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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

)Jj . számú előterjesztés 
' 

a TÉR_ KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű
Közterületek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex 

megújítása" című projekt Támogatási Szerződésének módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.l8.) Főv. Kgy. 
rendeletben foglaltak szerint "A) Közterületek komplex megújítása, B) Közösségi célú 
városrehabilitációs programok" tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi 
önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR_KÖZ címmel, amelyre az 
Önkormányzat - FPH059/1352-1/2013 iktatószámon és l-es pályázati azonosító számon 
regisztrált- pályázatot nyújtott be. 

A 1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat alapján az Önkormányzat legfeljebb 516 865 OOO 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül, mely összeget 2015. december 31-éig 
lehet felhasználni. Az Önkormányzat ehhez az összeghez 194 716 OOO Ft saját forrást biztosít. 
Budapest Főváros Önkormányzata és az Önkormányzat (a továbbiakban Szerződő Felek) az 
FPH 059/1352-7/2013 ügyiratszám ú együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: 
Együttműködési Megállapodás) foglaltak alapján kezdték meg a pályázat előkészítését és 
megvalósítását. 

A Szerződő Felek az Együttműködési Megállapodás FPH 059/201-4/2014 ügyiratszámú 
módosításában rögzítették a Támogatási Szerződés aláírásának határidejét, majd a Szerződő 
Felek 2015. február 3-án a Támogatási Szerződést megkötötték. 

Az Önkormányzat a megkötött Támogatási Szerződés alapján kezdte meg a TÉR_ KÖZ 
Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex 
megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című projektet (a 
továbbiakban: Projekt). 

A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolításának időbeli elhúzódása, a 
kivitelezési munkák minőségének téli időjárási körülmények kizárásával történő 
ellenőrizhetősége, valamint a nem beruházási tevékenység körébe tartozó, civil szervezetek 
közreműködésével lebonyolítandó társadalomfejlesztési és közösségi programok, valamint a 
Projekt körültekintő lezárhatósága, elszámolhatósága érdekében szükséges a Támogatási 
Szerződés szerinti befejezési határidő és ebből adódóan a 2015. és a 2016. évre eső 

felhasználható támogatások összegének módosítása. A támogatás összege és a projektelemek 
támogatási intenzitásai változatlanok maradnak. 

A Támogatási Szerződés módosítása értelmében a 2015. december 31-ei befejezési dátum 
2016. december 31-ére módosul. A korábban teljes egészében 2015. december 31-éig 
felhasználható 516 865 OOO Ft összegű vissza nem térítendő támogatás megosztása oly módon 



módosul, hogy a 2015. évben a lehívható támogatási összeg 372 143 OOO Ft, a 2016. évben 
lehívható támogatási összeg 144 722 OOO Ft lesz. 

II. Hatásvizsgálat 

A Támogatási Szerződés módosításával a projekt közbeszerzéseinek lebonyolíthatósága, a 
kivitelezési munkák elvégzése, valamint a nem beruházási tevékenység körébe tartozó, civil 
szervezetek közreműk:ödésével lebonyolítandó társadalomfejlesztési és közösségi programok 
megvalósíthatósága, valamint a projekt körültekintő lezárhatósága, elszámolhatósága 
biztosítható. 

A jelen képviselő-testületi előterjesztéssel egyidejűleg fővárosi közgyűlési előterjesztés 
elkészítése is folyamatban van a Támogatási Szerződés módosításának azonos tartalommal 
történő elfogadása érdekében. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. június" Ar: 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~/ ( l 
/! l L 

./~i 
Kovács Róbert 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ...... ) határozata 
a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata" A" jelű

Közterületek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" című projekt Támogatási Szerződésének módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az FPH 
05911352-1/2013 iktatószámon benyújtott l. pályázati azonosító számú TÉR_KÖZ Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata " A" jelű- Közterületek komplex megújítása 
keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című projekt tárgyában 2015. 
február 3-án Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Támogatási Szerződésnek az l. 
számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés l. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének az aláírására, valamint a Támogatási Szerződésben 
foglalt pénzügyi fedezetnek a 2016. évi költségvetésbe történő betervezésére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 



l. melléklet a ... ..12015. (. ... ... . .) KÖKT határozathoz 

Ügyiratszám: FPH ... / ... - ... /2015 

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 

Támogatási Szerződés az l. számú módosítással egységes 
szerkezetben 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), képviseli: Tarlós 
István főpolgármester, 

mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

Székhely: 

Törzskönyvi azonosítószám: 
Statisztikai számjel: 

Adószám: 

Pénzforgalmi számlaszám: 

másrészről 

l 0 52 Budapest, Városház utca 9-ll. 

735638 
15735636-8411-321-01 

15735636-2-41 
11784009-15490012-10010000 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat, mint kedvezményezett (továbbiakban: 
Kedvezményezett), 

Postacím: 
Székhely: 

Törzskönyvi azonosítószám: 
Statisztikai számjel: 
Adószám: 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

735737 
15735739-8411-321-01 

15735739-2-42 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 

11784009-15510000-00000000 
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Róbert polgármester 

Támogató és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között a Fővárosi 

Közgyűlés .......... ./2015. ( .......... ) számú határozata alapján a mai napon az alábbi 
tartalommal: 

l. Előzmények 

1.1. A Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 
27/2013. (IV.l8.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint "A) Közterületek komplex 



megújítása, B) Közösségi célú városrehabilitációs programok" tárgyú pályázati felhívást tett 
közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR_ KÖZ 
címmel, amelyre Kedvezményezett - FPH059/1352-l/2013 iktatószámon és l-es pályázati 
azonosító számon regisztrált - pályázatot nyújtott be. Az 1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. 
számú határozat alapján Kedvezményezett az 5. pontban részletezett összegű vissza nem 
térítendő támogatásban részesül. A Szerződő Felek az FPH 059/1352-7/2013 ügyiratszámú 
együttműködési megállapodásban (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) egyeztek 
meg a benyújtott pályázat alapján előkészíteni és megvalósítani kívánt projektelemekrőL A 
Szerződő Felek az FPH 059/201-4/2014 ügyiratszámú Együttműködési Megállapodás 
módosításában rögzítették a Támogatási Szerződés aláírásának határidejét. A Támogatási 
Szerződés megkötésére 2015. február 3. napján került sor. 

1.2. A Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű 
az Együttműködési Megállapodásban rögzített, megvalósítani kívánt projektelemeket érintő 
minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki és pénzügyi terv és tartalom, 
nyilatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a 
pályázat mellékleteként és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges részletesen 
kidolgozott anyagként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a 
Támogatási Szerződéshez. 

1.3. Támogató részéről a ........... ./2015. ( ........... ) Főv. Kgy. számú határozat 
felhatalmazta a Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Képviselő-testület 
........... ./2015. ( ........... ) számú határozata felhatalmazta a Polgármestertjelen Szerződés I. 
számú módosítással egységes szerkezetben történő aláírására. 

2. Szerződéstárgya 

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek jelen Támogatási 
Szerződést az I. szám ú módosítással egységes szerkezetben (a továbbiakban Szerződés) kötik: 

A jelen Szerződés tárgya a "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" címen 
benyújtott pályázat alapján megkötött Együttműködési Megállapodásban rögzített 

projektelemek (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Fővárosi 

Költségvetésben városrehabilitáció céljára elkülönített költségvetési előirányzatból vissza 
nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Projekt megvalósításának helyszíne 

Utca Házszám 

Újhegyi sétány 16 

Újhegyi sétány közterület 

Tulajdonos (több tulajdonos 
Helyrajzi szám esetén %-os arány) 

Támogató 3,24% 
Kedvezményezett 84,99% 

42309/27 FKF Zrt. 11,77% 

42309/12 
42309/13 

Kedvezményezett l 00% 
Kedvezményezett l 00% 
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42309/20 Kedvezményezett l 00% 
42309/23 Kedvezményezett l 00% 
42309/44 Kedvezményezett l 00% 
42309/57 Kedvezményezett l 00% 
42309/60 Kedvezményezett l 00% 
42309/72 Kedvezményezett l 00% 
42309/74 Kedvezményezett l 00% 
42309/79 Kedvezményezett l 00% 
42309/86 Kedvezményezett l 00% 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 

3.1. A Projekt megvalósításának kezdete 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdete a Támogatási Szerződés hatályba lépésének 
időpontj a. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 

A Projekt előkészítési költségeinek keretében a pályázati kiírás megjelenését követően 
felmerült költségek számolhatók el. 

A Projekt építési és eszközbeszerzési, lebonyolítási, valamint nem beruházási 
tevékenységekre vonatkozó költségeinek keretében a megvalósítási időszak kezdetét - azaz a 
Támogatási Szerződés hatályba lépésének időpontját - követően felmerült kiadásokat lehet 
elszámolni. 

A támogatás terhére a Projekt befejezésének 3.3.1. pontban foglalt határidejéig felmerült 
költségek számolhatók el, függetlenül a pénzügyi teljesítés időpontjától. A befejezési 
határidőt követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása 

3.3.1. A Projekt befejezési határideje: 2016. év december hó 31. nap 1 

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a jelen Szerződésben meghatározott 
létesítmény( ek) kivitelezése befejeződik, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás( ok) véget 
érnek, valamint a vállalt nem beruházási tevékenységek is véget érnek, és a Kedvezményezett 
a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettséget - hatósági engedélyhez kötött 
tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelőerr - teljesítette, a 
szükséges végleges használatba vételi engedélyt megszerezte. 

1 Legkésőbb 2016. december 31. 
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A Kedvezményezettnek az elnyert támogatás felhasználásáról a befejezés napját követően 180 
napon belül el kell számolnia 2. Az elszámolás keretében benyújtandó a záró beszámoló is. A 
megjelölt határidőig fel nem használt támogatást a Kedvezményezett elveszíti. A pályázaton 
elnyert, de fel nem használt pénzeszközök a Kereten maradnak. 

3.3.2. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogató a Kedvezményezett záró 
beszámolóját elfogadta, és az utolsó elszámolás alapján a támogatást átutalta. 

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 3.3. pont szerint megvalósítja és 
befejezi, valamint a Projekt lezárását követő 5 éven belül a Projektben érintett, 2.2. pontban 
megjelölt ingatlanokat nem idegeníti el, és a létrehozott funkciókat, illetve befogadott 
programokat legalább 3 éven át működteti. 

