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Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľész|etes ismertetése

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testülete 39l20I7.
(II'02.) szán,ű hatźrozatában úgy d<jntött, hogy hozzáján:J pá|yázatok benyqtźsához a
Magyaľ Kézilabda Szövetség (MKSZ) által kiírt országos Tomaterem felújítási péiyázati
felhívásra, a .Yajđa Péteľ Enek-zeÍLe Altalános és Spoľtiskola sportpá|yźi1ának, valamint a
Deák-Diák Altalános Iskola tornateľmeinek felújítása tárgyában és vá||alja az MKSZ
páIyazati felhívásban foglaltak teljesítését. A páIyazatok a képviselő-testületi hatźrozatnak
megfelelően benýjtásra kerültek aMagyar Kézilabda Szövetség felé.

A'pá|yázat kiíľás éľtelmében az onkoľmányzatvá|Ialta, hogy a pá|yazatok elnyerése esetén
megköti azMKSZ-sze| amegáLlapodást az aIábbí főbb tatalmi elemekkel:

- atargyi eszkoz beruházás az önkoľmányzat tulajdonába keriil
- vá|Ia|ja a teljes bruttó beruhazási összeg 30 oÁ-ának megfizetését
- váI|alja az eredeti bervházásí tĺsszeg legfeljebb 1Ooń-os növekményének
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Az onkormźnyzat mind a sportpálya, minđ pedig a tornatermek felújítása tngyábarl
támogatást nyert az országos Tornaterem Felújítási Pľogram páIyźnatán, igy a felújítások
végľehajtásához háromoldalú megállapodások megkötése szfüséges a Magyar Kézilabda
Szövetséggel és a Klebelsbeľg Központ Belső-Pęsti Tankeriileti Központtal. A felek által
egyeztetett tartalmú megállapodások az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.

A megállapodások tarta|mazzák a felújítási munkálatok elvégzésére, a fe|iĄitási munka
eredményeként bekövetkęzó gazdagodás megléľítésére, a vagyongyarapodás źúrvht.zć.sára

illetőleg az íngat\aĺ hasznosításáta va|aĺrlint az egyéb járulékos kérdésęk rendezéséľe
vonatkozó ľendelkezéseket. az aIábbí főbb tartalommal:

o A beruházás összköltsége az MKSZ tájékoztatása szeťrnt a Deák Diák Általános
Iskola tornaterme tekintetében nettó 271O823I forint+ ÁFA, azazbruttő 35 189 453

forint, aYajdaPéter Ének-Zene Általa''os és Sportiskola spoľtpá|yźljánaktekintetében
pedig rlettő 52921349 foľint + AFA, azazbnfttő 67210113 forint, melyből az
onkormanyzat kciteles megf,rzetni a Gazdagodźls Értékének 3O%o-ának megfelelő
ö s s ze get c s ö kkentve a mźr me gťlzetett, p źiy ázati b i zto síték ö s sze gével.

o A felújítási munkák befejezésének teľvezett hatáľideje a birtokbaadást követő 145 nap.
o Az MKSZ a felújított tomatermek visszabocsátásźi kovető naptól szźlmitott 366 napig

tartőhatározottidore béľbe veszi azokat heti hat őrźlbaĺ.

Az iskolák vagyonkezelője f0|7. januźtĺ 1-tő1 a Klebelsbeľg Központ Belső-Pesti
Tankenileti Kcizpont, ezért szükséges a hozzájáru|ásuk a megállapodások megkötéséhez. A
megállapodásban rögzitett feltételek a Tankerülette| egyeńetésre kerültek.

II. A beteľjesztés indoka

A döntés meghozata|ára és a megállapodás megkĺltésére a Képviselő-testület jogosult,

tekintettel arta, hogy mind a Vajda Péter Enek-zene Altalános és Sportiskola' mind pedig a
Deák-D iák Altaláno s Iskola a J őzsefv áĺo si ĺjnkorm tny zat tulaj donában áll.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntéssel a Józsefuarosi onkotmáĺyzathozzájaru| a7,lhoz, hogy megkezdődhessen a Vajda
Péter Ének-zene ÄItulános és Spoľtiskola sportpályájának, valamint a Deák-Diák Általános
Iskola toľnatermeinek felúj ítása.

