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Képvi se lő-tes tület!

Efó'zmé11yek

A Fő\'árosi Közgyü lés a Fő\"á ros i Városrehabil itációs Keret felhasználásáról szóló 27/2013.
(IY. l 8.) számú Főv . Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva. TÉR_ KÖZ cím en
pályázatot hirdetett 20 l 6. máj us 11-ei kezdettel kerületi önko rmányzatok számára a
közterületek komp lex megúj ítására ( .. A„ program ) és közösségi cél ú városrehabi litác iós
programok megvalósítására ( .. B·· program).
A Ké pv i se l ő -t est ü l e t az 523/20 16. (X l. 8.) ök. számú határozatában (1. számú mellék/el) arról
dö ntött. hogy a Budapest Főváros Önko rmányzata által meghirdeten TÉ R_KÖZ 20 16 ..B"·
Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterül etek komplex meguj 1tasa c1mu
városrehabilitációs célú pályázati fe lhívásra a .. Rákos út terei·· címmel pályázatot nyújt be.
A benyújtott pályázat alapján a Fővárosi Közgyü lés 20 17. április 5-i ülésén döntött a kerületi
önko1m ányzatok számára a Városrehabilitác iós pályázat támogatásainak elosztásáról.
me lynek keretén be lül a .. Rákos út terei·· cí mü pályázatunk 100.000.000.- Ft összegű
támogatásban részesült.
A benyújtott pályázati elemek közül kettő . a Rákos úti Szakrende l ő e l őtti terü let. va lami nt a
Wesse lényi utca és az ott lévő Tenn e l ő i piac ként műk ödő terület felúj ítása került nevesítésre.
mint támogatandó elem.
A 976/20 17. (VI.2 1.) Főv . Kgy. határozatával. Yalam int a Képvise l ő-tes tü l e t
388/20 17.(Y l.06.) ök. számú határozatával (2. s:::ámú 111elléklel) ~ ! fogad ás ra került
Együtt m űködés i Megállapodásban (3. s:::ú111ú mellék/el} rögzítésre kerültek a proj ekt
ütemezésének sa rokdátumai. összkö ltsége i bő l a főváros által biztosított. vissza nem té rítendő
támogatás legmagasabb igénybe ve hető értéke ( 100.000.000.- Ft). valamint a projektek fő bb
tartalmi elemei.
A Kép\' i se l ő-tesrül et a pályázat további e l ő kész í téséve l a RUP-15 Kft-t bízta meg. A pályázati
tervek elkészítése j e lentős késéssel kezd ődö tt meg. ezért a Kép\' i selő- testü l et a 263/20 18.
(111.27.) ök. számú határozatáva l (../. számú 111elléklel) a Budapest Főváros Önkormányzatával
megkötött Egy üttműködési Megá llapodást a 2/96-6 1/20 18. iktatószámú előte 1j esztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal módosította (5. s:::ámú 111el!ékfel) .
Az MCS 93 Kft-ve l megkötött 1303/20 18. sz. tervezési szerződés szerint a Tervező által
elkészített e l ső \'áz lattervi egyeztetést k öve tőe n . 20 18 szeptembe rében a feladat a Főép í té szi
Irodáról átkerült a Városgazdálkodási Főo sztá l yra . Ezt kö,·etőe n a Te rvezővel és a

Főpolgárm esteri Hivatallal folytatott sorozatos szakmai egyeztetések szükségessége miatt a
megkötött Együttműködési Megállapodás további módosítása szükséges. A Támogatóval
fo lytatott tárgyalások eredményeként Támogató megküldte részünkre az általuk jóváhagyott,
egységes szerkezetű, módosított Együttműködés i Megállapodás tervezetét (6. számú
melléklet) . Az Együttműködési MegáJlapodás módosításának tervezete szerint a Támogatási
Szerződés megkötésének határideje 2019. április 30„ amelynek feltétele, hogy
Kedvezményezett a Pályázati Felhívás 8.2. po ntjában felsorolt előírásokat teljesítse és a
mellékleteket benyújtsa a Támogatási Szerződés megkötésére irányuló elj árás elindítását
megelőzően, de legkésőbb 2019. március 3 1-ig.

Tekintettel arra, hogy a Tervezővel és a Főpol gármesteri Hivatallal fo lytatott szakmai
egyeztetések már megfelelő ütemben zaj lanak, a fenti határidők tarthatóak. A terveket, azok
Főpo lgármesteri Hivatall al tö rténő végső egyeztetését kö vetően, még a Támogatási Szerződés
megkötését mege lőzően a Képvise lő-testület elő tt ismertetni fogjuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az elő terj esztés megtárgyalására és a határozati j avaslat
szerinti döntés meghozatalára.
Budapest, 20 18. november t.-_~

.. .'·.
Jcrrvt.Á 1'~~
Németh Angela
polgáJm ester

Melléklet:
1. sz. melléklet: 523/201 6. (Xl. 8.) ök. számú határozat
2. sz. me lléklet: 388/201 7.(VI.06.) ö k. számú határozat
3. sz. melléklet: Megkötött Együttműködési Megállapodás
4. sz. melléklet: 263/20 18. (III.27.) ök. számú határozat
5. sz. melléklet: Megkötött Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítása
6. sz. me lléklet: Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának tervezete
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Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett
TÉR_KÖZ 2016 Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása
című városrehabilitációs célú pályázaton elnyert 100.000.000,-Ft támogatás felhasználásáról
szóló Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött Együttműködési Megállapodást az
előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő :

Felelős:

2018. december 11. (elfogadásra)
2018. január 15. (Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának
aláírására)
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!
A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bek.
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1. számú melléklet

523/2016. (Xl.8.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvise lő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett
TÉR_KÖZ 2016 „B" Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex
megújítása című városrehabilitációs célú pályázati felhívásra „Rákos út terei" címmel
pályázatot nyújt be.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2016. november 8. (döntésre)
pályázat benyújtása (a pályázati felhívásban rögzített benyújtási határidőn belül)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5))

(Szavazati arány: 2 1 igen szavazat, egyhangú)

2. számú melléklet

388/2017. (\'1.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvise l ő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros ÖnkollTiányzata által meghirdetett
TÉR KÖZ 2016 Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex
megújítása című városrehabilitác iós célú pályázati felhíváson elnyert J00.000.000,- Ft
támogatásról Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködési megállapodást köt
a 2/47-124/20 17. iktatószámú e l őterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2017. június 30.
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5))
(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros i Városrebabilitációs Keret keretében
Együttműködési

Megállapodás,
amely létrejött

egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata,

mint támogató (továbbiak ban: Támogató)
(cím: l 052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-4 1;
törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-84 11-321-01 képviseli:
Tarlós [stván főpol gárm ester)

más részről a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospa lota, Pestújhely, Újpalota

Önkormányzata,
mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett),
(cím: 1153 Budapest, Bocskai u. l-3. adószám : 15735784-2-42;
törzskönyvi azonosítószám: 735782; statisztikai számjel: 15735784-8411-32 1-0 l
Haj du László polgármester)
továbbiakban egy ütt: Felek között

a „Rákos út te1·ei

"című

képviseli:

városrehabilitációs projekt megvalósítására.

1. Preambulum

1. 1.
Támogató a Főváros i Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló
27/2013. (IV. 18.) számú Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Városrehabilitác ió
keretébe n megvalósuló közterületek komplex megúj ítása", valamint „B) Közösségi cé lú
városrehabil itációs program" tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok
városrehabi litációs munkáinak támogatására (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre
Kedvezményezett a Képviselő-testülete 523/2016 (XI.8.) számú határozatával elfogadott FPH059/1402/2016 ik.'tatószámon és 26. pályázati azonosító számon regisztrált - pályázatot
nyúj tott be.

A pályázati felhívás 8. pontja meghatározza, hogy a Felek Együttmüködési
1.2
Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes ki do lgozását és előkészítését követően
Támogatás i Szerződést kötnek egymással.
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a Kedvezmén yezett részéről a Képviselő -testület 388/2017. (V I.06.) számú
határozata felhatalmazta a Polgármestert a jelen megállapodás a láírására.

1.3 .

Főpolgármestert,
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2. Az

2.1.

együttműködés

tárgya

Jelen megállapodás aláírásáva l Felek megállapodnak abban, hogy

az 2.2. pontban

szereplő projekt előkészítése és megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni.

2.2.
Támogató a 441/2017. (l V.5.) számú Főv.K.gy. határozatával döntött arró l, hogy
Kedvezményezett részére a jelen megállapodás mel lékletét képező és attó l elválaszthatatlan
pályázati doku mentációban foglalt városrehabilitációs proj ekt megvalósítására legfeljebb
100.000.000 forint, azaz Százmillió fori nt összegű vissza nem térítendő, a Támogatási
Szerzj''dés szeripti eljárásrendben folyós ítandó támogatással járul hozzá. Támogató
9i-6„„„.„7.:
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ku lcsfontosságú, a Támogatási Szerződésből e l nem hagyhaló proj ektelemeket, amelyek nélkül
a T ámogatási Szerződés nem köthető meg, melyek a „Rákos út terei '' című város rehabilitációs
projekt esetében a következőek:
Ku lcsfontosságú projektelem
megnevezése:
Wesselényi utca és piac
felújítása.
Bp. XV . Rákos út 77/a sz.
alatti Re ndelőin tézet előtti tér
megúj ítása.

Ku lcsfontosságú projektelem rövid leírása:

A Wesselényi utca és a piac terü lelének rendezése,
őstermelői

piac kia lak ítása, minőségi arculatú árus ító
pavilonok elhelyezése.
Rendelő intézet el őtti tér fe lújítása, gázfogadó míítárgy és
pavi Ionok helyzetének rendezése.

2.3.
Jelen együttműködési megállapodás célja a nye1tes pál yázat megvalósítására, valamint
az ahhoz megítélt támogatási összeg folyósítására és felhasználására irányuló Támogatási
Sze rződés előkészítése.

3. Kötelezettségválla lás

3. 1.
Kedvezményezett kö te lezettsége a Támogatási 8zerzödés megkötéséhez a Pályázati
Felhívás 8.2. pontjában felsorolt feltételek teljesítése és az ehhez kapcsolódó előkészítési
költségek fedezetének biztosítása, a Támogatási Szerződés megkötésé rő l szóló Fővárosi
Közgyi'.í lési döntést mege l őzően legalább 2 hónappal, dc legkésőbb 20 18. január 3 1-ig.

