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BUDApEST r6vAnos xvt. xnnUlnrr oNxoRuANvzlr
porcARnrrsrERE

Kisziilt: o Kdpvisel6testiilet 2017. mdjus l7-ei tildsire
Kdszitette: dr. Pdcsi Mdria uni6s koordinritor

Tdrgy:,,Szilasmenti ker6kprirut kdz<iss6gi tereinek
bovit6se" cimri TER-KOZ piiydzal
t6mogatdsa

A Kdpvisel6+estilera37l12016.(XII.l4.)Kt. hat6rozatiival m6dositott 35912016. (xI.l6.) Kt.
hatiirozat6ban foglaltak szerint Budapest F'ovriros XVI. keriileti Or.rkorm6nyzat Kepviselo-
testtilete j6vdhagyta a ..Szilasmenti ker6kprlrft ktiziiss6gi tereinek b6vit6se" cimii p6ly6zat
benytjtrisrit Budapest Foviiros Onkomrlrnvzatdhoz. A benyirjtott ptil'lzat a Naplas-t6 melletti
teriilet rendezdsdt ds kdzdss6gi tanya ldtrehozdsat tafialmazta. cisszelbglal6an a k<jvetkezo

tartalommal: [j lbgad6 dptilet kialakitrisa. kdzteriilet megir.iitAsa. zrildfeltilet rendezdse,

utcabutorok, parkol6k dpit6se. a t6 melletti erdciben kildt6 6pitdse. kcizrissdgi tanya kialakitiisa
ds 1976 m2 termoltild ingatlan vdsdrldsa. gyalogos-hid dpitdse.

A Fovdrosi Kdzgyrilds a 44112017. (lV. 5.) sz6mrl Fov. Kgy hatiirozatiival ddntcitt a keriileti
dnkormiinyzatok szdmi*a 201 6-ban meghirdetett TER_KOZ pitlyi;zat tdmogatrisainak

odait6l6s6r6l. A 23 keriileti dnkormiinyzat dsszesen 12 pitly/tzatot nyrijtott be. amelyekben
ig6nyelt tiimogatris tdbbszorosen meghaladta a rendelkez6sre 6116 keretet. ezdrt egy rdszUk

forrrishi:iny miatt nem. vagy csak csokkentett m6rtdkben kapott tamogatdst.

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkormdnyzat a ,,szilasmenti ker6kp:irrit kiiziiss6gi
tereinek b6vit6se" cimu, FPH059/ 1403/2016. iktat6szimon 6s 27-es p\lyinati azonosit6

szdmon regisztrdlt piiyAzalttra a Ftiviirosi Ktizgytitds cscikkentett cisszegti, azaz

180 000 000 Ft osszegti tamogatdst biztosit az igdnyelt 193 998 zl48 hetyett. Erre tekintettel a

pirlydzatban szereplo cdlok kctztil a gyalogos-hid 6pit6s6t nem javasoljuk megval6sftani.

ezehal 5 milli6 Ft-tal csrikken a projekt dsszes kciltsdge. tovdbbii n6vekedne a sziiksdges saj 6t

forrds risszege 8 998 448 Fttal. amely n6vekn.riny lelhaszndlisa viirhat6an 2018-ban lesz. A
180 000 000 Ft osszegti megftdlt remogatAshoz igy 112,1821 611 Ft sa.irit forrist javasolunk

biaositani a projekt 292 484 6l I Ft cisszkcjltsdge rdszek6nt.

A K6pvisel6+esttilet az Onkorm ilnyzat 2017. dvi kcilts6gvetdsdrol sz6l6 2312016. (XII.21.)
Ok. rendetet 6./4. mell6kleteben a ..Budapest Fovdros Onkorm6nyzata 6ltal meghirdetett

,Kdz<issdgi c6lt viirosrehabilit:ici6s programok megval6sitds6ra cimti, 2016. 6vi pblyizal l.
iitem" koltsdgvet6si soron 114715000 Ft-ot hagyott j6vri, igy rendelkez6sre rill a projekt

megval6sitris6hoz sztiksdges sajiit fbnris.

