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Szeľződések megkötésére

A napirendet nyílt ülésen kell
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4.

Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság

RrMÁNEDINA
JEGYZO

vé|eményezix

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Hatźtr ozati j av as|at a bizottság szátmfu a:

a

Yźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javaso|ja

a

Képviselő-testiiletnek az e|őteýesztés

mestáLtgJla|ź$źú.

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények

A Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testĹilete a276l2O|3. (vII.16.) szźlműhatározatában
úgy döntiitt, hogy részt vesz a FővĺĺľosiVárosrehabilitációs Keľet ,,B'' jelÍi - Kĺizĺisségicélú
vĺáľosľehabilitaciós pályázaton
Népszínhaz Kĺiľ PolgĺĺľiÉĺekekén
Egyesület

a

a

egyĹittműködésével.

A ,,JÁTSZóľÁns,łr _

II. Janos Pá| pápa tén játszőtér funkcióbővítő meguj ítása,' címńel

beadott pźilyázat elbíľálása megtĺirtént és a Fővlírosi Ktizgyulés az |573120|3. (IX.26.) szźtmtl
hatźrozatźlban úgy döntĺitt, hogy bruttó 59,1 millió Forint trĺmogatásban ľészesítia projektet.

A Képviselő-testület a39812013. (XI.06.) szźlmtĺhatźrozatźtbandĺintött aľról, hogy az e|nyert
főváľosi tĺímogatást az alábbi táb|azat szerinti ľészletezésselelfogadja és a pľojekt
megvalósítasaľól a Fővĺĺrosionkormanyzattal egyiittmfüĺidési megállapodást köt.
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A Képviselő-testĹilet 8/20|4. (II.05.) szźLmíhatározata a|apjźn a Jőzsęfvárosi onkormźnyzat
Egyesület Együttműkddési Megállapodást kötött a
és a NépsziĺlhźlzKĺir a Polgari Éľtékękéľt
pro grźrm me

gvalósít ásfu a.

Fővárosi onkoľmanyzat a ľÉn_rozpźiyázatok esetében a Tźmogatási Szerződések
megkötésének 2014. március 3|-i hatándejét 20|4. december 31-ľe, illetve a Trĺmogatási
Szerződés megkötéséhez szfüséges háttér anyagok beadásĺĺnak hataľidejét 20|4. februáľ 28ľól 2014. augusztus 31-ľe módosította. Ennek megfelelően a koľábban megkötött
Együttmfüiidési Megállapodások is módosítasľa keľiiltek.

A

II. A beteľjesztés indoka.III. Tényállási adatok

A

TÉR_KOZ pá|yázatok lebonyolításával megbízott Budapest Fővaĺos Főpolglĺľmesteľi

A

Rév8 Zrt. az Egyestilettel és a Polgármesteri Hivatallal egyezetett dokumentációt

Hivatal VaľosépítésiFőosztálya 20|4. május |9-én je|ezte, hogy a Fővaľosi Közgyrĺlés június
1l. és 18. közĺitt tart ülést, a következő időpont egyelőre bizonytalan. Ez alapján kéľték,hogy
2014. május 22-igkeru|jön benyújtásra a TĺĺmogatásíSzetződés teľvezet, illetve _ tekintęttel
aľľa, hogy taryyi páIyazat a főváľos tulajdonát képező II. Janos Pá| pápa tér játszőterének
felújítrĺsaľavonatkozik _ a miĺszaki dokumentáciő, afulajdonosi hozzájáruLás megadásĺĺhoz.
hatĺáľi dőb en benyúj totta.

Fentiek a|apjan a Képviselő-testĺilet döntése szfüséges a Fővĺĺľosionkormĺínyzatés a
Józsefvaľosi Önkoľmányzat, illetve Józsefulĺľosi onkoľmźnyzatés a NépszíĺlházKtir a
Polgári Énetekert Egyesület kĺizött kötendő Támogatás Szerződés taľtalmi elemeire
vonatkozóan.

IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

1.

x'őváľosi és Józsefoáľosi Onkoľmányzatkiizötti

Támogatásĺ Szerződés

előterjesztés 1. sz. mellékletétképezó szerzodés tervezet összhangban á|| a pá|yázati
felhívásban rogzítettel. A Tĺámogatási Szerzódés véglegesítésesorán a fenntaľtási időszak és
az ezen időszakban fęlmerülő kötelezettségekkel kapcsolatban kerĹilt sor tĺibb izben
egyeztetésre, tekintettel a projekt speciális kĺiľĹilményeire_ a jźttszőter a fővaľos fulajdonában

Az

lévő paľk teľületén van' mely parkot a

ľorpRľ tizemelteti.

A

kompľomisszumos javaslat az, hogy a jźiszőteret, annak felújítását és átadását kĺivetően,
továbbra is a FOKERT iizemelteti. A játszőtéren átépülő csőszhźa üzemeltetésétvźú|a\taaz
onkoľmlĺnyzat tovttbbi hĺáľom évig. Ennek oka, hogy a ház szewesen kapcsolódik az
Egyesület által menedzselt k<izĺĺsségipľogľamokhoz, melyeket az Egyesiilet a pľogľam
befejezése után is folytatni kíván.

2.

Józsefváľosi onkoľmányzat és Népszín}ráz Kőr
kłĺztittiTámogatási Szeződés

a Polgári nrtoľel.oĺ Eryesĺilet

A

Támogatási Szerződés felépítésehasonló a ľÉnroZ_Aprogramok paľtnereivel _
társashazak, civil szervezet - megkötött tamogatási szerződésekkel. A legfőbb különbség,
hogy a programban önkoľmlĺnyzati onrész nincs, a progrźtm megvalósítása l$I%o-ban fovárosi
támogatással valósul meg.

A

pľogľam minđenelemét az Egyestilet valósítja meg

pl.

kozbeszerzés, kivitelezés,

eszkozb eszet zés, kĺizĺis sé gi pľo gramok.

Tekintettel arľa, hogy a pľogľam utófinanszítozźsil az onkormźnyzat a felmeľülő költségeket
megelőlege zi az Egy esület szĺĺmĺĺľa.

A

fenntaľtási időszakbaĺ vti|a|t kötelezettségeket

_ közösségi progľamok, illetve csőszhźn

tizemeltetése _ szintén az Egyesület látja el, mely feladatok elIáúásáůlozjavasoljuk, hogy az
Önkoľmányzat ĺinkéntvá||a|t feladatként legfeljebb évi bruttó egymillió foľint támogatĺĺsban
részesítseaz Egyesületet a fenntaľtási időszak híľomévében.

3. Pľojektmenedzseľi szerződés
A pľogramban nincs önkoľmányzati

önľész, projektmenedzser szetvezęt a|ka|mazásáľa
szĹikség van. Feladata |ĺjťĺzętésikérelmek benyujtása a Főváros felé, illetve a program
megvalósításának kontrollálása az önkormźnyzati ktltelezettségek, vállalások tekintetében. A
pľojektmenedzsment tevékenységeta Képvise1ő-testii1et274l20|3. (uI.17.) szátműhatźrozatának
3. pontja alapjĺán Rév8 Zrt. Iátjae|, melyért a

v.

Rév8 Zrt, dijazásban nem ľészesül.

A dtintés célja' pénzügyĺhatása

A

döntéssel lehetővé válik a fĺĺváľositulajdonú közteľület jźiszóteréĺekfelújítása, úgy, hogy
mind a megvalósítás, mind a tét uzemeltetése helyi civil szęrvezet közremiik<idésével,

irźnyittlsźlva|töľténik. A program ťĺnanszírozása|00%-ban fővĺáľosi támogatas
fe|hasznźiásával t<iĺénik,melyet az onkoľmźnyzat előleg foľmájában ađát az egyesiilet
szźtmźraés utólag számol el a Fővĺĺľosfelé.

A program zźrźsátkövető fenntaľtlísi időszakra _ 20|6 _ 2018 évek _ előzetesen évi bruttó l
millió forintot biztosít önként vźi|a|t feladat keretébęn, mely összeg a játszótéren felépülő
csőszf:rźz iizemeltetésére és közösségi

programokľa fordítható.

VI. Jogszabályĺ kiirnyezet ĺsmeľtetése
A Képviselő-testület döntése a Magyaľoľszág helyi ĺinkormanyzatairő| 20|I. évi CDooilX.
törvény 4l. $ (3) bekezdésénés a |07. $-án alapul.
Kérjükaza|ábbihatérozati javaslatelfogadását

Ha'ľÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hory

1.

elfogadja az e|őterjesztés 1. sz. mellékletétképező, a Főválrosi és Józsefvárosi
onkormányzat ktizőtt létľejiivő, a ,,J.FiIszóľÁnsAK - II. János Pál pápa téľi
jáŃszőtér funkcióbővítő megújítása'' címíĺpá.ilyá,zat megvalósítására vonatkozĺó
Támogatási Szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szeľződés
a|áúrására.

Polgármestert a Támogatási szeľződés esetleges
módosításainak a|áírására, amennyiben az nem érĺnttinkormányzati
forľásbevonást, vagľ az elfogadott pľogram elemeĺnek lényeges taľtalmi

Eryben

fe|hata|maz'za

a

módosítását.

Felkéľia polgármestert, hory a pá|yázatban foglaltak megvalĺósítása éľdekébenaz
átmenetileg szabad pénzeszkiizterhére biztosítsa a projekt pénzüryĺÍedezetét.

Felelős: Polgĺĺrmester
Hatáĺidó:. 20I 4.június

2.

11

elfogadja az e|őterjesztés 2. sz. mellék|etétképező, a JőnseÍvárosĺ Onkoľmányzat és

a

Eryesĺilet kőzőtt
a PolgáľĺÉľtoľelĺcľt

NépszínházKör

létľejiivő, a

II. János Pál pápa téľĺjátszőtér funkcióbővítő megújítása,,
című pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatálsi Szerződést és felhatalmazza a
Polgáľmes tert a T ámogatálsi szeződés aláíľására.

,,JATsZoľÁnsĺ.x-

Egyben fe|hata|marza a Polgáľmestert a Támogatási szerződés esetleges
módosításainak aláírásáľa, amennyiben az nem érĺnttĺnkoľmányzatĺ
foľrásbevonást, vary az elfogadott pľogľam elemeĺnek lényeges taľtalmi
módosítását.

Felelős: Polgiíľmesteľ
Hataridő: 20|4.június

3.

1

1.

felkéľi Rév8 Zľt.t, hory készítsenelő megbízási szerződést a ,,JÁTszóľÁnsAK il. János Pál pápa téri jőúszőtér funkcióbővítő megújítása'' című pá|yánat

pľojektmenedzseri feladatainak ellátására

az alábbĺ tartalmi

elemek

firyelembevételével:

.

a megbizás 2014.

-

a pľojektmenedzser díjazásban nem ľészesül,

.

jlilĺus !.tő|

a pľojektmenedzseľ Alföldĺ

a pľojekt

elszámolásáigÍart,

Gytiľry.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetoje
Hatĺĺridő: zll4.június 25.

4.

felhatalmaz'za aPo|gáľmesteľt a 3. pont szeľĺntĺmegbízásĺ szeľződés aláírásńra.

Felelős: Polgáľmester
HatÁrlđő:201- 4.június 25.

5.

az 1. pont szerinti program lezárását ktivetően 3 évig _ fenntaľtásĺ ĺdőszak - łinként
vállalt feladatként vállalja a II. János Pál pápa téľena progľam szeľint megvalósuló
csőszhálz fenntaľtását, továbbá vállalja a játszőtérhez ki'tődő kiizösség építő
pľogra mok megľend ezését.

Felelős: Polgáľmester
Hatlĺľidő: fD|4.június 1 1.

6,

az 5. pont szerÍnti fęnntaľtási iĺ|őszak finanszíľozáłsńľa20t6 _ 20t7 _ 2018 években
évi bruttó erymĺlliĺó foľint fedezete bĺztosítelőzetes kiitelezettség vállalásként a helyi
adóbevételek terhéľe.

Felelős:

Polgáľmester

Határidő: zlI4.június 1 1.

7. felkéľia

polgáľmesteľt,

hory

a

határozatban foglaltakat

a

2016-2018. évek

kiiltségvetésénekkészítésesoľán verye firyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2016-2018 évek költségvetésének teľvezése

A

diintés végľehajtásáúvégző szen,ezeti erység: Rév8 Zrt., PénziiryĺÜryosztá|y,
Váľosfejlesztési és Főépítészitiryosztály
Budapest, Z}l4.június 2.
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Riman Edina
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Ügyiľatszám: FPH. ., l... - ...
Budapest Főviáľosi Váľosrehabilitációs

lf0I4

Keret keľetében

Támogatási Szerződés
amely létľejött egyńszto|'

Budapest Fővaľos tnkormĺĺnyzata (1052 Budapest, Vaľoshaz utca 9-11.), képviseli: Taľlós
I

stvĺán flopo l gáľmester,

mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Széküely:

1052 Budapest,

Váľosházvtca9-|I.