3.2.
Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett álta l benyújtott pályázat a Támogató
tulaj donában álló ingatlan(oka)t é rint.
3.2.1. A Kedvezményezett álta l benyújtott pályázatban foglalt, Támogató tulajdonát
ingatlan(ok) adatai:
a) Helyrajzi száma: (86235)
b) Címe vagy fekvésének pon tos körülhatárolása: Budapesl, XV. kerület, Rákos út
e) Támogató tulajdoni hányada: l/ I
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3 .2.2. A Kedvezményezett köte les a projekt tul~jdonosi hozzájárulás megítéléséhez
szükséges tervdokumentációt a Támogatási Szerződés megkötéséről szóló Főváros i Közgyű l ési
döntést megelőzően legalább 2 hónappal, d e legkésőbb 20 t 8. január 31- el készíteni, és a
Fővárosi Önkormányzathoz tulajdonosi hozzájárulásra benyújtani. A benyújtott dokumentációt
Támogató haladéktalanul elbírálja és dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásának kérdésében.
Ezt elősegítendő Támogató vállalja, hogy Kedvezményezett a 2.2 pontban felsorolt tartalm i
elemekre vonatkozó terveinek vélemén yezésére, fo lyamatos szakmai konzultációra a Budapest
Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán keresztül szakmai egyeztetések
keretében lehetőséget biztosít. ;\ Támogató jelen megállapodás aláírásával - a Fővárosi
Közgyűlés~~J~!f(YJ1 iJ• számú határozata alapján támogatja a fővárosi tulajdont érintő, jelen
megállapodás 2.2 pontjában foglalt projekt megvalósítása céijából a Támogató tulajdonában
lévö 3.2. l . pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában a Támogató által előzetesen jóváhagyott
engedélyezési terveknek megfelelő hatósági engedélyek és egyéb szükséges hozzájárulások
Kedvezményezett által történő beszerzését. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 3.2. I
Fontban megjelölt ingatlan kivitelezési munkálatok elvégzése érdekében történő
igénybevételének feltételei a tulajdonos i hozzájárulásban kerülnek meghatározásra. A 3.2. 1
pontban megjelö lt ingatlanon a beruházással kapcsolatos munkálatokat a Kedvezményezett a
Támogatási Szerződés megkötéséig nem kezdheti meg.

3.2.3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a benyújtott pályázat a Támogató
tulajdonában á lló ingatlan(oka)t érint, a Projekt megvalósítása az ingatla n vonatkozásában
Kedvezményezett oldalán tulajdonjogot nem keletkeztet Kedvezményezett tudomásul veszi,
hogy a Projekt megvalúsílásával létrejövő vagyonnövekmény- el térő megállapodás hiányában
- o lyan arányban kerül a Támogató tulajdonába és az értékét a Támogató olyan mértékben
aktiválja, amely arányban tulajdona az ingatlan, ame lyen a vagyonnövekmény létrejön. Ezen
vagyonnövekmény vonatkozásában a Kedvezményezett semmilyen jogcímen követeléssel nem
é lhet, arra vonatkozólag a jövőben semmiféle igényt nem támaszthat. A Támogató és a
Kedvezményezett - a Projekt megvalósításának esetleges speciális körül ményei re tekintettel e tárgyban további külön megállapodást köthet.
3.3.
Amennyiben a jelen megállapod{1s 3. 1. és 3.2. pontjában fogla ltak nem teljesülnek,
ezáltal a Támogatási Szerzödés 2018. március 31 -ig nem kerül elfogadásra, ez esetben
Támogató nem vállal kötelezettséget az aktuá lis pályázati kiírás keretében megítélt támogatás
Kedvezményezett részére történő folyósítására. Támogatási Szerződés megkötésének
hiányában nincsen lehetőség a Projekt elökészítés i kö ltségeinek Kedvezményezett részére
történő megtérítésére sem.
3.4.
Támogató tudomásu l vesz i, hogy a projekt megvalósítása során a nem tul ajdo nát képező
ingatlanon megvalósuló vagyonnövekmény az érintett ingatlan tulajdonosának vagy
tul ajdonosainak tul aj<lonúba kerül.
3.5.
Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatás i Szerződés megkötése esetén legalább a
Pályázati Felhívás előírása i alapján szükséges kerületi önerő összegét biztosítja a támogatott
munkák projekten belüli arányának megtartásáva l. A Támogatási Szerződés megkötésének
előfeltétele a szükséges önerő rende lkezésre állásának igazolása Támogató felé.
3.6.
Kedvezményezett kötelezettséget vá llal arra, hogy a Támogatási Szerződéshez
szükséges tervek részletes tru'tal mának kido lgozása érdekében Budapest Főváro s
Főpo lgármesteri Hivatal Városépítési Főosztá lyáv al együttmliködik.
3
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4. Az együttműköd és

4. 1.

id őtartama

Jelen együttműködési megállapodást Felek határozott idöre kötik, a Támogatási
20 18. március 31 -ig való elfogadása esetén tervezetten a Projekt lezárásának napjáig.

Szerződés

4.2.
A Támogatási Szet'Ződés megkö tésének fenti
az együttműködést megszüntetik.

határidőig

való elmaradása esetén Felek

4.3.
Jelen Együttműködési Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján,
amennyiben a Megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon írj ák alá, úgy az a későbbi aláírás
időpontjában lép hatályba.

