
előterjesztés 1. számú melléklete

PARTNERI EGYÜTTMUxonnsr MEGÁLLAPoDÁS
Támogatásban ľészesített pľojektek megva|ósításáľa

1. Pľeambulum

1.1. Budapest Főváros onkoľmányzata a Fővárosi Vaĺosrehabilitációs Keręt felhasnlźiásźnak
szabźiyairó| sző|ő 27 1201 3 . (IV' l 8.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint és a Fgy. Kgy. 604ĺ2017 .

G\r .27 .) szźlmtĺhattrozata a|apjáĺ,*Ą) Varosľehabilítáció keretében megvalósuló közterületek komplex
megújítása'', valamint ,,B) Közösségi célú városrehabilitáció program'' tárgyí páIyázati felhívást tett
kozzé a kenileti önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak tćlmogatására ľÉn_rcoz címmel (a
továbbiakban: PáIytnati Felhívás), amelyre a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuarosi
onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat) Képviselő-testülete a fI4lf0|6. (XI.10.) számí
hatźrozatźnal elfogadott ,'Európa Belvárosa plogram III.'' (a továbbiakban: EUB III.) elnevezésű
p á|y ázatot nyúj tott b e.

|.2. A benyújtott pá|yázat hianytalanul tarta|mańa aTársasházak2}Ií.július 29-én onkormányzat
felé benyujtott páIyázati dokumentáciőjźń, amelyet az onkormányzat Képviselő-testülete a 21412016'
(xI. 1 0.) száml,s' határozatában elfo gadott.

1.3. Budapest.Főváros onkormányzata a 44I/2oI7. (rV.5.) Főv'Kgy. számuhatározatával dĺjntött
arról, hogy az onkormáĺyzat részéľe összesen 350.000.000 forint összegií vissza nem térítendő
támogatást nyújt a PáIyázati Felhívásban meg}latározottak szerinti módon.

L...4. Budapest Főváros Önkormányzata az 967120|7, (VI.21.) Főv.Kgy. számu határozatáva|, az
onkormányzat Képviselő-testülete a I09l20I7. (V'11'.) számi hattrozatával eIfogađta a k<jzöttiik
létrejövő Együttműkĺidési megállapodást (a továbbiakban: onkormányzati Egytittműködési
Megállapodás).

1.5. Az EUB III. program megvalósítástlra apáIytlzatban egyiittműkodő partneľek az a|ábbipartneri
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodást) kĺitik:

2. Szeľződő felek

egyľészről

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
Postacím: 1431 BudapestPf.: 160
SzékJrely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Azonosító szám (töľzs- szám):1 3 57 I 5

Adószám: 1 5 7 3 57 Í 5 -2-42
Aláírásľa jogosult képvíselője: dr. Kocsis Máté polgármester
Szárĺiav ezető pénzintézet neve : K&H Bank Zrt.
Számlaszźtm: 1 04033 87-00028597-00000000

másľészľől

l.Táľsasház, Buđapest VIII. keľület, Baľoss u. 43.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám):
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:
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S zám|av ezető p éruintézet neve :

Száĺ.i'aszám:

2.Táľsasház, Budapest VIII. kerüIeto Baľoss u. 45.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Szántlav ezető p énzintézet nev e:

Számlaszám:

3.Táľsasházo Budapest VIII. keľiilet, Hoľánszlĺy u. 19.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásľa j ogosult képviselőj e:

Szźĺĺnlav ezető p énziĺtézet neve :

Számlaszám:

4.Táľsasház, Budapest VIII. keľü|et, József kľt. 81.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cég egy zékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Száĺn7av ezető péĺuiĺtézet neve :

SzámJaszám:

S.Táľsasház, Budapest VIII. keľü|et, Máľĺa u. ó.
Postacím:
Szék1rely:
Azonosító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselőj e:

Száĺůav ezető pénzintézet ĺev e:

Szám7aszám:

ó.Táľsasház, Budapest VIII. keľiileto Máľia u. 16.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Szániav ezető p énziĺtézet neve :

Szánlaszám:

7.Táľsasház' Budapest VIII. keľii|et' Máľia u. 19.
Postacím:
Széklrely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszttm) :

Adószám:
Aláírásľa j ogosult képviselőj e:

S zámJav ezető p éruiĺtézet neve :

Szán]'aszám:
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8.Táľsasház, Budapest VIII. keľü|et, Rtikk Sziláľd u. 17.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Ađószám:
Aláírásľa j ogosult képviselőj e:

Szám7av ęzętő p énzintézet nev e:

Szám7aszám:

9.Társasház, Budapest VIII. keľĺilet, Szentkiľályi u. 34.
Postacím:
SzéłÍrely:
Azono s ító szám (c é gtr e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásľa j ogosult képviselőj e:

S zám7av ezető p énzintézet nevę :

Szám7aszám:

lO.Táľsasházo Budapest VIII. kerület, tlloi ĺt ts.
Postacím:
Székhely:
Azono s ító szám (c é g egy zékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

S zámlav ezető p énzintézet nevę :

Szám]aszám:

ll.Táľsasház, Budapest VItr. keľii|et, Vas u.2/b.
Postacím:
Székhely:
Azono sító szám (cégj e gy zékszám) :
Adószám:
Aláírásľa j ogosult képviselőj e:

Szám7av ęzető p éruintézet nęve :

Szárriaszám:

l2.Táľsasház, Budapest VIil. keľĺilet, Vas u.3.
Postacím:
Székhely:
Azono sító szám (cégj e gy zékszźlm) :
Adószám:
Aláíľásľa j ogosult képviselőj e:

S zám7av ezető p énziĺtézet neve :

Szám7aszétm:

l3.Társasház, Budapest VIII. kerĺilet, Vas u. 7.
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (cégj e gyzékszám) :
Adószám:
Aláírásra j ogosult képviselőj e:

Számlav ezeto p énzintézet neve:
Szám7aszám:

továbbiakban egyĹitt: Felek kózott
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3. Az együttműktidés tárgya

3'1 Jelen Megállapodás atákáséyal' a Felek megállapodnak abban, hogy az EUB III. pľogpm
elkészítése és megvalósítása érdekében együtt kívánnak műkodni.

3.f Az onkormányzat a 214ĺ2016. (xI.10.) számú képviselő-testületi határozatával döntött arról,
hogy az EUB III. progľam keretében aTtrsasházakkal együtt kíván működni és ezęn pľogľam keretében
a jelen Megállapodás mellékletétképező és attól elválaszthatatlan dokumentációban foglalt felujítási
munkára legfeljebb összęsęn I4f .02I.857 forint összegú vissza nem térítendő, a Felek közĺjtt kötendő
Támogatási szęrződés (a továbbiakban: Támogatásí Szerződés) szerinti eljarásrendben folyósítandó
tovább adott támogatással járul hozzá,

3.3 A továbbadott támogatás megegyezik a benýjtott páIytzat tárgyźnak (felujítási munkánĄ
megfelelően az eIszámolásra benýjtott száĺl.iák összegének 50oÁ-twa1, de legfeljebb a megítélt
támogatás összege.

3.4 Jelen Megállapodás céIja az ELIB III. program keľetében a jelen Megállapodás mellékletét
képező felujítási munka megvalósítása, valamint az a|thoz megítélt támogatási összeg folyósításáľa és
felhasználásaľa irányuló Támo gatási Szerződés előkészítése.

3.5 A jelen Megállapodás mellékletét képezi, és a Felekre kötelező érvényii a Társasházakpá|yázata
és minden olyan tanulmány, (hatósági) engedély, vélemény, múszaki és pénzĹigyi tęrv és tartalom,
nyílatkozat és egyéb dokumentum' valamint ezek módosításai, amelyet a Társasház a pźtIyázat

mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerĹilnek csatolásľa a jelen
Megállapodáshoz.