4. A pénzügyi elszámolás rendje 

4.1. A Projekt összköltsége 

A Projekt bruttó (ÁFA-val számított) összköltsége 711 581 OOO Ft, azaz Hétszáztizen
egymillió-ötszáznyolcvanegyezer forint, az l. számú melléklet szerint részletezésben. 

A jelen Szerződés l. sz. mellékletében foglalt táblázat költségadatai az Együttműködési 
Megállapodás 2.2. pontjában szereplő tervezett költségek részletes kidolgozása, amelyek 
indokolt esetben attól eltérhetnek, és az ott szereplő részköltségeket felülírják A 
részköltségek módosítása miatt nem növekedhet a megítélt Támogatás összege. 

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási 
összegen túl felmerülő valamennyi forrást biztosítja, abban az esetben is, ha a vállalt önrészt 
együttműködő partner bevonásával vállalta, függetlenül attól, hogy az együttműködő partner a 
vállalt pénzügyi hozzájárulását nem teljesíti. 

Az l. sz. mellékletben szereplő főbb tartalmi elemeken belül, az azonos támogatási 
intenzitású projektelemek költségei között a Szerződés módosítása nélkül kizárólag 
megalapozott szakmai indokkal, l 0%-kal történő eltérés erej éig lehetséges átcsoportosítani, 
amennyiben ez valamennyi támogatott projektelem megvalósulását szolgálja, és a Projekt 
Kedvezményezett által vállalt önrészét nem csökkenti. A költség átcsoportosítást 
Kedvezményezett a Támogató részére megküldött beszámolóban köteles jelezni és indokolni, 
amelyet a Támogató írásbeli nyilatkozatban fogad vagy utasít el. 

Ha a tervezett célok megvalósítása mellett a Projekt összköltsége az l. sz. mellékletben 
megjelölthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. 

2 A Kedvezményezettnek az elnyert támogatás felhasználásáróllegkésőbb 2016. december 31-ig el kell 
számolnia. 
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Amennyiben a Projekt megvalósítása során az elszámoláskor bemutatott és elfogadott 
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben 

is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult. Kedvezményezett jelen 

Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az ehhez szükséges önrészt saját forrása 
terhére biztosítja. 

A támogatásban részesült beruházás számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartásáról és, 

aktiválásáról, az ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a Kedvezményezett köteles 
gondoskodni. 

4.2. A Projekt elszámolható költségei 

A Projekt elszámolható költsége 711 581 OOO Ft, azaz Hétszáztizenegymillió
ötszáznyolcvan- egyezer forint. 

A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a l. számú melléklet tartalmazza. 

4.3. A projekt bruttó összköltségének forrásonkénti megoszlása és évenként tervezett 
felhasználása (ezer forintban) 

Forrás 
Tervezett felhasználás 

Összesen 
2015. 2016. 

a) Budapest Főváros X. Kerületi 

Önkormányzata által biztosított 140 196 54 520 194 716 
forrás (ezer Ft) 

b) Budapest Főváros 

Önkormányzata által nyújtott 372 143 144 722 516 865 
támogatás (ezer Ft) 

Összesen: 512 339 199 242 711 581 

4.4. A támogatás összege és mértéke 

A támogatás mértéke összesen legfeljebb 516 865 OOO Ft, azaz Ötszáztizenhatmillió 
nyolcszázhatvanötezer forint. 

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés 
hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁF Á-ra vonatkozó 
rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül 
módosítja, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás 
összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. 

Az egyes projektelemekre/tevékenységekre vonatkozó támogatási intenzitásokat l. sz. 
melléklet tartalmazza. 
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4.5. A támogatás lehívásának feltételei 

A megítélt támogatás kifizetése a Projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a 
Projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok 
alapján összeállított elszámolások alapján utáfinanszírozással történik. 

Támogató a Kedvezményezett részére előleget nem biztosít. 

Támogató kijelenti, hogy az l. sz. mellékletben meghatározott feladatok megvalósításához a 
pályázaton elnyert támogatást időközi és záró elszámolás keretében adja át Kedvezményezett 
részére. A Kedvezményezettek - ezen elszámolások részeként - időközi kitizetési igényt 
nyújthatnak be a Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számítva negyedévente vagy, ha a 
kitizetési igényben egyidejűleg szereplő számlák támogatástartalmának összege meghaladja a 
150 millió Forintot. A záró kifizetés igényléshez tartozó minimális összeg a 4.4. pontban 
rögzített támogatás összegének legalább l O %-a, 51 686 500 Ft, azaz Ötvenegymillió -
hatszáznyolcvanhatezer ötszáz forint. 

Az elszámolások keretében benyújtandó dokumentumok: 

l) a Kedvezményezett által összeállított, a Kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott 
kitizetési igénylő levél, amely tartalmazza a számlákkal alátámasztott tevékenységek 
teljesítéséről szóló, adott időszakra szóló szöveges beszámolót, valamint a benyújtandó 
számlák összesítőjét, amellyel a Kedvezményezett felelősséget vállal azért, hogy akár a 
Kedvezményezett akár az együttműködő partner nevére kiállított számlák Projekten belüli 
elszámolása jogszerű és indokolt; 

2) az adott cím és mennyiség szerinti, feladatra szóló, tételesen kiállított és kollaudált (a 
számlára a Kedvezményezettnek vagy az együttműködő partnemek rá kell írnia: "A 
munka elvégzését igazolom, az összeg kifizetését javaslom." - dátum, aláírás és pecsét), 
valamint a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett részéről meghatalmazott 
aláírásával ellátott számlák hitelesített másolati példánya. Az eredeti számlán kötelezően 
szerepeini kell "Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásának lehívása céljából 
benyújtásra került" feliratnak; 

3) a számla címzettjének nyilatkozata arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény értelmében ÁFA-visszatérítésre jogosult-e; amennyiben a számla 
címzettje ÁFA-visszatérítésre jogosult, úgy a Kedvezményezett csak az ÁFA értékével 
csökkentett támogatási összegre jogosult; 

4) amennyiben a támogatásból megvalósuló tevékenység(ek) a közbeszerzésekről szóló 
20 ll. évi C VIII. törvény hatálya alá tartozik, úgy Kedvezményezett köteles a megfelelő 
közbeszerzési eljárást lefolytatni és a közbeszerzési eljárás összegzésének másolati 
példányát az elszámolás keretében benyújtani, továbbá nyilatkozatát arról, hogy a 
közbeszerzési eljárás szabályait betartotta; 
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5) amennyiben az adott beszerzéshez nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, úgy 
Kedvezményezettnek nyílt, diszkrimináció-mentes és a hatályos beszerzési 
szabályzatának megfelelő eljárás keretében kell gondoskodnia az adott beszerzésről, és az 
így lefolytatott eljárás összegzésének másolati példányát az elszámolás keretében 
benyújtani, valamint nyilatkozatát arról, hogy az adott eljárás szabályait betartotta; 

6) a vonatkozó megbízási vagy vállalkozási szerződések hitelesített másolatát; 

7) amennyiben a Kedvezményezett a projekt megvalósításába együttműködő partnereket von 
be, és számukra az adott projektelem finanszírozására szánt összeget támogatásként adja 
tovább, a Kedvezményezett és az együttműködő partnerek közötti, a támogatás 
továbbadására vonatkozó megállapodás/szerződés hitelesített másolatát (amennyiben még 
nem nyújtotta be) legkésőbb az ehhez tartozó kitizetési igény benyújtásakor (lehetőség 
szerint jelen szerződés megkötésekor); 

8) a (rész)teljesítés alapján kiállított teljesítésigazolás; 

9) a műszaki átadás-átvételnél az erről szóló jegyzőkönyv másolatát; 

l O) a teljesítést alátámasztó dokumentumok (a nem elszámolható költségek teljesítésére 
vonatkozóan is): szakmai beszámolók, fotódokumentáció (projekthelyszínenként legalább 
3-3 fotó, 9x13 cm méretű, min. 300 dpi felbontású), egyéb dokumentumok (indikátor 
táblázat, építési napló, stb.); 

4.6. Az elszámolás és ellenőrzés rendje 

A jelen szerződés 4.5. pontja alapján a Kedvezményezett által összeállított elszámolás 
Főpolgármesteri Hivatalhoz történő beérkezését követő 60 napon belül Támogató elbírálja 
annak helyességét, és- hibátlan és hiánytalan elszámolási dokumentáció esetén-Támogató 
intézkedik a számlaösszeg jelen szerződés l. sz. mellékletében meghatározott százalékának a 
Kedvezményezett bankszámlájára történő átutalásáróL 

Hiánypótlás esetén a Támogató az elszámolás beérkezésétől számított 15 napon belül jogosult 
Kedvezményezettet írásban felszólítani a szükséges dokumentumok benyújtására. A 
hiánypótlás teljesítésére Kedvezményezettnek a kézhezvételtől számított legfeljebb l O nap áll 
rendelkezésére. A hiánypótlás Főpolgármesteri Hivatalhoz történő beérkezésétől számított 
újabb 60 nap áll rendelkezésére a Támogatónak az elszámolás elbírálására és a számlaösszeg 
jelen szerződés l. sz. mellékletében meghatározott százalékának a Kedvezményezett 
bankszámlájára történő átutalásra. 

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatás kifizetését megelőzően 
jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, amelynek keretében ellenőrzi az elszámolás keretében 
benyújtott dokumentáció eredeti példányát, a Projekt pénzügyi, műszaki előrehaladását. 
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A Projektet a Kedvezményezett a szakmai szabványok, szokások és előírások szerint, I. 
osztályú minőségben köteles megvalósítani. A Kedvezményezett a hatályos jogszabályokban 
definiált műszaki ellenőrt köteles alkalmazni az építkezés megfelelő színvonalának 
ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles a megvalósítás érdekében kifejtett tevékenysége 
során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az 
erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani. A Támogatót a Kedvezményezett által a 
Projekt megvalósítására irányuló tevékenységével, a beruházási feladatok elvégzésével 
semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli. 

Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számítva negyedévente 
rövid szakmai beszámolót készíteni a megvalósítás előrehaladásáról, amelyet elektronikusan a 
ter_koz@budapest.hu e-mail címre, kinyomtatva a Városépítési Főosztály címére köteles 
eljuttatni. 

5. Fővárosi tulajdon kezelése 

5 .l. A Kedvezményezett kötelezettségvállalásai 

5 .l. l. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Fő város tulaj donában lévő ingatlanon 
megvalósított Projekt, mint az ingatlan alkotórészei a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó jogszabályainak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti 
vagyonon az 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (továbbiakban: Nvt.) 6. § (l) 
bekezdés alapján (az Nvt. által meghatározott, itt nem alkalmazható kivételekkel) osztott 
tulajdon nem létesíthető. Ennek megfelelően Szerződés 5. pontja a Projekt megvalósítására, 
illetve a megvalósított vagyonelemek Főváros által történő nyilvántartásba vételére 
vonatkozóan tartalmaz rendelkezést. 

5.1.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósításával létrejövő 

vagyonnövekmény olyan arányban kerül a Támogató tulajdonába és az értékét a Támogató 
olyan mértékben aktiválja, amely arányban tulajdona az ingatlan, amelyen a 
vagyonnövekmény létrejön. 

5.1.3. A Projekt keretében a jogerős építési engedély alapján elkészült létesítményeket a 
Kedvezményezett a műszaki átadás-átvételt követően, 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 
(Vagyonrendelet) szerint, térítésmentesen adja át a Támogató tulajdonába. A műszaki átadás
átvétel keretében átadja a Támogató részére a létesítmények megvalósításával kapcsolatos 
teljes körű műszaki és pénzügyi dokumentációt a vagyonnyilvántartásba történő átvétel 
céljából. 

5.1.4. A támogatásban részesült beruházás nyilvántartásáról, aktiválásáról, az ezzel 
kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a számviteli jogszabályoknak, előírásoknak 

megfelelően gondoskodik a Kedvezményezett. 
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5.1.5. Kedvezményezett kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy az átadott Projekt kapcsán 
létrejött vagyontárgy igény, per és tehermentes. 

5.1.6. Kedvezményezett folyamatosan egyeztetni köteles a Projekt munkálatainak 
engedélyezési és kiviteli terveit és a kivitelezés ütemezését, valamint egyes ütemeinek 
összehangolását illetően a Főváros 11.77. pontban hivatkozott kapcsolattartójávaL 

5.1.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatáson felül Főváros felé semmilyen 
pénzügyi ellenérték vagy költség igénye, követelése nincs, és a jövőben sem lép fel 
semmilyen követeléssei ezzel kapcsolatban. 

5.1.8. Kedvezményezett köteles a kivitelezés megkezdése előtt 45 nappal a Támogatót 
hivatalos levélben értesíteni a beruházás megkezdéséről az átadás-átvételi eljárás lefolytatása 
és a Területen álló épületekre érvényben lévő Használati Megállapodások felmondása 
érdekében. A felmondást követően Kedvezményezett vállalja az érintett épületek működési 
engedélyének soron kívüli visszavonását, az üzletek bezáratását Amennyiben a felmondás 
következtében az épületeket tulajdonosaik nem bontanák el határidőre, úgy Támogató 
felhatalmazza Kedvezményezettet a bontási munkák Támogató nevében történő elvégzésére. 

5.1.9. A Projektet a Kedvezményezett a szakmai szabványok, szokások és előírások szerint, 
I. osztályú minőségben köteles megvalósítani. A Kedvezményezett - a Támogató által is 
elfogadott - a hatályos jogszabályokban definiált műszaki ellenőrt köteles alkalmazni az 
építkezés megfelelő színvonalának ellenőrzésére. 

5.2. Támogató kötelezettségvállalásai 

5.2.1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt területére (továbbiakban: 
Terület) jelen Szerződés hatálya alatti időszakra vonatkozóan nem köt olyan szerződést, 
amely a Kedvezményezettet jelen Szerződés szerinti jogaiban korlátozná vagy akadályozná. 

5.3. A terület birtokba adása, üzemeltetése 

5.3.1. A Projekt kivitelezésének megkezdésekor és befejezésekor a műszaki átadás-átvételi 
eljárás során helyszíni fotók, valamint jegyzőkönyv készítése szükséges. Az átadás-átvételi 
eljárás időpontjáról a Kedvezményezett a Támogatót levélben értesíti 15 nappal az eljárás 
megkezdése előtt. A Támogató ellenőrzésre jogosult képviselője részt vehet az átadás-átvételi 
eljáráson. 

5.3.2. Támogató vállalja, hogy a Projekt megkezdésekor az 5.3.1. pontban rögzített értesítést 
követően a Területet a Kedvezményezettel egyeztetett időpontban adja a Kedvezményezett 
birtokába kizárólag a Projekt megvalósítása érdekében. Szerződő Felek a Terület átadás
átvételéről minden lényeges körülményt tartalmazó jegyzőkönyvet készítenek. 
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5.3.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a birtokbaadást követően a jogerős használatbavételi 
engedély megszerzéséig a Kedvezményezett felelős minden olyan kárért, amely a Terület 
rendeltetésellenes vagy szerződésellenes igénybevételének következménye. Kedvezményezett 
vállalja, hogy a Területen a Projekt megvalósításával létrejövő vagyonnövekményben az 
üzemeltetési idő végéig keletkezett - nem a rendeltetésszerű és/vagy szerződésszerű 

igénybevétellel összefüggő - károkat megtéríti. 

5.3.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projekt során megvalósuló létesítmények 
üzemeltetése az üzemeltetési tervlap alapján a Kedvezményezett feladatát képezi a jogerős 
használatbavételi engedély után a Kedvezményezett részére történő ismételt birtokbaadást 
követő 3 évig. 

5.3.5. Kedvezményezett vállalja, hogy az általa kötött vállalkozási szerződésekben rögzíti, 
hogy a Szerződés 5.3.3. pontjában rögzített üzemeltetési ideje után az átadás napjával 
engedményezi a Támogató részére a Projekttel kapcsolatos szavatassági és jótállási jogokat. 
Ennek érdekében a Kedvezményezett biztosítja a Projekt kapcsán keletkező ilyen jellegű 
jogosultságok Támogató által történő gyakorolhatóságát, illetve érvényesíthetőségét. Az 
engedményezés eredményeképpen a Támogató a Projektre irányuló jótállási és szavatassági 
jogokatjogosult közvetlenül a kivitelezővel szemben érvényesíteni. 

6. Szerződésmódosítás 

6.1. A Kedvezményezett vagy a Támogató kezdeményezésére a Szerződés közös 
megegyezéssel módosítható. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt 
mellékleteket is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, 
kivéve, ha jogszabály vagy a Szerződés valamely pontja eltérően rendelkezik. A 
Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva 
valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Támogató részére eljuttatni. 
A Támogató - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló 
kérelem beérkezését követő 45 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás 
tervezetét, vagy - a kérelem elutasítása esetén - az elutasítást és annak indoklását. A 
szerződés módosításához a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása szükséges, ezért ezt legkorábban 
a Fővárosi Önkormányzat belső eljárásrendjének megfelelően előterjesztett határozati javaslat 
alapján a következő közgyűlés ülésén fogadhatja el az egyeztetett módosításokat. A Támogató 
által elkészített és elfogadott szerződésmódosítást a Kedvezményezett egyetértés esetén annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles aláírva visszaküldeni a Támogatónak 

6.2. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha 
a) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője, 
b) ha az l. sz. mellékletben foglalt pénzügyi táblától a Szerződés 4.1. pontjában megjelölt 

módon túl el akar témi, 
c) a Projekt befejezésének 3.3.1-ben vállalt határideje változik. 

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 
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7.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során közbeszerzési vagy egyéb beszerzési 
eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett vagy az együttműködő 
partnerek a szükséges közbeszerzési vagy egyéb beszerzési eljárásokat lefolytatják A 
Kedvezményezett vagy az együttműködő partnerek által közbeszerzési és egyéb beszerzési 
eljárás szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett felel, az esetlegesen kiszabott 
bírságot vagy egyéb, a szabálytalanság miatti fizetési kötelezettségét a támogatás terhére nem 
számolhatja el a Kedvezményezett. 

7.2. Továbbadott támogatás esetén a Támogató jogosult megismerni az együttműködő 
partnerek mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzatát. 

7.3. Amennyiben a Kedvezményezettet, vagy az együttműködő partnerét a Projekt 
megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt 
megvalósítását célzó bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a 
Kedvezményezettnek kötelessége a Támogató haladéktalan tájékoztatása. Ha 
Kedvezményezett nem tudja a közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződéssel 
le nem fedett támogatási összeget a 4.1. pont szerint megalapozott szakmai indokkal 
átcsoportosítani, akkor a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni a 
6.1. pont szerint. 

8. Támogatás folyósításának felfüggesztése 

8.1. A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 
a) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben 

meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Támogató a 
Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja; 

b) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt; 
c) a Szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a 

Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a 
Szerződéstől történő elállást teheti szükségessé, 

d) a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Támogatóhoz, amely 
szerződésmódosítást tesz szükségessé, 

8.2. A felfüggesztésről a Támogató a Kedvezményezettet írásban haladéktalanul 
tájékoztatja, amelyben megjelöli a felfüggesztésre okot adó körülményt és a megszüntetésére 
kitűzött határidőt Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt 
Támogató által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 

8.3. A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a 
Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A 
Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben 
foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

9. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 
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9 .l. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei 

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy 
mulasztás, amellyel a Kedvezményezett: 

a támogatást jogszabálysértő vagy szerződésellenes módon, nem rendeltetésszerűen, 

illetve nem a projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott 
tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható egyéb módon meghiúsul, 
illetve tartós akadályba ütközik, vagy 
ha a Szerződés vagy annak melléklete teljesítésével összefúggésben keletkezett, vagy 
jogszabályorr alapuló kötelezettségét megszegi, annak nem tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett nem jelent haladéktalanul a Támogatónak bármely olyan 
körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését 
veszélyezteti, amely által a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, 
tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt 
ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ezen 
bejelentési kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minősül. 

b) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a projekttel kapcsolatos jelentéstételi 
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő formában 
vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét 
a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 7 
napon belül sem teljesíti, 

c) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó 
kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette, 

d) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, illetve az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek 
munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre 
irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé, 

e) a Kedvezményezett a Támogató szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításában 
megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés alapján fennálló 
kötelezettségét; 

f) amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján 
a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására vonatkozó javaslatot tesz, 
amellyel a Támogató egyetért; 

g) a Kedvezményezett a 2.2. pontban megjelölt projekthelyszínek vonatkozásában nem a 
3.4. pontban megfogalmazottak szerintjár el. 