S. Az együttműködés menete

5. 1.
A Támogató a jelen megállapodásban foglal t projekt előkészítése és végrehajtása
érdekében szükséges szakmai együttmüködés főváros i koordinációjára a Budapest Főváros
Főpolgármeste ri Hivatal Városépítési Föosztályátjelöli ki.
5.2.
A Kedvezményezett a jelen megállapodásban foglalt projekt előkészítése és
végrehajtása érdekében szükséges szakmai együttműködés kerületi koordinációjára a
Városüzemeltetési Főosztályát j e lö li ki.
5.3.
Felek a jelen megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív kommun ikációs
tevékenységet végeznek, m ind a lakosság, mind a szakma számára biztosítják a nyilvánosság
feltételeit, ezáltal törekednek a városrehabilitációs projekt társadalmas ítására. Támogató
megb!zásábó l az Urban Oialog Kft. kötelezettséget vállalt a TÉR_KÖZ projektek interaktív
felü leten való megjelenítésére a \'l\\'W.budapcstdialou.hu oldalon. Ezen felületen megjelenílell,
összetett kommunikáció célja, hogy a projekteket szakmai szempontból alaposan, elemzően és
fejlődési folyamatukat követve mutathassa be T ámogató és Kedvezményezett egyaránt úgy,
hogy azok a sajtó számára referenciaként, hivatkozási pontként szolgá lhassanak. A projektek
ber.iutatása által a lakosság is fo lyamatosan é1iesül a T ÉR_ KÖZ keretében zajló fej l esztésekrő l.
~zen kommunikációs tevékenység elősegítésére a Támogató hozzáférést nyújt a honlap üzembe
he lyezését követően ezen a felhasználói felületen a feltö ltött adatok Kedvezményezett részéről
történő hozzáféréséhez és a projekt-készültség alapján azok frissítési lchetöségének
biztosítására az adott projekt befejezéséig, de legkésőbb 20 18. december 3 1-ig.
Kedvezményezett vállalja, hogy a „Rákos út tere i" címlí városrehabil itációs projekt
megvalósításának fö bb fázisait ezen fe lületen megjeleníti.

6. Egyéb rendelkezések
6. 1.
Kedvezményezett a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, tervismertetés,
lakossági fórum, stb.) köteles felti.i ntetni azt a tényt, hogy a Projekt Budapest Főváros
Önkormányzatának támogatásával valósul meg. ( „A projekt Budapest Főváros támogatásával
a TÉR_KÖZ pályázat keretében valósul meg").

Mellékletek
1. Komplett pályázati dokumentáció, amely fizikai értelemben nem kerül csatolásra
je len Együttműködési Megállapodáshoz . /'
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4. számú melléklet

263/2018. (lll.27.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkom1ányzatának
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által
meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 Városrehabilitáció keretében megvalósuló „közterületek
komplex megújítása" című városrehabilitációs célú pályázati felhíváson elnyert 100.000.000,Ft támogatásró l Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött Együttműködési
Megállapodást a 2/96-6 1/20 18. iktatószámú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős :
polgármester
Határidő:
20 18. március 30.
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bek.)
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Képvise l ő-testülete

j
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ikl. szám :

FPH059 /254 - 2 /2018

Budapest Fővárosi V~1rosre habi l itác i ós Keret keretében a röváros i Közgyülés 976/20 17(V l.2 I .)
határozatával jóváhagyott és a 20 16. évi TÉR_ KÖZ púlyázalon tá mogatást nyert 20 17.09.0 1. napján
kelt

Egy üttmű ködés i

Megállapodás 1. sz:-ímú módosítása,
amely létrejött

egyrészről a Bud apest Főváros Önkormányzata,

mint támogató (továbbiakban: Támogató)
(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-4 1;
törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számj el: 15735636-84 11 -321-01 képviseli : Tarlós
lst ván föpolgármestc r)

másrészrő l a Buda pest Főváros XV. Kcriilet Rákospalota, Pestújhely, Új palota
Önkormányzata,
mint kedvezményezett (továbbiakban: Ked vezményezett),

(dm: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. adószám: 15735784-2-42;
törzskönyvi azonosítószám: 735782; statisztikai számjel: 15735784-84 1 1-321-0 1 képviseli: Hajdu
László polgármester)
továbbiakban együtt : Felek között

a „Ri1kos út terei"

J.

című

városrehahilitációs p rojekt megvalósítására.

E lőz mények

l. I. Támogató a f'övárosi Városrehabilitációs Keret fe lhasználásának S7.abályai ról szóló 27/20 13.
(lV.18.) számú Föv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „/\) Városrehabilitáció keretében
megvalósul ó közterületek komplex megújítása", va lamint „B) Közösségi célú városrehabilitációs
program ·' tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormán yzatok városrehabi litációs
munkáinak támogatására (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre Kedvezményezett a Képvise l ő
testülete 523/20 16 (Xl. 8. ) számú határozatával elfogadott - FP H059/1402/20 16 iktatószámon és 26.
pályázati azonosí tó számo n regisztrált - pályázatot nyújtott be.
1.2
A Pályázati felhívás 8. pontja meghatározza, hogy a Felek Egy üttm űködési Megállapodást,
majd az egyes pro_jektelemek részletes kidolgozását és e l őkészí tését követöen Támogatási Sze rződés t
kötnek egymással.
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2. Módosít:ís indolrni

2. 1. Az Együttmü ködési Megállapodás 3.1. pontja alapján Kedvezményezett kötelezetlsége a
Pályázati Felhívás 8.2. pontjában fe lsoro lt feltételek teljes ítése a Támogatási Sze rződés megkö tésérő l
szóló Fővárosi Közgyűlési döntést megelőzően legalább 2 hónappal, de lt::gkésöhb 20 18. január 31 ig. A Kedvezményezett és a Támogató közt folyama tos egyeztetés zajl ik a Projekt készültségi
szintjéről , a Támogatási Szerződé s megkötéséhez szükséges tervek, engedé lyek, költségvetések
állapotáró l. A terveztetés folyamatban van.