Figyelemmel arra. hogy a Kdpviselci-testtilet 371/2016.(XII.14.) Kt. hatiirozatdval m6dositott
35912016. (XI.l6.) Kt. hatiirozatiival a benyiijtott p6lydzat megval6sit6srihoz sztiks6ges

103 486 163 Ft pdnztigyi tbrrris biztositrisAr6l ddntdtt, sztiksdges a Kdpviselo+esttilet
felhatalmaz6sa a 2. sz. melliklet szerinti Egyiittmiikdd6si Megrillapodds Polgdrmester 6ltali
aldirisahoz.

Tisztelt K6pviselfi-testiilet!
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K6rem a Tisaelt K6pvisel6-testiiletet az eloterjeszt6s megtargyalasara 6s a hatrirozati javaslat

elfogadiisiira.

HATAROZATI .IAVASLAT
A Kdpviselo-testtlet j7ll2016.(XII.l4.) Kt. hatiirozatdval
nr6dositott 35912016. (Xl. 16.) Kt. hatrirozatrival

iovrihagyott. Budapest Foveiros XV I. kertileti 6n kormiinyzat
..Szilasmenti ker6kp6rrit ktiziiss6gi tereinek b6vit6se"
cimti TER_KOZ pftlyir:ati* a F6v6rosi Kdzgylilds a

441 12017 .(lV .5.) szrimt. F6v. Kgy. hat6rozatiiban foglaltak
szerint csrikkentett dsszegii. azaz 180 000 000 Ft dsszegri
tiimogatiisban rdszesitette.

A Kdpviselo-testtilet t6mogatja a pdlyinatban szereplo cilok
rnegvalosit6sdt a gyalogos-hid megdpitdse n6lktil.

A K6pviselo-testtilet a projekt nregvalositiisiihoz
lll.l84 6ll Ft sajar lorrdst binosit az Onkormdnyzat
1017. evi kriltsegveteserol sz6l6 ll 2016. (Xll. 21.) Ok.
rendelet ..Budapest Foviiros 6nkormiinyzata ahal
meghirdetett, kcizossdgi cdhi viirosrehabilitrici6s programok
nregvaliisit6siira cimti" 2016. 6vi prilydzat I. iitem" (6./A.
rnell6klet). elnevezdsii kciltsdgvet6si sor6n rendelkez6sre
al16 pinziigyi keret terl.rdre. A pro.iekt dsszes k<iltsege

292 484 611 Ft.

A Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a Polgdrmestelt az

Egyiittmiik6d6si Megrillapodris 6s a Tiimogatdsi Szerzrid6s
aliiirdsiira.

Felel<js: Koviics P6ter polgiirmester
Hatririd<i:
a) 2017. jirnius 30. (Egyiiftmrikrid6si Megrillapodris)
b) 20 I 8. nr6rcius .3 l. (Tdmogatiisi Szerzod6s)
(ellbgadrisa egl,szerii sz6t6b dnyel)

Budapest, 2017. m6jus 04. /,,
or'{cs P6

polgirn.rester

legyzo

Mell6klet
l. sz:imt: Kdpviselo-testtilet 371/2016.(XILl4.) Kt. hat6rozatrival m6dositott

35912016. (Xl.l6.) Kt. hatdrozat
2. sz:irn[ : Egyiittmtikddesi Megel lapodas tervezet

b



BUDApEST FovARos xvl. KERULETI oNKoRMANvzar

KI VONAT

a 2016. december l4-6n (szerd6n) a Budapest XVI. kertileti Polg6rmesteri
Hivatal nagyterm6ben (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsa. 18.) a Budapest
Fcivilros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselS-testiilete 20. sz6mir til6sdn
k6sziilt j egyzrikdnyvbcil.