Töľzskönyvi azonosítószáłrl: 735638
1544900|2751|-32|-0|
Statisztikai számjel:
|5735636-2-4|
Adószám:
Pénzforgalmi szźlmlaszźml: 1 1784009-|5490012.10010000
másľészről

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaĺosi onkormźnyzat (l082 Budapest, Baľoss utca 63.
67.) képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester,

mintkedvezményezelt(továbbiakban:KedvezményezetJ),

Postacím:
Székhely:
T<irzskönyvi

1431 Budapest, Pf.:160

azonosítószám:

számjel:
Adószám:
Statisztikai

1082 Budapest, Baross utca63-67.

735715
15735715-841|-32|-0|
15735715-2-42

Pénzf orga\miszámlaszźtm,arnelyreatámogatásutalásrakerĹil:
1 4 1 003 09- 10213949 -01 000006
dr. Kocsis Máté polgármesteľ
A|áírásra jogosult

képviselője:

Támogató és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között a Fővaľosi
Közgýlés ...120|4. (....) szrámúhatáĺozataalapjánamainapon aza|ábbítaľtalommal:

1.

Előzmények

1.1.

A Támogató

Keret fe|hasznáIásanak szabźiyairől szóló
2712013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint ''A) Közteľületek komplex
megújítása, B) Közösségi célúvaľosrehabilitációs programok,, tźrgyu páIyazatí felhívást tett
kozzé a keľületi önkoľmanyzatok varosrehabilitációs munkáinak támogatásaľa ľÉR_roz
címmel, amelyre Kedvezményezetl _ FPH059/1332.||2013 Lktatőszźtmon és 24-es pá|yazati
a Fővárosi Városrehabilitációs

azonosító számon regisztrá|t _ pźůyźnatotnyújtott be. Az 1573lf0|3. (IX. 26.) Főv. Kgy.
szźtmll hatźtrozat a\apján Kedvezményezeilt az 5. pontban rész|ętezett ĺisszegii vissza nem
téľítendőtámogatásban ľészesüI. A Szerződő Felek az FPH059lI332-3l2013 ügyiratszźmtl
együttmiĺktidési megállapodásban (továbbiakban: EgyĹittműködési Megállapodás) egyeztek
meg a benffitott pźůyazatalapjan előkészíteni és megvalósítani kívant projektelemekľől. A

Szerződő Felek

az

FPH059/200-312014 tigyiratszámú együttmfüödési megállapodás
módosításábarĺŇgzitették a.jelen Támogatási Szerződés aláirásánakhatźndejét.

|.2. A

jelen Támogatási Szęrződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekľe kĺjtelező

érvénytĺaz EgyĹittrniĺködési Megállapodasban rógzített' megvalósítani kívánt projektelemeket
érintő minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, múszaki és pénzĹigyi terv és

taľtalom, nyL|atkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a
Kedvezményezeĺt a pźt|yźzatmellékletekéntés a jelen Támogatásí Szerzodés megkötéséhez
szĹikséges részletesen kidolgozott anyagként benyújtott, amelyek ťlzikai éľtelemben nem
keľiilnek csatolásra

aj

elen Támogatási Szerződéshez.

1.3.

Támogató ńsz&o| a ....... .l20I4. (........) Főv.Kgy. szźm.úhatźlrozatfelhata|mazta a
Képviselő-testiilet
Kedvezményezett részérőI a
Főpolgármestert, a
szźtĺnűhatźrozata fę|hata|mazta a Polglíľmesteľt a jelen
Támo gatás

i

S

zer zo đésa|áít ásár a.

2. Szeľződés táľgya
2.I, Az E|őzményekben

meghatározottak

szeriĺt Szerzodő Felek az alábbi Támogatási

Szeľződést (a továbbiakb arĺ: Szeruőđés)kötik:

A jelen Szerzodésttxgya az ,,Jĺł'TsZóľÁns.łr- A II János Pá|pápatéi játszőtér közösségi
célúfejlesztése'' címen benýjtott pźĺIyazatalapjan megkötött Egytittmrĺktidési
Megállapodásban rcgzített pĄektelemek (a továbbiakban: Projekt) elszámolható
költségeinek a Támogató Kclltségvetésébenviáľosrehabilitáció cé|jara elkülĺinített
költségvetési e|ofuányzatbő| vissza nem téľítendőtámogatás formájában töľténő
ťtnanszitozása.

2.2.

A Projekt megvalósításanak helyszíne

Kiĺzteľület
II. János Pál pápa tér

3.
3.1.

Helyrajzi

Tulajdonos (täbb tulajdonos

szám

esetén 7o.os aľány)

34705

x'őváľosi onkoľmánvzat

A Pľojekt megvalósításának időbelĺ iitemezése
A Projekt megvalósításĺínak kezdete

A Projekt megvalósítási időszakźnakkezđetea jelen Szerződéshatá|ybalépésénekidőpontja.

3.2. Koltségekelszámolhatóságanakkezdete
A Projekt előkészítésiköltségeinek keľetében a
felmeľült költségek számolhatók el.

pa|yazatí kiírás megjelenését követően

A Projekt építésiés eszkozbeszerzést,

lebonyolítási, valamint nem beruhĺĺzasi

tevékenységekre vonatkozó költségeinek keretében a megvalósítási időszak kezdetét . azaz a
jelen Szerződés hatáIyba lépésénekiđőpontját - kĺivetően felmeriilt kiadásokat lehet

elszámolni.

A

támogatás terhére a Projekt befejezésének3.3.1. pontban foglalt hataľidejéig felmeľült
költségek számolhatók el, fiiggetlentil a pétuugyi teljesítésidőpontjától. A befejezési
hataľidőt követően keletkezett költségľe tiímogatás nem folyósÍtható.

3.3.

A Projekt megvalósítása,befejezése és lezźttźsa

3.3.1. A Projekt befejezési hatáľideje: 2015

A

év december hó 31. napl

Pľojekt akkor tękinthető befejezettnek, ha

a jelen

Szerződésben meghatźlrozott

létesítmény(ek)kivitelezése befejeződik, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljaľás(ok) véget
émek, valamint aváIlaltnem beruházásitevékenységek is véget érnek, és a Kedvezményezett
a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettséget - hatósági engedélyhez kötdtt
tevékenység esetén a hatósági engeđélyekbenfoglaltaknak megfelelően _ teljesítette, a
sziiksé ge s vé gl e ges haszná|atba vételi en gedélyt me gszerczte.

A Kedvezmétyezettnek az elnyeľt támogatás fe|haszná|ásaľól legkésőbb 2015. december 31ig el kell számolnia. Az e|sztlmolás keretében benffitandó a záĺő beszánrloló is. A megjelölt
hataľidőig fel nem haszná|t támogatást a Kedvezményezett elveszíti. A palyazaton elnyert, de
fel nem haszná|t pénzeszkoz<jk a Vaľosrehabilitációs Kereten maradnak.

3.3.2.

A

Projekt akkoľ tekinthető |ezártnak, ha

a

Tźlmogató

a Keđvezméĺyezettzárő

beszámolóját elfogadta, és az utolsó elszámolás a|apjánatátmogatást átutalta.

3.4.

Kedvezményezettvźilalja, hogy a Projektet a 0. pont szerint megvalósítja és befejezi,
valamint a Pľojekt lezfuásźúkövető 5 éven belül a Projektben érintett, 0. pontban megjelĺilt
ingatlant nem idegeníti el, és a létľehozottfunkciókat, illetve befogadott programokat
legďább 3 éven át múk<jdteti.

4.
4.I.

A pénzügyi elszámolás rendje
A Projekt összköItsége

Pľojekt bruttó (ÁľR-val szźnnitott) összköltsége 59 100 000.- Ft, azaz otveĺ.lkjlencmillióegyszźzezer forint, az l. szźtmímellékletszerint rész|etezésben.

A

mellékletébenfoglalt költségadatok az EgyĹittműködési
Megállapodás 2.2. pontjában szereplő tervezett költségek részletes kidolgozása, amelyek
indokolt esetben attőI eltéľhetnek,és aZ ott szereplő részköltségeket felülíľjak. A

A jelen

Szeľződés l.

sz.

részköltségek módosítása miatt nem növekedhet amegítéLtTámogatás <lsszege.

Az

1. sz. mellékletben szeľeplő főbb taľtalmi elemeken beltil, az azonos támogatási
intenzitású pľojektelemek költségei kdzött a Szerzőđésmódosítása nélkiil klzárő|ag
megalapozott szakmai indokkal, I}%-ka| történő eltéréserejéig lehetséges átcsoportosítani,
amennyiben ez vaLamennyi támogatott projektelem megvalósulását szolgáLja A költség
t

Legkésőbb 20 l 5. december

3

1.

átcsoportosítást Kedvezményezett a Támogatő részéremegkülđött beszámolóban kdteles
jelezni és indokolni, amelyet a Támogató íľásbeli nyilatkozatban fogad vagy utasít el.

Ha a tewezett célok megvalósítása mellett a Projekt

összköltség

e az |. sz. mellékletben

megjelĺilthez képest csökken, atźtmogatási tisszeget is aranyosan csökkenteni kell.

Amennyiben

a Projekt

is l<lzar őIag

elen Szerződésben

megvalósítása során az e|számoláskoľ bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladjfü atervezętt költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben
aj

fo

glalt támo gatási összegľe

jo

gosult.

A

támogatásban részesült beruhĺízas szĺímviteli előíľĺásoknak megfelelő nyilvántaľtźsźrő|,az
ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a Kedvezményezett köteles gondoskodni.

4.2.

A Projekt elsziímolható költségei

A Projekt elszámolható kĺiltsége 59

100 000.. Ft, azaz otveĺi<llencmillió-egyszźnezer forint.

A Projekt elszámolható költségeinek részletezésétaI.szźtmímelléklettarta|mazza.

4.3. A

Pľojekt bruttó összköltségének forrásonkénti megoszlása és évenkéntteÍvezett

felhasználása
T enĺ ezett felh

a

szn álá s

évenként

Foľľás
2014.

Osszesen

2015.

a) Budapest Fővaros VIII. Keľületi

onkoľmĺány zata źital bi zto sított

0

0

0

forľás (ezer Ft)
b) Budapest Fővaros

onkormĺíny zata által nyúj tott
tźmogatás (ezer Ft)
c) Együttmúkddő paľtneľ által

biztosított foľrás (ezer Ft)
Osszesen:

4.4.
A

t2 600

59 100

0

0

0

46 s00

t2 600

46 s00

59 100

Attmogatás összege és mértéke

támogatás mértékeösszesen legfeljebb 59 100 000.- Ft, azaz otveĺ.i<llencmi1lió-egyszázezet

forint.

Amennyiben a jelen Szetzőđésmegkötésekor hatályos Áp't szabźiyozás a jelen Szeľzőđés
hatá|ya alaÍt vźitozik, a hatályos szabáIyozás a jelen Szeruődés ÁľÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szeruodő Felek minden kiilön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül
módosítja, azza| a megkötéssel, hogy amennyiben az AFA mértékecscikken, atźtmogatás
összege is csĺikken, amennyiben az ÁF,ł mértékenő, atźtnogatás összege nem novelhető.

Az
mel

egyes projektelemekľe/tevékenységekre vonatkozó támogatási intenzitásokat

1'

sz.

léklet taľtalmazza.

4.5. A támogatás lehívásának feltételei
A megítélttĺímogatás kifizetése a Pľojekthez közvętlentil

kapcsolódó számIźů<,illefue a
Projekt tevékenységek elvégzését,a kĺiltségekfelmerÍilésétigazo|ő egyéb dokumenfumok
ďapjan ĺisszeállított elszĺímolásokalapjan utófinanszíľozássaltöľténik.
Támogató a Kedvezm ényezett részéreelőleget nem biztosít.