2.2. Azt, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges szintíí terv és költségvetés az
Együttmlíködési Megállapodásban rögzí tett határidőn belül elkészüljön, többek köl'.t az a lábbi
tényezők lelték bizonytalanná, melye kre a Kedvezményezettnek nincs ráhatása :
a

tervekhez szükségesek a

közmű

szo lgá ltatókkal foly tatott egyeztetések, melyek

so kszcreplősek , időigényesek;

a projekt a kerületi önkormányzat által kerül megva lósításra, ezért más engedé l yező hatóság
kijelölése szükséges;
az engedé lyköteles építési te vékenységhez szükséges jogerős engedélyek beszerzésének az
átfutási ideje az érintet! szakhatóságok bevonás a miatt elhúzódhat.

2.3. Mivel a Támogatás i Szerződés megkötéséhez szükséges feltételek ha táridő re történő
teljes ítésének meghiúsulása a f-e lektöl függetlenül. sem a Támogató, sem a Kedvezményezett terhére
nem róható, ezért Felek az Együttmüködési Megállapo<lús 3. és 4. po ntjaiban szerepl ő kötelezettségek
teljesítésére. a Támogatási Szer:Lődés megkötésére és az Együttmliködési Megállapodás hatá lyára
vonatkozó h a táridők meghosszabbítását tartják szükségesnek.

3. Az

Egyiittműködési

Megállapodás módosítása

A főváros i Közgy űlés 976/20 l 7(Vl.2 l.) számú határozatával jóváhagyott és a 20 16. évi TÉR_KÖZ
pályázaton támogatási nyert ,,Rákos út terei„ című városrehabili tációs projekt megvalósítására
vonatkozó Együttműködés i Megállapodást a Felek az alábbiak szerint közös megegyezéssel
módosítják.

3. 1.Az Együttműködési Megállapodás 3. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Kedvezményezett kötelezettsége a Támogatás i Szerződés megkötéséhez a Pályázati Felhívás 8.2.
pontjában fe lsorolt fe ltételek telj esítése és az ehhez kapcsolódó előkészítés i költségek fedezetének
biztosítása, a Támogatási Szerződés megkötéséröl szóló Fövárosi Közgyű l ési döntést megelőzőe n
legalább 2 hónappal , de legkésőbb 2018. október 31-ig.
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3.2.Az

Együuműködési

Megó llapodás 3.2.2. pont

e l ső

mondata az alább iak szerint módosul :

A Kedvezményezett köteles a projekthez. va ló tulajdonosi hozzájárulás megadásának megítéléséhez
szükséges tervdok umentációt a Támogatási Szerződés megkötéséröl szóló Fővárosi Közgyülés i
döntést megelőzően legalább 2 hónappal. de legkésőbb 2018. október 3 1-ig elkészíteni. és a Fővárosi
Önkonnányzathoz tulajdonosi hozzájárulásra benyújtani.
3.3 .Az

Egy üttm űködés i

Megállapodás 3.3. pont e l ső mondata az alábbiak szerint módosul:

Amennyiben a jelen megállapodás 3. 1. és 3.2. pontj ában foglaltak nem teljesülnek, ezáltal a
Támogatási Szerződés 20 18. december 3 1-ig nem kerül elfogadásra, ez esetben Támogató nem váll al
kötelezettséget az aktuális pál yázati kiírás keretében megítélt támogatás Kedvezményezett részére
tö11énö folyósítására.

3.4.Az Együttmüködési Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul :
Jelen együ ttműködési megállapodást retek határozott időre kötik, a Támogatási
december 31-ig való elfogadása esetén tervezetten a Proj ekt lezárásának napjáig.

Szerződés

20 18.

4. Egyéb rendelkezések

4. 1. A Fő vá rosi Közgyü lés 976/20 l 7(V L2 I .) számú határozatával jóváhagyott és a 2016. évi
TÉR_KÖZ pályázaton támogatást nyert „Rákos út terei'' című városrehabi litációs projekt
megvalósítására vonatkozó Együttműködés i Megá llapodás jelen szei-;:ődés 3. pontjában
meghatározott módosítás kivételével változatlan tartalommal érvényben marad , jelen módosítással
együtt alkalmazandó.
·
' " I a „ :14
' ' Fov.
" K gy. 11alarozat
'
fie i!1ata 1mazta a
. . „amogato, reszero
„ ~ „. / „' 9 . ~ ( „ .,...'
' „ -.i„ „ ) szamu
421
Főpo l gármeste rt. a Kedvezményezett részérő l a Képv i sel ő-testü l et ~:~ „ „ ./„ „ ~ ( . .J.'„.+..) határozata

íelhatalmazta a Polgármeste1t jelen
aláírására.

