkormányzat Együttműkodési Megállapodást köt a Civilek a Palotanegyedért
Egyesülettel a Fővárosi onkormĺínyzat áItaImegítélt 350.000'000 Ft összegű támogatásból a

nem beruházási cé|u, közosségformálő projektelemek megvalósítására jutó 5.500.000 FĹ

támogatás továbbadásáról és legfeljebb 5.500.000 Ft önkormányzati saját forľás 
Á

biztosításáról, illetve az osszegek Tiímogatásí Szerződés keretében való folyósításáról 
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Fővárosi onkormányzat és a Jőzsefvźrosi onkormányzat között kötött Együttműködési
Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése éľdekében.

A programelemek részletes, végleges műszaki tarta|ma és a részletes, támogatási összegekľe
vonatkozó feltételek az onkormányzat és a fenti együttműköđő partnerek között k<jtenđő

Támogatási Szerződés keretében kerülnek pontosan ľögzítésre és szabályozásta.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása
A döntéssel az onkormányzat teljesíti a ľÉn_roZ pźiyázatban ęIőírt kötelezettségét. A döntés
cólja, a ľÉn_roz pá|yäzat keretében elnyert 350.000.000 Ft támogatási összegből a
közterületekhez kapcsolódó ingatlanok megújítása és tervezése projektelemek megvalósítása
céljából összesen I21.249.906 Ft-ot apá|yázatba bevont társasházak. mint egyĹittműködő paľtnerek
tészéte történő źtadźsa a Képviselő-testtilet |09l20I7. (V.11.) szźtm,Ú hatáłozatában foglalt
legfeljebb 20.77I.951 Ft önkormányzati saját forrás biztosítása mellett; a nem beruházási célú,
közösségformáló projektelemek megvalósítása céljából 5.500.000 Ft-ot a Civilek a Palotanegyedért
Egyesiilet, mint egytittműködő partner tészére történő átadäsa a fenti számi hatźrozatban foglalt
legfeljebb 5.500.000 Ft önkormáĺyzati saját fonás biztosítása mellett. A költségek fedezete a
pá,|yázatitźlmogatás, illetve az onkormányzatiönrésza11605 címenbiztosított.
A pénzeszköz átadása a Fővárosi onkoľmányzatta| kotendő Támogatási Szerződés aláíľása után
esedékes.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő{estĺ'ilet döntését a Magyarország helyi önkoľmányzatairól szőIő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdése a|apjánhozzameg.

Kérem az alábbí hatźr o zati j avasl at el fo gad ás át.

Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testůĺlet úgy dönt' hogy

1. a Fővárosi Közgyűlés 441l20I7.(ľV.5.) sziímú határozatźnak 2. számu mellékletében a

,,Palotanegyed, Európa Belváľosa Program III.'' elnevezésű projekt megvalósitásáta megítélt
350.000.000 Ft összegí ttmogatásból a köztęrĺiletekhez kapcsolódó ingatlanok megújítása
és tervezése projektelemek megvalósítása céljábóI 121.249.906 Ft-ot a páIyázatba bevont
tźlrsasházakrészére, mint egyĹittműködő paľtnerek számára átad és legfeljebb 20.77I.95I Ft"

önkormźĺnyzatí saját fonást biztosít, illetve a nem beraházási célú, közösségťormáló
projektelemek megvalósítása céljából 5.500.000 Ft-ot a Civilek a Palotanegyedért Egyesület
tészére, mint együttműködő partner szźtmára átad és legfeljebb 5.500.000 Ft önkormányzati
saj át forrást biztosít.

Felelős: polgármester
Hatándő 2017. szeptember 7.

2. a) a ,,Palotanegyeđ, Európa Belvárosa Program III.'' elnevezésű pľojektbe bevont
tfusashźzahka| a hatfuozat 1. pondában foglalt projektelemek megvalósítására
EgyĹittműködési Megállapodást köt.

b) elfogadja ahatźrozat 1'. számu mellékletét kepező a ,,Palotanegyed, Európa Belváľosa
Pľogram III.'' elnevezésu projekt közterületekhez kapcsolódó ingatlanok megújítása és6 ł
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tervezése projektelemeinek megvalósítására társasházakkal kötendő EgyĹittműködési
Megállapođás főbb 1'arta|mai elemeit és felhatalmazzaaPolgármestert aĺnak a|źitásźra.