3.6 Felek rögzítik, hogy az onkorrnányzat a támogatást a Társasháznak tovább adja, így jelen
Megállapodás - aPá|yázatiFęI|.llvźts 8.2. pontjában foglaltak a\apjćn _ az onkormányzattal kĺjtendő
Támogatási Szerzódés feltételéül szabott együttmiĺködésről szóló megállapodás és kötelezettségvállalás.

4. Kiitelezettségvállalás

4.1 A TáĺsasházakkőteLezettsége, hogy aPá|yźzati Felhívás szerinti szükséges feltételeket 2017.
szeptember 29-ig teljesiti, valamint jelen Megállapodás elfogadásaľól a Társasház társasházi
kĺiz gyűlés en határ ozatot hoz.

4,2 A Társasház váIlaIjajelen Megállapodás 4.3. pontjában foglalt az onkormányzatta7 kötendő
Támogatási Szerződés megkĺitéséhez, a PáIyźtzati Fe|Íĺvás 8.2. pontja szerint szükséges feltételek
legkésőbb 2017, szeptember 29-ig tortéĺo teljesítését, jelen Megállapodás aláktsát és az eÍthez
kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének bínosítástt.

4.3 APá|yázatí Felfuvás 8.2. pontjában foglalt fęltételek az alábbiak:
,,A Társashá z binosítj a
- pénzügyt tartalom: pľojekt pénnlgyi táb|ázata, pénnlgyi terve, tételes költségvetési kiíľás,
beáĺazott, részletęs koltségvetéssel
- az énntett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajđoni lapjának másolatát és heIyszinrajztlt
(TAKARNET-bőI kinyert példány elegendő);
- műs zaki l eírást, a terv ezett munkák részl etes b emut atás áv aI, |eíĺ ésáv aI;
- építési engedélyhez kötott tevékenység esetén a jogerős hatósági (ľekonstrukcióra, felujításra,
építésre, bontásra, telękalakításra jogosító) engedélyeket, és az azot'hoz hrtoző
tervdokumentációkat;

- településképi bejelentési eljaľáshoz kötött tevékenység esetében: legalább építési engedély szintű
tervđokumentáció építészeti munkaľészét (tervľajzok M 1:100, rész|etrajzok M 1:10, M 1:5

léptékben, látvánýervek)' valamint műszaki leíľást a hiteles helyreállításhoz szfüséges eredeti
állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás),
településképi bej elentés tudomásul vételéről sző|ő igazo|ás másolatát.''
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4.4 Amerľryiben a jelen Megállapodás 4.3. pontjában szereplő kĺjtelezettségek a Tĺársasház
hibájából adódóan nem teljesü|nek, ęzá7tal a Felek között kötendő Támogatási szęrződés nem kerül
megkötésľe, ez esetben a jelen Megállapođás 3.2. pontjában szereplő továbbadott támogatás hatáIyát
veszti és az onkormányzat ĺem vállal kötelezettséget a megité|t támogatás Taľsasház tészére töľténő
bińosítźsára. A Tarsasház tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szeľződés megkötésének hiányában
nincsen lehetőség a projekt ęlőkészítési költségeinek aTársasházrészére töľténő megtérítésére sem.

4.5 A Tarsasház váIla|ja, hogy a Támogatási Szerzőđés megkĺitése esetén legalább a Pá|yázati
ľelhívás előíľásai a|apjárĺszfikséges tärsashźni önęrő összegét biztosítja.

4.6 Az onkormányzat kötelezettsége, hogy a támogatás folyósításának feltételéüI szabott az
onkormányzatok kózőtt kötendő Támogatási Szerződés megk<itéséhez szfüséges fęladatokat az
á|talában elvárható legnagyobb gondossággal ellássa.