Támogató kijelenti, hogy az 1. sz. mellékletben meghatáĺozott feladatok megvalósításához a
pźl|yźzatonelnyert támogatást időki'zi és zźrő elszámolás keretében adja át Kedvezményezett
tészéte.A Kedvezméĺyezettek _ ezerl elszámolások részeként- időközi \<tťĺzetésiigényt
nyújthatnak be a Szeruĺĺdéshatályba lépésétőIszáritva negyedévente vagy, ha a kifizetési

igényben egyidejűleg szereplő szálľ'Jźk támogatastaľtalmanak összege meghaladja a 150
millió Forintot. Azań kifizetés igénylésheztartoző minimális összeg a4.4. pontban rogzített
...... Forint.
támogatás összegének legalább I0 %o-a, azaz .

Az e|szźlmolások keretében benyújtandó dokumentumok:

1) a Kedvezményezett által cisszeźi|ított,a Kedvezményezett hiteles aláításźxa| ellátott

kifizetési igénylő levél, amely tartalmazza a szálmlźl<kal aléúźmasztotttevékenységek
teljesítéséľőlszóló, adott iđőszakľaszóIó szöveges beszámolót, valamint a benýjtandó
számlák összesffiét, amellyel a Kedvezményezett felelősséget vá||a| azért, hogy akĺľa
Kedvezményezetĺakźraz egyiittmfüödő paľtner nevére kiállított számlźk Pľojekten beliili
elszámolás

2) az

ajo

gszeĺu és indokolt;

adott cím és mennyiség szeľinti, feladatra sző|ő, tételesen kiállított és kollaudá|t (a

számlźra a Kedvezményezettnek vagy az egyĹittműködő paľtnernek ľá kell ímia: ,,A
munka e|végzésétigazolom, az osszeg kif,rzetésétjavaslom.'' _ đátum,a|áítás és pecsét),
valamint a Kedvezményezett vagy a Keđvezményezettńszéto| meghata|mazott
a|áírásźxa| ellátott, a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett részérő|meghata|mazott
a|áírásáva|' ellátott szźrriékhitelesített másolati péIđtnya.Az eredetí szźĺr/rźnkcjtelezően
szerepelni kell ,,Fővaľosi Varosrehabilitációs Keret támogatásanak lehívása céLjábő|
benýjtásra keľült'' feliľatnak;

3) a szémia címzett1éneknyilatkozata

arrőI, hogy az általĺános foľgalmi adóról szőIő 2007.

évi C)O(VII. törvény értelmében źfa-visszatérítésrejogosult-e; amennyiben a sztmia
címzeĹtje ÁFA-visszat&ítésrejogosult, űgy a Kedvezméĺyezett csak az

csökkentett trámogatási cisszegre

jo

Ápe

ertokevel

gosult;

4) amennyibeĺ a

támogatásból megvalósuló tevékenység(ek) a kozbeszerzésekľől szóló
20||. évi CVIII. t<irvény hatáLya a|á taľtozik, úgy Kedvezményezett köteles a megfelelő
kozbeszerzési eljĺíľástlefolytatni és a közbeszeruési eljáľás ĺisszegzésénekmásolati

péLđáĺyátaz elszźmolás keretében benyújtani, továbbá nyilatkozatát arrő|' hogy a
kozbeszerzésieljaľásszabáIyaitbetartotta;

5)

amennyiben az ađottbeszerzéshez nem sztikséges kozbeszeruési eljarás lefolytatásą úgy

Kedvezményezettnek

nyílt, diszkľimináció-mentes és, a hatályos

beszeľzési

szabáIyzatźnak megfelelő eljárás keľetében kell gondoskodnia az ađot1beszerzésľőI,és az

így lefolytatott eljarás

összegzésének masolati pé|danyát

benýjtani, valamint ĺyíIatkozatát aruő|'hogy az

az elszámolás

keretében

adott e|jźlrás szabáIyait betartotta;

6)

a

7)

amennyiben a Kedvezményezett a projekt megvďósítasába együttmfüödő

vonatkoző megbízási vagy vái|a|kozási szerzőďések hitelesített másolatát;
partnereket von

be, és számukra az adott pľojektelem ťlnanszlĺozásáĺa szźnt összeget támogatásként adja

Kedvezményezett és az együttmfüödő paľtnerek kĺizötti, a tamogatás
továbbadására vonatkoző megá||apođáslszerződéshitelesített másolatát (amennyiben még
nem nffitotta be) legkésőbb az e|lhez tartoző kifizetési igény benyújtásakoľ (lehetőség

tovább,

szerint

8)
9)
10)

j

a

elen szerzódés megkĺitésekor);

a (rész)teljesítésalapjĺĺnkiállítottteljesítésigazolás;
a

műszaki źúadźs-ź.ŕvételné|
az erľől szóló jegyzőkonyv másolatat;

a teljesítésta|átźlmasztó dokumenfumok (a nem elszĺĺmolható k<iltségek teljesítéséľe
vonatkozóan is): szakmai beszámolók, fotódokumentáció (projekthelyszínenként
legalább 3-3 fotó, 9x13 cm méľehĺ,min. 300 dpi felbontású), egyéb dokumentumok
(indikátor tźlblánat, építésinapló, stb.);

4.6. Az e|szźtmolás és ellenőrzés rendje
A jelen szetződés 4.5. pontja aIapján a Kedvezményezett

által összeállított ęlszámolás
60 napon belül Támogató elbínílja

Főpolgĺáľmesteľi Hivata|hoz töľténő beéľkezésétk<jvető
annak helyességét, és _ hibátlan és hianytalan elszámolási dokumentáció esetén _ Tĺámogató

intézkedik a szĺímlaösszeg jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghataľozott százalékanak a
Kedvezmé ny ezeIt bankszáml áj tr a tilrtéĺoáfu tďás aľól.
Hianypőtlás esetén aTámogatő az e|szánlolás beérkezésétó|számított 15 napon beltil jogosult
Kedvezményezettet írásban felszólítani a sziikséges dokumentumok benýjtásaľa. A
hianypótlás teljesítéséreKedvezményezettnek akézhezvéte|tőI szźmítottlegfeljebb 10 nap źů|
rendelkezésére.A hiánypótlás Főpolgáľmesteri Hivata|hoz tĺjľténőbeéľkezéséto|sztĺnított
újabb 60 nap áll rendelkezéséte a Támogatőnak az elszámolás elbítá|ására és a számlaösszeg

jelen szerzőđés1. sz. mellékletében meghatźrozott sztua|éktnak a
bankszáml

źtjar

Kedvezményezett

a 1.ĺllrténőźúutal'ásra.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Trĺmogató a tźlmogatás kifizetésétmege|őzően
jogosult helyszíni ellenőľzést tartani, amelynek keretében ellenőľzi az e|számlolás keretében
benyújtott dokumentáció eľedeti péIdźnyát, a Projekt pénzugyi, múszaki előrehďadását.

A

Projektet a Kedvezményezett a szak<rnai szabványok, szokások és előírások szerint, I.
osztá|yű minőségben kcjteles megvalósítani. A Kedvezményezett _ a Tźmlogató által is
elfogađott_ a hatá|yos jogszabályokban definiált muszaki ellenőĺt köteles a|ka|mazĺll az
építkezésmegfelelő színvonalának ellenőľzésére.Kedvezményezett kĺjteles a megvalósítás
érdekébenkifejtett tevékenysége sorĺínköltséghatékonyan eljárni, a kozpéruek

fe|hasznźtlásanak źń|áthatőságát bĺnosítarluaz eÍre iranyuló jogszabalyi ľendelkezéseket

betaľtani. A Támogató a Kedvezményezett áIta| a Pľojekt megvalósításaľa irĺĺnyuló
tevékenységével,abenŕrźľ;tsifeladatok elvégzésévelsemminemú műszaki, pénnlgyi és jogi
felelősség nem teľheli.

Kedvezményezett köteles a Szerzódés hatályba lépésétőIszáľľlitlłanegyedévente rövid
szakmai beszámolót készíteni a megvalósítás előrehaladásáĺőI, amelyet elektronikusan a
ter koz@'budapest.hu e-mail címľe, kinyomtatva a VaĺosépítésiFőosztály címéľeköteles
eljuttatni.

5.
5.1.

Főváľosi tulajdon kezelése

A Kedvezményezettköte1ezettségsá||a|ásai

5.1.1. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Fővaľosi onkormanyzat tu|ajdonában
lévő ingatlanon megvalósított Pľojekt, mirÍ az ingatlan alkotórészei a mindenkor hatályos
PolgĺáĺiTörvénykönyv vonatkozó jogszabályainak megfelelően a Támogató tulajdonába
keriilnek, valamint a Fővráľosi onkormányzat kjzźrő|agos tulajdonát képező nemzeti
vagyonon az20l1. évi CXCU. törvény anemzeti vagyonĺól (továbbiakban: Nvt.) 6. $ (1)
bekezđésalapján (az Nvt. által meghatőrozott, itt nem a|ka|mazható kivételekkel) osztott
fulajdon nem létesíthető. Ennek megfelelően Szerződés 5. pontja a Projekt megvalósításźra,
illetve a megvalósított vagyonelemek Támogató á|ta| töľténő nyilvĺántaľtásba vételére
vonatkozó an tarta|maz ľendelkezé st.

A

Projekt keretében a jogerős építésiengedély a|apjźn elkésztilt létesítĺnényeket
a
KedvezményezeÍt a műszaki átadás-tftvételt követőeĺ,22l20I2. (Iil.14.) Főv. Kgy. rendelet
(Vagyonĺendelet) szeľint, téľítésmentesenadja át aTźmogató fulajdonába. A műszaki źÍadásátvétel keretében źÍaďja a Támogatő részérea létesítményekmegvalósításával kapcsolatos
teljes köni műszaki és pénziigyi dokumentáciőt a vagyonnyilvántartásba töľténő źfiĺéte|

5.|.2.

céLjábőI.

5.1.3. A tiímogatásban részesült ben:hźnás vagyoni elemeinek pontos nyilvántaľtásba
vételének,illetve a befejezést kcivetően a Támogatő részéreaktiválás céljából t<irténő
átadásanak előkészítéséről,az ezze| kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a
Kedvezmény ezelĺ kĺiteles gonđoskodni.

5.I.4. Kedvezményezett kijelenti

és felelősségetvá|Ia| azért,hogy az átadott Projekt kapcsán

létrejött vagyontargy igény, peľ és teheľmentes.

5.1.5. Kedvezményezeĺt folyamatosan egyeńetru köteles a Projekt munkálatainak
és kiviteli teľveit és a kivitelezés ütemezését,valamint egyes ütemeinek
engeđélyezési
ö s

szehangolasát illetően a Tiímo g atő

0

6. pontban hivatkozott kapcsolattartój ával.

5.1.6. Kedvezméĺyezettkijelenti, hogy a Támogatáson felül Támogató felé semmilyen
pénzj;gyi ellenéľtékvagy költség igénye, kĺivetelésenincs, és a jövőben sem lép fel
semmilyen követelésse| ezze| kapcsolatban.

5.I.7. Kedvezményezett köteles a kivitelezés megkezdése előtt 45

a

nappa|'

Támogatót

hivatďos levélben éľtesíteniabensházás megkezdésérőI az átadas-átlĺételi eljĺáľás lefolytatása
és a TerĹileten ál1ó épületekre éľvénybenlévo Haszná|ati Megállapodások felmondása
éľdekében.A felmondást kĺĺvetően Kedvezményezett vá||aIja az énntett épiiletek működési
engedélyének soron

kíviili visszavonását, az iizletek

bezźratásź./'.Amennyiben

a felmondás

épületeket tulajdonosaik nem bontanák el határidőľe, úgy Támogató
feIhata|mazza Kedvezményezettet a bontási munkfü Tlímogató nevében tĺjľténőelvégzéséľe.

következtében

az

5.1.8. A Projektet a Kedvezméĺyezetta

szabványok, szokasok és előírások szerint,
I. osztá|yu minőségben köteles megvďósítani. A Kedvezményezett - a Támogató által is
elfogadott - a hatéiyos jogszabályokban definiált múszaki ellenőrt köteles a|ka|mazsi az
sza|<rnai

építkezésmegfelelő színvonalának ellenőľzésére.A Támogatót a Kedvezméĺyezett źůtala
Projekt megvalósításĺára iranyuló tevékenységével,a benshźnási feladatok elvégzésével
kapcsolatosan semminemű múszaki , pétlz:d;gyi és jogi felelősség nem terheli.

5.2.

Támogatókötelezettségvállalásai

A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt teľületére(továbbiakban: Teriilet) jelen
Szerződés hatá|ya a|attí időszakĺa vonatkozóan nem köt olyan szerzőďést, amely a
Kedvezményezettet jelen Szerződés szerinti jogaiban korlźúozná vagy akaďá|yozná..

5.3.