Egyben felhata|mazza a Polgármestert az EgyĹittműködési Megállapodás tervezetének és

annak esetleges móđosításainak aláírására, amennýben aZ nęm érint önkoľmrínyzati
forľásbevonást, határidő módosítást, valamint nem eredményezi az elfogadott program
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hatáť'd(5: 2017. szeptember 30., az esetleges móđosításokat követően azonnal

3. a) a Civilek a Palotanegyedért Egyesülettel (szék'lrely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.,

statisztikai számjel: |8|96607-9499-529-01, adősztml,: 18196607-|-42) a,,Palotanegyed,
Európa Belvárosa Pľogram III.'' elnevezésú projekt, a hatźrozat 1. pondában foglalt
proj ektel emeinek megvaló sítás ára E gyüttműkodési Megállapodást köt.

b) elfogadja ahatározat 2' számí mellékletét képező a ,,Pa1otanegyed, Európa Belváľosa
Program III.'' elnevezésu projekt nem beruházási céIu, közösségformáló projektelemeinek
megvalósítására kötendő Egytittműködési Megállapodás főbb l.arta|mai elemeit és

f elhatalmazzaaPo|gźrmestertannaka|tirására.

Egyben fe|hata|mazza a Polgármestert az Egyittmíiködési Megállapodás tervezetének és

annak esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati
foľrásbevonást, hatáľidő módosítást, valamint nem eredményezi az elfogadott program
el emeinek lényeges tarta|mi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 , szeptember 30,, az esetleges módosításokat követően azonrla|

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Rév8 Zrt.,Pénzíigyi Ugyosztály

**p"",r; t,tĺl,
a,.s[iŁev'M.;."

képviselő

sztus 28.

Attila
alpýlgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

a
/ /// \k Uwy/^ł/ ą 7
dr. Mészár Erika

aljegyz(5
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előterjesztés ]. számú melléklete

PARTNERI EGYÜTTMÍjxonnsr MEGÁLLAPoDÁS
Támogatásban ľészesített projektek megvalósításáľa

1. Pľeambulum

1.1. Budapest Főváros onkormányzata a Fővárosi Varosrehabilítációs Keret felhasználásának
szabályaiľól szóIő f712013. (rv.l8.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint és a Fgy. Kgy. 60412017.
G\r.27 ') számiĺhatźlrozataalapján 

',A) 
Varosrehabilitáció keretében megvalósuló köztertiletek komplex

megújítása'', valamint ,,B) Ktizösségi célú városrehabilitáció prograď' tárgy6 pá|yázati felhívást tett
közzé a kerületi önkormányzatok varosrehabilitációs munkáinak támogatására ľÉn_roz címmel (a
továbbiakban: PáIyévati Felhívás), amelyľe a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testiilete a 2I4lfO1,6. (xI.10.) számu
hatźrozatźxal elfogadott ,,Európa Belvárosa program III.'' (a továbbiakban: EUB III.) elnevezésrí
páIyázatot nffitott be.

ĺ'2. A benyújtott pćiyázat hianytalanul tarla|mazta aTáĺsasházak2O76.jú1ius 29-én onkormányzat
felé benyújtott páIyázati dokumentáciőját, amelyet az onkormányzat Képviselő-testtilete a 21412016.
(xI. 1 0') számu hatźtrozatttban elfogadott'

1.3. Budapest Főváľos onkormányzata a 44I/2O17. (rV'5.) Főv.Kgy' száműhatźrozatával döntött
arról, hogy az onkormányzat részére összesen 350.000.000 forint összegú vissza nem térítendő
támogatást nyujt a PáIyázati Felhívásban megfiatározottak szerinti módon.

|..4. Budapest Fővaľos onkormányzata az 967120|7, (VI.21.) Főv.Kgy. számuhatározatáva|, az
onkormányzat Képviselő-tęstülete a I09lf0I7' (V'lI.) számű határozatával elfogadta a köz<jttiik

. létrejövő Együttmúkĺidési megállapodást (a továbbiakban: Önkormányzati Együttmfüödési
Megállapođás).