A döntésnek pénzügyi hatása van. A megemelkedett kiviteli költségek fedezete a 11601 címen
biztosított. A bérleti díj nettó összege megegyezik a kiviteli kĺiltségek nettó ĺjsszegének70Yo-
ával, mely 56.440.706,- Ft. A bérleti időszak utolsó napjźxa| (várhatóan 2018 vége) az
önkormányzatnak AFA fizetési kötelezettsége keletkezik, mely a béľleti díj nettó összegéľe

vetítve 15.238.991,- Ft.

ĺz ĺp1.fizetési kötelezettség teljesítése éľdekében előzetes kötelezettségváI|a\źs szi'ikséges
2OI}-ra az onkormányzat saját mfütidési bevétele és a közhatalmi bevételek terhéľe önként
váIIa|t feladatként.

IV. Jogszabályĺ körny ezet

A Képviselő-testtilet d<jntése a Magyaľország he|yi önkoľmányzatairőI sző|ő 2011. évi
CLXXXX. tĺĺrvény 41. $ (3) bekezdésén és a 107. $-án alapul.

F entiek alapj án kérem az a|thbi hatźlr o zati javas l at el fo g adás át.



Ha,rÁnoz,ł'rl JAVASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szĺĺvetséggel és a
Klebelsberg Kĺizpont Bęlső-Pesti TankerĹileti Kĺlzponttal kötenclő, a Deák.Diák Alta|ános
Iskola tomatermeinek felújítása tźrgyźhan k<jtendő, a határozat 1. szźtm,ű mellékletét
képezo háromoldalú megállapodást.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgáľmester
Hataridő: 201 7. június 8.

2.) elfogadja a tomatęľmek felújítása targyában a Magyar Kézi|abda Szövetséggel,és a
Klebelsbeľg Központ Belső-Pesti Tankeľületi Központtal kötendő, aYajda Péter Enek-
zene Altalź'nos és Spoľtiskola sportpályájanak felújÍtásatźrgyában kötendő, ahatátozat2.
számű melléklętét képező haromoldalú megállapodást.

Felelős: dr. Sara Botond alpolgármester
Hataľidő: 20l7. június 8.

3.) felkéri dr. Sara Botond alpolgáľmestert a hatérozat I.) és 2.) pontjaiban meghatározott
háromoldalú megállapodások a|áirásáĺa, valamint fe|hata|mazza az alpolgármesteľt a
megállapodás móđosítás aláírásáĺa, abban az esetben, ha az nem érint önkoľmányzati
forrásbevonást.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgáľmester
Hataľidő: 2017. június 8.

4.) a) ahatttĺozat I. és 2. számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő bérleti díj
miatt 2018-ban ťtzetendő 15.239,0 e Ft összegű AFA-ra előzetes kötelezettséget vźi|al a
2018. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként az onkoľmányzat saját működési
bevétele és a kĺjzhatalmi bevételek terhére.
b) felkéri a polgármestert, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a20|8. évi kcjltsésvetés tervezése

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuáros
P énzngy i Ü gyo sztály, G azđźikodás i Ü gyo s ztály

Budapest, 2017 .junius 7.
dľ

Kozpont Zrt.,

alpolgiíľmester
Tĺirvényességi ellenorzes :

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

Gazdálkodási

t
/t,4uL

. Saľa Botond

frů g ĺĹ,KÄv ru4t
dr.l|l4észźtr Erika

aljegyzo
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MEGÁLLAPoDÁS

Amely létľejott

egyrészľől: a MAGYAR rÉzrr,ĺ'ľoa, SZOVE,TSÉG (székhelye: 1087 Budapest

Könyves KáImán k'rt. 76.'; nyilvántaľtó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék;

nyilvántaľtásí száma: 01-07-0000019; képviseletében eljáľ: Novák Andľás

főtitkár; továbbiakban:,,MKSZ'') ;

másrészľő1 a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormtnyzat (székhely: 1082