9.2. Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó jogszabályi, szerződéses vagy egyéb 
előírást megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni. A Szerződéstől történő elállás 
esetén a Kedvezményezett az addig folyósított, felhasznált támogatást egy összegben köteles 
visszafizetni a Támogató által megjelölt bankszámlára, az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül. A visszautalt, illetve fel nem használt támogatás a Támogató 
számláján elkülönített keretbe kerül. 
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9.3. Ha a Kedvezményezett a támogatást nem jelen Szerződésben meghatározottak szerint 
használja fel és a Támogató az elállás jogával nem él, a Kedvezményezett köteles az arra való 
felszólítás kézbesítését követően a nem szerződésszerűen felhasznált összeget 30 napon belül 
egy összegben a jegybanki alapkamattal együtt visszatéríteni a Támogató részére. 

9.4. Továbbadott támogatás esetén az együttműködő partnerek vonatkozásában jelen 
szerződés betartásának ellenőrzése a Kedvezményezett hatáskörébe tartozik (pl. közbeszerzési 
kötelezettség, szerződések feltételei), valamint az együttműködő partnerek tevékenységéért 
úgy felel, mintha maga járt volna el. 

10. Kommunikáció, nyilvánosság 

l 0.1. Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a 
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 

l 0.2. Támogató Támogatási Szerződés aláírásával egyidejűleg nyomdakész, digitális 
formátumban, a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a Projekt megvalósítása során 
alkalmazandó kötelező arculati elemeket (pl.: logók). 

10.3. A Kedvezményezett a projekt nyilvánossága kapcsán kötelezett az alábbi 
tevékenységek elvégzésére: 

l) A beruházás helyszínén tájékoztató tábla elhelyezése a megvalósulás alatt és az azt követő 
l évben (min. A2 méretű, rajta a Budapest és TÉR_KÖZ logó, a támogatásra utaló 
mondat, a projekt neve, támogatás összege, Kedvezményezett neve, illetve saját üzenet 
megfogalmazása) 

2) Intemetes megjelenés biztosítása: Erre szolgálhat internetes honlap, a kerületi 
önkormányzat vagy a megvalósító civil vagy egyéb szervezet oldala, közösségi portál 
(Facebook), valamint blogoldal is. 

3) Sajtóközlemények kiküldése a projekt indításáról, zárásáról és a sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

4) 3-5 perces videó a projekt megvalósulásának folyamatáról, amelyet a záró 
kifizetésigénykor kell benyújtani. 

l 0.4. Kedvezményezett kötelezettsége, hogy a Projekttel összeftiggő kommunikációs 
tevékenysége során - valamennyi nyilvános rendezvényen, kommunikációs terméken, média
megjelenéseiben, a beruházások és közösségi programok tájékoztató és információs tábláin -
alkalmazza a kötelező arculati elemeket és feltűntesse, hogy "A kőbányai Újhegyi sétány 
komplex megújítása" projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg". 

13 



10.5. A kötelező arculati elemek mellőzése, vagy részleges alkalmazása a kommunikációra 
elszámolható összegekre jutó támogatás megvonását vonja maga után. 

10.6. A Kedvezményezett köteles bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről 
a Támogató kijelölt szervezeti egységét (Városépítési Főosztály) írásban értesíteni a 
rendezvény napját megelőző legkésőbb 10 nappal. 

ll. Záró rendelkezések 

11.1. Jelen Szerződés 16 oldalon és 7 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez 
csatolt l O db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen 
Szerződésben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. 

11.2. Amennyiben jelen Szerződés és az Együttműködési Megállapodás rendelkezései 
egymásnak ellentmondanak, jelen Szerződés rendelkezését kell alkalmazni. 

11.3. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés 
tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

11.4. Amennyiben a Támogató bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, 
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt 
bocsát rendelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata 
minősül. 

11.5. A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási 
kötelezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá jelen Szerződés kezelése során bekért 
dokumentumok benyújtása nyomtatott, valamint a nyomtatottal teljes méctékben megegyező 
digitális formában a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 

címére történik. 

11.6. A Támogató indokolt esetben jelen Szerződésben rögzítetteken túl is jogosult a 
Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan információt kémi (akár szóban, akár írásban), a 
Kedvezményezett pedig köteles azt haladéktalanul megadni az információ kérésének 
formájában. 

11.7. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára írásban rögzített módon 
kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacímérő l, telefon és telefax számáról 
és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a 
változást követően haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást. A szerződés módosításával, 
megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt 
nyilatkozat, melyet postai úton tértivevényes küldeményként kell feladni. 

11.8. Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban bekövetkezett 
minden változást annak bekövetkeztét követő 5 napon belül köteles bejelenteni a Támogató 
szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkező változások- a jogszabályokban, illetve a 
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jelen Szerződésben foglalt kivételektől eltekintve - nem igénylik a jelen Szerződés 

módosítását. 

11.9. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával, akkor ha a Projektre vonatkozó jogerős építési 
engedély Támogató által történő kézhezvétele megtörtént Amennyiben a Projektre vonatkozó 
jogerős építési engedélyt a Támogató a jelen Szerződés aláírását követően kapja kézhez, a 
Szerződés hatálybalépésének napja az építési engedély kézhezvételének napja lesz. 

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. 
Kgy. rendelet rendelkezései az irányadóak. 
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Mellékletek: 

l. sz. melléklet: Projekt költségvetési táblázata 
2. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv 

3. sz. melléklet: Tételes költségvetés kiírás, beárazott, részletes költségvetéssei 

4. sz. melléklet: Érintett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának hiteles 
másolata és hivatalos helyszínrajza 

5. sz. melléklet: Tervezett munkák részletes bemutatása, leírása 
6. sz. melléklet: A projektben érintett ingatlanok felújításra és támogatására vonatkozó 

önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás 

7. sz. melléklet: A munkákkal érintett tulajdonosok és a tulajdonnal rendelkezni 

jogosultak együttműködési megállapodása és kötelezettségvállalása 

8. sz. melléklet: Kedvezményezett nyilatkozata az államháztartásról szóló törvényben 
meghatározott költségvetési támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelésről 

9. sz. melléklet: Szükséges jogerős hatósági engedélyek és nyilatkozat 
l O. sz. melléklet: Tervdokumentáció 

Budapest, ................... . 

Támogató 

Budapest Fő város 

Önkormányzata 

képviseletében, 
Tarlós István 
főpolgármester 

megbízása alapján 

Bagdy Gábor József dr. 
Főpolgármester-helyettes 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, .................. .. 

Verő Tibor főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 

Láttam: 

Budapest, ................... . 

Főjegyző 

megbízásából 
dr. Bondar Klára Aljegyző 

Támogató Kedvezményezett 

Budapest Főváros Budapest Főváros X. Kerület 

Önkormányzata Önkormányzata 

képviseletében, nevében 
Tarlós István 

főpolgármester 

megbízása alapján 
Szeneczey Balázs dr. Kovács Róbert 

Főpolgármester-helyettes Polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Budapest, .................. .. 

Rappi Gabriella 

osztályvezető 

Jogi szignáló: 
Budapest, .................. .. 

Dr. Éder Gábor 
jogász 

16 



TáiJlogatisi Szerződés 

~ly létrej~tt egyrészről' 

Budapest Fővál"os Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.)~ képviseli: Tarlós 
István főpolgármester~ 

Székhely: 
Törzskönvvi azonosítÓszmn: 

:, ·~ ' c "' '~. '· 

Statisztikai s~jel: 
Adószám: 
Pénzfórgalnniszárnlaszánn: 

másrészről 

1052 Budapest, Városház urea 9:.1 
735638 

""'-'"'-•v~,..,, 1~:521-01 
15735636~2-41 

11784009-1 54900 l :2" 100 l 0000 

Budapest Főváros X .. Kerület Kőbányai Önkonnányzat, mint,kedvezményezett (továbbiakban: 
ketlvezUléuyezett), 

Postacím: 
Székhely: 
Törzskönyvi azonttsító'S~: 

1102 Budapest, Szent László :tér 29. 
1102 Budapestt Szent László tér 29. 

S~tisztikai szánn_;el: 15735739-&41 
Adószmn: 15735739~2~42 

PénzfQtgalmi száml~zál:n,, amelyr~ a tám(}gatás utalásta kerül: 
l1784009-155löooo~oooooooo 

Aláirásra jogosult képviselője: Kovács Róbert polgároleSter 

Tmnogató és Ke,cjvezményezett (továbbiakban együtt: Szenődő Felek) kőzött a fővárosi 
Közi)'Úlés 1666/2014.(XIIJ.) szánnú határozata alapjártamai napon az alábbi tartaionnnnai: 

l. Előzmények 

1.1. A Tánnog~tó a Fővárosi Városrehabilitácibs Keret felhasználásának szabályairól 
27/2013. (IV.lS.) Főv. Kgy. rendelt1tben foglaltak szerint Közterületak K:Qrni}II~X 

megi~itása, B) Közösségi célú városrehabilitációs programok" tárg)'li pályázati fellúvást tett 
közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs nnunkáinak támogatására TÉtR~KÖZ 
cínnnnel~ amelyre Kedveznnényezett - FPH05911352·112013 ikt.atószánnon pályáz-ati 
azonositó számon regiszmílt- pályá=1tot nyújtott be. Az 1573/2013. {IX. 26.) Föv. Kgy. 



szálnú határozat alapjárt Kedvezményezett az 5. pontban részletezett összeiJ:ű 
térítendő támogatásban részesiil. A Szerződő 'Felek az FPH ()$9/l 352~ 7/2013 üg~tiratszi!tmú 
együttműködési megállapodásban (továbbiakban; Együttműködési Megállapodás) AO'U'F''l<t•"'~< 
meg a benyújtott pályázat alapjáu előkésziteni megvalósítani kivánt projektelemekrőt A 
Szerzödő Felek az FPH .059/401-4/2014 ügyiratszámú Egyiittműködés1 MegáUapodá«; 
módosításában rögzítették ajelen'fárnogatási Szerzödés aláírtistilak határidejét. 

