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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban Támogató) 2016-ban írta ki a Fővárosi
Városrehabilitációs Keret felhasználására vonatkozó pályázatát TÉR_KÖZ 2016.
címmel. A pályázaton elsősorban közterületek megújítására, illetve közterületek
használatához szorosan kapcsolódó beavatkozásokra lehetett támogatást szerezni.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban
Kedvezményezett) Képviselő-testülete úgy döntött a KT 358/2016. (XI.17.) sz. határozatában,
hogy a Támogató által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 című pályázat „A) jelű program
Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása” című pályázata
tekintetében pályázatot nyújt be „Bakáts-projekt” címmel és vállalta, hogy biztosítja a
projekthez szükséges legfeljebb bruttó 300 millió forintos önrészt 500 millió forintos
támogatásigénylés mellett.
Támogató a 441/2017 (IV.5.) számú Főv.Kgy. határozatában a Kedvezményezett részére a
projekt megvalósítására 250.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.
A pályázati felhívás 8. pontja meghatározza, hogy a Felek Együttműködési Megállapodást,
majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően Támogatási
Szerződést kötnek egymással.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
163/2017. (V.25.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Támogatóval kötendő, a „Bakátsprojekt” című városrehabilitációs projekt megvalósítására irányuló Együttműködési
Megállapodást megköti, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a
108/2017. (IV.20.) sz. képviselő-testületi határozat h) pontja szerinti beruházói támogatáson
felül a 300 millió forint önrészt a projekt végrehajtásához biztosítja. Az Együttműködési
Megállapodás 2017. augusztus 1-én került aláírásra.
Az Együttműködési Megállapodás 3.1. pontja alapján Kedvezményezett feladata a
Támogatási Szerződés megkötéséhez a Pályázati Felhívás 8.2. pontjában felsorolt feltételek
teljesítése a Támogatási Szerződés megkötéséről szóló Fővárosi Közgyűlési döntést
megelőzően legalább 2 hónappal, de legkésőbb 2018. január 31-ig. A 3.3 pont szerint
amennyiben a megállapodás 3.1. pontjában foglaltak nem teljesülnek, s ezáltal a Támogatási
Szerződés 2018. március 31-ig nem kerül elfogadásra, ez esetben Támogató nem vállal
kötelezettséget az aktuális pályázati kiírás keretében megítélt támogatás Kedvezményezett
részére történő folyósítására. Tekintettel arra, hogy több kerület is jelezte a Támogató felé,
hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzése nem
megvalósítható határidőre, ezért a Támogató lehetőséget biztosított a határidő módosítására.
Így 2018. január 30-án az önkormányzat benyújtotta kérelmét az Együttműködési
Megállapodás – ezzel együtt a Támogatási Szerződés elfogadására kijelölt határidő–
módosítására, mely szerint a Pályázati Felhívás 8.2. pontjában felsorolt feltételek
teljesítésének kérvényezett új időpontja 2018. augusztus 31. Önkormányzatunk kérelmének
Támogató általi jóváhagyását követően lesz lehetősége a Kedvezményezettnek a Támogatóval
közösen módosítani az Együttműködési Megállapodást, melyhez képviselő-testületi döntés
szükséges. A Támogató a kérelemben megjelölttől eltérő időpontot is javasolhat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2018. február 6.

dr. Bácskai János
polgármester megbízásából:
Szűcs Balázs főépítész s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata között 2017. augusztus 1-én, a Budapesti Fővárosi
Városrehabilitációs Keret keretében létrejött Együttműködési Megállapodásban szereplő
határidők a határidő módosítás iránti kérelem Támogató általi jóváhagyását követően
módosításra kerüljenek.
2. felkéri a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodás módosítása, a Támogatási
Szerződés megkötése és a projekt végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket és
jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2018. szeptember 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