1 .5 . AZ EUB III. progľam megvalósítá stlra a pźiyázatban együttműkĺidő partneĺek az alábbi paľtneri
együttműkodési megállapodást (a továbbíakban: Megállapodást) kotik:

2. Szeľződő felek

egyľészľől

Budapest Fővráros VIII. kenilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzaQ
Postacím: 143l Budapest Pf.: i60
Székhely: l082 Budapest, Baross utca 63-67.
Azonosító szźlm (torzs-szétm):7 3 57 I 5
Adószám: 1 5 7 3 57 | 5 -2-42
Aláíľásra jogosult képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester
Szám7avęzető péĺulntézet neve: K&H Bank Zrt.
Száĺnlaszám: I 0 4033 87 -0002 8 5 97-00000000

másrészľőI

l.Társasház, Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 43.
Postacím:
Szél*rely:
Azono sító s zám (cégj e gy zét.szám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

'+í.



Számlav ezető p énzintézet nev e:

Szám1aszźtrrt

2.Társasház, Budapest VIII. keľĺilet, Baľoss u. 45.
Postacím:
Székhely:
Azono sító szám (cé gtr e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Szám7av ęzető p éruintézet neve :

Száĺnlaszám:

3.Táľsasház, Budapest VIII. kerĺilet, Hoľánszlcy u. 19.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselőj e:

Számlav ezęto pénzintézet neve :

Száln]'aszám:

4.Táľsasházo Budapest VIII. keľület, József krt. 81.
Postacím:
Székhely:
Azono sító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Szźlm7av ezęto p éĺuiĺtézet ĺev e:

Szám7aszám:

S.Táľsasház, Budapest vltr. keľület, Máľia u. 6.
Postacím:
Székhely:
Azono sító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláíľásľa j ogosult képviselőj e:

Szám7av ezető p éĺuintézet neve :

Száĺĺ.laszám:

6.Táľsasház' Budapest vlil. keľület, Máľia u. 16.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláíľásra j ogosult képviselőj e:

Száln],av ezető péĺuintézet neve :

Száĺnlaszám:

7.Táľsasház, Budapest VIII. kerĺilet, Máľia u. 19.
Postacím:
SzékÍrely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásľa j o gosult képviselőj e:

Száttlav ezető pénzintézet neve :

Száĺĺ.iaszźrrt

rye



8.Társasház, Budapest VIII. keľĺĺlet, Rłikk Szi|áľd u. 17.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Szátĺ.i,av ezęto p énziĺtézet neve:
Szám7aszźm:

9.Társasház, Budapest VIII. keľiilet, Szentkiľályi u. 34.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Sztĺrl7av ezętó p éĺuintézet neve :

Szźniaszám:

10.Táľsasház, Budapest VIIL kerĺilet, ülĺi ĺt rs.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Számlav ezęto p éĺuintézet neve :

Szźnĺiaszttm:.

1l.Táľsasház, Budapest VIII. keľĺilet, Vas u. 2/b.
Postacím:
Szél1rely:
Azonosító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Szánlav ezető p éĺuiĺtézet neve :

Sztłm7aszám:

l2.Táľsasház, Budapest V[I. keľület, Vas u.3.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gy zékszćłm) :
Ađőszám:
Aĺáírásra j ogosult képviselőj e:

S záml avez e t(5 p énzintézet neve :

Számlaszám:

l3.Táľsasház, Budapest VIII. keľület, Vas u. 7.
Postacím:
Szélňely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Szánlav ezętő pénzlĺtézet neve:
SzélmJaszźtm:

továbbiakban együtt: Felek között

4+



3. Az egyiittmíĺktidés tárgya

3'1 Jelen Megállapodás aLákásáva| a Felek megállapodnak abban, hogy az EI.]B III. program
elkészítésę és megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni.

3.2 Az Önkormányzat a fl4lfo16, (XI.10.) számu képviselő.testülęti határozatával döntött arról,
hogy az EUB III. program keretében aTársasházakkal egyiitt kíván mfüödni és ezen program keľetében
a jelen Megállapodás mellékletétképező és attól elválaszthatatlan dokumentációban foglalt felújítási
munkára legfeljebb cisszesen 142.02I.857 forint összegű vissza nem térítenđő, a Felek között kötęndő
Támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szeľződés) szerinti eljrárásrendben folyósítandó
tovább adott támogatással járul hozzá.

