
egyľészľől

előterjesztés ]. számú melléklete

Együttmiĺktidési Megállapodás

amely létrejött

a Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat,
(a továbbiakban: Onkoľ mányzat),

(székhely: 1 082 Buđapest, Baross u. 63 -67 ., adőszźml: I 57 3 57 I 5 -2-42;
törzskönyvi azonosítószźnĺl:735715; statisztikai szźtmje|: 157357I5-84|I-32I-0I; képviseli:

dr. Kocsis Máté polgármester),

másľészľől
Tisztviselőtelepi onkoľmányzati E gyesiilet,

mint a továbbadott támogatás címzett1e (a továbbiakban: Egyesiilet)
(székhely: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 30.; adőszám:19657765-I-42;

képviseli: ............)

továbbiakban egyĹitt: Felek közott

a 
''TER-EPITOK'' 

című

váľosľehabilitációs pľoj ekt megvalósít ására.

1. Preambulum

l.l.Budapest Fővaľos onkormányzata a Fővárosi Városrehabilitációs Keret fe|haszntĺIásának
szabá|yairől szóló 2712013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint és a Fgy. Kgy.
604120l]. (Iv.27.) szźlmű hatźlrozata alapjźn ,,A) Városrehabilitáció keretében megvalósuló
közteľĹiletęk komplex megújítása'', valamint ,,B) Közosségi célú varosrehabilitáció program''
tárgyűpźiyźľ'ati felhívást tęttközzé a kerĹileti önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak
támogatására ľÉn-rcoZ címme|,.ame1yre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkormányzat (a továbbiakban: onkormźtnyzat) Képviselő-testĹilete a 2|312016. (XI.10.)
számihatározatával elfogadott ''TÉR_ÉpÍľor _ Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai közteľület
megújítása és funkcióvá"Itásď, elnevezésű pá|yźnatot nffi tott be'

1.2. A Fővaľosi onkormányzat Közgyu|ése 44|12017. (IV.5.) Főv. Kgy. számu határozatáva|
döntött arról, hogy alőzsefvárosi onkormányzatrészere a jelen együttműködési megállapodás
mellékletét kepezi5 és attól elvźtIaszthatatlaĺ pa|yźnati dokumentációban foglalt
városrehabilitációs pĄekt megvalósításához legfeljebb 40.000.000 Ft összegú vissza nem
téľítendő támo gatáss a| járuI hozzá.

I.3.Az onkormányzat a I|0l20I7 . (V.1 1 .) szrĺmú képviselő-testĺileti hatátozatával a 40.000.000 Ft
összegií fővárosi támogatást elfogađta és a Fővárosi onkormányzattal egyĹittműködési
megállapodást kötott.

|.4.Az Egyestilet 2016, november 18-án kelt, jelen együttműkodési megállapodás 2. sz. mellékletét
képező szándéknyi|atkozat szęrint kinýlvánította az szándékát, hogy a ''ľÉR-ÉpÍľor _
Tisztviselőtelep Bláthy ottó utcai köztertilet megujítása és funkcióváltásď' (a továbbiakban:
Program) címii progľam megvalósításában együtt kívĺán mrĺködni az onkormányzattal.

2. Az együttmííködés tárgya
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2.1 Jelen együttműködési megállapodás a|źlirźsával a Felek megállapodnak abban, hogy az I.I.
pontban szereplő ''ľÉR-ÉpÍToK'' városrehabilitációs progľam előkészítése és megvalósítása
érdekében egyutt kívánnak működni, a nem bęruhźĺzźsí célú, közösségformáló projektelemek
(közösségi és kultuľális rendezvények) előkészítésében és megvalósításában, me|yhez az
onkormányzat|egfe|jebb l.500.000 Ft összegű vissza nęm térítendő, azBgyesülettel kötendő
Támogatási Szerződés szerinti eljárásrendben folyósítandó tovább adott támogatássa| járu|
hozzá.