A teľület biĺtokba adása, tizemeltetése

5.3.1. A Projekt kivitelezésének megkezdésekor és befejezésekor a műszaki átadás-źtfuéte|i
eljrírás során helyszíni fotók, valamint jegyzőkönyv készítésesziikséges. Az atađás-átvételi
eljaľás időpontjaról a Kedvezményezett a Támogatót levélben éľtesíti15 nappal az e|jźtrźs
megkezdése előtt.

A Támogatő e||eĺőrzésre jogosult képviselője részt vehet az

źúadás-éúvételli

eljaľáson.

5.3.2. Támogató váI|alja,hogy az 5.3.1. pontban rogzített éľtesítéstkĺjvetően a TeľĹiletet a
Kedvezményezette| egyeńetett időpontban adja a Kedvezményezett birtokába |<lzfuő|ag a
Projekt megvalósítása érdekében.Szerződó Felek a Teľiilet átadás-áNételéľől minden
lényeges koľülményt tartalmaző jegyzőkcinyvet készítenek.

5.3.3. Szerződó Felek rögzitik, hogy a biĺtokbaadást kĺjvetően a Kedvezméĺyezett felelős
minden olyan kźIrért,amely a rendeltetésellenes vagy szeľződésellenes igénybevétel
következménye. Kedvezményezett vállalja, hogy a Területben keletkezett nem a
rendeltetésszeru éslvagy szerződésszeriĺ igénybevétellelcisszefüggő _ karokat megtéríti.

5.3.4. Szeruoďő Felek rogzítik, hogy a Projekt során megvalósuló létesítmények
tizemeltetése az ijzęmeltetési tervlap a|apjtn a Kedvezméĺyezett felađatź.ŕ-képezi a jogerős
hasznáIatbavételi engedély utźnaz ismételt biľtokbaadást követő 3 évig.

5.3.5. KedvezményezeĹt váIla|ja, hogy az

źtltala kötött

vállalkozási szerzőđésekbenrogzíti,

hogy a Szerződés 5.3.3. pontjában rogzitett iizemeltetési ideje után engeđményeziaTźmogatő
részérea Projekttel kapcsolatos szavatossági és jótállási jogokat. Ennek éľdekébena
Kedvezményezett bińosítja a Projekt kapcsán keletkező ilyen jellegű jogosultságok
Támogató á|ta| tlrtéĺő gyakoľolhatőságát, illetve érvényesíthetőségét,úgy, hogy a Projekt

kivitelezőjével szembeni jótállási és szavatossági jogokat az ź.liadésnapjáva| engedményezi a
Tźlmogatő részére.Az engeđményezéseredményeképpen a Tiĺmogató a Projekľe irĺányuló
jótálláSi és szavatossági jogokatjogosult közvetlenül a kivitelezővel szemben éľvényesíteni.

6. Szerződésmódosítás
6.1. A Kedvezményezett vagy a

Támogató kezdeményezéséľea Szerződés közĺjs
megegyezéssel módosíthatő. A Szeľződés báľmiféle móđosítása,beleéľtve az aLlhoz csatolt
mellékleteket is csak írásos formában, valamennyí szerzoďést kötő fé| aláírásźxal töľténhet,
kivéve, ha jogszabäIy vagy a Szerződés valamely pontja eltérően ľendelkezik. A
Kedvezményezett a Szeruőďés módosításaľa iranyuló kérelmétírásban, indokolassal ellátva
valamint a kérelmet alźtámasnó dokumenfumokkal köteles a Támogató részéreeljuttatĺri.

A

Támogató - ide nem számífta az esetleges hianypótlás idejét - a módosítága iranyuló
kérelem beérkezésétkövető 45 napon belül megkiildi a KedvezményezeItnek a módosíüís
tewezetét, vagy _ a kérelem elutasítása esetén _ az eh,ltasítást és annak indoklását. A
szeruődés módosításahoz aFővźlrosi Közgyiĺlés jóvláhagyása sztikséges, ezért ezt legkoľábban
a Fővaľosi onkormanyzat belső eljaľásrendjének megfelelően előterjesaetthatáĺozati javaslat

a|apján a kovetkezó közgyÍ|és ülésénfogadhatja el az egyeztetett módosításokat. A
KedvezményezeIt részérola szerzőđésmódosításelfogadásaľól Képviselő-testĹĺlet dĺjnt. A
Támogató által elkészítettés elfogadott szerzodésmódosítást a Kedvezményezett egyetéľtés
esetén annak kézhezvételétőlszámított 15 napon belül kĺiteles aláírva visszakiildeni a
Támogatónak.

6.2.

A Kedvezméĺyezetta Szerzódés

módosítását kĺjteles kezdeményezni,ha

a)

vá|tozik a Pľojekt bĺáľmely egyéb, a cé|V'ĺfilzéseketbefolyásoló lényeges je|Iemzője'

b)

ha az 1. sz. mellékletben foglaltaktőI aSzętzőđés4.1. pontjában megjelcilt módon tul
el akaľ térni,

c)

7.
7.|.

a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban

vállalt hatariďő vá|tozik.

Kiizbeszeľzésekľevonatkozĺíszabályok

Ameruryiben a Pľojekt megvalósítása során közbeszerzési vagy egyéb beszerzési
eljarás lefolýatásanak kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett vagy az egyĹittműkcidő
paľtnerek a szĹikséges kĺizbeszeruésívagy egyéb beszeruési eljaľásokat lefolytatjak. A
KedvezményezetĹvagy az egyĹittműködő paľtnerek által kozbeszerzési és egyéb beszeľzési
eljaľás szabályos lefolýatásáértkizźrőIag a Kedvezményezett fe|e|, az esetlegesen kiszabott
bírságot vagy egyéb, a szabáIýalanság miatti ťtzetésíkĺjtelezettségéta támogatás teľhéľenem
számolhatja el a Kedvezményezett.
Továbbadotttámogatás esetén aTátmogató jogosult megismerni az egyiÍImfüödő paľtnerek
mindenkorhatályoskozbeszerzésiszabá|yzatát.

a

partneľét,a Projekt
megvalósítása soľán kozbeszerzési eljríľás lefolytatásanak kotelezettsége teľheli' a Pľojekt

7.2.

Amennyiben

Kedvezményezettet,vagy

.M

együttmfüödő

megvalósítását cé|ző báľmely kozbeszerzési eljaľás lefolytatását kĺjvetően a

Kedvezményezettnek kötelessége

a Támogató

haladéktalan tźĄékoztatása.Ha

Kedvezményezett nem tudja aközbeszerzésí e|jarás alapjan létrejĺittvźů|a|kozási szerződéssel
le nem fedett támogatási összeget a 4.t. pont szeńnt megalapozott szakmai indokkal
átcsoportosítani, akkoľ a Kedvezményezett köteles aSzerzőďés módosítását kezđeményezrua
6.1. pont szeľint.

8.
8.1.

Támogatás folyósításának fe|függesztése

A Támogató felfiiggesztheti

a támogatás

folyósítźlstń'ha

a) a

Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szeľződésben
meg$atfuozott célokhoz méľtelőrehaladás nem kielégítő, és a Tĺámogató a

Kedvezmé ny ezeIt iđőszako s v agy zár ő

b)

be

számolój át elutasítj a;

tervezett vagy rendkíviili helyszíni ellenőrzés megáilapításai alapjan ez indokolt;

c) a Szeruődés megkötését k<jvetően

a Kedvezméĺyezett olyan nyiLatkozatot tesz, vagy a
Támogató olyan köľĹilményľőI szercz tudomást, amely a tźtmogatésvisszavonástĺt, a
Szerződéstől történő elállást teheti sziikségessé,

d) a Kedvezményezett 'olyan vźůtozásről' tesz bejelentést a Támogatóhoz,

amely

szerzođésmódosításttesz szfü ségessé,

8.2. A

felfiiggesztésről a Trĺmogató a Kedvezméĺyezet1et írásban halađéktalanul
téĄékońatja. amelyben megjelĺili a felftiggesztésre okot adó kĺiľülménýés a megszĹintetésére
I<ltílzott hatźtridőt. Amerĺryiben a Kedvezményezett a felfiiggesztésre okot adó kĺiľĹilményt
Támogató

ělltal-

tínötthatfuiďon belül nem szĹinteti meg, az szerződésszegésnek minőstil.

8.3. A

támogatás felfiiggesztése, illetve a tiĺmogatás visszataľtása esetén a
Kedvezményezettet kártalaĺĺtás, káĺtérítés,illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A
Kedvezméĺyezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben
foglalt kötelezettségei telj esítésealól.

9.
9.1.

A Kedvezményezett általi szeľződésszegés eseteĺ és jogkiivetkezményei
A Kedvezményezett źitalri szerződésszegés esetei

ASzerzőďés Kedvezméĺyezett általi megszegésének minősül minđenolyan cselekmény'vd1Y
mulasztás, amellyel a Kedvezméĺyezett:

- a

támogatást jogszabźl|yséľtő vagy szerződésellenes módon, nem rendeltetésszeľúen,
illetve nem a projekt céljanak megvalósítźsára hasznźija fel, vagy a támogatott

tevékenységmegvalósítása a Kedvezméĺyezettnek felróható egyéb módon meghiúsul,
illetve taľtós akadáiyba titközik, vagy

-

ha a Szerzodés vagy annak mellékletei teljesítésévelösszefüggésben keletkezett,
vagy jogszabályon alapuló kötelezettségét megszegi, annak nem tesz eleget így
kiilönösen.

ha:
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a) a

Kedvezsnényezett nem jelent haladéktalanul a Támogatónak bríľmely olyan
kĺirĹilméný,amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljĺĺnakelérését
veszéIyezteti, amely á|tala Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul,
tartós akadá|yba ütközik, vagy a pá|yazatban' illetve a jelen Szeľződésben foglalt
ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ezen
bejelentesi kötelezettség ehrrulas ztása szeľződésszegéslrekmilrősiil.

b) a

Kedvezméĺyezett hatĺáľidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kĺjtelezettségétnem a megfelelő formában
vagy nem a megfelelő infoľmációkJ<al és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét
a teljesítésre vagy hianypótlásľa vonatkoző feIszőlítás kéżleméte|étőIszěnnított 7
napon belül sem teljesíti,

c) a

Kedvezményezett

a

ki5zbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságľa vonatkoző
kötelezettségeit nem, vagy nem szabźiyszerúentelj esítette,

d) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve

hatráľidőben nem tesz eleget
ellenőľzésttĺrésikötelezettségének, illetve az elleĺórzésre jogosult ellenőrző szervek
munkáját akađźiyozza,vagy az elleĺőrzést megtagadja, és az e|Ienőtzést az eľĺe
iranyuló íľásbeli felszólításban megjelĺilt hataľidőig sem teszi lehetővé,

e)

a Kedvezményezett aTámogatő szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólítasában

megjelölt hatáÍidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szeruóđésalapjan fennálIó
kötelezettségét;

Đ

amennyiben jogszabźt|y a|apjan ellenőľzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapjaĺl
a szerzođésilletve jogszabźůyséľtésmegéiIapítźstravonatkozó javaslatot tesz,

amellyel a T álmo gatő e gy etért;

g) a Kedvezményezett a 2.2. pontban megjelölt projekthelyszíneket a támogatási
jogviszony ideje alatt vagy a Szerződés 3.3. pontjában megjelölt időszak végéig
elidegeníti, vagy aIétrehozott funkciókat nem taľtja fenn.

9.2.

Amennyiben a Kedvezményezett a ľá vonatkoző jogszabéiyi, szerzódéses vagy egyéb
előírást megszegi, aTźlmogató jogosult a Szerzőđéstől elállni. A Szerződéstől töľténő elĺĺllás
esetén a Kedvezméĺyezett az addíg folyósított, fe|hasznźit támogatást egy ĺisszegben k<jteles

visszafizetni aTtmogatő á|tal megjelĺilt bankszĺĺmláta, az erről szóló éľtesítéskézhemételétőI
szćm:Ított 30 napon belül. A visszautalt, illetve fel nem haszná|t támogatás a Támogató
szám|źĄán elkülcinített keretbe kerül.

9.3.

Ha a Kedvez;nényezettatźrnogatást nem aTźĺnogatásiSzeruődésben meghataľozottak

szerint haszná|ja fel és a Támogatő az e|źlllásjogával nem é1, a Kedvezményezett k<iteles az
arra va|ő felszólítás kézbesítésétkövetően a nem szerződésszeruen felhasznált összeget 30
napon belül egy összegben a jegybanki alapkamattal egyĹitt visszatéľítenia Támogatő részére.