Budapest, Baross utca 63-6] '; töľzskonyvi azonosítő sztlm.. 735715;

képviseletében eljár: dľ. Sára Botond Attila; adőszáma: 15735715-2-42

továbbiakb an ,,,P á|y áző,,)

és

a Belső-Pesti Tankerület Kozpont (székhelye: 107l Budapest, Damjanich utca

o.; ÁHľ azonosítója:361340; ađőszáma 15835011'-2-42; képviseletében eljáľ:

dľ. Tolnai Maľianna; továbbiakban:,,Vagyonkezelő'')

(MKSZ, Pá|yáző és Vagyonkezeló egyittes említésiik esetén tovabbiakban ,,Szerződő Felek'')

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:
Az MKSZ tornateľem/tornacsaľnok felújítási programot támogatő ĺyilt pá|yázatothirđetett meg' A
páIyázaÍ. meghiľdetésének konkľét cé|ja a leromlott á||apotba került, kézíIabdźzásra alkalmas

tornateľmek korszertĺsítése, és ezáItaI a kézí|abđa utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek

javítása, a spoľtág tömegesítésének elősegítése éľdekében. A program összhangban van aZ MKSZ
hosszú távú stľatégiai fejlesztési koncepciőjáva| és a|átvány-csapatspcrttámogatźts ĺendszeľében, az

MKSZ 201612017-es támogatási időszalaa vonatkozó spotágfejlesztési programja keľetében kerül

megvalósításľa a |átvány-csapatsport támogatásttt biztosító támogatási ígazo|ás kiállítáSáľó',

fe|hasznźiásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőľzésének, valamint visszaťlzetésének

szabá|yairől szóló 10712011. (VI. 30.) Koľm' rendelet szabá|yaiĺafigyelemmel.

(1) BEVEZETonnľĺoBLKEZÉsEK

Szerzodő Felek elöljáróban rogzit1k,hogy MKSZnyilvtnospáIytnati felhívást tettkozzé

tornatermek és toľnacsarnokok felújításanak támogatása tźlrgyában (továbbiakban:

,,Felújítási Pľogram'') ,,PáIyázati felhívás és útmutatő aMagyar Kézl|abđa Szövetség

országos Toľnaterem Felújítási Progľamjához 2016-2017'' megnevezéssel

(továbbiakban: ,,PályázatiF,I.jź.ľ:ás'')' A Pá|yázati Eljáľásban Pá|yáző érvényes, azaz a

felhívásban meghatározott feltételľendszeľnek megfelelő, és eľedményes, azaz aZ MKSZ

á|ta| meghatźrozott birźiati szempontrendszeľ szeľint támogatandónak minősített
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pá,Iyázatot (továbbiakban: ,,Pályźnat,,) nýjtott be, mely PáIyázat teljes teľjedelmében
jelen megállapodás I' számu, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Szerz(5đő Felek rogzitik továbbá, hogy Pá|yaző Pá|yazata szerint a Felújítási Pľogram
keľetében felújíttatni kívant ingatlan (továbbiakban: ,,Ingatlan'') azonosító adatai az
alábbiak: 1081 Budapest, II. János PáI pápa tér 4. (he|yrajzi szźtrn: 34694). Szeruődo
Felek rögzítik, hogy a TAKARNET háIőzati ľenđszeľen keresztül Pá|yáző áIta|

beszetzett,2017. 05. f3. napon kiállított, hiteles tulajdoni lap másolattal igazo|tan az

Ingatlan Pá|yáző kizarólagos, azaz IlI ańĺyű tulajdonában és Vagyonkezelő
vagyonkezelésében á11' A tulajdoni lap jelen megállapodás 2. szźlrrlú, elválaszthatatlan
mellékletét képezi.

Szerzőđő Felek megállapodnak, hogy a Pá|yázat érvényességére és eľedményességéľe

tekintettel a Ptůyázat szerint felújítási munkálatok elvégzésére, a felújítási munka
eľedményeként bekövetkező gazdagodás megtérítésére, a vagyongyarapodás
átruháztsáľa illetőleg az ingat|an hasznosítástlra va|amint az egyéb jaľulékos kérdések
rendezésére egymással j elen megállapodást kötik.