1 l\ jelen Támqgatási Szerződés meHékletét képezi, a f:Clekre kötelező 
érvényű .az Egytlttműködési. Megállapodásban.rögzitett, megvalósítani kívánt projektelemeket 
érintő mi:nden olyan tanW,tnány, elemzés, engedély, műszaki pémügyi terv és 
tartalo.m, nyilatkozat egyéb dok'Umentum, ezek mMosításai, amelyet a 
Kedvezményezett apályázatmeHékleteként és a Támogatási Sierződés megki1tésfuz 
szükséges részletesen kidolgozott anyagként benyújtott. amelyek fizikai értelemben nem 
kerűlnek csatolásra a jelen TárnogatástSzerzödéshez. 

1.3. Támogató részéről a 1666/2014. (XI13.)Főv. számú határozat felhatalmaztn a 
Főpolgármestertt a Kedvezrnényezett részéről a Képvíselő~testület 548/2014. (XII. l 8.) számú 
határozata felhatalmazta a Polgármcstert a jelen Szerz~ a)iirására. 

2.1. Az Előzményekben meghatározottak <1'"7 "'"'1""" Szerződő 
Szerzödést (a továbbiakban Szerződés),kőtik: 

az alábbi Támogatási 

A jelen Szerződés t<irgj'tl a ~,A kőbányai ÚJhegyi. stfány kom.plf.l:x, meg-újítása" eimen 
benyújtott · pályázat ~pján megkötött EID'iittműk~i Megállapodásban rögzített 
proje;kteiemek (a tová}:)biakban: Projek1) eJszám:olb~tó költségeinek a 
Köl~gv~tésben városrehabilitáció céljára elkülönített .• költségvetési előirti:lyzatból 
nem térítendő támogatás fomt~jábantörténő finanszírozása. 

A Projekt megvalósításának 

Tulajdonos (több tulajdonos 
Utca Házsüm. 

(Jjhegyi sétány l 6 

Újhegyi sétány közterület 

Helyrajzi szám · esetén %-oi att~} 

42309/13· 
42309/10 
41309/23 
42309/44 
42309/57 
42309/60 
42309172 

Támogató 3,24% ·· 
Kedvezményezett 84,99% 
FKF Zrt. l 
Kedvezményezett ·l 00% 
Kedvezményezett 100% 
Kedvezmény~.tett l 00% 
Kedvezményezett l 00% 
Kedvezt.nényezett 1 00% 
Kedvezményezett l 00% 
Kedvezményezett 1 00% 
Kedvezményezett l 00% 
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42309/79 
42309/86 

3. A Projekt mcgv~lósitásán~k id.őbeli ütemexése 

Kedvezményezett 1 00~/o 
Kedvezményezeit 1 00% 

f'ftliHi''7T'I'1Ftn 'F1"7<"'TI 1004f4J 

A Projekt előkészítési költségeinek keretében a pályázati kiírás r:negjelenését .,..v·•"M""'"' 

felmerult költségek $Zán1olhat.ók el 

A Projekt építési lebo~1yolitási, "Valamint nem 

tevékenységekre vonatkozó költségeinek. keretében a megvalósítás i '""''"'"A"'" kezdetét • azaz a 
j~~l Szerződés hatályba lépésének időpontiát * követben felmerült 
elszámolni. 

A támogatás terhére a Projekt 3.3.1. pontban: foglalt határidejéig 
költségek számolhatók el, függétlenül a pénzügyi időpontiátóL 

határidőt követöen keletkezett költségre támogatás nem tblyósitható. 

3.3. A Projekt megvalósítása, 

3.3.1. A Projekt befejezési határldt(je: 2015. december hó 3. L nap1 

A Projekt akkor tekinthető ha a jelen Szerzödésben 
létesítmény(ek) khitelezése befejeződik, a sikeres mfiszaki átadás-t:ttvételi "'""'"''"'"\ 
érnek, valamint a viUlalt nem beruházási"'"""'''""'"'''''""' 
a jelen Szerzltdésben vállalt valamennyi 
tevékenység esetén a hatósági ~11gedélyekbcn foglaltaknak megfelelöen - teijesitette, a 
szükséges.végleges használatba vételi engedélyt 111egs2:ere:zte 

A Kedvezményezettnek ~elnyert támogatá.<> telhasználásáról a oeie!ezes 
napon belül d keU számo1nia2

• Az elszámolás keretében benyújtandó a 
megjelölt határidőig fel netn használt tán1ogatást a Kedvezményezett 
elnyert, de nem használt pénzeszközök t1 Kereten maradnak. 

3.3.2. A Projekt akkor tekinthetö lezártnak, ha a Támogató a Kedvezményezett 
beszán1olóját elfogadta, az utolsó elszámolás alapján a támogatást átutal ta. 

1 Legké:$.öbb 2~ 15. december J l. 
2 A KcdveZlrtéll)'eze:ttnek az 
scámolnia. 



3.4. Kedvezményezett vállalja, a Projektet a pont szerint rnegvalósitia 
befejezi, valarnint a. Projekt lezárasát követő 5 éven belül a Projekthen érintett, pontban 
megjelölt ingatlanokat nem idegeniti el, a létrehozott funkciókat, illetve befogadott 
progran1okat legalább 3 éven át mükődteti. 

4. A pénzügyi elszámolás rendje 

711 581 OOO~- Ft, 

A jelen Szerzödés 1. sz. mellékletébt·n táblázat költségadatai az Együttmüködési 
Megállapodás 2.2. pontjában szereplö költségek részletes kidolgo7...:1sa, amelyek 
indokolt esetben attól eliiérhetilek~ az ott . szereplö r~szköltségeket 1~1Qlirják. A 
részkö1tségek módosftása miatt nem növeke.dl\et a megítélt Tá:m{}gatás osszege, 

A Kedvez;ményezett a projekt 
összegen túl felmerülö valarnennyi forrást biztosítja, abban az esetben 
együttmüködé't partner bevonásával vállalta, attól, hogy az együttm(iködö partner a 

váUalt pénzügyi hozzájárulását nem teljesíti. 

Az 1. sz. meUéklethen szereplö főbb tartalmi elemeken belül, az azonos. támogatási 
intenzitás(! pro,jekteh:.rmek költségei a módosítása nélkül 
megalapozott szakmai indokkal, 1 0%:.kal történő "'""'""'"' ..... ,..,".,., lerters,eg<~s atcs~opc):rt<:fsn:am, 

runennyiben ez valamennyi támogatott projektelem m.e:gv::tJO::itm:tsut '"'A''"'"''' 
Kedvezméliyezctt által vállalt nem csökkenti 
Kedvezményezett a Támogató megktHdött beszámolóban köteles jelezni 
amelyet a Tárnogató iráshe,Jj nyilatkozatban fogad vagy utasít eL 

Ha a tervezett célok 111egv•alósítása rnellett a Projekt az l, sz. 
megjelölthez képest csökken. a tiunogatási is arányosan csökkenteni kell. 

Amennyiben a Projekt ben1utatott 
tényleges költségek meghaladJák a tervezett a Kedvezményezett ebben az 

is kizárólag a jelen Szerzödésben fogialt támogatási összegre jogosult KedveZl'!'lényezett 
szerzödés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy ehhez szükséges saját forrása 
terhére biztosítja. 

A támogatásban részesült <J'-i' ... ""'""'4" ... ~""'".,.'<.(" 
aktiválásárát az kapcsolatos oe~;za:mo,uls 

gondoskodni. 

4.2. A Projekt elszám<>lhat6 költségei 

elöírásoknak 

kötelezettségről a 
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A Projekt elszámolható költsége 7H 581 OOO~~ Ft, azaz Hétszáztizenegy:n1ilHó~ 

ötszázriyolcvan- egyezer tbrint. 

A Projekt elszámolható költiégeinek. részletezését a 1, szám ú metléklet tarta1maz71t. ·. 

4.3. A projekt bruttó összköltségének forrásonkénti megoszlása és évenként tervezett 
felhasználása 

····.,..---~· ·-~·~~~"··-·-~~-,-··",·~-~~~---, 

· Tervezett fellutsztuUás 
·-···'""""""""""~""'""""'"'"-'"""""-- """~""" .. _"'"""""""''"""" 

2015. 
Összesen Fonás 

Budapest FővárÓs X. Kerületi ·. 
Önkormányzata által biztosított forrás 
(ezer Ft) 

) Budapest Főváros Önkormányzata által 
nyítjtott tán:lK)gatás (ezer Ft) 

194 716 194 

516 516 

A támogatás mértéke 
nyolcszázhatvanötezer 

legfeljebb 516 865 OOO,- Ft, azaz Ötszáztizenhatmillió 

Altlennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos AF A szabáiyozás a 
hatálya alatt változik, a hatályos a jelen ÁFA-ra 
rendelkezéseit a Sz~rL:ődő Felek minden kűlőn nyilatkozata~ sze.ncödés ... módositá.sa nélkül 
módositja, az:zal a megkö.téssel, b ogy mnenn)'iben az AF A csökken1 a ~arno1~tu:;:ts 
összege is csökken, amennyiben az AF A mértéke nő, a támogatás oss:ze~~e 

projektelemekre/tevékenységekre 
meUéklet tartalmazza. 

4.5. A támogatás lehívásának t:eltételei 

támogatási 

A megítélt támogatás kifize:tése a . ~rojekthez közv~lettűl kapcsolódó 
Projekt tevékenységek elvégzését, a. költségek fdmert1l:ését igazoló 
alapjr1n összeállított elszámolások alapján utófinanszimzással történik. 

Támogató a Kedve7ményezet1 nem biztosít. 

L sz. 