9.4.

Továbbadott tĺímogatásesetén az egyittmfüödő

paľtnerek vonatkozásában jelen
szerződés betaľtásanak ellenőľzése a Kedvezményezett hatáskcirébe tartoz1k (p1. közbeszerzési

l1

k<itelezettség, szerződések feltételei), valamint az egyĹittmfüĺldő paľtneľektevékenységééľt
rigy felel, mintha magajártvolna el.

10.

Kommunĺkáciĺí'nyilvánosság

10.1. Kedvezményezeít a Projekt megvalósítása sorĺĺnkoteles a hatályos jogszabáIyokban
meghlatátozotttájékoztatási és nyilvánosságikote|ezettségeknek eleget terľri, a Projektről és a
támogatásról' az ott meghatfuozott módon és taľtalommal infoľmációt

nffi tani.

70.2. Támogató jelen szerzođésaláltásával egyidejűleg nyomdakész, digitźlísformátumban,
a Kedvezméĺyezett rendelkezésére bocsátja a PĄekt megvalósítása során a]kalmazandő
kötelező aľculati elemeket (p1.: logók).

10.3.

A

Kedvezményezett a projekt nyilvánossága kapcsĺĺrrkötelezett

tevékenysé gek

1)

2)
3)

az

alábbi

e|v é gzéséľe:

Aben:hazás helyszínéntájékoztatő táb|a elhelyezése a megvalósulás alatt és az azt kĺjvető
1 évben (min. A2 méretíĺ,rajta a Budapest es tÉR_rÖZ lĺ;lgő, a tźlmogatźlsľautaló
mondat, a projekt neve' támogatás összege, KedvezményezeÍIneve, illetve saját üzenet
megfogalmazźsa)

Inteľnetes megjelenés biztosítása: Eľľeszo|gźihat inteľnetes honlap, a keľületi
cinkoľmanyzat vagy a megvalósító civil vagy egyéb szervezet oldala, kĺizösségi portál
(Facebook), valamint blogoldď is.
Sajtóközlemények kikiildése a projekt indításaľól, zarásáľőI és a sajtómegjelenések
cisszegyiijtése

4) 3-5 perces videó a projekt

megvalósulásĺának folyamatáról, amelyet

a

zźxó

kifizetésigénykor kell benyújtani.
kötelezettsége, hogy a Projekttel összefüggő kommunikációs
_
tevékenysége során valamennyi nyilvános ľenđezvényen,kommrrnikációs teľméken,média-

|0.4. Kedvezményezett

megjelenéseiben, abenlhazások és kÓzösségi programok tájékoztatő és infoľmációs tábláin _
aIka|mazza akote|ező aľculati elemeket és feltűntesse, hogy ,,IĺTszoT'Ánser - A II János

PáI pápa téľijátszőtér kĺizösségi célúfej1esztése''c. projekt a Budapest

Fővláros

onkoľmányzata Fővaľosi Váľosrehabilitációs Keret tálmogatásélval valósul meg''.

10.5. A kötelező aľculati elemek mellőzése, vagy

tész|eges alkďmazása a kommunikációľa

elszámolható összegekľe jutó támogatás megvonását vonja maga után.

10.6. A Kedvezményezett köteles bĺĺrmely,a Projekttel kapcsolatban szęrvezett eseményľől
a Támogatő kijelölt szervezeti egységét(VárosépítésiFőosztály) írásban értesítenia
ľendezvénynapját megeIőző legkésőbb 1 0 nappal.

11.

Zárő rendelkezések

14 oldalon és 7 db eľedeti példányban készült. A jelen Szeruodéshez
csatolt 9 db melléklet, és a jelen Szerződéshez ťlzikaíéľtelemben nem csatolt, de a jelen

11.1. Je|enSzęrződés

Szeľződésben hivatkozott mellékletek a Szerződés elvátlaszthatatlan ľészeitképezik.
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|1.2. Amennyiben jelen Szerzódés és az

EgyĹittműködési Megállapodás rendelkezései
jelen
egymásnak ellentmondanak,
Szerződés rendelkezését kell a|kalmaznl.

11.3. A Kedvezméĺyezett a jelen

Szeruĺĺďésa|áirásźxal kijelenti, hogy a jelen Szerződés
Íartalmźńés a vonatkoző jogszabályokat ismeri és magaľa ĺémekötelezőnek ismeri el.

t1.4.

Amennyiben a Támogató bĺáľmely, a jelen Szerződés alapjrĺn keletkező bejelentési,
jelentéstéte|i, tájékońatási kötelezettség, vagy igénylésteljesítéséhezformanyomtafuźný
bocsát rendelkezésre, szerződésszenĺ teljesítésnekl<lzárőlag a foľmanyomtatvány haszná|ata
minősül.

11.5.

A jelen

Szerződésből fakadó valamely bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási

kötelezettség vagy igénylésteljesítése, Íovźbbá a tźlmogatási szeruőďés kezelése során bekért

dokumentumok benýjtása nyomtatott, valamint a nyomtatottal teljes mértékben megegyezo
digitális foľmában a Budapest Fővaľos Főpolgármesteri Hivatď VarosépítésiFőosztá|y
címéretörténik.

A

Támogató indokolt esetben jelen Szerződésben rogzítetteken tul is jogosult a
KedvezményezettőI a Projektre vonatkozóan infoľmációt kémi (akaĺ szóban, akáÍ írásban), a
Kedvezményezett pedig koteles azt haladéktalanul megadni az infoľmáció kéľésének

11.6.

foľmájában.

Szerződó Felek a jelen Szetzodés időtartamźra írásban rogzített módon
kapcsolattaľtót jelölnek ki. A kapcsolaffartó nevéről, postacíméľől, telefon és telefax szźnnáĺől'

1I.7.

A

és elektronikus levélcímérőla jelen Szerződés aláirásźxa| egyidejrileg, vá|tozćs esetén pedig a

A szerz(5dés módosításával,
megszĹintetésévelkapcsolatos jognyilatkozatok kĺjzlésénekmódja cégszeľűen a|áirt
vá|tozást követően haladéktalanul, írásban tajékoztatjelk egymást.

nyi|atkozat' melyet postai úton téľtivevényeskĹildeménykéntkell feladni.

11.8. Kedvezményezett a jelen Szerződésbeĺ ňgzített azonosító

adataiban bekcjvetkezeÍ

minden vźlltozást annak bekövetkeztét követő 5 napon belül köteles bejelenteni a Támogató
szewęzet részéte.A fenti adatokban bekövetkező véitozások _ a jogszabáIyokban, illetve a
jelen Szerződésben foglďt kivételektől eltekinwe _ nem igénylik a jelen Szeľződés
módosítását. Szetzőďó Felek jelen Szerződés megszűntetéséről szóló egyoldalú
nyilatkozatukat a másik Fél részéreszemélyesen töľténő átadással, vagy téľtivevényespostai
kĺildemény útján kdtelesek kĺjzĺjlni.

11.9. A jelen Szerzódés hattiyba

lépéséneknapja megegyezik a Szeruódő Felek koni| az

utolsóként ďźir ő aláír ásának napj áv a|.
Szetzőďő Felek a jelen Szerzőđéstátolvasták, és közös

értelmezés után, mint akaľatukkal és

e|hangzoÍtnyiIatkozataikkalmindenbenegyezőta|áírtźů<.
Jelen Szerződésben nem szabźiyozott kérdésekbena Polgari Tcirvénykcinyvről szőlő 2013. éví
V. törvény, valamint a Fővaľosi Váľosľehabilitációs Keľet fe|hasznáIásának szabáIyutől szóló
2712013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet ľendelkezései az iranyadóak.

I3

Mellékletek:

1.

tétb|ázata
sz. melléklet: Projekt kĺiltségvetésí

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

sz. melléklet: PéĺlzligyiĹitemterv
sz. melléklet: Tételes kĺiltségvetéskiíľás, beźxazott, részletes költségvetéssel

sz. melléklet: Éńntett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjĺĺnak hiteles
más olata és hivatalo s hely színtajza

sz. melléklet: Tervezettmunkfü ľészletes bemutatása, leíľasa

sz. melléklet:

A

projektben érintett ingatlanok felujításra és támogatásźra vonatkoző

ĺinkormányzati tulaj dono si hozzájara|ás
sz. melléklet: munkĺákkal érintett tulajdonosok és a tulajdonnal ľendelkezni
jogosultak egyĹittmúködési megállapodása és kĺitelezettségvállalása
sz. melléklet: Kedvezméĺyezeĺtnyilatkozata az źl|anháztartásrő| szóló tĺirvényben

9.

A

meghatározott költségvetési támogatásravonatkozó szabályoknak való megfelelésről
sz. melléklet: Engedélyezésiszintű tervdokumentáció

Budapest,

Támogató

Támogató

Kedvezményezett
Budapest Főváros VIII.

Budapest Főváros

Budapest Főváros

kerĹileti Józsefuĺáľosi

Önkoľmányzata
képviseletében
Bagdy Gábor József đľ.
Főpo1gáľmester-helyettes

onkoľmányzata
képviseletében

onkoľmrínyzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
Polgiĺľmester

SzeneczeyBaltľs dr.
Főpol gármesteľ-helyettes

Pénziigyi ellenj egyzést

Fedezet:

végezte:

Budapest,2014.
Pénztigyileg ellenj egyzem:

Budapest,

Veľő Tiboľ főo sńźl|yv ezető
Pénzugyi Főosztály

Láttan:
Budapest,
Saľádi Kálmánné dr.

Főjegyző
megbízásábő|
dr. Kelemen Barnabás
lĺ|jegyző

PĺĺľisGyulane
pénnlgyiigyosztźůyvezetó
Jogi szempontból
ellenjegyzem:
Riman Edina
jegyzo
nevében és me gbizásźlb őI

dr. Mészĺíľ
Erika

a|jegyző
I4

Támogatási Szeľződés
amely létrej ott egyrészĺol

Budapest x'őváros VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkormányzat (1082 Budapest,
Baľoss utca63-67.) képviseli: dr. Kocsis Máté polgĺíľmesteľ,
mint Tĺĺmogatő (atovábbiakban

:

On ko ľ mány zat),

Postacím:
Székhely:

1431 Budapest, Pf.:160
1082 Budapest, Baľoss utca63-67.

Tcirzskcinyvi azonosító szźĺĺl..7 3 57 I 5

szrĺmjel:
Adószĺím:
Statisztikai

15735715-84|l-32|-0|
t57357|5-2-42

Pétufotga\mi szĺĺmlaszźtm,amelyte a Fővarostól kapott támogatás utďásra kerĹil:
I4

Aláíľásľajogosult

1

003 09-

1

0213949

-01

000006

képviselője: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

másrészről,

Eryesület (cím: 1087 Budapest, Berzsenyi
Népszínház Kiiľ a Polgáľi Éľtételĺoľt
utca4.I./18)' képviseli: Línárt Péter elnök)
mint a Tiímogatott (a továbbiakban: Egyesület)

4.I.ll8

Postacím:

1087 Budapest, Berzsenyi utca

Székhely:

1087 Budapest, Berzsenyi utca 4.I./18

Adószám:

18f94028142

PénzforgaImi számlaszéml, anelyre az onkormźnyzatáltal nyújtottttlmogatás utalásľa
keľĹil:

Aláírásľa jogosult

képviselője: Línárt Péter elnĺik

Önkormanyzat és Egyestilet (a továbbiakban egyiitt: Szerződő Felek) között

az a\ábbi

taľtalommal:

1.
1.1.

Pľeambulum

Budapest Fővaľos onkoľmiányzata a Fővarosi Viíľosrehabilitációs Keľet
fe|haszná|ásanak szabźt|yairől szóló 27l20l3. (IV.18.) Főv. Kgy. ľendeletben foglaltak
szerint Közcisségi célri viáľosrehabilitáció pľogram taryyÍŁpźtyźľ'atifelhívást tettkozzé
a keľĹilęti önkormanyzatok városrehabilitációs munkáinak támogatásiáľa ľÉR_roz
címmel, amelyľe onkormĺĺnyzat,,JÁTSzóľÁnser - A II János Pá| pápa téri
játszőtér kozösségi célúfejlesztése'' címmel pá|yźnatot nyújtott be.

1.2.

A Fővárosi ÖnkormanyzatKozgyuhése 157312013. (IX. 26.) Fóv. Kgy. számú
hatźrozattlval döntött anól, hogy a onkoľmźnyzattészérea jelen megáltapodás

mellékletétképező és attő| elvźt\aszthatatlan páIyĺázati đokumentációban foglalt
vaľosrehabilitációs projekt megvalósítástůloz legfeljebb 59.100.000.- forint ĺĺsszegií
vissza nem térítendőtámogatassal jaľul hozzá.