3'3 A továbbadott támogatás megegyezik a benyrijtott pá7yázat tárgyának (felújítási munkának)
megfelelően az elszttmolásra benýjtott szálĺt]ák összegének S\oÁ.ával, de legfeljebb a megítélt
támogatás összege.

3.4 Jelen Megállapodás cé7ja az ELIB III. program kerętébęn a jelen Megállapodás męllékletét
képezi5 felújítási munka megvalósítása, valamint az a|lhoz megítélt támogatási összeg folyósításáĺa és
felhasználás tlra írźnyulő Támogatási Szerződés előkészítésę.

3.5 Ajelen Megállapodás mellékletét képezi, és a Felekľe kotelező érvényíi aTársasházakpä|yázata
és mindęn olyan tanulmány, (hatósági) engedély, vélemény, mííszaki és pénztigyi terv és tartalom,
nyilatkozat és egyéb dokumentum, valamint ęzek módosításai, amelyet a Társasház a pá|yázat
mellékleteként benyújtott, amelyek fizLkai értelęmben nem keriilnek csatolásľa a jelen
Megállapodáshoz.

3.6 Felek rögzítik, hogy az onkormányzat a támogatźłst a Társasháanak tovább adja, így jelen
Megállapodás - aPáIyázatiFęIIllvás 8.2. pontjában foglaltak alapjćn_ az ÖnkormányzattaL kötendő
Támogatási Szerződés feltételétil szabott egyiĺttműkodésről szóló megállapođás és kötelezettségvállalás.

4. Ktitelezettsé gvállalás

4.I A Társasházakkotę|ęzęľtsége, hogy a PáIyázati Felhívás szerinti szĹikséges feltételeket 2017.
szeptember 29-ig teljesíti, valamint jelen Megállapodás elfogadásaról a Társasház tźrsasházi
koz gýlés en hatźlr o zatot hoz,

4.2 A Társasház vá|Ialjajelen Megállapodás 4.3' poĺtjában foglalt az onkormányzatta| kötendő
Támogatási Szeľződés megkötéSéhez, a PáIyźtzatí Felhivás 8.2. pontja szerint szükséges fęltétęlek
legkésőbb 2017. szeptember 29.ig l'orténő teljesítését, jelen Megállapodás alálrásź.ĺ és az eÍthez
kapcsolódó előkészítési költségek fedezętének bínosítását.

4.3 APáLyázati Felhívás 8.2. pontjában foglalt feltétęlek az a|ábbiak:
,,A Társashá z bínosítja
- pénnigyi tartalom: pľojekt pénnlgyi táblázata, pénzügyi terve, tételes költségvetési kiírás,
beźrazott, ľészletes koltségvetéssel
- az énntętt ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát és helyszínrajzát
(TAKARNET.bőI kinyeľt példany elegendő);
- műszaki leírást, a tervezeÍÍ, munkák részletes bemutatásával, Ięlĺásával;
- építési engeđélyhez kötött tevékenység esetén a jogerős hatósági (rekonstrukcióra, felujításľa,
építésľe, bontásra, telekalakításra jogosító) engedélyeket, és az azo7<hoz tartoző
tervdokumentáciőkat;

. településképi bejelentési e|jźráshoz kötött tevékenység esętébęn: legalább építési engedély szintti
tervdokumentáció építészeti munkarészét (tervrajzok M 1:100, részletľajzok M 1:10, M 1:5
léptékben, látványtervek), valamint miĺszaki leíľást a hiteles helyreállításhoz szfüséges eredeti
állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként aľchív terv, archív kép, történeti leírás),
településképi bej elentés tudomásul vételéľől sző|ő ígazo|ás másolatát.''
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4.4 Amennyiben a jelen Megállapodás 4.3. pontjában szereplő kötęlezettségek a Társasház
hibájából adódóan nem teljesüInek, ezáItaI a Felek kozött kötendő Támogatási szerződés nem kerül
megkotésre, ez esetben a jelen Megállapodás 3.2. pontjában szereplő továbbadott támogatás hattťryźt
veszti és az onkormányzat nem vállal kötelezettséget a megítélt támogatás Társashźyrészére történő
binosítására. A Tarsasház tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés megkĺitésének hianyában
nincsen lehetőség a projekt előkészítési költségeinek aTársashőz részérę történő megtérítésérę sem.