Szerződő Felek rogzitik, hogy közcis éľtelmezésiik és megállapodásuk szeľint jelen

szerzőđés a 2013' évi V. törvény 5:68.$ (2) bekezdése szeľinti, hozzáépítésnek nem
minősülő építési munkákĺa és a munkfü eredményeként bekövetkező gazdagođás

megtérítésére vonatkoző megáIlapodás. Szerződő felek rogzitLk, hogy a jelen szeľződés

szeľinti munkák jellegtiknél fogva az Ingatlanon közös tulajdont nem keletkeztetnek,

figyelemmel a PK. 7 ' számú á||ásfog|alás III' pontj źlban rogzitettekre is, mely szerint:

,,Nem lehet barmiféle építési munkát közös tulajdon keletkezését eredményező

bővítésnek,hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eredményezhet közös tulajdont

az épi|et szerkezetét nem érintő katbantartási, korszerűsítési, felújítási vagy más építési
munka elvégzése, mégpedig akkoľ sem, ha esetleg ezáItal az épu|et beosztása módosul
(pl. ajtóáthelyezés).'' Mindezekre tekintettel Szerzóđő Felek rögzitik, hogy MKSZ-I a

je|en szerződés szeľinti munkak a|apján tulajdonjogi igény nem illeti meg' ugyanakkoľ

Szerződő Felek kolcsönösen elismerik viszont, hogy a munkák eredményeként

bekövetkező gazdagodást a PáIyáző, mint az Ingat|arl tulajdonosa megtéľíteni koteles a

jeleĺszerződésben foglalt szabályok és Ptk. 5.68.$ (2)bekezdés szabályai szeľint.

(2) A FELÚJÍľÁsr MUNKÁK

2.I. Szerzodő Felek rogzítLk, hogy Pályáző Pá|yázata mellékleteként az MKSZ számára

benyújtotta _ többek kozott - az Ingatlan igényelt felújítása muszaki tarta|mának

meghatározásaként aZ a|ábbi elemekből á|Iő műszaki dokumentációt (az elemek

együttesen továbbiakban:,,Műszaki Dokumentáció''): a szakkivite|ező vagy tetvező

á|ta| az építőípari normaľendszeľeknek megfelelően elkészített szakágallkénti tételes,

árazoÍt költségvetést, amely a|apján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi

egységei és egységárai megáIlapíthatóak (továbbiakban: ,,Ktiltségterv,,); a felújítandó

1)

1.3.

'hď(
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Ingatlan méĺetekkel ellátott a|aprajzát és metszetét, amelyen a felújítandó terulet

megjelölésľe került (továbbiakban:,,A|aprajz,,); a nettó alapterületet ismertető

helyiséglistát a feliĄítandó helyiségekĺől (továbbiakban: ,,Helyiséglista''); a felújítási
munkákat ismertető műszaki leíľást (továbbiakban: ,,Műszaki Leírás'') és a
fotódokumentációt (továbbiakban:,,Fotódokumentáció''). A Műszaki Dokumentáciő a

PáIyázat részeként jelen megállapodás |. számu' elválaszthatatlan mellékletének részét
képezi.

2.2. PáIyáző kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentációt szakéľtelemmel és gyakoľlattal
rendelkező szakember bevonásáva| á||itotta {ĺssze, az abban foglaltak helyességéért és

me gvaló síth atő ságáért helýál l.

z.). Pá|yaző kijelenti és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott
felújítási munkak (továbbiakban: ,,ľ'elújítási Munkák'o) nem építési engedély kĺjtelesek
valamint építési hatósági fudomásulvéte|í e|járáshoz vagy egyszerti bejelentéshez nem
kötöttek. Szerződó Felek rogzit1k, hogy ezen álláspontja igazo|ásaként Pá|yźző a
Pá|yázat mellékleteként csatolta a *** hatóság {|6| *** napján kiállított hatósági

igazo|vány eľedeti pé|đányát. Pźiyáző tudomásul veszi, hogy a Pá|yázathoz csatolt
hatósági igazo|vány tényétő| függetlenül minden olyan kárért korlátozás nélkül felel,
amely abból eređ, hogy bármely hatóság _ a PáIyázó jelen pontban tett kijelentésével

szemben - esetlegesen azt á||apítja meg, hogy a Felújítási Munkfü építési engedély

kötelesek.