I.3.

onkoľmanyzat

a

398120113.

CXI.06.) számt képviselő-testĹileti hatźnozat

alapjana megítélt 59.100.000.- Ft ĺlsszegű tiímogatást elfogadta.

1.4.

és az onkoľmĺĺnyzat2014. februaľ 25-én Együttĺniĺk<idési
kötcjtt, a ,,JÁTszóľÁnsar . A II János Pá| pápa téťrjátszőtér

Egyesület

Megállapodást
közösségi célúfejlesztése'' címúprogram megvďósítźsában való együttmúködésre.
megállapodás jelen Támogatási Szerződés melléklete.

1.5.

A Fővarosi onkormanyzatKizgyulése a

a

.....12014. (06. ...) Főv. Kgy.számú

....l20I4. (u.....) szémluképviselő-testĺ.ileti
pľojekt megvalósításaľa kötendő Támogatasi Szerződés

hatźrozatábaÍ\ az onkoľmanyzat a

hatáĺozatában d<intött

.

A

megkötéséről.

t.6. Az

1.5. pontban foglalt Tĺĺmogatási Szerzođésmegkötésével egyidejűleg
szfüséges a Szerződő Felek közĺitti Támogatási Szeľződés megkĺitése. A Tĺĺmogatási
Szetzőďés mellékletétképezi és a Szerződő Felelae kötelező érvényíĺ,az I.4. pont
szerinti EgyĹittmfüödési Megállapodásban rögzített, megvalósítani kívĺĺnt
pľojektelemeket éľintő minden olyan tanulmany, elemzés, hatósági engedély, mtiszaki
és pénzügyi terv, ĺyiIatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek móđosításai,
amelyet az onkoľmtnyzat apźĺ|yazatmellékletekéntés a jelen Támogatási Szerződés
megkcitéséhezsztikséges dokumentumként benyújtott.

|.7.

Minđezekľetekintette| az ,,JATszóľÁnsAK - A II Janos Pál pápa téri
jtúszőtér közösségi célúfejlesztése'' elnevezésrĺprogram megvalósításara a
pá|yazatbarl együttmúködő partneyek az a|ábbi paľtneri Támogatási Szerződést (a
továbbiakb an: Szeruodés) kötik:

2.
2.1.

Szeľződés tárgya

A

Szerződés taľgya a

,,JAT1Z)TÁRSAK - A II János Pźt' pápa téri jźúszőtét

kĺizösségi célúfejlesztése'' címen benyújtott pá|yazat keľetébenmegvalósuló projekt
(a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek finanszítozása a Fővaľostól nyert
tźlmo gatás

2.2.

tovább adásáv

a|.

A Projekt megvalósításanak helyszíne

Utca
II. János Pál pápatét

Helyľajzi
szám

Tulajdonos (több tulajdonos
esetén "Á.os aľány)

34705

Főváľosi onkormĺĺnyzat

3.
3.1.
A

A Projekt megvalósításának ĺdőbeli iitemezése

és helyszíne

A Projekt kezdete

Projekt megvalósítási időszakźnak kezdete a jelen Szerződés hatáIyba lépésének

időpontja.

3.2.

Költségek elszámolhatóságrĺnak kezdete

keľetében a pá|yźzati felhívás
megjelenésétkĺjvetően felmerĹilt, apalyźnathozkozvetlenülkapcsolódó (pl.: teľvezés,

3.2.|. A Projekt előkészítésiköltségeinek

engedélyeztetés, szakértői díj, tanulmányok készítése,stb.) költségek szrámolhatók el.

3.2.2. A Projekt építésiés eszkozbeszerzési, lebonyolítasi, valamint

nem

beľuhazási tevékenységekĺevonatkozó ktiltségeinek keretében a megvalósítĺísi
időszak kezdetét - azaz a jelen Szeľződés hatá|yba lépésénekidőpontját - kĺivetően
felmeriilt kiadásokat lehet elsziĺmolni.

támogatás terhére a Projekt befejezésének 3.3.l. pontban foglalt
felmeľĹilt költségek számolhatók el, függetlenül a péĺlztigyiteljesítés
hatĺĺľidejéig
időpontjától. A befejezésí hatándőt követően keletkezett költségre támogatás nem
folyósítható.

3.2.3. A

3.3.

A Pľojekt megvalósítása,befejezése és |ezźrása

3.3.I. A Projekt befejezési hatáľideje: 2015. december

01.

Projekt akkor tekinthető befejezettnek. ha a jelen Szerződésben
meghatáĺozott létesítmény(ek)kivitelezése befejeződik, a sikeľes műszaki źúadás-

3.3.2.

A

a vá|IaLt nem beruhźnási tevékenységek is
véget érnek. A szĺímlfüon,számviteli bizonylatokon a teljesítésnapja a ťlzikai
befejezés előttinek kell lenni.
átvéte|i eljaĺás(ok) véget émek, valamint

A

projekt megvalósításának napja: az a nap, amikor az onkoľmtnyzat a
tźlmogatźstbiztosító Fővaľosi onkormĺányzatfe|é a felmeľiilt költségeket elszámolta.

3.3.3.

3.3.4. A zárő elsziĺmolás akkor nýjtható be, ha az Egyesület a jelen Szeľződésben
vállalt valamennyi kötelezettséget _ hatósági engedélyhez kÓtött tevékenységesetén a
ható sági engedélyekben

foglaltaknak megfelelően _

telj esítette.

Az

Egyesületnek az e|nyert támogatás felhaszná|ásaľól legkésőbb 2015.
december 3I. napjáíg el kell számolnia. Az e|szźlmolás keľetében benyújtandó a zźltő
beszámoló is. A megjelĺjlt határidőig fel nem hasznźL|ttárnogatást az Egyestilet köteles

3.3.5.

visszaťrzetni.

3.3.6.

A

Projekt akkoľ tekinthető lezźrtnak, ha

a Fővarosi

onkoľmanyzat az

tnkormĺĺnyzatbeszámolóját elfogadta, és az utolsó elszĺímolás a|apjan a támogatást
át'fta|ta.

4.
4.|.

A pénzüryi elszámolás ľendje
A Projekt elszámolható ĺisszkciltsége

4.I.1. A Projekt elszámolható bruttó éF,q.-val számított) osszkĺĺltsége59.100.000.Ft, azaz ötvenkilencmillió-egyszźzezęr forint, amely teljes egészében, azaz
59.100.000.- Ft összegbenaFóvátos

általbiztosított és tovább adott tiĺmogatasbólá11.

4.1.2. Az Egyesiilet vállalja, hogy a Projekt megvalósítźsźůlozszĹikséges, a jelen
Szerződés szeľinti tamogatási összegen tul felmerĹilő valamennyi forrást biztosítja.

4.7.3. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pľojekt megvalósítása
során az elszźmoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladjĺík a
tervezett költségeket, ebben az esetben is kizrĺľólag a jelen Szerződésben foglalt
tźlmogatási összegre jogosult. Az Egyesület jelen Szeľződés a|áírásáva| kötelezettséget
vállal ana, hogy az e|thez sziikséges ĺjnĺésztsaját fonása terhéľe biztosítja.

4.|.4. A támogatasban részestilt bervhazás és a Projekt soľiínbeszerzett eszkĺizök
számviteli előíľásoknak megfelelő nyilvrántaľtásźrő|, aktivalásaról, az ezzęI
kapcsolatos besziímolási kotelezettségről az Egyesület köteles gondoskodni.

4.l.5.

Ha az 1. számú mellékletben megjel<ĺlt valamelyik részelemmel kapcsolatban
felmeľĹil szeruőđésellenes teljesítésgyarÍlja, ezen tész elemĺe vonatkozőan az
onkoľmrĺnyzat jogosult a tźmogatás visszatart ásáta, és amennyiben bebizonyosodik a
szeruődésellenes teljesítésaz Önkormtnyzat jogosult

a

támogatás folyósításĺának

meglagadásźra.

4.I.6.

A

tew ezet.

Projekt bruttó összköltségének fonásonkénti megoszlása és évenként

fe

lhasználása

Foľrás

F'őváľosi Onkoľmányzat

Tewezett
felhasználás
2014

Tervezett
felhasználás

49 934

9 166

59 100

49 934

9 166

s9 100

Osszesen

2015

által biztosított tovább
adott támogatás (ezeľ Ft)
ässzesen

4.I.7.

Szeruődő Felek rcgzitik, hogy amennyiben a jelen Szeľződés megkötésekor

szabá|yozás a jelen Szerződés hatálya a|att változik, a hatályos
szabá|yozás a jelen Szerződés ÁľÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szęrződő Felek
minden külcin nyiLatkozata, szeruódés-módosítása nélkiil módosítja, azza| a
megkötéssel, hogy amennyiben az AFA mértékecsökken, a támogatźls osszege is

hatályos

ÁFA

csökken, amennyibena, AFŁmértékenő, atánogatás ĺisszege nem növelhető.

4.2.

Atźffiosatás lehívásánakfeltételei

4.2.t.

A

megítélttámogatás kifizetése a Projekthez közvetlenül kapcsolódó

tevékenységek elvégzésétmegelőzoen az onkormanyzat e|o\eg formájában adja źi az

Egyesület részére,az

1.

szźlmtĺmellékletben meghataľozott feladatok

megvalósíttsźůlozaza|ábbíütemezésszerint:
2014.08. 31-ig

2014.12.31-ig

2015.03.3I-íg

2015.06.3O-is

s0 000 000

3 000 000

3 000 000

3 100 000

4.2.2.

Az

Egyesület köteles negyedévente beszĺlmolót adni

a

támogatás

fe|hasznáiźlsań| (az első beszĺĺmoló leadásanak hatáľideję20|4. szeptembeľ 30.)

A negyedéves beszĺímolók keretében

1) az Egyesiilet

benyúj tandó dokumentumok:

źtltal ĺjsszeállított,az

Egyesi|et a|áírásra jogosult képviselőjének

hiteles a|áirásźxa| ellátott a szám|źk,hoztartoző tevékenységek teljesítésérőlszóló,
adott időszaLła szóló szöveges beszámoló, valamint a benyújtandó szźmůák
ĺisszesítője;

2)

az aďott cím és mennyiség szerinti' feladatra szőIő, tételesen kiállított és kollauđált
(a számlźtra az arra jogosultnak ľá kell vezetĺi:,,A munka e|végzésétigazo|om, az
összeg kifizetésétjavaslom.'' - dátum, a|áírás és pecsét), valamint az Egyesület

vagy az Egyesület ńszérő| meghatalmazott alźńrttsával ellátott szám|źlk hitelesített
másolati példanyának benyrijtása. Az eľedeti szźrĺltnkötelezően szerepeltetni
kell: ,,Főviĺľosi VaľosľehabíIitáciőKeret tźtmogatásának lehívása céljából
benyúj tásra keľült'' feliľatnak;

3) a szám|a

címzettjének nyilatkozata arrőI,hogy az ďtalános forgalmi adóról szóló
jogosult-e; amennyiben
2007 . évi CXXVII. törvény éľtelmébenáfa-visszatéľítésľe

a

jogosult,
szélmla címzettje źÉa-visszatérítésre
értékévelcsökkentett tĺĺmogatási összegre j o gosult

4)

amennyiben

a

tĘy az Egyesület csak az áfa
;

támogatásból megvalósuló tevékenység(ek)a kozbeszerzésekľől

sző|ő 2011. évi CVIII. töľvény hatá|ya a|átartozik,tlgy

megfelelő közbeszerzési eljaľást lefolýatni

és a

u

Egyesület köteles a

kĺizbeszeľzésieljráľás

összegzésének másolati példanyát az e|számolás keretében benyújtani, továbbá
nyilatkozatźLt arrő|, hogy a kozbeszerzési eljaľás szabá|yait betaľtotta;

5)

avonatkoző megbízásívagy vźll|alkozésíszerzőďések hitelesített másolatát;

6) a

(rész)teljesítésés a végteljesítésalapjrán kiállított teljesítésigazolás(oka)t

eredetbęn;

7)

amuszaki átadás-átvételnél az errő| szőlő jegyzőkönyv másolatát;

8) a teljesítést a|átánasnő dokumenfumok (a nem elszámolható
teljesítésérevonatkozőan

is):

költségek

szal<rnai beszámolók, fotódokumeĺtácíő

(projekthelyszínenként legalább 3-3 fotó, 9x13

cm méľetii,min. 300

dpi

felbontasú), egyéb dokumentumok (építésinapló, stb.);

4.3.