Együttműködési

Megáll apodás 1. számú módosításának
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4.3. Jelen megáll apodást a Felek képviselöi elolvasás és közös értelmezés után. mint akaratukkal
mindenben megegyezőt , hat magyar nyelvü. eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
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Ügyiratszám: FPH .. . / ... - ... /20 18
Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében a 2016. évi TÉR_KÖZ pál yázaton
nyert támogatás fe lhasználására, a Főváros i Kö zgyű l és .976/2017. (VI.21 ) határozatával
jóváhagyott és 20 17. 09. 01. napján kelt
Együttműködési

Megállapodás 1. és 2. számú módosítása
egységes szerkezetben
amely létrejött

egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata,
mint támogató (továbbiakban: Támogató)
(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9- 11., adószám: 15735636-2-41 ;
törzskönyvi azo nosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-841 1-32 1-0 1
képviseli: Tarlós István főpo l gármester)

másrészről a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata,
mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett),
(cím: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. adószá m: 15735784-2-42;
törzskönyvi azonosítószám: 735782; statisztikai számjel: 15735784-75 11-32 1-01
képviseli : Németh Angéla polgármester)
továbbiakban együtt: Felek között

a „Rákos út terei"

című

városrehabilitációs projekt megvalósítására.

1. Preambulum

1.1 .
Támogató a Főváro s i Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szó ló
27/20 13. (IV. 18.) számú Főv . Kgy . rendeletben fo glaltak szerint .. A) Városrehabilitáció
keretében megvalósuló közterül etek komplex megújítása". valamint „B) Közösségi célú
városrehabilitációs program'· tárgyú pályázati felhí vást tett közzé a kerületi önkonnányzatok
városrehabilitációs munkáinak támogatására (továbbiakban: Pá lyázati Felhí vás), amelyre
Kedvezményezett a Képv i selő-testülete 523/2016. (XI. 8.) ök. számú határozatával
elfogadott - FPH059/1402- l/20 16 iktatószámon és 26. pályázati azonosító számon regisztrált
- pályázatot nyújtott be.

1.2
A pályázati fe lhívás 8. pontj a meghatározza, hogy a Felek Egy üttműködés i
Megállapodást, majd az egyes proj ektelemek részletes kido lgozását és e l őkész ítését követően
Támogatási Szerződést kötnek egymással.
fe lhatalmazta a Főpol gárm estert. a Kedvezményezett részérő l a
Képvi se lő- testü l et 388/201 7. (Vl. 6.) ök. számú határozata fe lhatalmazta a Po lgánnestert a
jelen megállapodás aláírására.
1.3.

Támogató

2. Az

egy üttműkö d és

tárgya

Jelen megállapodás aláírásával Felek megáll apodnak abban , hogy a 2.2. pontban
szerep l ő projekt előkészítése és megvalósítása érdekében együtt kívánnak működni.

2. 1.

2.2.
Támogató a 44 1/20 17. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy
Kedvezményezett részére a j elen megállapodás me llékletét ké pező és attól elválaszthatatlan
pályázati dokumentációban fog lalt városrehabilitációs proj ekt megvalósításához legfelj ebb
100.000.000 Ft, azaz százmillió forint ö sszegű vissza nem térítend ő , a Tám ogatás i Szerződés
szerinti eljárásrendben fo lyósítandó támogatással járul hozzá. Támogató a 20 17. 09. 01 -jén
aláírt Együttműködés i Megállapodásban rögzítette a támogatás alapj át képező
kulcsfontosságú. a Támogatási Sze rződ ésbő l el nem hagyható projektelemeket, amelyek
nélkül a Támogatási S zerződés nem kö thető meg, melyek a „Rákos út terei" című
városrehabilitációs projekt (továbbiakban: Projekt) esetében a következők:
Kulcsfontosságú projekte lemek rövid leírása:
Kulcsfontosságú
proj ektelemek megnevezése:
Wesselényi utca és pi ac A Wesselényi utca és a piac területének rendezése,
ősterm e l ő i piac kialak ítása. minőségi arculatú árusító
felújítása.
pavi lonok e lhelyezése.
Bp. XV. Rákos út 77/a sz. Re nde l ő intézet el őtti tér fe lúj ítása, gázfogadó műtárgy és
alatti Rendel őintézet el őtti pavilonok helyzetének rendezése.
tér megúj ítása.
2 .3.
Jelen együttműködés i megállapodás célj a a nyertes pályázat megvalósítására, valam int
az ahhoz megítélt támogatási összeg folyósítására és fe lhasználására irányuló Támogatási
Szerződés e l őkészítése.

3. Kötelezettségvállalás
3.1.
A T ámogatási Szerződés megkötésének határideje 201 9. április 30 .. amelynek
fe ltétele, hogy Kedvezményezett a Pályázati Felhívás 8.2. pontjában fe lsorolt előírásokat
telj esítse és a mellékleteket benyúj tsa a Támogatási Szerződés megkötésére irányu ló elj árás
e lindítását megelőzően , de l egkésőbb 2019. március 3 1-ig.
3.2.
Felek rögzítik. hogy a Kedvezményezett által benyúj tott pályázat a Tá mogató
tulaj donában álló ingatlan(oka)t érint. a Támogató vagyonkezelésében lévő ingatlan(oka)t
1
érint / nem érint •
3.2. 1. A Kedvezményezett által benyújtott pályázatban foglalt, Támogató tulajdonát
ingatlan(ok) adatai:

képező

A megfe le lő rész ki választandó. A 3.2. számú re ndelkezést a nyer1es pályázat tartalmának megfe l elően kell
alkal mazn i, amennyiben a nyertes pályázat a Támogató tulajdonában vagy vagyonkeze lésében ál ló ingatlant ne m
érint, úgy a 3.2. számú rende lkezés alpontjainak alka lmazására értelem szerűen nincsen szükség.
1
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a) Helyraj zi száma: 86235
b) C íme vagy !'e kvésének po ntos körül határo lása: Budapest. XV. kerület. Rákos út
c) Tám ogató tulajdoni hányada: 1/1
d) Osztatlan közös tu laj don esetén a tulajdonostársak megnevezése és tu lajdoni hányada: e) Osztatlan közös tulajdonra vonatkozó, kizárólagos használat rendezésére létrejött okirat
megnevezése. ke lte. esetleges további azonosító adatai: -

