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Ügyiratszám: FPH… /… - … /2014 

 

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 

 

Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítás, 

amely létrejött 

 

egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, 

mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41;  

törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 képviseli: 

Tarlós István főpolgármester) 

 

másrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 

mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett), 

(cím: 1092 Bp. Bakáts tér 14. adószám: 15735722-2-43;  

törzskönyvi azonosítószám: 735726; statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01; 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester) 

továbbiakban együtt: Felek között 

 

a „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” című 

városrehabilitációs projekt megvalósítására. 

 

 

1. Előzmények 

 

1.1. Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 

27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Közterületek komplex 

megújítása, B) Közösségi célú városrehabilitáció program” tárgyú pályázati felhívást tett 

közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR_KÖZ 

címmel (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre Kedvezményezett a Képviselő-testület 

186/2013. (VIII.26.) számú határozatával elfogadott – FPH059/1299-1/2013 iktatószámon és 

41-es pályázati azonosító számon regisztrált –  pályázatot nyújtott be. 

 

1.2  A pályázati felhívás 6. pontja meghatározza, hogy a Felek Együttműködési 

Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően 

2014. március 31-ig Támogatási Szerződést kötnek egymással. 

 

1.3. Támogató részéről a 2297/2013. (XII.11.) Főv.Kgy. számú  határozat felhatalmazta a 

Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-testület 305/2013. (XII.12.) számú 

határozata felhatalmazta a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

1.4. A fentiek alapján a Fővárosi Közgyűlés 2297/2013. (XII.11.) határozatával jóváhagyta és 

megkötötte a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást nyert projekt 

megvalósítására vonatkozó Együttműködési Megállapodást, amely aláírásra került. Az aláírt 

Együttműködési Megállapodás célja a nyertes pályázat megvalósítására, valamint az ahhoz 

megítélt támogatási összeg folyósítására és felhasználására irányuló Támogatási Szerződés 

előkészítése. 
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2. Módosítás tárgya 

2.1. Az Együttműködési Megállapodás 3.1. pontja alapján Kedvezményezett kötelezettsége a 

pályázati felhívás szerint szükséges feltételek legkésőbb 2014. február 28-ig történő teljesítése 

és az ehhez kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása. A Kedvezményezett és 

a Támogató közt folyamatos egyeztetés zajlik a Projekt készültségi szintjéről, a Támogatási 

Szerződés megkötéséhez szükséges tervek, engedélyek, költségvetések állapotáról. A 

terveztetés folyamatban van.  

2.2. Azt, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges szintű terv és költségvetés az 

Együttműködési Megállapodásban rögzített határidőn belül elkészüljön, többek közt az alábbi 

tényezők teszik bizonytalanná, melyekre a Kedvezményezettnek nincs ráhatása: 

- a tervekhez szükségesek a közmű szolgáltatókkal folytatott egyeztetések, melyek 

sokszereplősek, időigényesek,  

- a projekt önkormányzati megvalósítású, ezért más engedélyező hatóság kijelölése 

szükséges, 

- az engedélyköteles építési tevékenységhez szükséges jogerős engedélyek 

beszerzésének az átfutási ideje az érintett szakhatóságok bevonása miatt elhúzódhat,  

 

2.3. Mivel a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételek határidőre történő 

teljesítése a Felektől függetlenül, sem a Támogató, sem a Kedvezményezett terhére nem 

róható, ezért az Együttműködési Megállapodás 3. és 4. pontjaiban szereplő Támogatási 

Szerződés megkötésére és az Együttműködési Megállapodás hatályára vonatkozó határidők 

meghosszabbítását tartják szükségesnek.  

 

3. Az Együttműködési Megállapodás módosítása 

 

A Fővárosi Közgyűlés 2297/2013. (XII.11.) határozatával jóváhagyott és a 2013. évi 

TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást nyert „Boldogasszony Iskolanővérek 

Kolostori Kávéház kialakítása” projekt megvalósítására vonatkozó Együttműködési 

Megállapodást a Felek az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. 

 

3.1. Az Együttműködési Megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Kedvezményezett kötelezettsége a Támogatási Szerződés megkötéséhez a Pályázati Felhívás 

szerint szükséges feltételek legkésőbb 2014. augusztus 31-ig történő teljesítése, és az ehhez 

kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének biztosítása. 

 

3.2. Az Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Amennyiben az Együttműködési Megállapodásban szereplő kötelezettségek a 

Kedvezményezett hibájából adódóan nem teljesülnek, ezáltal a Támogatási Szerződés 

legkésőbb 2014. december 31-ig nem kerül megkötésre, ez esetben az Együttműködési 

Megállapodás 2.2. pontjában szereplő támogatói döntés hatályát veszti és a Támogató nem 

vállal kötelezettséget az aktuális pályázati kiírás keretében megítélt támogatás 

Kedvezményezett részére történő folyósítására. Támogatási Szerződés megkötésének 

hiányában nincsen lehetőség a Projekt előkészítési költségeinek Kedvezményezett részére 

történő megtérítésére sem. 
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3.3. Az Együttműködési Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Együttműködési Megállapodás hatálya a Támogatási Szerződés legkésőbb 2014. 

december 31-éig való megkötése esetén tervezetten 2015. december 31-ig, illetőleg a Projekt 

lezárásának napjáig tart. 

 

4. Egyéb rendelkezések  

 

4.1. A Fővárosi Közgyűlés 2297/2013. (XII.11.) határozatával jóváhagyott és a 2013. évi 

TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást nyert „Boldogasszony Iskolanővérek 

Kolostori Kávéház kialakítása” projekt megvalósítására vonatkozó Együttműködési 

Megállapodás jelen szerződés 3. pontjában meghatározott módosítás kivételével érvényben 

marad, jelen módosítással együtt értelmezendő. 

 

4.2. Támogató részéről a ….…/2013. (….….) Főv.Kgy. számú  határozat felhatalmazta a 

Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-testület ……./2013. (….….)  

számú határozata felhatalmazta a Polgármestert jelen Együttműködési Megállapodás 

módosítás aláírására. 

 

4.3. Jelen Együttműködési Megállapodás módosítást a Felek képviselői elolvasás és közös 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat magyar nyelvű eredeti 

példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Budapest, 2014. ………… 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

nevében: 

 

Budapest Főváros IX. Kerületi 

Önkormányzat nevében: 

…………………………………... 

Támogató 

Tarlós István 

Főpolgármester 

 

…………………………………... 

Kedvezményezett 

dr. Bácskai János 

Polgármester 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2014. ………… 

……………………………………….. 

Verő Tibor főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 

 

 

Láttam: 

Budapest, 2014. ………… 

……………………………………….. 

Sárádi Kálmánné dr.  

Főjegyző 

 

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező. 