HATAROZAT:
37U2016. (Xil. 14.) Kt. Budapest Ftivriros XVI. keriileti Onkormiinyzat

Kdpvisel6-testtilete rigy drint, hogy a35912016. (Xl.
16.) Kt. hatirozatot m6dositja a k<ivetkez6k szerint:

,,A K6pvisel<i-testtilet a piiyivatban foglalt cdlok
megval6sit6s6hoz az Onkorm6nyzat 100 o/o-os

tulajdon6ban l6vri, Budapest XVI. kertileti 118624,
11871914, 118717, ll87l9l29 helyrajzi sz6mir

tertiletekre a tulajdonosi hozziilitrulilst megadja, ds

v6llalja, hogy az 6rintett ingatlanokat a projekt
lezirlsdtol sz6mitott <it 6ven beltil nem idegeniti el,
tovribb6 vrlllalja, hogy a ptiy6zat keretdben
megval6sitott funkci6kat legakibb 3 dven et

miik<idteti." sztivegr6sz hely6be a

,,A K6pvisel5-testiilet a..ptiytzatban foglalt cdlok
megval6sit6s6hoz az Onkorm6nyzat 100 oh-os

tulajdonriban 16v6, Budapest XVI. keriileti 118624,

11871914, 118717, keriileti 118624, 11871914,

ll8717, 118719123, 118723 hetyrajzi szitm'l
tertiletekre a tulajdonosi hozzi\itrultst megadja, 6s

v6llalja, hogy az 6rintett ingatlanokat a projekt
lezirdsi*61 sziimitott 6t 6ven beltil nem idegeniti el,

tov6bbri viillalja, hogy a piiydzat keret6ben

megval6sitott funkci6kat legal6bb 3 6ven 6t

mtikridteti." szdvegrdsz l6p.

Hat6rid<i: 2016. december 14.

t. i,uelb'L/4

Jelent6s az Onkorm6nyzat Kepvisel<i-testiilete
hat6rozatainak v6grehajt6s6r6l, illewe a m6g vdgre
nem hajtott hat6rozatok helyzetdrcil
Elciterjesztd: Kov6cs Pdter polg6rmester

NAPIREND: I
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Felel6s: Kov6cs Pdterpolg6rmester

( l7 igen, 0 nem, 0 tart6zkodris)

kmf.

Ancsin L6szl6 sk.

iegz6

A kivonat hitel6iil:

&.,s.G.
dr. Sulcz Andrea

Jegz6i Kabinenezetci
Budapest,2016. decem 5. a-

$,.

Kov6cs P6ter sk.
polgdrmester
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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

KIVONAT

a 2016. november l6-an (szerdrin) a Budapest XVI. keriileti Polg6rmesteri Hivatal
nagyerm6ben (1 163 Budapest, Havashalom u. 43. fsa. 18.) a Budapest F<iv6ros XVI. kertileti
Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete 19. sz6m[ iil6s6n k6sziilt jegyzokUnyvbol.

NAPIREND:

HATAROZAT:
35912016. (xI. 16.) Kt.

13 Javaslat Budapest Fov6ros Ontormri.Lnyzata riltal keriileti
rinkorm6nyzatok r6sz6re k<jz<iss6gi cdlu varosrehabilitdci6s
programok megval6sit6s6ra (TER-KOZ) kozzetett pdlyinati
felh(v6son val6 16szv6telre
Eloterieszto: Koviics Pdter polgriLrmester

Budapest F<ivriros XVL kertileti OnkormriLnyzat Kdpvisel6-
testtilete a Budapest F<ivdros Onkormanyzata riltal
meghirdetett,,Kdzciss6gi c61[ vdrosrehabilitiici6s programok
megval6sit6sara" cimri, 2016. dvi p\lyizatirn r6szt kiviin
venni.
A K6pvisel6-testiilet t6mogatja. hogy az Onkormrinyzat a

XVI. keriileti,,Szilasmenti ker6kprirtt ktiziiss6gi tereinek
b6vit6se" cimmel a ,, NAPLAzS" ( Napkis t6 melletti tertilet
rendez6s6re), 6s a Sarju utcai - Ktiztiss6gi
tanya ldtrehozris itra piiy{zatot nytjtson be.

A Kdpvisel6testiilet a pltly,Zatbut foglalt c6lok
megval6sitiisdhoz az Onkormrinyzat 100 7o-os tulajdondban
l6v<i, Budapest XVI. keriileti 118624, 11871914. 118717,
118719129 helyrajzi sz6mu teriiletekre a tulajdonosi
hozzitjtruli,st megadja, ds vdllalja, hogy az drintett
ingatlanokat a projekt lezirdsttlol sz{imitott 6t 6ven beltil nem
idegeniti el, tovribbri v6llalja, hogy a piiyiaat keretdben

megval6sitott funkci6kat legakibb 3 dven 6t miik6dteti.