4.5 A Társasház vá||a|ja, hogy a Támogatási Szęrződés megkötése esetén legalább a Pá|yázati
F elhívás előíľás ai a|apj źn szfü s é ges tár sashází önerő ö s sze gét bilro sítj a.

4.6 Az Önkormányzat kotelezettsége, hogy a támogatás folyósításának feltételéiL szabott az
Önkormányzatok kozott kötendő Támogatási Szeľződés megkötéséhez szfüséges fęladatokat az
ź.JtaIában elvárható legnagyobb gondossággal ęllássa.

5. Az egyĺĺttműködés ĺdőtaľtama és menete

5.1. Jelen Megállapodás hattůya a Felek által történő alákása napján kezdődik, és a Felek közötti
Támogatási Szerződés megkötésének napjáig tart. A Fęlek az EUB III. progľam megvalósítása során
kötelesek egyiittműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve azE|IB III. pľogľamban vállalt
kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni' a teljesítéshez szükséges információt megadni.

5.2. Felek a jelen Megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív kommunikációs
tevékenységet vé geznek

5'3. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás á|taI nem érintett kéľdésekben együttmfüödnek, és
mindęn lényeges kérdésről, illetve vá|tozásrő| tájékońatják egymást.

5.4' Felek rogzítik, hogy a páIyźnat ütemezését a Fővárosi onkormányzathatározza meg. Ezen
titemezés kęľetében együttműkcĺdik az onkormányzat és a Tarsasház az a|ábbitábIázatban foglaltak
szerint:

ok tóber novemoeÍ december tanuar február mi trous áoriIis
hét hét hé hét hét

|ER-KÖZ plźlyázat keretei ( F(Nórosi és a tózsefvĺárosi
)nkormőnv zdt kiizijtti meoőlldoodómk. szerződésck|

nÉrsdshłźzdt érintő mególlapdósok, szerződések és lelodotok

Társoshtźzi közgyiílési hotározat meghozatala az Együttműködési

Mlesá||aoodás és az abban vá||aĺt köte|ezettsések e|fogadásáró|

A Pá|yázati Fe|hívás 8.2. pontja szerinti rész|etes anyagok
eĺkészítése, benVúitása (2017'szeptember 29-ie)
A ||.2. fog|a|t feltéte|ek teljesítését követően az EgyüxmĹIködési

Meąállapodós a|áírása
Az |'5' pontban fog|a|t támogatási szeĺződés meBkötését követően

a Pa rtenerekke| Tá m oqatá si sze rződ és meskötés e ita ':.

A l|.4. pontban fog|a|tTsZ a|apján vdllolkozúsĺ szeződés
megkötése (Kivite|ező, vá||a|kozó,szakértő) és a kivite|ezés IW

ÜUMunkák kivite|ezése és e|számo|ás benyújtása ||.4. pontban fogĺaI

Tý aIapián (e|számo|ás Ieekésőbb 2019. december 15-is)

P áýa:at Ie b onyolítósa és ijteme:ése

5.5. A Felek rogzítik, hogy a Tarsasház az egyes feladatokat az a|ábbiakszerint |átja eI:

A) A Pá|yázati Felhívás 8.2. pontja szerint az onkormányzatok között kötendő Támogatási
szęrződés megk<itésének feltételéül szabott ľészletes anyagot (pl. tervek, engedélyet költségtervezet,
tulajdonosi hozzájáruIás) legkésőbb 20|7. szeptember 29-igigyfélfogadási időbenbenýjtja digitálisan,
illetve papír alapon a Rév8 Zrt. irodájtlbaĺ.
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B) A hiánýalanul benyújtott ľészletes dokumentumok alapján a Felek aIáir1ák jelen Megállapodást
legkésőbb 2017. ok<tőber 5-ig'

c) A Főváľosi Önkormányzat és a kerületi onkormányzat közötti Támogatási Szerződés
megkötését követően Felek egymás között Támogatási Szerződést kötnek.