5. Az együttműkiidés időtaľtama és menete

5.1. Jelen Megállapodás hattńya a Felek által történő aIáírása napján kezdődik, és a Felek közcjtti
Támogatási Szerződés megkötésének napjáig tart. A Felęk az EUB III. progľam megvalósítása során
kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve az EUB III. programban vállalt
kötelęzettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez sztikséges információt megadni.

5.2' Fęlek a jelen Megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív kommuníkácíós
tevékenységet végeznek.

5.3. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás á|talnęm éńntett kérdésekben együttmfüödnek, és
mindenlényegeskérdésről,illetveváItozźsrőItájékozlatjákegymást.

5.4. Felek ľögzítik, hogy apáIyázat iitęmezését a Fővárosi onkormányzathatározzameg.Ezen
ütemezés keľętében együttműködik az onkormányzat és a Tźrsasház az a|tbbi ttblázatban foglaltak
szerint:

P dlyázat leb onyolítása és üte me=ése

5.5. A Felek rögzítik, hogy a Táĺsasház az ęgyes feladatokat az a|ábbíak szerint látja el:

A) A Pá|yázati Felhívás 8.2. pontja szęrint az onkormányzatok ktjzött kötendő Támogatási
szęrződés megkcĺtésének feltételéiil szabott részletes anyagot (p1. tervek, engedélyek, k<iltségtervezet,
tulajdonosi hozzájárulás) legkésőbb 20L7 . szeptember Z9-igigyfélfogadási időbenbenyújtja digitálisan,
illetve papíľ alapon a Rév8 ZrI. irodájtlbaĺ,

"fu7

október nove moe r decembeí ĺanuar február marctus áoriIis
hé hét hét hét hét hét hét

2

rÉn-roz pőlyúzot keretei ( FővlźÍosÍ és o !ózsefvúrosi
Ö nkoÍmánv zat közötti meąólloDodósok, szerződések)

T!źrsosh.źzdt érintő megóIlopodósot szerződések és feladatok

1

Társashdzi kozgyĹil ési hatórozot me ghozoťolo az Együttműködési

Mesá||aoodás és az abban vá||aĺt kötelezettsések e|foeadásáról
Ą Pályázati Fe|hívás 8.2. pontja szeđnti rész|etes anyagok

3|készítése' benVúitása (2017.szeotember 29-is}

A ||.2. fog|a|t feltéte|ek te|jes ítését követően az EgyĺittmĹlködési

Meąállopodás a|áÍrása

Ą

Az l'5. pontban fog|a|t támogatasi szeződés megkötését köVetően

l Pa rtenerekkel Tó m oaatá si sze Rődés meskötése
;ł I

1! 1

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

Munkák kivite|ezése és e|számo|ás benyújtása |l'4. pontban fog|a|1

TSZ aIapián (elszámolás leskésőbb 2019. december 15-ie)
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B) A hiánýalanulbenyújtott részletes dokumentumok alapjĺán a Felek aláírjákjelen Megállapodást
legkésőbb f0I7. okIőber 5-ig.

C) A Fővárosi onkormĺányzat és a kęrületi onkormányzat kozöttí Támogatási Szerződés
megkötését követően Felek egymás között Támogatási Szerződést kötnek.

6. Egyéb ľendelkezéseko felfüggesztő tételek

6.1. Amennyiben az Onkormányzati Együttmiĺködési Megállapodás és jelen Megállapođás kozött
ellentmondásvan, az onkormányzati Együttműkodési Megállapodásban foglaltak azirtnyadóak.

6.2, A Társasház a kommuníkációs aktivitása során (sajtóközlemény, tervismertetés, lakossági
fórum, stb.) k<iteles feltiintetni azt a téný, hogy a Pľojekt Budapest Főváros onkormányzatának
támogatásźxal valósul meg (,,A projekt Budapest Főváľos támogatásźxal a TER_KoZ páIyázat
keretében valósul meg.'').