Nyertes paly^zat eset6n hozziijarul, Budapest XVI. keriilet
ktilteriilet6n l6v<i 118719/5 helyrajzi szrirnt, kert, rdt m[ivel6si
Agn, fi94 m2 terflletbol 1976 m2 tertilet megvAs6rl6sdhoz.

A projekt osszes k6lts6ge: 297 484 611 Ft, ebbol a tAmogatesi

igdny 193 998 448 Ft. A K6pviselotestiilet a projekt

megval6sitiis6hoz nyertes pllyAzal esetdn 103 486 163 Ft

dnr6szt biztosit az 1r'tkormdrryzar 2017 . 6vi k6lts6gvet6se

terh6re.

A Kdpvisel6-testiilet nyertes p|lyizat eset6n felhatalmazza a

Polg6rmestert a p lyizali c6loknak megfelel6 tartalmu

int6zkeddsek megt6tel6re, az Egyiittmtikild6si Meg6llapodds

allirdsdra, toviibb6 a T6mogatrisi Szerz6d6s megktitds6re.
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Felelos:
Hatiirido:

Kov6cs P6ter polgiirmester

2016. november 30. palyAzal benyrijt6sa;
2017. m6jus 31. ingatlan v6srirl6s;
20 I 7. jrinius 30. Egytittmtikdd6si Meg6llapod6s al6ir6sa;
2018. mrircius 31-ig Trimogat6si Szerz<id6s al6irdsa

(14 igen, I nem, 0 tart6zkod6s)

kmf.

Kovrics P6ter sk.
polgdrmester

A kivonat hiteldii[:

J,, s*l- \'
dr. Sulcz Andrea

Jegtzdi Kabinenezetd
Budapest, 201 6.

Ancsin Lf szl6 sk.
jegtzd
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Budapest F<ivdrosi Vrirosrehabilitaci6s Keret keretdhen

Egr iittmiikiid('si M cg:illrt potLis,
lurncl\ ldtrL'i(i11

egyr6szrtil a Budapest F6v:lros 6nkormrinyzata,
mint trimogat6 (toviibbiakban: Trimogat6 )

(cim: 1052 Budapest. V6roshriz u. 9-l 1.. adosziim: 157356i6-2-41;
tdrzskdnyvi azonositoszdm: 7356381 statisztikai szamjel: 15735636-841l-321-01 kdpviseli

Tarl6s lstvrin fopolgrirmester)

m6sr6sz16l a Budapest F6viros XVI. ker0let Onkorminyzata,
mint kedvezmdnyezett (tovabbiakban: Kedvezm6nyezett).

(cim: I163. Budapest, Havashalom utca 43. ad6sziim:15735791-2-42:.
tdrzskdnyvi azonosit6szdm: 735793 statisztikai sz6mjel: 15735791-841l-321-01 kdpviseli:

Kovdcs Pdter polgdrmester)
tovribbiakban egytitt: Felek kdzdtt

a ,, Szilasmenti ker6kp:irrit kiiziissi'gi tcreinek hiir iti'sc" cimii vri ros reha bilitriciris

projekt megr :rkisit:isri ra.

l. Preambulum

I .1 . Trimogat6 a Fovdrosi Vrirosrehabilitiici6s Keret l'elhaszniiliisiinak szabiilyair6l sz6l6

2712013. (lV. I 8.) sz6mrl Fov. Kgy. rendeletben fbglaltak szerint ..A) Vrirosrehabilitiici6
keretdben megval6sul6 kdaeriiletek komplex meg[rjitrisa". valamint ..B) Kdzdss6gi c6tt
vrirosrehabilitrlci6s program" trirgyti prityrizati tblhiv6st tett kozzd a keriileti dnkormrinyzatok
viinosrehabilit6ci6s munkriinak trimogatasiira (toviibbiakban: Pttlydzati Felhivris), amelyre
Kedvezmdnyezett a K6pviselo-lestiilete 359/2016 (XI.l6.) szimti hatiirozat6val elfogadott -
FPH059/1403/2016 iktat6szdmon 6s 27 pitlyivati azonosil6 szdrnon regisztriilt - ptiyAzatot
nyrijtott be.