Szerződő Felek rogzítlk, hogy a Kĺiltségtervet jelen megállapodás a|áirását megelőzően
MKSZ szakértők bevonásával felülvizsgálta és megállapította, hogy a Felújítási Munkák
a Költségtervben szereplő 20 185 613,- Ft (azaz húszmillió-száznyo|cvanotezer-
hatszáztizenháľom foľint) +27%o a.pa. tlsszeg helyett 27 7O8 23T,- Ft (azaz

huszonhétmitlió-hétszáznyo|cezet-kétszźzharmincegy forint) +27%o Ár.a összegű

felújítási költség (továbbiakban: ,,Felújítási Kiiltség,,) vá|Ia|ása ellenében valósíthatóak

meg. A Felújítási Költségek ľészletezését az egyes kciltségnemekľe, mennyiségekľe,

anyag- és díjköltségre is kiterjedően a jelen megállapođás 3. szátlu, e|váIaszthatatlan

me l l ékl ete tartalmazza.

Pá|yáző elismeri, hogy a Felújítási Költség összegét MKSZ vele jelen megállapodás

a|áírását mege|ozoen, olyan kellő időben közölte, hogy a Felújítási Költség
mega|apozottságáról, a Költségterv és a Felújítási Koltség közötti eltéľés

szükségességérő| szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győzodní'

Minderre tekintettęl Pá|yźző és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláításával feltétel,

kifogás vagy fenntartás nélkül és visszavonhatatlaĺrul elfogadja a Múszaki
Dokumentációban meghatátozott Felriiítási Munkák teljes koltségeként a Felújítási
Ko ltségeket, szemben az á|tala me gj elĺilt Kĺiltségteľwel.

2.4.

2.5.
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2.6. PáIyaző je|en megállapodásban íľt kotelezettségei maľadéktalan és szetződésszeru

teljesítése esetére MKSZ kĺjtelezettséget vállal, hogy a Felújítási Munkfüat a Felújítási

Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint a gazdagodás

megtérítési igény fenntaľtása mellett, de saját költségéte, váL|alkoző bevonásával,

szakszertĺen eIvégzi.

2'1 . Pźiyáző és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláirásáva|hozzájźrulását adja ahhoz, hogy

MKSZ a Felújítási Munkákat a jelen megállapodásban meghatttrozott feltételek mellett,

váI|alkozőbevonásáva|szakszęruene|végezze.

2.8. MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatátozott mĺĺszaki

tarta\mat a PáIyźnő és Vagyonkeze|ő egyidejrĺ értesítése mellett indokolt esetben, a

felhasználásra kerĹilő anyagok jellemzői illetőleg az a|kalmazott technológia

vonatkozásában megváltońassa, azzal,hogy ez a múszakitartalom-változás a Felújítási

Kö ltsé gek j elen me gállap odásban r o gzítďt ö sszegét nem módo s ithatja.

(3) A FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ELvÉ,GZýISÉNEK nnszlnľSZABÁLYAI

Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség

követelményének megfelelően kĺjlcsonosen együttműködve kötelesek eljárni.

aa
J.J.

Pá|yáző az Ingat|ari, mint munkaterületet a Felújítási Munkĺák elvégzéséľe alkalmas

állapotban köteles MKSZ, illetőleg az &de|<korében eljárő vá|Ia|koző biľtokába bocsátani

a toľnatermeket legkésőbb 2017 . 06.' 16. napjźn, a ktiltéľi sportpályát legkésőbb f07 ' 06.

22' napján,j egyzőkĺinyv felvétele mellett.