6.3. Amennyiben a tiámogatásból megvalósuló tevékenység(ek) a közbeszerzésekről szőLő 2015. évi
CXLIII. törvény hatá|ya aIátartozik(nak), úgy aTársasház köteles a megfelelő kőzbeszerzési eljárást
lefolytatni és dokumentálni.

6'4. A jelen Megállapodásban nem vagy nem kellő részletességge| szabáIyozott kéľdésekben a Felek
a2OI3. évi V. torvény (Ptk.) és a magyaĺ jog egyéb rendelkezéseit taltják iľányađónak.

6.5. Jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel írásban, bármikor módosíthatják, illetve
megszüntethetik. A Megállapodást bármelyik fél, renđes felmondással 30 napos határidővel, inđokolás
nélkiil, a másik féIhez lĺúézętt, és címzett, igazo|t módon eljuttatott, egyoldalú ĺylIatkozatáva|
megszüntetheti.

6.6' Felek rögzítik, hogy ezenMegáIlapodás .... oldalon és ...' đb eredeti egymással megegyező
taľtalmú példányban készült azza|, hogy a Megállapodást annak ęlolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyóLagírtźk'alá. Ajelen Megállapodáshozťlzikaiértelemben
nem csatolt, de a jelen Megállapodásban hívatkozott mellékletek a Megállapodás elválaszthatatLan
részęit képezik.

Mellék1ęt: A TÉR-KO Z pá|yázat kęretében benýjtott dokumęntáció

Budapest, 2017. ......

Budapest Főváros VIII' kertilet
Józsefu áľosi onkormánvzat

dr. Kocsis Máté
polgármester

Jogi szempontból ellenj e gy zem:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző
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Aláírás dátuma:

Pénzĺigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
gazdaságivezető

A]áírás dátuma:

Partneľek:

1. Társasház 2. Társasház 3. Társasház

Baross u. 43.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Baľoss u. 45.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Horánszlryu. 19.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

4. Tfusasház 5. Tarsasház 6' Társasház

Józsefkrt.81.
képviseletében

P.H.

Mária u. 6.

képviseletében

P.H.

Mária u. 16.

képviseletében

P.H.

A]áírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:

,AU
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Társasház 8. Tfusasház 9. Tarsasház

Mária u. 19.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Rokk Szilárd u. 17.

képviseletében

P.H.

A1áírás dátuma:

Szentkiľályi u. 34.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

10. Társasház 11. Társasház rf. Társasház

Ülloĺ ĺt ts.
képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

Vas u. 2./b

képviseletében

P.H.

Alálrás dátuma:

Vas u. 3.

képvíseletében

P.H.

A]áírás dátuma:

ŕ

%,
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13. Társasház

Vas u. 7.

képviseletében

P.H.

Aláírás dátuma:

"{,
trb
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előterjesztés 2. számú melléklete

E gyüttmiĺkłi dés i Me gállap o d ás

amely létrejött

egyľészľől
a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkoľm ányzat,

(a továbbiakban: onkoľ mány zat),
(székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63.67., ađőszám: 15735715-2-42;

törzskönyvi azonositószźm:735715; statisztikai számje|: 157357|5.847I-32I-01; képviseli:
dr. Kocsis Máté polgármester),

másrészľő|
Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület,

mint a továbbadott támogatás cimzeĄe (a továbbiakban: Egyesület)
(székhely: 1088 Budapest, Lőrinc paptér 3. IIL em.9.; adószĺĺm: 181196607-1-42;

képviseli. ..............)

továbbiakban egyĹitt: Fęlęk között

az,,Pa|otanegyed, Euľópa Belváľosa Pľogľam III.'' című
váľosrehabilitációs proj ekt megvalósít ására.