1.2 A pirlyinati felhivris 8. pontja nreghatiirozza. hogy a Felek Egytittmiikciddsi

Megrillapodrist, majd az egyes proiektelemek rdszletes kidolgozrisdt ds el6k6szitdsdt k6vet6en

T6mogatiisi Szerzod6st kdtnek egymiissal.

1.3. T6mogat6 rdszdr<il a .........1 ..... (.. .......) szdmt Fov.Kgy. hatirozal felhatalmaaa a

Fopolgarmestert. a Kedvezndnyezett reszerol a Kipviscl(i-testtilet
sziimir hatiirozata felhatalmazta a Polgdrnnestert a.ielen megallapoclits al6iriisdra.

.........4



2. Az eg"viittmiiktid6s trirgl,a

2.1. Jelen megiillapodris al6iriisiival Felek megrillapodnak abban. hogy az 2.2. pontban

szereplo projekt elok6szit6se 6s megvalositiisa erdek6ben egyiitt kivrinnak mi.ikddni.

2.2. T6mogat6 a 44112017 (1V.5) szdmt Fov.Kgy. hatiirozatiival ddntdtt arr6l. hogy
Kedvezm6nyezett r6sz6re a .ielen megdllapodris melldklet6t k6pezo ds att6l elvdlaszthatatlan
pitly6zatl dokumentiici6ban loglalt vrirosrehabilitiici6s projekt megval6sit6siira legfetjebb
180.000.000 forlnl. azaz sziiznyolcvanmilli6 forint cisszegti vissza nem tdritendo, a

Trimogat6si Szerzodds szerinti eljiirdsrendben lbly6sitand6 trimogatrissal .iiirul hozz6.

Tiimogat6 (... . ...) szrimir Fov.Kgy . hatitrozatdval r<igziti a tdmogat6s alapjrit
kdpezo kulcsfontossiigir. a Tiimogatiisi Szerzoddsbol el nem hagyhat6 projektelemeket.

amelyek n6lkiil a Tiimogatiisi Szerzodes nem kotheto meg. melyek a ,,Szilasmenti
ker6kp:irrit ktiztiss6gi tereinek b6vit6se" cimti viirosrehabilit6ci6s projekt esetdben a

kdvetkez6ek:

2.3. Jelen egyiittmrik6ddsi megrillapodris cdlja a nyertes pitlydzal megval6sitrisrira. valamint

az ahhoz megitdlt t6mogatrisi cisszeg tbly6sitiisiira ds felhaszndkisrira iriinyul6 Trimogatiisi

Szerzodds el6kdszitdse.

3. Ktitelezetts6gv:illaLis

3.1. Kedvezmdnyezett kdtelezettsdge a T6mogatiisi Szerzod6s megkdtesdhez a Pilyinati
Felhivris 8.2. pontj riban felsorolt f'eltdtelek tel.jesit6se a Tiimogatrisi Szerzod6s megkdtdsdrril

sz6t6 Foviirosi Kcizgytil6si dcintdst megeloz<ien legaliibb 2 h6nappal. de legk6s6bb 2018.

janurir 3 f -ig.

3.2. Felek r6gzitik, hogy a Kedve zmenyezett riltal benytjtott pitlydzat a Tamogat6

tulajdoniiban rill6 ingatlan(oka)t 6rint/ nem 6rintr.

3.2.1. A Kedvezmdnyezett 6ltal benytjtott prilyrizatban foglalt, T6mogat6 tulajdonrit k6pezo

ingatlan(ok) adatai:

I A 3.2. szdmt rendelkezest a nyertes prlyAzat ta(almAnak megf'elelcien - a F6varosi Kdzgytilds vonatkozo

hatiirozatdban raigzitett, tulajdonosi hozzA.iArulasa eset€n - kell alkalmazni, arnennyiben a nyertes piilyazat a

Tamogato tulajdonaban dllo ingarlant nem erint, Ligy a .3.2 sziiml rendelkezds alpondainak alkalmaziisdra

drtelemszenien nincsen sziiksdg.