6. E gyéb ľendelkezések' felfĺiggesztő tételek

6.1. Amennýben az onkormányzatiEgyúttmfüodési Megállapodás és jelen Megállapodás között
ellentmondá s vaÍI) aZ onkormány zati Egyuttmllködési Megállapodásban foglal tak az irányadőak,

6.2. A Társasház a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, tervísmertetés, lakossági
fórum, stb.) köteles feltiintetni azt a téný, hogy a Pľojekt Budapest Főváros onkormanyzatának
támogatásźtvalvalósul meg (,,A pĄekt Budapest Főváros támogattĺsával a TER-KOZ pa|yázat
keretében valósul meg.'').

6.3. Amermyiben atámogatásbólmegvalósuló tevékenység(ek) aközbęszęrzésekról szóló 2015. évi
CXLIII. törvény hatá|ya a|átartozík(nak), úgy aTtlrsasház köteles a megfelelő kozbeszerzésí eljárást
lefolytatni és dokumentálni.

6.4. A jelen Megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Felek
a 2013 . évi V. törvény (Ptk.) és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tartják iľányadónak.

6.5. Jelen Megállapodást a Felek köztis megegyezéssel íľásban, bármikor módosíthatják, illetve
megszüntethetik. A Megállapodást bármelyik fél, rendes fęlmondással 30 napos határidővęl, indokolás
nélkiil, a másik fé|hez lntézett és címzett, ígazo|t módon eljuttatott, egyoldalú ĺy1Iatkozatáva|
megsztintetheti.

6.6. Felek ľögzítik, hogy ezen Megállapodás .... oldalon és .... db erędęti egymással megegyező
tartalmú példányban készült azzaI, hogy a Megállapodást armak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkalmindenben megegyezőt jővtlhagyólag írtákaIá. A jelen Megállapodáshozťlzikai értelemben
nem csatolt, de ajelen Megállapodásban hivatkozott mellékletek a Megállapodás elválaszthatatlan
részeit képezik.

Melléklet: A TÉR-KO Z pźńyázatkeretében benyújtott dokumentáció

Budapest, 2017. ......

Buđapest Főváros VIII. kerület
Józs efu árosi onkormányzat

dr. Kocsis Máté
polgármester

Jogi szempontból ellenj e gyzem:.

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző



Aláírás dátuma:

Péĺztigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
gazdaságivezető

A]áírás dátuma:

Paľtnerek:

1. Társasház Tarsasház Társasház

Baross u. 43.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Baľoss u. 45.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Hoľánszky u. 19.

képvise1etében

P.H.

AIáírás dátuma:

4. Tźrsasház 5. Ttlrsasház 6. Társasház

Józsefkrt.81.
képviseletében

P.H.

Mária u. 6.

képviseletében

P.H.

Mária u. 16.

képviseletében

P.H.

,AU

Aiáírás đátuma: AIáíĺás dátuma: Aláírás dátuma:



9.7. Társasház

Máriau. 19.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Rökk Szilárd u. 17.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Szentkirályi u. 34'

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

10. Társasház 11. Társasház lf . Tttrsasház

Ullői út l8.
képviseletében

P.H.

AIálĺás dátuma:

Yasu.2./b
képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Vas u. 3.

képviseletében

P.H.

Aláíľás dátuma:

/,,
il-,



13. Taľsasház

Vas u. 7.

képviseletében

P.H.

Aláíľás dátuma:
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egyľészľől

előterjesztés 2' számú melléklete

Egyiittműktidési Megállapodás

amely létrejött

a Budapest Főváros VIIL kerület Józsefuárosĺ Onkoľmányzat,
(a továbbiakban: Onkoľ mányzat),

(székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67., adőszám: 15735715-2-42,
törzskönyvi azonosítószźlm..735115; statisztikai számjel: 157357I5-84II-32I-0I; képviseli:

dr. Kocsis Máté polgármester),

másľészľől
Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület,

mint a továbbadott támogatás címzeĄe (a továbbiakban: Egyesület)
(székhely: 1088 Budapest, Lőńnc pap tér 3. III. em. 9.; aďőszźm: 181196607-1-42;

képviseli. .......)

továbbiakban együtt: Felek között

az,,Pa|otanegyed, Európa Belvárosa Pľogram III.'' címĺi
városrehabilitációs pľoj ekt megvalĺósításáľa.