2.2. Je|en egytittmiíkodési megállapodás cé|ja a nyertes pźiyazat megvalósítására, va|amint az
aŁlhoz megítélt támogatási összeg felhasznáIására irányuló TámogatásiSzerzodés előkészítése.

3. Kötelezettségvállalás

3 .1 . Az Ę8Yesület vá||a|ja,hogy az 1 . 1 . pont szerinti Program előkészítésében és megvalósításában
az onkormáĺyzattaI egytittműködik. Az Egyesiilet vá|Lalja, hogy az onkormányzat és a
Főviíľosi onkoľmányzat kozott. a jelen egytittműködési megállapodás szerinti Program
megvalósítására |étrejovő szerződés megkötését követően az onkormĺínyzattaI Támogatási
Szerződést k<it, melyben az egyittműködés és az ę|szźlmolás részletes szabályaitrögzítik.

3'2. Az Egyesület vźllalja az 2.7 pontban meglatározott projektelemeket az onkormányzatta|
egytĺttműködve kidolgozzaés megvalósítja. Az egyittműködési megállapodástárgya szerinti
projektelemekben váIIaIja a ktilönböző események, rendezvények holnapjan való
megjelentetését.

3.3. Felek rogzitík és tudomásulveszik, hogy amennyiben a3.|. pont szerinti, az onkormányzat
és a Fővárosi onkormźnyzatközĺltt, a jelen együttmúködési megállapodás szeńnti Pľogram
megvalósítására vonatkoző szerződés bármilyen okból nem jön létre, abban az esetben
közötttik Támogatási Szerződés sem kerül megkotésre, a Program nem kerül megvalósításra.
A TámogatźsiSzerzőďés megkötés, illetve a Program megvalósítás elmaradása miatti esetleg
felmerülő bármilyen kárigényľől a Felek kölcsönösen lemondanak.

4. Az együttmĺĺkiidés időtaľtama és menete

4.1 . Jelen együttműködési megállapodás hatźiya a Felek áIta| torténo a|áírásanapjánkezdődik, és
a Felek kozötti Támogatási szerződés megkötése esetén tervezetten 2019, december 15-ig,
illetőleg a Pro gram |ezźr ásának napjźig tart.

4.2. Az onkormányzat jelen egytittműködési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
végľehajtásához szükséges szakmai egyĹiltműködés koordinációjarakijelöli:
Rév8 Zrt.
Cím: 1082, Bp. Baross u.63-67.
E-mail: terkoz@jozsefuaľos.hu

4.3. Az Egyestilet a jelen együttműködési megállapodásban foglalt Program előkészítéséhez és
megvalósításához sziikséges szakmai egyĹittműkodés koordináciőjárakijelöli:

Cím:
E-mail:

4.4. Felek a jelen együttmúködési megállapodás
kommunikációs tevékenységet végeznek, mind
biztosítják a nyilvánosság feltételeit, ezá|tal
társadalmasítására.

hatá|yba|epését kĺjvetően egységes, aktív
az énntett lakosság, mind a szakma számáĺa
törekednek a városrehabilitációs projekt
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5. Egyéb rendelkezések

5.1. Egyesület a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, lakossági fórum, stb.) köteles
feltĹintetni azt a téný, hogy a Projekt Budapest Főváros onkormanyzatźnak támogatźsáva|
valósul meg (,,A pľojekt Budapest Főváros támogatásával a ľÉR_roz paryazat keretében
valósul nreg.'').

5.2.Felek rogzítĹk, hogy ezen együttműkodési megállapodás 3 oldalon, ..... db egynással
megegyező tartalmú példányban készült, melyet elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt j óváhagyó|ag irták a|á.

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület
Onkormäĺyzat képviseletében
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgármester

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimán Eđina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyző

Fedęzete: ...... Dátum: Budapest,

P énzigyi|eg ell enj egyz em :

Páris Gyuláné
gazdaságivezető
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