1. Pľeambulum

l.l.Budapest Főváros onkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret ťe|haszná|źtsának
szabá|yairől szóló 27l20I3. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint és a Fgy. Kgy.
60412017 . (Iv.27 .) számt határozata alapján,,A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló
kozteniletek komplex megújítása'', valamint ,,B) Közĺisségi célú városrehabL|itáciő program''
tárgyűpá|yźnati felhívást tettkozzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak
tźlmogatására ľÉn_roZ cimme|, amelyre a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormányzat (a továbbiakban: onkormźĺnyzat) Képviselő-testtilete a 21412016. (K.10.)
szźlmíhatározatáva| elfogadott,,Európa Belvárosa proglam III.'' elnevezésupáIyázatot nyújtott
be.

I.2. A Fővárosi onkormányzatKözg.yrílése 44I|2OI7. (IV.5.) Főv. Kgy. számuhatźrozattlva|
döntött arról, hogy aJőzsefvfuosi onkormtnyzatrészéręajelen együttmfüödési megállapodás
mellékletét képező és attőI e|vźůaszthatat|an páIyázati dokumentációban foglalt
városrehabilitációs projekt megvalósításához legfeljebb 350.000.000 Ft összegú vissza nem
térítendő támo gatás s a| j áruI hozzá.

I.3.Az onkormányzat a I09l20I7, (V.11.) számú képviselő-testtileti határozatźxal a 350.000.000
Ft összegíí fcívárosí támogatást elfogadta és a Fővárosi onkormáĺyzattal egytittműködési
megállapodást kötött.

|.4.Az Egyesiilet 2016. novemberében kelt, jelen együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét
képező szándékný|atkozat szerint kinýlvánította az szźndékát, hogy az,,Európa Belváros
progÍam III.,' (a továbbiakban: Program) című program megvalósítźsäban együtt kíván
működni az onkorm ányzattal.

2. Az együttműktidés tárgya
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2.1 Jelen egyĹittműködési megállapodás a|áirtstxa| a Felek megállapodnak abban, hogy az 1.I.
pontban szereplő ,,Európa Belvárosa program III.'' városrehabilitációs program előkészítése és
megvalósítása érdekében egyĹitt kívánnak múködni, kĹilönös tekintettel az alábbi nem
beruhtzásí célú, közösségformáló projektelemek ęlőkészítésében és megvalósításában:

a) a ,,Mi Büszke Bróđy Sándor utcaiak'' program'
b) a,,Megélt Történelem Program'',
c) Civil Fesztivál,

meIyhez az onkormányzat legfeljebb 11.000.000 Ft összegű vissza nem térítendo, az
Egyesülettel kötendő Támogatásí Szęrzódés szerinti eljarásrenđben folyósítandó tovább adott
támo gatás s aI j áru| hozzá.

2.2. JeIeĺ együttmiíködési megállapodás céIja a nyeľtes páIyázat megvalósítására, valaĺlint az
abhoz megítélt támogatási összeg fe|hasznźiźlsára iľĺínyuló TámogatźsiSzerzőđés előkészítése.

3. Kiitelezettségvállalás

3.1. Az Egyesület vźilalja,hogy az 1.1. pont szeľinti Program és a2.|. szeńnti pľojektelemek
előkészítésében és megvalósítástlban az onkormányzatta| egyĹittműködik. Az Egyesület
vá||alja,hogy az onkormányzat és a Fővárosi onkoľmányzatközott, a jelen egytittműködési
megállapodás szerinti Progľam megvalósításáralétrejovő szeruődés megkötését követőeĺ az
onkormányzattaI Támogatási Szerzodést köt, melyben az egyĹittmfüödés és az e|szźtmolás
részl etęs szab á|y ait r ö gzítLk.