1. Pľeambulum

1.l.Budapest Főváros onkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret fe|használásának
szabźiyairől szóló 2712013. (rV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint és a Fgy. Kgy.
604120|7. (Iv.27.) számu határozata a|apján,,A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló
közterĹiletek komplex megújítása'', valamint ,,B) Közösségi célú városľehabilitáció progľam''
tátgytlpá|yázati felhívást tettkózzé a kerületi ĺinkormányzatok városrehabilitációs munkáinak
tźtmogatźsára rÉn-roZ címmel,.amelyre a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) Képviselő-testtilete a 2I4lf0l6. (K.10.)
szźlműhatźrozatźxal elfogadott ,,Európa Belvárosa program III.'' elnevezésúpźłlyázatot nyújtott
be.

I.2. A Fővárosi onkormányzatKözgytílése 44Il2O17. (rV.5') Főv. Kgy. száműhatározatával
döntott arról, hogy a Józsefuĺírosi onkormányzatrészéte a jelen egyĹittműködési megállapodás
mellékletét kepezt5 és attól e|vá|aszthatatlaĺ páIytnati dokumentációban foglalt
városľehabilitációs pľojekt megvalósításźthoz legfeljebb 350'000.000 Ft összegű vissza nem
térítendő támo gatáss a| j áru| hozzá.

I.3.Az onkormányzat a 10912017 . (V.1 1.) számu képviselő-testĹileti hatátozatával a 350.000.000
Ft osszegű fővárosi támogatást elfogadta és a Főváľosi onkormźnyzattaI egytittmúködési
megállapodást k<jtött.

|.4.Az Egyesület 20|6. novemberében kelt' jelen együttműködési megállapodźls 2. sz. mellékletét
kepező száĺdéknýIatkozat szęrint kinýlvánította az száĺdékát, hogy az ,,Európa Belváros
progIam III.'' (a továbbiakban: Program) címiĺ program megvalósításában együtt kíván
működni az onkorm tĺnyzattal.

2. Az együttműkiidés táľgya



2.1 Jelen együttműködési megállapodás a|źtirásáva| a Felęk megállapodnak abban, hogy az l.I.
pontban szereplő ,,Európa Belvárosa program III.'' városľehabilitációs program előkészítése és
megvalósítása érdekében együtt kívánnak miíködni, ktilönös tekintettel az aIźlbbi nem
beruházási célú, közösségformáló pľojektelemek előkészítésébęn és megvalósításában:

a) a ,,Mi Büszke Bródy Sándor utcaiak'' program'
b) a,,Megélt Töľténelem Program'',
c) Civil Fesztivál,

me|yhez az onkormányzat legfeljebb 11'000.000 Ft összegű vissza nem téľítendő, az
Egyesülettel kotendő Támogatási Szerződés szerinti eljárásľendben folyósítandó tovább adott
támo gatás s aI j tru| hozzá.

2.2. JeIeĺ egyĺittműködési megállapodás céIja a nyertes páIyázat megvalósítására, va|amint az
ahhoz megítélt támogatási ĺisszeg ťeIhasznáIásríľa irányuló Támogattsi Szerzodés előkészítése.

3. Kiitelezettségvállalás

3.I. Az Egyesület váI|alja,hogy az 1.1. pont szerinti Program és a 2.I. szerinti projektelemek
előkészítésében és megvalósításában az onkormźnyzattal egyĹittműködik. Az Egyesiilet
vźila\ja,hogy az onkormányzat és a Fővárosi onkormányzatkozott, a jelen együttműkodési
megállapodás szerinti Program megvalósításáraIétrejovő szetződés megkötését követően az
onkormányzatta| Támogatási Szerződést köt, melyben az egytittműködés és az ęIszámo|ás
részl etes szab áIy ait r o gzítik.