Kulcsfontossligri
pro jektelem megnevez6se:

Kulcsfontossrigri projektelcm rtivid leir:isa:

Fogad66ptilet irj lbgad6 dpiilet a Naplds-t6 mellett (horgdszjegy rirusitris.

biif6, t6rol6k. akad6lymentes WC)
NAPLAzS t6 melletti kdztertilet meglijit6sa. z<ildfeli.ilet rendezds.

utcab[rtorok. parkol6k 6pit6se

Ki16t6 a Pilisi Parkerdo Zrl-vel
erdoben kiLit6 6pitdse

e91'tittmr.ikodve a t6 melletti

K6zcissdgi tanya krizciss6gi tanya 6s kiizossdgi kert kialakit6sa Budapest
Fovaros Onkorrniinyzata tulajdonriban 6116 ds a Rrikosmenti
Mezei Orszolgrilat haszndlat6ban l6vo. 1165 Budapest,
Sarit ut 5. sz6mir ingatlanon. valamit.tt 1976 m2

termoft ldingatlan viisiirliisa



a) Helyrajzi szAma: | 18720
b) Cime vagy fekvds6nek pontos kdriilhaterol6sa: I 165 Budapest. Sarju rit 5.

c) Trimogat6 tulajdoni hiinyada: I /1

d) Osaatlan kdzds tulajdon eseten a tulaidonostArsak megnevezdse ds tulajdoni hrinyada:

e) Osztatlan kcizcis tulajdonra vonatkoz6, kiz6rolagos haszn6lat rendez6sdre ldtrejdtt okirat
megnevezdse. kelte. esetleges tov6bbi azonosit6 adatai:

3.2.2. A Kedvezmdnyezett kdteles a projekt tulaidonosi hozziLjitrulis megit6ldsdhez

sztiks6ges tervdokument6ci6t a Tiimogatesi Szerz<idds megkdtdsdig, de tegk6s6bb 2018.
janu6r 3l-ig elk6sziteni, 6s a Foviirosi Onkormdnyzathoz tulaidonosi hozzdjt,lul sra
benyirjtani. A benytjtott dokumentaci6t Trimogato haladdktalanul elbirrilja ds ddnt a

tulajdonosi hozz6jiiruliis megaddsrinak k6rddsdben. Ezt elosegftend<i TriLmogat6 vrillalja, hogy
Kedvezmdnyezetl a 2.2 pontban felsorolt tartalmi elemekre vonatkoz6 terveinek
vdlemdnyezdsdre. folyamatos szakmai konzultiici6ra a Budapest Foviiros Fopolgrirmesteri
Hivatal Vriros6pitdsi F6osa6lyrin keresztiil szakmai egyeaetdsek keretdben lehetrisdget

biaosit. A Tiimogat6 jelen megiillapodiis aliiiriisiival - a F<ivrirosi Kdzgyiilds .../....(....)
szimi hatdrozata alapj6n tiimogatja a fovrirosi tulajdont 6rinto. jelen megrillapodds 2.2
pontjriban foglalt projekt megval6sitiisa c6ljribol a Tiinrogat6 tulajdonriban l6v6 3.2.'1. pontban

megjetdh ingarlar/ ingatlan tulajdoni hdnyad/ ingatlan kiz6r6lagos haszniilatiiban iill6 r6sz2

vonatkoz6saban a T6mogat6 6ltal elozetesen jovrihagyott enged6lyezdsi terveknek megfelel6
hat6s6gi engeddlyek 6s egy6b sztiks6ges hozzii.idrul6sok Kedvezmdnyezett attal t6(6n6
beszerz6sdhez. Kedvezmdnyezett tudomrisul veszi. hogy a 3.2.1 pontban megiel<ilt ingatlan
kivitelezdsi munkrilatok elv6gz6se 6rdekdben titrt6n6 igdnybevdtel6nek felt6telei a tulajdonosi
hozzrijrirukisban kertilnek meghatiiroziisra. A 3.2.I pontban megieldlt ingatlanon a

beruhrizrissal kapcsolatos munkiilatokat a Kedvezmdnyezett a Tiimogatiisi Szerzodds

megkdtdsdig nem kezdheti meg.