A Kedvezm ényezett á ltal benyújtott pályázatban fog lalt, T ámoga tó által vagyonkezelésbe
adott ingatlan(ok) adatai :
f) Helyraj zi száma: 86235
g) C íme vagy fekvésének pontos körülhatárolása: Buda pest. XV. kerület, Rákos út
h) Tulajdonos: B udapest Fővá ros Önkormányzata

3.2.2. A Kedvezményezett köte les a Projekt tu lajdonosi hozzájárulásúnak megítéléséhez
szükséges tervdokumentác iót a Támogatási Szerződés megkö tése e l őtt el készíteni . és a
Fővárosi
Ön ko rmányzathoz tulaj donosi hozzájáru lásra benyúj tan i. A benyújtott
dokumentációt Tá mogató haladékta lanul elbírálja és dö nt a tulajdonosi hozzájárulás
megadásának kérdésében. Ezt e lőseg í te ndő Támoga tó vá ll alja, hogy Kedvezményezett a 2.2.
pontban fe lsoro lt projektelemekre vonatkozó terveinek véleményezésére. fo lyamatos szakmai
konzultációra a Budapest Főváro s Főpo l gármeste ri l livatal Városépítési Főosztályán keresztül
szakmai egyeztetések keretében lehe tőséget biztosít. A tulajdonos i hozzáj árulást a Támogatási
Sze rződés megkötésére irányuló eljárás e lindítását m ege l őzően szükséges benyújtani a
Támogatónak. A Támogató a 20 17. 09. 0 l -jén megkötött Együtt működés i Megállapodás
j elen módosításával támogatj a a főváros i tulajdont. vagy főváros i vagyonkezelt ingat lant
éri ntő. jele n megálla podás 2.2. pontjában fog lalt Proj ekt megva lósítása célj ábó l a 3.2.1.
pontban megje lö lt Támogató tulaj donában l évő ingatlan. vagy ingatlan tu laj doni hányad.
vagy a Támoga tó Yagyon keze lésében l évő ingatlan vonatkozásában a Támogató által
el őzetese n jóváhagyott engedé lyezési terveknek megfe le l ő hatósági engedélyek és egyéb
szükséges hozzájáru lások Kedvezményez ett által tö 11én ő beszerzését. Kedvezményezett
tudomásu l veszi. hogy a 3.2. 1. pontban megje lö lt ingatlan kivi telezési munkálatok elvégzése
érdekében tö rté nő igény bevételé nek fe ltéte lei a tul ajdonosi hozzáj árulásban kerü lnek
meghatározásra. A 3.2. 1. pon tban megjelö lt ingatlanon a beruh ázással kapcso latos
munkálatokat a Kedvezményezett a T ámogatási Szerződés megkötésé ig nem kezdheti meg.
3.2.3. A 3.2. 1. pontban fog laltak szerinti osztatlan közös tulajdonú ingatlan érintettsége esetén
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra. hogy a Tá mogató tulaj donában l évő inga tlan
tulajdo nostársainak a Projekt megvalósításához szükséges engedélyeit. tu lajdonosi
hozzáj árulásait beszerzi és tudomásul veszi. hogy amennyiben ezen kötelezettségének akár
önhibáj án kívül nem tud eleget lenni. úgy j elen megálla podás 3.3. pontjában foglaltak
megfelelően irányadóak. Tá mogató kötelezettséget vállal arra. hogy a tu laj donostársak
szükséges nyi latkozatainak besze rzése érdekében a Kedvezményezettel együttmű k öd i k.
3.2.4. Kedvezményezett tudo másul veszi. hogy amennyiben a benyúj to tt pályázat a
Támogató tulaj donában álló ingatlan(oka)t érint. a Projekt megvalósítása az ingatlan
vonatkozásában Kedvezményezett o ldalán tulajdonjogot nem keletkeztet. Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósításáva l l é trejövő vagyonnövekmény - e l té rő
3

megáll apodás hiányában - olyan arányban kerü l a Támogató tulajdonába és az értékét a
Támogató olyan mértékben aktiválja. amely arányban tulaj dona az ingatlan, ame lyen a
vagyonnövekmény létrej ön. Ezen vagyonnövekmény vonatkozásában a Kedvezményezett
semmil yen jogcímen követelésse l nem élhet, arra vonatkozólag a jövőben semmifé le igényt
nem támaszthat. A Támogató és a Kedvezményezett - a Projekt megvalósításának
esetleges speciáli s körülményeire tekintettel - e tárgyban további külön megállapodást köthet.
Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben a benyújtott pályázat a Támogató
vagyonkezelésében l évő ingatlan(oka)t érint, a Projekt megvalósításával létrejövő
vagyoru1övekmény az ingatlan(ok) tulajdonosának tulajdonába kerül.
3.3.
Am ennyiben a jelen megál lapodás 3. 1. és 3.2. pontjában foglaltak teljesülése elmarad.
a Támogatási Szerződés 20 19. április 30-ig nem kerül megkötésre. a Támogató nem vállal
kötelezettséget az aktuális pályázati kiírás keretében megítélt támogatás Kedvezményezett
részére történő fo lyósítására. Támogatási Szerződés megkötésének hiányában nem kerül sor a
Projekt e l ő készí tési költségeinek Kedvezményezett részére történő megtérítésére sem.