3,2. Az Egyesület vállalja

- a 2.! pontban meghatáľozott projektelemeket az onkoľmányzatta| egyĹittműködve
kido|gozzaésmegvalósítjaazalźbbiakszerint:

- a,,Mi Büszke Bródy Sándor utcaiak'' projektelem keretében vtůLa|ja lakossági forum
megszervezését, he1ý kiskereskedelmi-, kisvállalkozői tevékenység élénkítését cé|zó
pľogramok szervezését; közteriileti akció megszervezését; az ltca kereskedelmi,
szolgáltatási hagyományainak, tradícióinak felkutatását; fellépést aZ egységes
arculatának kialakítása éľdekében;

- a ,,Megélt Történelem Pľogram'' projektelem keretében vźi|alja lakossági forum
megszervezését, a programban részt vevő társasházak helytörténet kutatásainak
támogatźstú; a programbanrésztvevő társasházakhelytörténeti éľtékeit bemutató táblźIk
egys é ges fo rm ai ki al akítás át ; új s étaútvo na| kíalakitás át;

- a Civil Fesztivál projektelem keretében váIIaIja nagyobb szabású renđezvények,
koncertek lebonyolítását;

- az egyiittműködési megállapodás tźłgya szerinti pľojektelemekben váIla|ja a ki.ilönböző
események, renđezvények holnapj ĺín való megjelentetését.

3.3. Felek rogzítlk és tudomásul veszik, hogy amennyiben a3.1. pont szerinti, az onkormányzat
és a Fővárosi onkormányzatközött, a jelen együttműködési megállapodás szerinti Program
megvalósítására vonatkozó szerzodés bĺíľmilyen okból nem jön létre, abban az esetben
közötttik Támogatási Szeľződés sem kerülmegkötésre, a Program nem kertil megvalósításra.
A TámogatásíSzerződés megkötés, illetve a Program megvalósítás elmaľadása miatti esetleg
felmerülő bármilyen káigényről a Felek kölcsönösen lemondanak.

4. Az egyiittműkiidés időtaľtama és menete

4.1. Jelen egytittmííködési megállapodás hattt|ya a Felek által történő aIáirásanapjrán kezdődik, és
a Felek közötti Támogatásí szerzodés megkötése esetén tervezetten 2019. december 15-ig,
illetőleg a Pro gľam |ezźr tsźnak napjáig hrt.



4.2. Az onkormányzat jelen egyĹittműködési megállapodásban foglalt Program előkészítés éhez és
végrehajtásához szükséges szakmai egytittműködés koordináciőjárakijelöli:
Rév8 Zrt.
Cím: 1082, Bp. Baross u. 63-67.
E-mail: terkoz@jozsefuaros.hu

4.3. Az Egyesület a jelen egyĹittműk<idési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
megvalósításźůloz szükséges szakmai egyĹittműködés koordináciőjtlrakijelöli:

Cím:
E-mail:

4.4. Felek a jelen egyĹittműködési megállapodás hatáIybalépését k<jvetően egységes, aktív
kommunikációs tevékenységet végeznek, mind az éľintett lakosság, mind a szakma számára
biztosítják a nýlvánosság feltételeit, ezźtlta| törekednek a varosrehabilitációs projekt
társađalmasításáľa.

5. Egyéb ľendelkezések

5.1. Egyesület a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, lakossági fórum, stb.) köteles
felti'intetni azt a téný., hogy a Projekt Budapest Főváros onkormányzatának tĺímogatásával
valósul meg (,,A projekt Budapest Főváros támogatásával a TÉR_Koz paryazat keretében
valósulmeg.'').

5.2.Felek rogzitik, hogy ezen egytittmúködési megállapodás 3 oldalon, ..... đb egymással
megegyező tarta|mu példányban készült, melyet elolvasás és értelmezés után, mint
akaľatukkalmindenbenmegegyezőt jőváhagyő|agirtźtkaIá,

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület
onkormányzat képviseletében
képviseletében
dr. Kocsis Máté

po1gármester

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyz(5

Fedezete: ...... Dátum: Budapest,

P énzügyileg ellenj egyzem :

+
le



Páris Gyulĺĺné
gazdaságívezeti5
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