3.2. Az Egyesület vá|Ia|ja

- a 2'1 pontban meghatározott projektelemeket az onkormtnyzatta| egytittműködve
kiđolgozza és megvalósítja az alábbiak szerint:

- a,,Mi Büszke Bródy Sándor utcaiak'' projektelem keretében vallaIja lakossági forum
megszervezését, helý kiskereskedelmi., kisvállalkozói tevékenység élénkítését célzó
programok szervezését; közterületi akció megszervezését; az vtca kereskedelmi,
szo|gá,Itatási hagyományainak, tradícióinak felkutatását; fellépést az egységes
ar culatának ki al akítás a érdekéb en ;

- a ,,Megélt Történelem Program'' projektelem keretében vźl|a|ja lakossági fórum
megszervezését, a programban részt vevő társasházak helýorténet kutatásainak
tämogatásźi; a progľamb anrészt vevő társashźnakhelýörténeti értékeit bemutató táb|źLk
egys é ges foľmai kíalakitás át ; új s étaútvo nal ki al akítás át ;

- a Civil Fesztívál projektelem keretében váI|a|ja nagyobb szabású rendezvények,
koncertek lebonyolítását;

- az egyĹittműködési megállapodás tátgya szerinti projektelemekben váIla|jaa kĺilĺjnböző
események, rendezvények holnapj án va|ő megjelentetését.

3.3. Felek rogzít1k és tudomásul veszik, hogy amennyiben a 3.1. pont szerinti, az onkormáĺyzat
és a Fővárosi onkormányzatkozött, a jelen együttmiĺködési megállapodás szerinti Program
megvalósítására vonatkoző szetzodés bármilyen okból nem jön létľe' abban az esetben
kozöttiik Támogatási Szerződés sem keriilmegkötésľe, a Program nem keľĹilmegvalósításra.
A Támogatási Szerződés megkötés, illetve a Program megvalósítás elmaradása miatti esetleg
felmerĹilő bármilyen kárigényről a Felek kölcsönösen lemondanak.

4. Az egyiittmĺĺktidés ĺdőtaľtama és menete

4.1. Jelen egyĹittműködési megállapodás hatáIya a Felek źńtaltorténő alźtírásanapjánkezdődik, és
a Felek közötti Támogatási szerzođés megkötése esetén tervezetten2019. december 15-ig,
i l 1 ető l e g a P ro gram |ezár źsénak napj aí g tarI'.
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4.2. Az onkormányzat jelen egyĹittmúködési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
végrehajtásához szükséges szakmai egyĹittműkĺjdés koordínáciőjátrakijeloli:
Rév8 Zrt.
Cím: 1082, Bp. Baross u. 63-67.
E-mail: terkoz@jozsefuaros.hu

4.3. Az Egyesület a jelen együttműkodési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
megvalósításához szükséges sza|wlai együttmiíkodés koordináciőjźtrakijeloli:

Cím:
E-mail:

4.4. Felek a jelen egyiittműködési megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív
kommunikációs tevékenységet végeznek, minđ az érintett lakosság, mind a szahna számźĺra
biztosítják a nyilvánosság feltételeit, ezáItal torekednek a városrehabilitációs projekt
társadalmasitźsźra.

5. Egyéb ľendelkezések

5.1. Egyesület a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, lakossági fórum, stb.) köteles
felttintetni azt a tényt, hogy a PĄekt Budapest Főváľos onkoľmányzatának támogatásáva|
valósul meg (,,A projekt Budapest Főváros támogatásával a TER_KoZ pá|yazat keretében
valósulmeg.'').

5.2. Felek rogzítLk, hogy ezen együttmúködési megállapodás 3 oldalon, ..... db egymással
megegyezo tartalmú példányban készült, melyet elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukk al mindenb en m e ge gye zőt j őv áhagy őLag írták aIá.

Budapest, 2017.

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

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mésziíľ Erika
aIjegyző

Fedezete: ....... Dátum: Budapest,

P énzĹigýleg ellenj egyzem :

-*

lr

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
    

fazekasnevl
Írógép
12



Páris Gyuláné
gazdaságívezeto
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