3.2.3.r Kedvezmdnyezett kdtelezetts6get viillal arra. hogy a T6mogat6 tulaidonAban ldvo

ingatlan tulajdonostiirsainak a projekt megval6sitiisiihoz sztiksdges enged6lyeit. tulajdonosi

hozzijrirulisait beszerzi ds tudomrisul veszi. hogy amennyiben ezen kdtelezettsdgdnek akrir

tinhibrijrin kivtil nem tud eleget tenni. rigy jelen rnegrillapodris 3.3 pontjdban foglaltak
megfelel6en irdnyad6ak. Tiimogato kdtelezeltsdget vrillal arra. hog.v a tulajdonostdrsak

sztiks6ges nyilatkozatainak beszerz6se 6rdekdben a Kedvezmdnyezettel egf iittmiikddik.

3.2.4. Kedvezmenyezett tudomdsul veszi. hogy amennyiben a beny jtott p|lyAzat a

T6mogat6 tulajdondban ritl6 ingatlan(oka)t 6rint. a Projekt megval6sit6sa az ingatlan

vonatkozris6ban Kedvezm6nyezett oldal6n tulajdonjogot nem keletkeaet. Kedvezm6nyezett

tudomrisul veszi. hogy a Projekt megval6sit6srival litrejcivo vagyonncivekm6ny - eltdro

megiillapodas hidnyriban - olyan arainyban kertil a -l'rimogat6 tulajdondba ds az 6rt6k6t a

T6mogat6 olyan m6rt6kben aktivdlia. amely ardnyban tulajdona az ingatlan, amelyen a

vagyonndvekmdny l6trejdn. Ezen vagyonncivekmdny vonatkozdsdban a Kedvezmdnyezett

semmilyen jogcimen kdveteldssel nem elhet, arra vonatkoz6lag a jdvoben semmif6le ig6nyt

nem t6maszthat. A Trimogat6 6s a Kedvezm6n yeT,etl - a Projekt megval6sit6srinak esetleges

speciiitis k6riilm6nyeire tekintettel - e tirgyban tovebbi kiildn megrillapodiist krithet.

r A 3.2. L pontban foglaltakkal tisszhangban dnelemszeriien kivdlasztandd a megfele16 szdvegresz.
I Ezen rendelkezds kiziirolag a 3.2.1. pontban foglaltak szerinti osztatlan kozais tulajdonl ingatlan drintensdge

eseteben, kizirolagos haszndlatra vonatkozo megiillapodiis hidnydban resze a szerz<iddsnek.



3.3. Amennyiben a jelen megzillapodris 3.1. ds 3.2. pontjriban loglaltak nem teliestilnek,
ezirltal a Trimogatrisi Szerz6d6s 2018. mrircius 31-ig neni kertil elfogad6sra, ez esetben

T6mogat6 nem vrillal kdtelezettsdget az aktuAlis pitlyirzati kiirris keretdben megit6lt t6mogatiis
Kedvezmdnyezett rdszdre tcirt6n6 lbly6sitiisdra. T6mogat6si Szerzod6s megkdt6sdnek

hirinyriban nincsen lehetos6g a Projekt elokdszitdsi kciltsdgeinek Kedvezmdnyezett r6sz6re

tdrt6no megtdritdsdre sem.

3.4. T6mogat6 tudom6sul veszi. hogy a projekt megval6sit6sa sor6n a nem tulajdon6t
kdpez6 ingatlanon megval6sul6 vagyonncivekmdny az drintett ingatlan tulajdonosiinak vagy
tulajdonosainak tulajdoniiba keriil.

3.5. Kedvezmdnyezett vdllalja. hogy a Trimogatasi Szerzodds megkcit6se eset6n legal6bb a
Pitlyiu:ati Felhivris el5irasai alapjdn sztiks6ges keriileti cinero 6sszeg6t biztositja a tAmogatott
munkrik projekten beltili ar6ny6nak megtartiisiival. A Tiimogatiisi Szerzod6s megk<itdsdnek

elofeltdtele a sztiks6ges dnero rendelkez6sre 6ll6srinak igazoldsa 'frimogato feld.

