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Támogatási kérelem benyújtására

í. Je|en konzorciumi egyÜttműködési megállapodás (a továbbiakban Megá||apodás) a|áírásáva| a
2. pontban megnevezett szerződó fe|ek konzorciumot hoznak |étre abbó| a célból, hogy a
Versenyképes Közép-Magyarország operatív Progľam keretében a VEKOP-6.2'1-15 jelű' ''A
|eromlott telepÜlésrészekené|ő aIacsony státuszú lakosság éĺetkörÜlményeinek javítása,
társadaĺmi és fizikai rehabi|itácĺója Budapesten'' című felhívásra (a továbbiakban: felhívás)
támogatási kére|met nyújtsanak be, és a támogatási kére|em támogatása esetén az abban fog|a|t
cé|t közos egyÜttműködésse| megva|ósítsák.

A támogatási kérelem címe: BudapestJózsefváros, Magdolna-orczy
Városrehabilitációs Program

Negyed Szociális

A konzoĺcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az a|ább fe|sorolt intézmények, szervezetek és
szemé|yek, akik az 1- pontban megje|ö|t támogatási kére|emben meghatározott cél(ok)
megva|ósításában a támogatási kére|emben fog|a|taknak megfele|óen a je|en Megá|lapodás
2.

keretei kozött részt vá|la|nak:

Szervezet neve:

Budapest Főváros

Postacím:

1082 Budaoest. Baross utca 63-67.

SzékheIv:

1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Azonosító szám (törzsszám/céqieovzékszám

) :

rmányzat

735715

A|áírásra jogosu|t
képvise|óie:

dr. Kocsis Máté po|gármester

Szervezet neve:

Józsefvárosi SzociáIis Szo|qáltató és Gvermekió|éti Központ

Postacím:

1

SzékheIv:

1081 Budapest. Népszínház utca 22.

081 Budapest, Népszínház utca 22.

00-15-791454

Adószám:

15791454-2-42

A|áírásra jogosu|t
kéoviseIoie:

Váradi Gize||a intézményvezető

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépisko|a, Szakiskola és

Szervezet neve:

Gimnázium

Postacím:

1

089 Budapest, Duqonics utca

17

-21.

Székhelv:

1089 Budaoest. Duoonics utca

17

-21.

Azonosító szám (tözsszámlcéoieovzékszám)
Adószám:
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15735715-2-42

számlcégiegyzékszám)

-

Józsefvárosi

Adoszám:
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A|áírásra jogosu|t

Kozma Lász|ó igazgató

Szervezet neve:

Moravcsik AIapítvány Pszichiátriai Betegek lntegrá|t Szociális
lntézet

Postacím:

1446 Budapest, Pf.: 452.

Székhelv:

1083 Budapest. Balassa utca 6.

Azonosító szám (tözs-

szám/céoieovzékszám)

01

Adiszám:

19669072-2-42

A|áírásra jogosu|t

Dr' Simon Lajos kuratórium e|noke

képvise|óie:

A

-01-0001 957

:

Konzorcium vezetójének a je|en Megá||apodás a|áírásával a Tagok Budapest Főváros Vll|'

kerü |et

Józsefvárosi on kormá

n

yzatot (a továbbiakban Vezető-t) vá|asztják.

3. Je|en Megá|lapodás a|áírásáva| a Tagok Po|gári Törvénykönyvrő| szó|ó 20,l3. évi V. törvény
6:1,1. $-a és 6:15. $-a alapján meghata|mazzák a Vezetót, hogy he|yettÜk és nevükben a
támogatási kére|met a|áírja, benyújtsa és a támogatási kére|em elbírá|ása során a konzorciumot
képviselje.

A Tagok

kije|entik, hogy

a támogatási kére|emben fog|a|takat ismerik, és az abban

magukra nézve kote|ezőnek ismerik

fog|a|takat

e|.

4. Je|en Megá||apodás a|áírásáva| a Tagok kotelezettségek vá|la|nak arra, hogy a támogatási
kére|em támogatása esetén a projektet az abban fog|a|tak szerint megva|ósítják, és ennek
érdekében egyÜttműködnek.

5. Tagok kije|entik, hogy a fe|hívás részétképező,,Konzorciumi együttmĹĺködési megál|apodás
támogatásban részesített projekt megva|osítására'' című dokumentumot ĺsmerik, és a támogatási
kére|em támogatása esetén az abban fog|a|t tarta|omma|, va|amint a támogatási kére|emben és a
támogatási kére|emrő| hozott döntésében fog|a|t tarta|ommaI szeződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatásĺ kérelem me||ék|etét képezi'

7. Je|en Megá||apodás megszĹinik, ha a támogatási kérelem nem részesÜ| támogatásban, il|etve
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumiegyüttműködési megá|lapodást kötnek.

A Tagok a Megá||apodást áto|vasták, és közös érteĺmezésután, mint akaratukkal és e|hangzott
nyi|atkozataikkal minden ben egyezot a|áírták.

konzorciumi tag

Konzorcium vezetője

dr. Kocsis Máté
po|gármester

VáradiGize||a

Budapest Főváros V|||. kerÜ|et Józsefuárosi
Önkormányzat

intézményvezető
Józsefuáľosi Szociá|is Szo|gá|tató és
Gyermekjó|éti Kozpont

P.H.

P.H.
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A|áírás dátuma:

konzorciumitag

Konzorcium vezetője

Kozma László
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A|áírás dátuma:

Dr. Simon Lajos
kuratórium e|nöke

igazgató
Erzsébet Baptista Szakközépisko|a,
Szakisko|a és Gimnázium

Moravcsik A|apítvány

P.H.

P.H.

A|áírás dátuma:

A|áírás dátuma:
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