Támogató kijelenti, hogy az l. sz. n'iel!ékletben meghatározott f~iadatok a 
pályázaton elnyert támogatást idóközi záró elszámolás keretében adja át Ked'X"ezményezett 
részére. A Kedvezrnényezettek - ezen elszámolások ~ időkő~d tdtizetési 

nyújthatnak be a Sztm~ődés hatál~ba lépésétől számítva negyedév~nte va~y, ha a k1trze1tes1 



igényben egyidejűleg szerep16. számlák támogatástartalmának rnegkaladja a 150 
m1Uió Forintot. A záró kifizetés tartozÓ minimá}is ÖSSíf,eg a 4.4, pontban ri\u7iW•tl 

támogatás összegének legalább 10 %-a, azaz 51 686 500,~ Ötvenegymillió 
hatszáznyolcvanhatezer ötszáz forint, 

Az elszámolások keretében benyújtandó dokuxnentumok: 

l) a Kedvez:ménye.zett által összeállított, a _Kedvezményezett 
kitizetési igénylő h:~véi, amely tartalmazza a számlákkal .:aJátám.asztott tev•ék!ánttse!Iek 

teljesítéséről adott idősz,;'lkra szóló ~zám().löt, valamint a benyújtandó 
szán1h\k összesítöjét, amell:y··e! a Kedvezményezett feleJösséget azért, a 
Ked\rezményezett ak~:ir az együttrnűködő partner nevére kiállírott számlák Projekten beHlH 
elszámolása jogszerű és indokolt; 

az adott cím mennyiség szedntí, feladatra szóló, kiáHított koUaudált (a 
számlára a Kedvezményezettnek ·vagy az együttműködő partnemek rá ken 
nrunka elvégzését igazokl:m, az .kifizetését j~vttslom." -dátum~ aláiráSc 
valamint a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett részéröi 
aláírásával ellátott számlák hitelesített másolati példánya. eredeti szátnlán kötelezően 
szerepeini kell .,F<Syár{>Si Keret támogatásának 
benyújtásra kerűl f' feliratnak; 

3) a számla chnzettJének nyil4ttkozata arról, hogy az fí::n;galm:i adótól szóló 2007. 
évi CXXVIL törv:ény érteiniében ÁF A~visszatérítésre jogosult-e; amennyiben a számla 
címzettje ÁF A-vis$zatérítésre jogosult, a Kedvezményezett csak az ÁFA értékével 
csökkentett támogatási jogosult; 

4) amennyiben a tán:mgatásból 
201 L év'i CVIII. törvény hatálya 
közbeszerzési eljárást lethlytatni a közbeszerzési eljárás 
példányát az elszámolás keretében benyújtani. továbbá nyHatko~tát arról, hogy a 
közbeszerzési eljárás szabályait betartotta; 

5) an\ennyiben az.adott beszerzéshez netn eljárás leihlytatása, 
Kedvezményezettnek nyítt, diszkriminádó~mentes a batátyos 
szabályzatának megfelelő eljárás keretéb~n kell gondoskodnia az .adott ne1;z:e·rze'Stí!J1l, 
így lefblytatott eljárás másolati példányát az elszámolás 
benyiütani, va!amint11yilatkozatátarról, az adott :Szabályait betartotta; 

6) a vonatkozó megbízási \'a:gy vállalkozási szerzödések. hitelesitett másolatát; 

7) amennyiben a Kedvezményezett a projekt megv,alásitásába együttmtiködő partnereket 'VOn 

be. és számukra az adott projektelem Hnanszírozására tátnogatásként adja 
tovább, a Kedvezményezett és az együttműködő partnerek közötti a támogatás 
továbbadására vonatkoz<$ megfillapodás/szcrződés hitelesitett másolatát ( arnennyiben 



nem nyújtotta be) '"'"'""'"'''v igén;' benyújtásakor 
szerint jelen szerzoaes ,.u .. ·;s•-.•v,..,.".."""'·' 

8) a (rész)tetiesit~s alapján kiállitott teijesHésigazolás; 

9) a műszaki átadás-átvételnél az erről jegyzőkönyv· rnásolatát; 

l O) a teljesítést alátámasztó dokumenturnok (a ner:n elszám.olhat~) .költségek 
vonatkozóan is): szakrnai beszámolók, fotódokumentáció (projekthelyszínenként legalább 
3-3 ft)tó, 9xl3 cm méretü. min. 300 dpi 1:Clbontású), egyéb dokumentumok (indikátor 
táblázat, építési napló, stb,); 

4.6. Az. elszámolás e.llenörzés rendje 

A jelen szerzödés 4.5. pontja alapján a Kedvezményezett által elszámolás 
Főpolgárrnesteri Hivatalhoz történő kö·vető 60 napon belül Támogató elbirá!ja 

annak helyességét, - hibátlan és hiánytalan dokumentáció esetén - Tám.ogató 
intézkedik a számlaösszeg jolen szerzt>dés i. sz. meHékletében meghatárazott a 
Kedvezményezett bankszámlájára történ6 átutalásáróL 

Hiánypótlás esetén a Tál:nogató az elszámolás beérkezésétől sztúnított 15 napon 
Kedvezményezettet írásban felszólítani a dokumentumok beny!~tására. A 
hiánypótlás teljesítésére Kedvezményezettnek a kézhezvételtől számított legteljebb 10 nap 
rendelkezésére. A hiánypótlás Főpolgru1nesteri Hivatalhoz történő beérkezésétől 
újabb 6Q nap l.Ul rendelkezésére a Támogatónak az elszán1o!ás elbírálására és a 
jelen szerződés L sz. meUékletében meghatározott .százalékának a 
bankszámlájára történi) átntalá{Sffi, 

Kedvezményezett tudomásul hogy a Támogató a támogatás 
jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, amelynek keretében eBenőrzi az 
benyújtott dokumentáció eredeti példányát, a Projekt pénzügyi, mtí.szaki előrehaladását 

A Projektet a Kedvezményezett a szakmai szabványok, előirások szerint, L 
osztályú minőségben köteles megvalósitani. A Kedvezményezett a hatályos IOg.szzma.tyoKo<:m 
definiált műszaki ellenőrt alkalmazni az építkezés m.egf:Clelö 
ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles a kif~jtett 't'P.\,,",.v,"n,:·"'"(:ff' 

s~rán költséghatéktmyan eljárni, a közpénzek feihasznáiásá:nak átláthatóságát biztositani, az 
erre irru1yuló jogszabályi rendelkezéseket betartani. A Támogatót a Ked·vezményezett a 
Projekt megvalósítására ü·ányuló tevékenységével, a beruházási feladatük elv~~~ésé:vel 
semminemű műszaki, pé11ztigyi ]og.i felelősség nem terheli. 

Kedvezményezett köteles a Szerzödés hatályba számítva rövid 
szakmai beszámol<)t készíteni a megvalósítás előrehaladásáról, arnelyet elektronikusan a 

ter koz@budanesthu e-.mail címre, kinyomtatva ~t V árosépitési eimére köteles 
eljuttatni. 

7 



5J.1. A Szerződő Felek ttH:lomt.'*ul veszik, a Főváros tulajd,<,'l:nában 
tnegvaló~itott Projek~ mint az ingatlan alkotórészei a mindenkor hatátyos Polgári 

Tö~énykönyv vonat~ozó j~gsza"ilyainak ~lllgf~lelőeo a Föváf<JSi Önkonnáoy;?Jllttt~:ajdonába 
kertHnek, valamint a Fő~áro$1 Önkormányzat kizárólagos tulajdonat ké,pem .. nemze·ti 
vagyonon az 201 L évi CXeVL tör:V~ny a nemzeti vagyonról (továbbiakban: Nvt.) 6. § (1) 
bekezdés alapjin (az Nvt által megbatározott, itt ne:m alkahnazható kivételékkd) osztott 
tulajdon nem létesíthetö. Eru1ek megfeleWen S:zerződés 5. pontja a Projekt megvalósitt1sára, 
illetve a megvalósított vagyonelemek f'öváros által történő nyilvántartásba 
vonatkozóan tartalmaz rertaeuce:ze~st 

5.1 Kedvezmé,nyezett tudomásul hogy a Projekt megvalósitásáv~r 
vagyonnövekmény olyau arán1ban kerU{ a Támogató tulajdonába az a Timo~at:ó 
olyan mártékben aktiválj~ amely arányban tulajdona az ingatlan1 amelyen a 
vagyonnövekménylétrejön .. · 

5.1 A Projekt keretében a jogerős építési engedély alapjin elkészült létesítményeket a 
Kedvennényezett a rt1űs.zaki átadás-áb,ételt követően, (llll4.} Főv, rendelet 
(Vagyonrendelet) szerint, térítésmentesen adja át a Támogató tulajdonába. A műszaki átadás* 
átvétel keretében átadja a Tru:nogató a létesítmények kapcsolatos 
teljes körű müszald pénzügyi dokurnentációt a vagyonnyHván:fartásba 
céljából. 

5 J .4. A támogatásban tészesi.llt. beruházás 
kapcsolatos beszámolási. kötele.zettségröl a 
megfelelően go11doskodik a Kedvezményezett 

nvilvántartásáról, aktiválásáról, . . 
számviteli jogszabályoknak, 

5.1 Kedvezményezett kiJI$lenti és telelösséget váUal azett, hogy az á~adütt Projekt kapcsán 
létrejött vagyontárgy igény, per és tehermentes. 

5.1.6. Kedvezményezett !k.J:lyamato.gan köteles a.. Projekt · munkálatainak 

engedélyezési és kiviteli terveit a kivitelezés valamint ütemeinek 

összehangolását illetően a F6város 1 pomban hivatkozott kapcsolattartójávaL 

5 J .7. Kedvezményé?:ett kijelenti, 
pénzügyi ellenérték vagy költség 
semmilyen követeléssei ezzel kapcsolatban, 

a Támogatásern felűl Hhráros felé semmilyen 
követelése nincs, és a jövőben sern lép 

5J.8. Kedvezménye~tt kötel~ a kivitelezés megkezdése előtt 45 nappal a Támogatót 

hivatalos levéJben értesiteni a beruházás megkezdéséről az átadás-átvételi eljárás lefolytatása 
a Területen álló épületekre érvényben lévö Használati MegáHapodásQk felmondása 



érdekében. A felmondást k<.h,.etöen Kedvezményezett vállalja az működésí 

engedélyének soron kívüH visszavonását, az üzletek bezáratását Amennyiben a felmondás 

következtében az épilleteket tulajdonr>saik nem bontanák el ltat<iridőre, 

felhataln:*azza Kedvezménye~ttet a bo.ntási n1unkák Támog~tó nevében történő .. ,H'""""'c'"''"'"''"' 

5.1.9. A Projektet a KedveZ',rnényezett a szabvá:n:y"ok, szokások és előírások ~:.tl!!tri.nL 
L osztáiyú minöségben köteles megvalósítani. A KedveztnényezeU - a Támogató által is 

elfogadott ..."..a hatályos jogszab~lyokban deflruált n1üszaki ellenőrt köteles alkalmazni az 
építkezés rn,egfelelö stínvonalának ellenőrzésére. 

