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SZMSZ 49. §  w) pontja  alapján minősített 
többség szükséges 

 
 
 
 

RENDKÍVÜLI SÜRGŐSSÉGET IGÉNYLŐ 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 
 
Tárgy: Javaslat  a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ pályázaton nyertes 
projektek vonatkozásában korábban megkötött együttműködési megállapodások módosítására 
 
Készítette: Szemán Zoltán, az EU Programiroda csoportvezetője s.k. 
 
 
Egyeztetve:  
 
Némethné Sári Irén, a Gazdasági Iroda vezetője s.k. 
 
Kreutzer Aurél, a Városüzemeltetési Iroda vezetője s.k. 
 
dr. Ughy Gabriella, a Polgármesteri Iroda mb. vezetője s.k. 
 
Bolberitz Henrik, Főépítész s.k. 
 
Veressné Bukszár Gabriella, a Vagyonkezelői Iroda mb. vezetője s.k. 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző / h. Dr. Mód Kristóf aljegyző s.k. 
 
 
Illetékes bizottság: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, Rákosmenti Erőforrás Bizottság, 
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 382/2013. (X. 17.)  Kt. határozatában (1. számú melléklet) és a 383/2013. 
(X. 17.) Kt. határozatában (2. számú melléklet) felhatalmazta a polgármestert a Budapest Főváros 
Önkormányzata által a 2013. évben meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton 
nyertes „Litera-tér – multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és 
környezetében” című projekthez, illetve az „Egészségkert – a rákoskerti régi piactér tereprendezése és 
térrehabilitációja” című projekthez kapcsolódó  együttműködési megállapodások aláírására. A két 
projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodásokat mindkét fél aláírta (3. számú és 4. 
számú mellékletek). 
 
 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint a pályázat kiírója a nyertes pályázókkal folytatott 
egyeztetései során megállapította, hogy a megkötött együttműködési megállapodásokban foglalt, a 
támogatási szerződések megkötéséhez szükséges részletes dokumentumok benyújtására, illetve a 
támogatási szerződések megkötésére megadott határidők nagy bizonyossággal nem tarthatók. A 
Fővárosi Közgyűlés 2014. február 26-i rendes ülésén határozatot hozott mindkét kerületünk által 
elnyert projekt vonatkozásában az együttműködési megállapodás módosításáról (5. számú és        
6. számú melléklet). A módosítás aláírásának határideje 2014. május 15-e.   
 
A módosítások értelmében mindkét elnyert projekt esetén a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges dokumentumok benyújtására a korábbi, 2014. február 28-ig tartó határidő 2014. 
augusztus 31-ig kibővül, míg a támogatási szerződés megkötésének véghatárideje 2014. március 
31-ről 2014. december 31-re változik.  
 
 

A rendkívüli sürgősség indokolása 
 

Annak érdekében, hogy a fent nevezett nyertes TÉR_KÖZ pályázatokhoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás módosítások mielőbb aláírhatók legyenek, jelen előterjesztés 
rendkívüli sürgősséggel történő tárgyalása indokolt. 
 
A nyertes pályázatok megvalósítása érdekében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozati javaslat I.  

 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata által a 2013. évben 
meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton nyertes „Litera-tér – multifunkcionális 
közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” című projekthez 
kapcsolódó, a támogató Fővárosi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás 1. 
számú módosításának aláírására. 

  
 
Felelős: Riz Levente polgármester 
Határidő: azonnal  
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Határozati javaslat II.  

 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata által a 2013. évben 
meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton nyertes „Egészségkert – a rákoskerti régi 
piactér tereprendezése és térrehabilitációja” című projekthez kapcsolódó, a támogató 
Fővárosi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás 1. számú  módosításának 
aláírására. 

  
 
Felelős: Riz Levente polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2014. április 8. 

 
 
 Riz Levente s.k. 
  polgármester  
 
 
 

Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: 382/2013. (X. 17.)  Kt. határozat 
2. számú melléklet: 383/2013. (X. 17.) Kt. határozat 
3. számú melléklet: Együttműködési Megállapodás (Rákoscsaba) 
4. számú melléklet: Együttműködési Megállapodás (Rákoskert) 
5. számú melléklet: Fővárosi Közgyűlés határozata + Együttműködési Megállapodás 1. 

számú módosítása (Rákoscsaba) 
6. számú melléklet: Fővárosi Közgyűlés határozata + Együttműködési Megállapodás 1. 

számú módosítása (Rákoskert) 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2013. október 17-én megtartott 

képviselő-testületi ülésén meghozott 
 

382/2013. (X. 17.) Kt. határozat 

 

 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata által a 2013. évben meghirdetett 
TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton nyertes „Litera-tér – multifunkcionális közösségi felület 
kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” című projekthez kapcsolódó, a támogató Fővárosi 
Önkormányzattal megkötendő Együttműködési Megállapodás aláírására. 

  

Felelős:Riz Levente polgármester 

Határidő: azonnal; az Együttműködési Megállapodás aláírására: Budapest Főváros Önkormányzatával 
lefolytatásra kerülő egyeztetéseket követően. 

(21 igen szavazat, egyhangú) 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2013. október 17-én megtartott 

képviselő-testületi ülésén meghozott 
 

383/2013. (X. 17.) Kt. határozat 
 

 
 
 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata által a 2013. évben 
meghirdetett TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton nyertes „Egészségkert – a rákoskerti régi 
piactér tereprendezése és térrehabilitációja” című projekthez kapcsolódó, a támogató Fővárosi 
Önkormányzattal megkötendő Együttműködési Megállapodás aláírására. 

  
Felelős:Riz Levente polgármester 
Határidő: azonnal; az Együttműködési Megállapodás aláírására: Budapest Főváros 
Önkormányzatával lefolytatásra kerülő egyeztetéseket követően. 
(21 igen szavazat, egyhangú) 
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