Támogató tudomásul veszi. hogy a Projekt megvalósítása során a nem tulajdonát
képező ingatlanon megvalósuló vagyonnövekmény az érintett ingatlan tulajdonosának vagy
tulajdonosainak tulajdonába kerül.

3.4.

3.5.
Kedvezményezett vállalj a, hogy a Támogatási Szerződés megkötése esetén legalább a
Pályázati Felhívás előírásai alapján szükséges kerületi öne rő összegét bi ztosítja a támogatott
munkák proj ekten belül i arányának megtartásával.
3.6.
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződéshez
szükséges tervek részletes tartalmának kidolgozása érdekében Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztá l yával együttműköd ik.

4. Az együttműködés

időtartama

Je len együttműködési megállapodást Felek határozott időre kötik. a Támogatási
Szerződés 20 19. ápril is 30-ig való megkötése esetén tervezetten a Projekt lezárásának
napjáig.

4.1 .

4.2.
A Támogatási
megszüntetik.

Szerződés

megkötésének elmaradása esetén Felek az

együttműködést

4.3.
Jelen Együttműködési Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján,
amennyiben a Megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon í1ják alá, úgy az a később i
aláírás időpontjában lép hatályba.

S. Az

együttműködés

menete

5.1 .
A Támogató a jelen megáll apodásban foglalt Projekt e l őkészí tése és végrehajtása
érdekében szükséges szakmai együttműködés fővárosi koordinációjára a Budapest Főváro s
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztál yá t jelöli ki.
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5.2.
A Kedvezményezett a j elen megállapodásban foglalt Projekt e l őkészítése és
végrehajtása érdekében szükséges szakmai együttműködés kerületi koordinációjára a
Városgazdálkodási Főosztályt j e l ö li ki .
5.3.
Felek a jelen megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív kommunikációs
tevékenységet végeznek, mind a lakosság, mind a szakma számára biztosítják a nyilvánosság
feltételeit, ezáltal törekednek a városrehabilitációs projekt társadalmasítására. Támogató
megbízásából az Urban Dialog Kft. köte lezettséget vállalt a TÉR_KÖZ projektek interaktív
felül eten való megjelenítésére a www.budapestdialog. hu oldalon. Ezen felületen
megjelenített, összetett kommunikáció célj a, hogy a projekteket szakm a i szempontból
alaposan, elemzően és fejlődési folyamatukat követve mutathassa be Támogató és
Kedvezményezett egyaránt úgy, hogy azok a sajtó számára referenciaként, hivatkozási
pontként szolgálhassanak. A projektek bemutatása által a lakosság is folyamatosan értesül a
TÉR KÖZ keretében zajló fejlesztésekrő l. Ezen kommunikációs tevékenység e l ősegítésére a
Támogató hozzáférést nyújt a honlap üzembe helyezését követően ezen a felhaszná lói
fel ületen a feltö ltött adatok Kedvezményezett részé rő l történő hozzáféréséhez és a projektkészültség alapján azok frissítési lehetőségének biztosítására az adott projekt befejezéséig, de
legkésőbb 2019. december 15-ig.
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6. Egyéb rendelkezések
6. 1.
Kedvezményezett a kommunikációs aktivitása során (sajtóközlemény, tervismertetés,
lakossági fórum, stb.) köteles fe ltüntetni azt a tényt, hogy a Proj ekt Budapest Főváros
Önkormányzatának támogatásával valósul meg. („A projekt Budapest Főváros támogatásáva l
a TÉR_KÖZ pá lyázat keretében valósul meg„).
Melléklet:
Komplett pályázati dokumentáció, ame ly fi zikai értelemben nem kerül csatolásra jelen
Együttműködési Megállapodáshoz
Budapest, .. . .. . .... .. .. .. . .. .

Támogató

Támogató

Kedvezményezett

Budapest Főváros
Önkormányzata
képviseletében
Tarlós István

Budapest Főváros
Önkormányzata
képviseletében
Tarlós István

Budapest Fővá ros XV. Kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpa lota
Ö nko rmányzata nevében:

főpo l gármester

főpo lgá rmester

megbízása alapján
Bagdy Gábor József dr.

megbízása alapján
Szeneczey Balázs dr.

Főpo l gármester-he l yettes

Főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenj egyzést végezte:
Budapest, ....... . .......... .

Verő

T ibor főosztályvezető
Pénzügyi Főosztál y

Láttam:
Budapest, ........ . .. . ...... .

Főjegyző megbízásából
Megyesné dr. Hermann Judit

Németh Angéla
Polgármester

Pénzügyileg e llenj egyzem:
Budapest, .. . . .. . . . ... . ..... .

H ő rich

Közgazdasági

Szilvia

Főosztá l yvezető

Ellenj egyzem:
Budapest, . ....... „

. . . . . . .. .

Dr. Lamperth Mónika
jegyző
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