5.2. Támogató kötelezettség:VláUalásai 

5.2.1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a 1>r:ojekt teriHetére (továbbiakban: 
Terület) jelen S.zerzödés hatálya alatti időszakra vonatkozóan nem köt olyan sze:rz(}dést 

amely a Kedvezményezettet jelen Szet-zödés szerintí jogaiban korlátozná vagy """".u ....... :x 

5.3. A terület birtokba adása, üzemeltetése 

5.3J. A Projekt kivitelezésén~k megkezdésekor befejezésekor a müszaki átadál~-á1:V~!te11 
eljárás során helyszíni fotók, valamint jegyzőkönyv átadás~átvételi 

eljárás időpontjáról a Kedvézményezett a Támogatót levélben értesiti nappal az 
megkezdése előtt A Támoga~ó jogosult kép.v~seiöje vehet az átadás-átvételi 
eljáráson. 

5.3.2. Támogató váUalja, ht,~gy a Projekt megkezdésekor az 5.3.1. ""~''"''th<•n fii)íU~nell é.lrtes~ite:st 
követően a Teroletet a Kedvezményezettel egyeztetett időpontban adja a Ke<ivezményezett 

birtokába kizárólag a Projekt megvalósitása érdekében. Szerz:ődő .Felek a 

átvételéröl minden körülménvt tartalmazó J, eg,vz6könvvet készítenek. . . . 

5.3.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a birtokbaadást követően a jogerős haszná~atbavételi 
engedély megszerzéséig a Kedvezményezett felelős mi11denolyan kárért, an1ely a .. .., ..... u•~ 
rendeltetésellenes vagy s~erzödéseUen,es igénybevételének.következmén:ye. Kedvezményezett 
vállalja, hogy a Területen a Projekt megvalósításával létrejövő vagyot:Inövekrn,ényben az 
Uzemeltetési. idő keletkezett - nem a rendeltetésszerií 

igénybevéteHel összef'liggő :-- károkat n1egtmti. 

5.3.4. Szerz:.ődő Felek . rögzftik, ht1gy a Projekt során megvalósuló .. · 
üzerneltetése az üz~eltetési tervlap alapján a Kedvezményezett teladatát kepezi a jogerős 

hastn:álatbavételi en~edély után a Kedvezményezett történő istnételt birtokbaadást 
követő 3 évig. 

53.5. Kedvezményezett vállalja, hogy az kötött vállalkozási szerződé.sekben 

hogy a Szerződés ponljában rögzitett Uzemeltetési ideje utái). az ·~1dás napjával 

engedményezia Támogató. a Projeknel kapcsolatos szavatassági és jótállási jogokat 
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Ennek érdekében a Kedvezményez~tt biztosi~ja a Projekt kapcsán keletkező 
jogosultságok Támogató által töJtén{) gyakoro!hatóságát, illetve érvényesíthet()ségét, 
engedménye7-és eredményeképpen a Tárnogató a Pmjektre irányuló jótállási 
jogokat jogosult közvetlenül a kivitelezővel szemben 

6, l. A Kedvezményezett v~y a kezdemény:ezésére a Szerződés közős 

megegyezé~el módosítható. Szerződés bármiféle módosítása, beleértve csatolt 
mellékleteket is csak formában, valamennyi szerzödést fel aláirásával 
kivéve, ha jogszabály vagy a valamely pontja eltéröen rendelkezik .A 

Kedvezményezett a Szerzödés módositására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva 

valamint a kérelmet alátiám~ztó dokumentumokkalköteles a Tárhogató részére.~ljuttatni. 
A Támogató ~ ide nem szán!ítva az hit1nypótlás idejét • a nmdositásnt irányuló 
kérelem beérkezését követő 45 napon be lm megkt!Jdl a Kedvezményezettnek a rnódosítás 
tervezetét, vagy - a kérelém. elutasítása - az elutasítást annak in:doklását. A 
szerződés módoS:itásához a Fővárosi Közgytllés jóváhagyása ezért ezt legkorábban 
a Fővárosi Őnkorm.ányzat belső eljárásrendjének rnegfelel~)en előterjesztett határozati 
alapján a következő közgyűlés ülésén to gadhatja el az egyeztetett módositásokat. 
által elkészített és elfogadott szerz6désmódositást a Kedvezményezett egyetértés esetén annak 
kézhezvételétlM szát11ított 15 napon belül köteles aláírva visszakilldenia Támogatónak 

6.2, A Kedvezn:tényczett a módosítását köteles kezdeményezni, ha 
a) változik a Projekt búrtnely egyéb, a célkitüzéseket befolyásoló lényeges 1éllierrtzö!e 
b) ha az L sz. meU~kletben foghth pénzügyi táblAtól a 4.1. pontjélbau 

m~gjelölt módon tól el akfí!f térnL 
c) a Projektbefejezésének l-ben vállalt határideje változik. 

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 

7 .1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során vagy egyéb 
eljárás leiblytatásának kötelezettsége fennáll) a vágy az egyilttműködö 
partnerek a sztikséges k()zbeszerzési vagy egyéb beszerzési eljárásokat lefol)1:atJák. A 
Kcdv~zményezett vagy az. együttmiíködő. partnerek által közbeszerzési 
eljárás szabályos letblytatásáért kizárólag a Kedvezményezett felel, az 
bírságot vagy egyéb, a szabálytalanság miatti kötelezettségét a.tárnogatás terhére nem 
számolhatja a Kedvezményezett 

7.2, Továbhadott támogatás eset\..~n a jogosult tllegist11erni az egyilttműködö 
partnerek mindenk:or hatályos közbeszerzési szabályzatát 

7.3. An'l:ennyiben a Ked~zrnényezettet; vagy az egyilttműködő partnerét a Projekt 
megvalósítása során. közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a Projekt 

megvalósitását eé.lzó bármely közbeszerzési el.i~rás lefbiytatását követően a 
Kedvezményezettnek a Támogató haladéktalan tájékoztatása. Fla 
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Kedvezményezett nem tudja a 1d}zbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási sze:rzéu.ié~ssel 

le nem fedett támogatási összeget a pont szerint megalapozott szakinai indokkal 
átcsoportosítani, akkor a Kedvezményezett köteles a Szerzödés módositását kezdeményezni a 
6.1. pont szerint 

8. Támogatás folyósításának felftlggesztése 

8 J. A Támogató felíuggesztheti a tiilnogatás ibJ,yósitását, ha 

a) a Kedvezményezett által elvégzett eltér a céltól, illetve a Szerződéshen 
meghatározott célokhoz métt előrehaladás ne.m kielégítö, és a Tán1ogató a 

Kedvezményezett idöszai«>s \ragy záró beszámolóját elutasítja; 
b) tervezettvagy rendkivUli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt; 
c) a Szerzödés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot 

Támogató olyan köd.Uményről szerez tudomást, amely a támogatás a 
Szerződéstől történő elállázt teheti szucKSí:~~Ze1~se. 

d) a Ked·vezményezett ólyan változásról tesz bejelentést a Tán1ogatóhoz, amely 

szerződésmódositást tesz szíll!<s<~i!esse. 

8.1. A feiíUggesztésről a Tá.rnogató a Kedvezményezettet írásban haladéktalanul 
tájékoztatja, amelyben megjelöli a felfüggesztésre okot adó körühnét'lyt a megszUntetésére 
kitűzött határidőt. Amennyiben a Kedvezményezett a feHuggesztésre okot adó körruményt 
Támogató által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az.:szerződé!ssztegés11<::k t1'~1ru"lsti.L 

8.3. A támogatás feU'tlggesztése, illetve a támogatás a 
Kedvezményezettet ká1i:alanítás, kártérítés, illetve késedelmi k;;unat nem iUeti 
Kedvezményezettet a vele szembe1,4 alkahnaz<.ltt szankciók nem n1entesitik a :S::rot~rz<l1de,sb<m 

foglalt kötelezettségei teljesitése alól. 

A Szerzödés Kedvezm:.ényezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, 

mulasztás, ;;uneUyel a Kedvezményezett: 
a támogatást jogszabálysértő vagy szerződésellenes módon, nem rerldelteí:és~>zeJrű 

illetve nem a projekt célj~nal< meg,ralósítására basr:nálja tel~ 

tevékenység megvalósítása ·a Kedvezményezettn.ek felróható egyéb 

a támogatott 
Inódon meghiúsuL 

illetve tartós akadályba ütkö,:rJk, vagy 
ha a Szerzödés vagy annak melléklete teljesítésével összetUggésben keletkezett, 
jogszabályon alapuló kötelezettségét annak nem tesz elegetígy kütönösen, ha: 

a) a Kedvezményezett nem jelen.t haladéktalanul a Támogatónak bármely olyan 
ködl1n1ényt, ;;unely a Projekt megvalósüását, a támogatás céljának . elérését 

ves~élyezteti, amely által a Projekt rn~gvalósitása részben vagy egészben .meghiúsul} 
tartos akadátyba ütközik, . vagy a pályázatban, illetve a j~len Szerzödésben foglalt 
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ütemezéshez képest késedelmet szenved, iUetve ennek bekövetkezése'fenyeget 
bejelentési kötelezettség elmulasztása minősüL 

b) a Kedvezményezett határidőben nem teljesiti a projekttel kapcsólatos jelentéstételi 
köteiezettségét, ille.tve bármely beszámolási kötelczettségét nen'! a megfelelő fonnában 

vagy nem a megfelelő információkkal mellékletekkel nyújtja he, és kötelezettségét 
a . teljesítésre vagy lliánypótlásra vonatkozó teiszóHtáS·· kézhezvételétől számított 7 
nal'On belül sem teljesíti, 

c) a Kedvezményezett a közbeszerzésre.., U\jékoztatásra, nyilvánosságra 
kötelezettségeit nem, vagynem szabályszerűen teljesi tette, 

d) n Kedvezményezett nem tesz illetve határidőben nem tesz 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, illetve az ellenőrzésre jogosult ellenőrzö 
munkáját akadályozza. vagy az. ellenőrzést megtagadja, és az etllenörzést az erre 
irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetövé~ 

c) a Kedvezményezett a Tám,ogató szerzödésszeru teljesítésre vonatkozó te!sZé1Ut~1SáJoan 
megjelölt határidöt követt) 30 napon beltil sem teljesiti a Szerződés alapján fennálló 
kötelezettségét; 

t) amennyiben jogszab~ly alapjárt ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai alapján 
a szerzödés illetve jogszabálysértés megállapítására vonatkozó javaslatot 
. amellyel a Támogató egyetért; 
a Kedvezményezett :a pontban megjelölt projekthelyszíneket a tántogatásí 
_jogviszony ideje alatt a Szetzödés pontjában megj.elölt idöszak 

~!~\legeniti, vagy a létrehozott tltl)kciókat nem fenn. 