Aze|szźnnolás és ellenőľzés rendje

A jelen

Szeľződés 4.2.2. pontja alapján az Egyesti|et á|tal ĺisszeállított
elszámolás onkoľmányzathoz tcjľténő beérkezéstkövetően az onkoľmanyzat
továbbítja a Főpolgáľmesteľi Hivatalhoz.

4.3.I.

4.3.2. Amennyiben a Fővaľos az elszźlmolással kapcsolatban hianypótlást rendel el
az onkormanyzat jogosult az Egyesületet írásban felszólítani a szfüséges
dokumentumok benyújtásźra. A hiánypótlás teljesítéséteaz Egyesületnek a felszólítás
kézhentételtőI szźmitott legfeljebb 8 nap

ál1

rendelkezésére.

4.3.3. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az onkoľmányzat éslvagy a Fővĺáľos a
támogatás kifizetését megelózoen jogosult helyszíni ellenőľzést taÍtaÍll.,amelynek
keretében ellenőľzi az elszámolás keretében benyijtott dokumentáció eredeti
pé|dźnyat, a Pľojekt pénzigyi, műszaki előrehaladását.

5. Szeľződésmódosítás
5.1. Jelen Szerződés |<tzarőIag a Szerzodő Felek közös megegyezésével
módosítható. A Szeruódés bĺĺľmifelemódosítása, beleértve az ahhoz csatolt

is csak írásos foľmában, vďamennyi szeruódést kötő fé1' a|źirásźxa|
töľténhet, kivéve, ha jogszabá|y, vagy a Szerzőďés valamely pontja, valamint a
mellékleteket

Fővaľos és az onkormányzat kcĺzött kdtött TĺĺmogatásiSzerződés eltérően
rendelkezik. Az Egyestilet a Szerződés módosításaľa iranyuló kérelmétíľásban,
indokolássa| elláwa valamint a kéľelmet alátźtmasnő dokumentumokkal köteles az
Önkormanyz at t észéte

e

lj

uttatni.

5.2. Az

Önkoľmźnyzat a Szerződés a módosításra iranyuló kérelem beérkezését
kĺjvető 45 napon belül megkĹiLdí az Egyesületnek a módosítás tervezetét, vagy _ a
kérelem elutasítása esetén _ az e|utasítást és annak indoklását. Az Egyesület

tudomásul veszi, hogy az onkormĺányzat részérőla Szerzőďés módosításához a
Képviselő-testiilet jővehagyása sziikséges, ezért arról legkorábban a Képviselőtestiilet a mindenkor hatályos szeÍvezeti és miíködési szabáIyzata szeľinti időben
taľtott ülésénhozhatja meg döntését. Az Egyesület vá|Ialja,hogy az Önkoľmanyzat
á|tal e|készítettés elfogadott szerződésmódosítást annak kézheméte|étőI szźnnított15
napon beltit aláírva visszakĹildi az onkormáĺyzatnak.

5.3.

Az Egyesü|et aSzeruődés módosítását köteles kezdeményezĺi,ha

a) változik a Projekt bĺĺľmelyegyéb, a

céIl<ĺťnzéseketbefolyásoló lényeges

jellemzője,

b)

ha az

I. szźtmímellékletben meghatarozoÍtpénnigyitáblátő| aSzerződés

pontjában megjelĺllt módon tul el akar téľni,

c)

a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban vá||alt hatĺíľidejeváLtozik.

4.1.

6. Kőzbeszerzésekre/beszeľzésľevonatkozószabályok
6.1. Az Egyesület fuđomásulveszi, hogy amennyiben a Projekt

megvalósítása

során akozbeszerzési eIjźrás lefolytatásanak ktjtelezettsége fennáll, abban az esetben
a szĹikséges ktĺzbeszerzési eljaľás(oka)t lefolytatja. A kozbeszerzési eljĺáľás(ok)
szabályos lefolytatásáért k'lzźrő|ag az Egyesiilet felel. Ennek megfelelően báľmely
közbeszerzési el|arássalkapcsolatos szabálýalanság megállapítása esetén a támogatás
egészére vagy egy részétevonatkozó visszafizetési kötelezettség is l<lzźrőIag az
Egyestilet teľheli.

6.2, Az

Egyesület vállalja, hogy amennyiben a 6.1. pont szerinti kötelezettsége
fennáll erľóI az onkoľmanyzatot tájékoztatja és lehetőséget biztosít neki, hogy mind
a kozbeszeruési dokumentáció elkészítésében,mind a kozbeszerzési eljaľás
lebonyolításában az onkoľmányzat, képviselője révén,részt vegyen.

Az onkoľmźnyzatjogosult a

kozbeszeruési e|jźrást bármely szakaszában leállítani,
amennyiben a pá|yźaati felhívásnak, illetve az Önkormźnyzat és a Fővĺíros kĺizött
megkdtött TĺĺmogatásiSzerzódésben foglaltaknak nem megfelelően keľiil
lebonyolításľa a közbe szerzési elj arás.

6.3.

Amennyiben a kozbeszetzési eljaľás eredményesen lefolýatásra keriil és az
eljaľás eredményeként kötenđő szeruődés összege nem éri el a jelen szerződésben
meghatáĺozolt tervezett összeget, tĺgy a le nem fedett támogatás összegével az
onkormĺĺnyzategyoldalúan kezdeményezheti a megítélttámogatás csökkentését,
kivéve a 6.4. pontban foglaltakat.

6.4.

Nem keľül sor a szerződéssel le nem fedett támogatás elvonásaľa, ha az
Egyesület eITe iranyuló felszólításában megjelcilt hataľidőben és módon
megindokolja, hogy a szerzőďéssel le nem fedett támogatás felhaszná|ása a Projekt
céljainak eléľéseérdekébenszĹikséges és az EgyesĹilet indokolását a Fővaros
elfogadja.

7.
7.|.

Beruházásokľavonatkozőszabályok

7.1.1.

A

AzEgyesiiletkötelezettségvállalásai

SzerzođőFelek tudomásul veszik, hogy a Projekt a Fővaros tulajdonában
lévő ingatlanon valósul meg, és a megvalósított Pľojekt, mint az ingatlan alkotóľésze
a mindenkor hatályos Polgaľi Torvénykcinyv vonatkoző jogszabályainak megfelelően

a Fővaľos tulajdonába kerĹil, valamint a Fővrĺľos |<lztrő|agos tulajdonát képezí5
nemzeti vagyonon az 201I. évi CxCu. törvény a nemzeti vagyonľól (a
továbbiakban: Nr.t.) 6. $ (1) bekezdés a|apjan (az Nrrt. által meghattxozott, itt nem
a|ka|mazható kivételekkel) o sztott tul aj do n nem léte síthető.

7.1.2.

Az

Egyesület köteles

a Projekt

megkezdése előtt

60 nappal

onkormánvzatot hivatalos levélben értesítenia ben:hźzás megkezdéséről.

az

Egyestilet folyamatosan egyeztetru köteles a ProjelĺÍmunkálatainak
engeďéIyezési és kiviteli terveit és a kivitelezés Ĺitemezéséti|Ietően az Önkotményzat

7.1.3.
1

0. 5 .

Az

pontb an hivatkozott kap csol attaftőj źx aI.

7.I.4. A Pľojektet az Egyestilet a szakmai szabványok, szokások és előírások szerint,
I. osztá|ý minőségben köteles megvalósítani. Az Egyesület a hatályos
jogszabáIyokban definiált műszaki ellenőrt kö'teles alkďmazni az építkezésmegfelelő
színvonalának ellenőrzéséte. Az onkoľmányzatot az Egyesülęt által a Projekt

megvalósítasaľa iranyuló tevékenységével,a beruhlázási feladatok elvégzésével
kapcsolatosan semminemű műszaki ,péĺlzíigyiés jogi felelősség nem teľheli.

7.I.5. A Pľojekt keretében elkészült létesítményeketaz Egyesület műszaki

átadás-

a
átvétel keretében adja źúaz onkormźnyzat tészére,ahol az Egyesület köteles źľradĺĺ

létesítményekmegvalósításáva| kapcsolatos teljes

könĺ mrĺszaki és pénzigyi

dokumentációt.

7.2.

A teľtilet biľtokba adása, tizemeltetése

7.2.I. A Pľojekt kivitelezésének megkezdésekor és befejezésekor

a miĺszaki źúadés-

źńvételieljĺĺĺássoľán helyszíni fotók, valamint jegyzőkĺinyv készítéseszfüséges az
Egyesület részéto|. Abefejezéskoľ az átađás-átvételieljĺáľás időpontjaĺól a Egyesület

az onkormźnyzatot az el1arás megkezdése előtt 15 nappal értesíti.Az onkormźnyzat
ellenőľzésre jogosult képviselője ľésztvehet az átadás-źlfuételi eljáráson.

7.2.2. Az Önkoľmáĺyzat az 7.I.2. pontban rogzitett értesítéstk<ivetően a Projekt
teľületét az Egyesülette| egyeztetett időpontban adja az Egyesiilet biľtokábal<lzźxőLag
a Projekt megvďósítása érdękében.Szerződő Felek a teľtilet átađás-átvételéről
minden lényeges kĺiľĹilménýtarta|maző jegyzőkönyvet készítenek.

7.2.3. Szerződó Felek ňgzitik, hogy a biľtokbaadást kĺjvetőeĺaz Egyesület felelős
minden olyan kéttért,amely a ľendeltetésellenes vagy szeÍződésellenes igénybevétel
kĺjvetkezménye.Az Egyesület vá|IaLja, hogy a teľiiletben keletkezett _ nem a
ľendeltetésszerÍiéslvagy szerzodésszeru igénybevétellel összefüggő kĺĺrokat
meg!étíti.

7.2.4. Szeruodő Felek rögzítik, hogy a Projekt során megvalósuló létesítmények
tżemeltetése az iizemeltetési tervlap (4. sz. melléklet) alapjźn az Egyestilet feladatát
képezi a Projekt lęzźrásź.ŕkĺlvető 3 évig.

7.2.5. Az Egyestilet vá|Ia|ja, hogy az

kötött szeľződésekben rcgzíti, hogy a
Szerződés 7.2.4. pontjában rögzített iizemeltetési ideje utiín engedményezi a terület
tulajdonos Fővláľosi Önkormanyzat tészétea Projekttel kapcsolatos szavatossági és
jótállási jogokat. Ennek érdekébenaz Egyesület biztosítja a PĄekt kapcsán keletkező
ityen j elle gű j o go sultságok Fővaľo si onkorm tny zat źita| l.orténő gyakoro lhatőságźLt,
úgy, hogy a Pľojekt kivitelezőjével szembeni jótállási és
illetve éľvényesíthetőségét,
ttlta|a

szavatossági jogokat az átadás napjáva| engedményęzi a Fővĺírosi Önkormanyzat
részére.Az engedményezés eredményeképpen a Fővárosi Önkormĺínyzat aProjektre

iľanyutó jótállási és szavatossági jogokat jogosult kĺizvetlentil a|<tvite|ezovel szemben
érvényesíteni'

8.
8.1.
e

Tálmogatálsfolyĺósításánakfelfüggesztése

Az onkormtnyzat a jogszabályban, illetve jelen Szerződésben meghatiĺrozott

setekb en j o go sult a támo gatźls folyó sítását felfiig ges

Az onkorm

a)

źnyzat felfiig gesztheti a támo gatás fo lyó

a Főpolgáľmesteri

s

ztęn.
ításźń,ha

Hivatal felfiiggeszti a tźtmogatás folyósítását,

e|végzett tevékenységeltér a céltól, illetve a Szeľződésben
meghatfuozott célokhoz métt előrehaladás nem kielégítő, és az onkormányzat
éslvagy a Főpolgármesteri Hivata] az Egyesület időszakos vagy zźtrőbeszźrĺlolóját

b) az Egyesület által

elutasítja;

c)

tervezettvagy renđkívĹilihelyszíĺĺe||enorzés megállapításai alapjiĺn ez indokolt;

d)

ha a Szerződés megkötését követően az Egyesiilet olyan nyilatkozatot tesz, vagy
az onkormźnyzat olyan köľülménytő| szercz tudomást, amely a támogatás
visszavoná sát, a Szerződéstől töľténő elállást teheti sziikségessé,

e)

szerződésmódosítas esetén, vagy ha az Egyestilet olyan váItozásrő| tęsz
bejelentést az onkoľmźlnyzathoz, amely szeľződésmódosítást tesz szfüségessé.