{. Az egl tittmfiktid6s id6tartama

4.1. Jelen egyiittmrikdd6si megrillapodiist Felek hat6rozott idore kotik, a Tiimogat6si
Szerz6d6s 2018. mrircius 3l-ig val6 elfogadrisa esetdn tervezetten a Projekt lezririisdnak

napj6ig.

4.2. A Tdmogat6si Szerzodds megkrjtdsdnek fenti hatfridoig val6 elmaraddsa esetdn Felek

az egyiittmr.ik<iddst megsziintetik.

4.3. Jelen Egyiittmrikdddsi Megallapodiis a Felek riltali k<ilcscincis aliifriisinak napjrln,

amennyiben a Meg6llapoddst a Felek nem ugyanazon a napon irjitk aliL, irgy az a kds<ibbi

akiirris id<ipontjriban ldp hat6lyba.

5. Az cp iittmiikiitl6s mcncte

5.1. A Trimogat6 a jelen megiillapod6sban lbglalt projekt elokdszit6se 6s vdgrehajtrisa

drdek6ben sziiks6ges szakmai egytittmiikrid6s fovrirosi koordiniici6jdra a Budapest F<ivriros

Fopolgiirmesteri Hivatal V6ros6pitdsi Foosarilyrit jelcili ki.

l

3.6. Kedvezmdnyezett kcitelezettsdget vAllal arra. hogy a Tdmogatiisi Szerzoddshez

sziiksdges tervek rdszletes tartalmdr.rak kidolgozrisa drdekdben Budapest Fovriros

Fopolgrirmesteri Hivatal V6ros6pit6si Fiiosztiily6val egytittmLikddik.

5.2. A Kedvezmdnyezett a jelen megdllapod6sban foglalt projekt elokdszit6se ds

vdgrehajt6sa 6rdek6ben sztiks6ges szakmai egyiittmtikctd6s keriileti koordiniici6jrira a

Fodpit6sz Iroddt jetdli ki.

5.3. Felek a jelen meg6llapodris hat6lybal6p6sdt kdvetoen egysdges. aktiv kommunikiici6s
tevdkenys6get v6geznek. mind a lakossiig. mind a szakma szdmdra biztositidk a nyilvanossdg

fett6teleit, ez6ltal tdrekednek a vdrosrehabilitdci6s proiekt tiirsadalmasitdsiira. Trimogat6

megbizisrib6l az Urban Dialog Kfi. kotelezettsdget vrillalt a TER-K0Z projektek interaktiv
feliileten val6 megielenitds6re a www.budapestdialos.hu oldalon. Ezen feltileten
megielenitett, dsszetett kommunikiici6 c6lia. hogy a projekteket szakmai szemponth6l

alaposan, elemz<ien 6s fejl6ddsi folyamatukat kcivetve mutathassa be Tdmogat6 es



Kedvezm6nyezett egyarent tigy. hogy azok a sajt6 szdmara referenciakdnt. hivatkozasi
portkdnt_ szolgrilhassanak. A projektek bemutatdsa tiltal a lakoss6g is lolyamatosan drtesiil a
TER_KOZ keret6ben zaj16 fe.llesztdsekrol. Ezen kommunik6ci6s tevdkenysdg elosegit6s6re a

Tdmogat6 hozzdfer€st nyrijt a honlap iizembe helyezds6t krivetrien ezen a felhaszn6l6i

feliileten a fett6ltdtt adatok Kedvezmdnyezett rdsz6rol tortdn6 hozzAferesehez ds a projekt-
kdsziilts6g alapjrin azok fiissit6si lehetosdg6nek biaositiisiira az adott projekt befejezes6ig, de

legk6sobb 2018. december 3 I -ig.

6. Egy6b rendelkez6sek

6.1. Kedvezmdnyezett a kommunikAcios aktivitiisa soriin ( sajt6k<izlemdny. tervismertetds.

lakossrigi f6rum. stb.) kdteles fblt0ntetni azt a tdnlt. hog) a Projekt Budapest Fovriros

0nkorm6nyzatrinak tdmogat6srlval valiisul meg. (..A projekt Budapest Foviros tdmogatiisiival

a TER_KOZ pitlyir;ar kereteben val6sul meg").

Melldkletek
l. Komplett pttlyizati dokumentdci6. amely lizikai drtelemben nem keriil csatoliisra
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