9.2. Amennyiben a Kedvezntényezett a rá vonatkozó jogszabályi. szerzödéses vagy 
előírást megszegi, a. Támogató jogosult a Szerzödéstöl elállni. A Szerződéstöl elállás 
esetén a Kedvezményezett az addig tolyósított, felhasznált támogat'ást egy összegben k'Qte:Ies 
visszafizetni a Tánwgató által megje,l<;;ltbankszámlára, az. erről szóló értesítés kézhezvéteiétől 
számított 30 napon belul.. A visszautalt illetve fel nem haszuált támogatás a 
számláján elküiönitett keretbe kertiL 

9.3. Ha a Kedvezményezett a támogatást nem a 'Iámogl'ltási Szerzödésben meghattn·ozottak 
szerinthasználja fel és a Támogató az elállásjogával nem él, a Kedvezményezett köteles az 
arra való .felszólítás kézbesítését követően a nem szerződésszerűen felhaszn~~lt 30 
napon belül egy összegheu ajegybanki.alapkamattal együtt visszat~ríteni á Támogató részére. 

9.4. Továbbadott támogatás esetén az egyi.Utműködö partnerek vonatkozásában jelen 
szerzödés betartásának ellen{)rzése a Kedvezn1ényez:ett hatáskötébe tartozik (pL kő;~,;besze,rzésJ 
kötelezettség, szerzödések feltételei), valamint az együttmí:iködö partnerek 

úgy felel, m:intha maga járt volp.a el. 

10. Kommunikáció, nyilvánosság 

I O.l. Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a .hatályos 

meghatározott t~íékoztatási és nyi!vánossági kötelezettségeknek eleget te1mi, a Projektről és '' 
támogatásról az ott meghatároz:ott rm'>don tartalommal intorrnációt nyújtani.. 



10.2. Támogató jelen szerzödésaláfrásával egyidejűleg nyomdakész, digitális formátumban} 
a Kedvezmén~rezett rendelkezésér~ bocsá\ia a Projekt megvalós{tása során alkal~ndó 
kötelező arculati elemeket (pL: logók). 

10.3. A Kedvezményeze~t a pFojekt nyilvánossága kapcsán kötelezett az alábbi 
tevékeny~gek elvégzésére: 

~f-,. 

l) A bemházás hetyszínént!\iékoztató tábla elhelyezése á megvruósw14s alatt az ruct követő 
l évben (min. A2 mé.retű} rajta a Budapest TÉR_KÖZ logó, a támogatás.ra 
mondat, a projekt neve._ tálnógatás összege; Kedvezménye'zett ne\re. ilietve üzenet 
megtbgahnJtzJisa} 

Intemetes megjelenés biztosítása: 
ön{<ormányzat vagy a megvalősitó civil 
(Faceoook), valamint blogoldal is, 

szolgálhat intemetes honlap, a kertHeti 
egyéb szervezet oldala._ portál 

3) Sqjtóközletnények kiküldése a projekt lnditásár61, zárásáról 
összegyiijtése 

4) 3-5 perces . videó a projekt megvalósulásának í(Jiyamatáról, amelyet a 
kifizetésigényk~r keU, be}lyújta:ni. 

10.4. Kedvezményezett kötelezettsége, hogy a Projekttel összefüggő kortmmnikáci6s 
tevékenysége során ~· valainennyi nyilvános rendezvényen, kommunikációs terméken, média-
megjelenéseiben, a beruházások és programok tájékoztató információs tábláin-
alkalmazza a kötelező arculati elerneket fe!tüntesse, kőbányai Újbegyi sétány 
komplex meg6jításaf' projekt a Budapest Főváros önkon-r1áayzata Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret tám0gatásával valósul 

10.5. A kötelező arcülatL~lemek mellözése, vagy részleges alkalmrucása a kotnmuníkációra 
elszámolható összegekre jutó támogatás megvonását vonja maga után. 

10.6. A Kedvezményezett kötelesbármely, a Projekttel kapc.'iolatban szervezett eseményról 
a Támögató kijelölt szervezeti (Városépítési Főosztály) írásban a 
rendezvény napját megelöz(}Jegktstíbb tO nappaL 

11.1. Jelen Szerződés 16 oldalon 7 db eredeti példányban késztilt A jelen 
csatolt l O db mellékiet, és a jelen Szerződéshez értelemben nem csatolt, de a 
Szenödésben hivatkozott rneUékletek a Szerzödés elválaszthatatlan részeit képezik. 

ll Amennyiben jelen Szer:;:rooés és az Egylittmtlködési Megállapodás rendelkezései 
egymásnak ellentmondanak, jelen Szerzödés rendelkezését kell alkalmazni. 



11.3. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen 
tartalmálés a vonatkozójogszabályokatismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri eL 

l 1.4. Amennyiben a Támogató bámxely, a jelen Szerzödés alapjáJi keletkező bejelentési, 
jelentéstételi, tájékoztatási, vagy igénylés teljesítéséhez .t();m1ru1yomtatványt 
bocsát rendelkezésre, szerződésszerö teljesítésnek klzárólag a formanyomtatvány ha:sználata 
miaősül. 

1 1.5. A jelen Szermdés,bői fakadó valamely bejeleutési, jelentéstételi, 
kötelezettség vagy igéuylés teljesítése, továbbá a támogatási szerződés kezelése Sl.'lrán 

dokumentumok benyújtása nyomtatott, valrunint a nyomtatottal teljes mértékben met!et.J~ve;r,ö 
digitális fon:nában a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály 

címére tőrté11ik. 

11.6. A Támogató ind9ko!t ·· esetbe.n jei en Szerzödésben · rögzitetteken túl ... Ás. jogosult a 
Kedvezményezettől a Projelerre vonatkozóan információtkémi (akár szóban,.akár írásban), a 
Kedvezményezett pedig köte!es azt haladéktalrumi megadpi az infonnac.ió kérésének 
fonnájában. 

ll . 7. A S.zerzödö a jelen Szerzödés időtartamára írásban 
kapcsolattartót Jelölnek kL A kapcsolattartó nevéről, postadméröl, telefon 

elektronikus levéldméröiajelen.Szerződés egyidejdleg" változás esetén a 
.axu"z;,a;:n köyetöeri haiadéktalauul. írásban rájék(Yztatják egymást. A módositás!val, 

megszüntet~sével kapcsolatos· jognyiia:tkozatok közlésének módja aláírt 
nyilatkozat, melyet postai úton tértivevényes küldeményként kell feladni. 

11.8. Kedvezményezett a jelen Szerzödésben rögzitett adataiban hf"l(tlov·eru:e?em 

minden változást annak bekövetkeztét követ6 5 napon belül köteles bejelenteni ;t 
szervezet részére. A fenti adatokpan bekövetkező változások - a jogszabályokbatt~ inetve a 
jelen Szerzödésben fogialt kivételektől eltekintve nem igénylik a jelen 
módositását. 

11.9. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja a Szetződö Felek közUI az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával, akkor ba a Projektre vonatkozó építési 
engedély Támogató által történő kézhezvétele megtörtént Amennyíben a Projektre vonatkozó 
jogerős építési engedélyt .~· T•mogató a jelen Szerzödés aláírását követően kapja a 
Szerződés batáiyba lépésénekJlítpja az építési engedély kézhezvételének napja le;sz. 

Szerzödö Felek a jelen Szerz()dést átoivasták, min:t akaratukkal 

elhangzott nyilatkozataikkaLmindenben aláírtálc 

Jelen Szer.löd~sben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv~ . rata~1111:nt 

Fővárosi Váro~rehabilitációs Ker~tfelhasználásának SZAbélyiiról szóló 21J2013.(lV.l8.) 
Kgy. rendelet rendelkezései az kányadóak, 



M~Hékietek:: 

L sz. meHéklet: Projektkö!tiiégvetési táblázata 
2. sz. mel!éklet: PénzUgyí litemterv 
3. sz. mel!éklet: Tételes köl~ségvetés kiir<ls, beárazott, részletes költségvetéssei 
4. sz. melléklet: Érintett ingatlanok 6(): napnál nem rége'~bi tutajdoni lapjáJwak hiteles 

hivatalos helyszínrajza 
5. sz. meUéklet: Tervezed muflkák részletes beumtatása, leírása 
6. sz. melléklet: A projektbetl ,érintett ingatlanok telújhásra és tltmogatására vonatkoL6 

öt1kormánymti tulajdonosi hozzájárulás 
7. sz. melléklet A mu:nkákbl tul~jdonosok a tulajdormal rendelkezni jogosultak 

együttm(íködési megáll~podái:]a cés köte lezettségvái!aljs;a 
8. sz. meUéklet: Kedvezményezett nyilatkozata az államháztartásról 

meghatározott támtlgatásra vonatkozó szabályokmtk való megfelelésről 
9. sz. melléklct: $ztikséges jogerős ll.atósági engedélyek és nyilatkózat 
10. sz. mellél<let: Tcrvdokumenti'reió 
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