8.2.

Atámogatás folyósításanak felftiggesztésérőlaz onkoľmźnyzataz Egyesületet
íľásban haladékÍalanul tájékoztatja, amelyben megjelöli a felfiiggesztésre okot adó

köľülményt és a megsztintetésére kJtbzött hatáľidőt. Szerzóďo Felek r<igzítik, hogy
amennyiben az Egyesület a felfüggesztésre okot adó kĺiľülménytonkormźnyzat á|ta|
|<lb,tzott határidőn belül nem sziinteti meg, az szetződésszegésnek minősül.

támogatás felfüggesfése, illetve a tánogatás visszataľtása esetén az
illetve késedelmi kamat nem illeti meg. Az
Egyesületet kártalranitźs, kźrtérítés,
Egyesület a vele szemben a|ka|mazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben
foglalt ktitelezettségei teljesítése alól.

8.3. A

9.
9.1.

Az Eryesütet általi szeľződésszegés esetei

és jogkiivetkezményei

Az Egyestilet á|tali szerződésszegés esetei

ASzerzőďés Egyestilet źLItalimegszegésénekminősül minden olyan cselekmény,vagy
mulasztás, amellyel az Egyestilet:

- a

tĺímogatástjogszabályséľtő vagy szerzódésellenes módon,

nem

rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt céljanak megvalósításźrahasznáIja fe|,
vagy a tiĺmogatott tevékenységmegvalósítása az Egyestileürek felľóható egyéb
módon meghiúsul, illetve taľtós akadá|ybatitkdzik, vagy

-

ha a Szeruődés vagy annak melléklete teljesítésévelösszefiiggésben keletkezett,
vagy jogszabályon alapuló kötelezettségét megszegi, annak nem tesz eleget így
ktilönosen, ha:

a) az Egyesület nem tesz eleget a Szerzőďésben vagy jogszabáIyban foglďt
bejelentési, infoľmáciőszo|gźitatási, nyilatkozattételi vagy egyéb
együttműkddési kĺitelezettségének,

b) Az

Egyesület haladéktalanul kÓteles jelenteni az onkormźnyzatnak minden
olyan körĹilményt, amely a Pľojekt megvalósítását, a támogatás céljának
elérésétveszé|yezteti, ha a Projekt megvalósítćsa részben vagy egészben
meghiúsul, taľtós akadályba ütközik, vagy a pźtlyźnatbaĺl.illetve a jelen
Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek
bekĺivetkezésefenyeget. Ezen k<itelezettség elmulasztása szerződésszegésnek

minősül.

c)

az Egyesület hataľidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bĺáľmely beszámolási kĺitelezettségétnem a megfelelő
formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,
és kötelezettségét a teljesítésrevagy hianypótlásra vonatkoző fęIsző|ítás
kézhezvéte|étőIszźmított7 napon beltil sem teljesíti,

d) az EgyestiIet a kozbeszerzésľe' tájékoztatásta, nyilvánosstryta

vonatkoző

kötelezettségeit nem, vagy nem szabćůyszenĺen teljesítette, vagy hianypótlásra
vonatkozó felszólítás kézheméte|étő|szźmított7 napon beltil sem teljesíti,

hatáľidőben nem tesz eleget
ellenőrzésttĺrésikĺjtelezettségének, illetve az elleĺótzésre jogosult ellęnorző
szervek munkáját akadá|yozza, vagy az ellenőľzést megtagadja, és az
ellenőrzést az eÍre iľanyuló írásbeli felszólításban megjelölt hatĺáľidőig sem

e) aZ Egyesület nem tesz eleget, illetve

teszi lehetővé,

Đ az

az

onkoľmányzat szęrződésszeru teljesítésrevonatkozó
felszólításĺának az abban megjelĺllt határidőt követő 30 napon beliil sem
Egyesület

telj esíti a Szerződés alapjĺĺnfennálló kötelezettségét;

g) amennyibeĺjogszabály

a|apjánellenőrzésre jogosult szeÍv az ellenőrzés adatai
alapján a szeruődés illetve jogszabályséľtésmegáIlapitásźra vonatkozó
javaslatot tesz, amellyel az onkormanyzat egyetért és a teljesítésľevonatkozó

felszólításanak az abban megjelölt hataľidőt k<jvető 30 napon belü1 sem
telj esíti a Szerzodés alapj an fennálló kötelezettségét.

9.2.

Amennyiben azBgyesület a rá vonatkoző jogszabtiyí, szerzodéses vagy egyéb
előírást megszegi, az tnkoľmźnyzatjogosult aSzerzódéstől elállni. ASzerződéstől
történő elállás esetén az EgyesüIet az addig folyósított, felhasznált támogatást egy
összegben kc}teles visszaťtzetĺlt az onkoľmanyzat áIta| megjelölt bankszámlára, az
eľľől szóló éľtesítéskézhezvételétő| számított 30 napon beliil.
l0

támogatást nem a Tĺímogatási Szeruóđésben
meghatźrozottak szeľint használj a feL, köteles a nem szeruóđésszeríĺenfelhasznált
összeget 30 napon beliil egy összegben a jegybanki alapkamattal egytitt visszatéríteni
az onkormźnyzatrészére.Amennyiben az Egyesület ezen kĺjtelezettségéneknem tesz
eleget - késedelmes fizetés _ abban az esetben a Polgáľi Törvénykonyvről 2013. évi
és a késedelem iďótartarĺźůloz
V. törvény 6:155. $-ában meghatźlrozott méľtékĺĺ,

9.2. Ha az

Egyesület

a

igazođőkésedelmi kamatot koteles ťĺzetru.

10.

Kommunĺkácĺó' nyilvánosság

megvalósítása során köteles a hatályos
jogszabáIyokban meghatározott tttjékoztatasi és nyilvánossági kĺitelezettségeknek
eleget tenni, a Pľojektľől és a támogatásľól az ott meghatáĺozott módon és

10.1.

Az Egyesiilet a Projekt

taľtalommal információt nyuj tani.

I0.2. Az onkoľmányzat a FőpolgĺíľmesteriHivatal áIta| biztosított a Projekt
megvalósítása során alkalmazandó kötelező arculati elemeket (pl.: logók)
nyomdakész, digitáIis formátumbaÍL' azEgyesiilet rendelkezéséľebocsátja.

10.3. Az Egyestilet a Projekt nyilvĺánossága kapcsán kcltelezett azalábbíak'ra:

A

beľuhazás helyszínéntźljékoztatő tabla elhelyezése a megvalősulas alatt és az azt
kĺjvető 1 évben (min. A2 méľettĺ,tatta|ma: Budapest és ľÉn_rozlogó, a

támogatásra utaló mondat, a Pľojekt neve' a támogatás ĺisszege, az Egyesület neve, a
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkoľmźnyzatelnevezés, illetve saját
tizenet me gfo galm azása)

.

10.4. Az Egyesület kĺjteles és vállalja, hogy a Pľojekttel összefüggő kommunikációs
tevékenysége soriĺn _ valamennyi nyilvános rendezvényen, kommunikációs teľméken,

média-megjelenéseiben, a beľuhźnásokés közösségi programok tájékońatő és
információs tábláin _a|ka|mazza a kote|ező arculati elemeket és felhinteti az
alábbiakat:

,,A ,,JÁTSzóľÁns,łr - A II JĺĺnosPźi pápa tén jatszőtér közösségi célri
fejlesztése'' c. projekt a Budapest Fővaľos onkormányzata Fővaľosi
Vaľosrehabilitációs Keret tźlnogatásáxal valósul meg''.

10.5.

Az

Egyestilet kdteles bármely,

a

Projekľtel kapcsolatban szervezett

általmegbízott projektmenedzsment szęrvezetet_ Rév8
eseményľől az onkoľmźĺĺyzat
Zrt., ptojektmenedzseľ: Alftjldi Gyorgy - íľásban éľtesítenia rcnđezvénynapját
megeloző legkésőbb 10 nappal.

11.

Zárő rendelkezések

11.1. Jelen Szerződés 13 oldďon és 7db eľedeti példányban késziilt. A jelen
Szerződéshez csatolt 4 db mellékletaSzeruódés elválaszthatatlanrészeitképezik.

ll

1I.2. Az Egyesiilet
tartaImźń és a

a jelen Szeľződés a|áításźtva| kijelenti, hogy a

jelen Szerződés

vonatkoző jogszabályokat ismeri és magaľa ĺézvekĺjtelezőnek ismeri

el.

11.3. Amennyiben az onkornźnyzat báľmely, a jelen

Szerződés a|apjáĺ keletkező

bejelentési, jelentéstételi,tájékoztatási kĺjtelezettség, vagy igénylésteljesítéséhez
foľmanyomtaváný bocsát ľenđelkezésre,szetződésszeľĹi teljesítésnek |<lzáĺőIag a
foľmanyomt aťv źny haszná|ata minő sül.

|1.4. A jelen

Szerződésből fakadó valamely bejelentési, jelentéstéte|i, tájékońatási
kötelezettség vagy igénylésteljesítése,továbbá a Szetzódés kezelése soľán bekért
dokumentumok benyújtása 1 példany eredetben, 1 példĺányaz eredetivel mindenben

megegyező másolatban nyomtatott, valamint a nyomtatottal teljes mértékben
megegyező digitális foľmában a Rév8 Zrt. (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67.)

címéľetĺjľténik.

11.5. Az onkormćnyzat indokolt esetben je|en Szerződésben rcgzítetteken tul is
jogosult az Egyesülettől a Pľojektre vonatkozóan infoľmációt kéľni(aklír szóban, akáÍ
írásban), az Egyesiilet pedig koteles azt ha|adéktalanul megadni az ínformáciő
kérésénekfoľmájában.

A

Szerzoďő Felek a jelen Szeľződés időtaľtamaĺa irásban rogzített módon
kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattaľtó nevéről, postacíméľől,telefon és telefax
számfuőI és elektľonikus levélcíméľőla jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg,
vźitozás esetén pedig a váItozást követően haladéktalanul, írásban tájékoztatjzk

11.6.

egymást.

|I.7.

Az Egyesiilet a jelen Szerződésben rtigzített azonosító adatubarl bekövetkezett
minđenvźitozást annak bekövetkeztét kovető 5 napon beltil köteles bejelenteĺi az
onkoľmanyzat kapcsolattartó szewezete részére.A fenti adatokban bekövetkező
változások _ a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben foglalt kivételektől
eltekintve - nem igénylik a jelen Szerződés módosítását. Szetzőđó Felek jelen
Szeruődéstől való elállási szandékukat az eľrőI szóló egyoldalú nyilatkozatlý'nak a
vagy tértivevényes postai
másik Fél részéreszemélyesen t<jrténő źLtađźLsźLva|,
küldemény útj an kötelesek közölni.

11.8. A jelen Szerződés

hatá|yba lépéséneknapja megegyezík

a Szęrződő Felek

kĺ jziilazutolsókéntaláírőaláításánaknapjával.

t1.9.

Szerződő Felek a jelen Szerzőilést átolvastfü, és közcjs éľtelmezésutĺírr,nrint

akaľatukkaléselhangzottnyilatkozataikka|mindenbenegyezőtaláirtźk.
11.10. JeIęn szerzőđésbenem szabźt|yozott kérdésekbena Polgaľi Töľvénykönyv,
valamint a Fővárosi VárosrehabilitációS Keret fe|hasznáIásanak szabźiyairől szóló
27120|3. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezései az iranyadóak.

12

Mellékletek:
1. sz.

melléklet: A Fővĺíĺosionkoľmányzattal

2. sz.

męIIéL<ket: A Józsefuarosi onkoľmtnyzat és azEgyestilet kĺjzött megkötött

megkötött

támogatási szerződés

egyĹittműkodési tlámo gatás

2. sz.

melléklet: ,,Ja.lszoľÁns,ł,r - A II

János

Pál

pápa téťrjátszőtér

köztisségi célúfej lesztése'' címmel beadott pźiyźnat
4.sz.

melléklęt: Üzemeltetési tervlap

Budapest,2014.

Onkoľmányzat
Budapest Fővaros VIII. keľtilet
Józsefuiĺľosi onkoľmrĺnyzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

Eryesület
NépszínhazK<jr a Polgaľi Énetekort
Egyesület
képviseletében

Línart Péter elnĺlk

polgĺĺľmester

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimĺán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika

aljegyző
Fedezet:

Budapest,2014.
Pénztigyileg ellenj egyzem:

PĺírisGyulané
pérlnigyiugyosztáIyvezető

I3