MKSZ, illetőleg az éľdekkörében eljáľó váIla|koző a munkateľiilet szabályos átadás-

átvételét követően kĺjteles a Felújítási Munkákat a lehető legrcividebb időn belül

megkezdeni, és a szakszeru munkavégzéshez sztĺkséges idő alatt befejezni

(továbbiakban: ,,Teljesítési Hatáľidő''). A Felújítási Munkak befejezésének teľvezett

Teljesítési Hataľideje: I45 nap' Abban a nem várt esetbeĺ,ha a munkateľiiIetetPáIyáző

késedelemmel adja MKSZ, illetőleg az éľdekköľében eljaró vá||a|koző bitokába, a

Teljesítési Hataľidő annyi nappal meghosszabbodik, ahany nap késedelemmel adta źt' a

munkaterĺiletet a P á|v źző .

Szerződő Felek a félręértések elkerĺilése érdekében kifejezetten rogzítik, hogy a

Teljesítési Határiďo kizáľőIag tervezett' MKSZ, illetőleg az érdekköľében eljáľó

váI|alkoző jogosult a Fetújítási Munkákat a Teljesítési Határidő |ąártfi mege|őzően,

vagy azt legfeljebb 5 nappal később befejezni, ezis szerzodésszeľű teljesítésnek minősül.

Szerzőđo Felek rogzítik tovźtbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása

esetén a Teljesítési Határidő ísvá|tozhat'

3.4.
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3.5. Pá|yáző köteles a Műszaki Dokumentáciőhoz kapcsolódó illetőleg a Felújítási Munkák
szakszeru e|végzéséhez egyébként szĹikséges információt kellő időben az MKSZ,
illetőleg az érdekkörében eljaró vá|Lalkoző rendelkezéséľe bocsátani, valamint a
teljesítésben az MKSZ-I, LIlető|ęg az érdekkörében eljáró vá||a|kozőt egyebekben is
minden lehetséges és elvárható módon segíteni.

3.6. Pá|yaző saját k<lltségén kĺiteles gondoskodni arľól, hogy az Ingatlanban a Felújítási
Munkák elvégzéséhez szükséges közmúvek a munkavégzés teljes időtartama alatt
MKSZ, illetőleg az érdekkĺjľében e|járő vá||alkoző rendelkezésére álljanak.

3.1. Pá|yźnő sajat költségén köteles gondoskodni anő|, hogy a Felújítási Munkák
elvégzésének időtaĺtama a|att a munkateľület a munkát végző személyek és gépek
számár a folyamatosan megkĺizelíthető legyen.

3.8' MKSZ, az érdekkörében e|járő váIIa|koző útjĺín köteles gondoskodni a Felújítási Munkák
végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelöIt helyen történő deponálásáról,
engedéllyel rendelkező kezelőhĺiz tortéĺó rendszeres e|száIlítástttól. MKSZ, iI|etőIeg az
éľdekkörében eljaró váIlalkoző veszélyes hulladékot a munkaterÍ.ileten nem ttrolhat, azt
annak keletkezésekor k<jteles a jogszabá|yokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni.

3'9. MKSZ tudomásul veszi, hogy az éľdekköľében eljaró vá||a|koző a Felújítási Munkákat
egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében
végzi, ezért MKSZfokozott figyelmet fordít arua,hogy az érdekkĺjrében eljáró vá||a|koző
munkatertiletén kívül eső épületľészek folyamatosan és I.liztonságosan üzemeltethetők
maľadianak.

3.10. Amennyiben Felújítási Munkfü elvégzése soľán közterület igénybevételére van szükség,

az eIlhez sziikséges engedélý, illetve az azza| kapcsolatban felmeľülő díjat PáIyáző
kciteles beszerezni. illetve viselni.

3.II. Pá|yázó és Vagyonkezelő jogosult azMKSZ érdekkörében eljáró váI|alkoző teljesítését
folyamatosan nyomon kísérni vagy más módon ęllenőľizni, és haladéktalanul, íľásban
jeIezni köteles MKSZ-nek, ha a vtů|alkoző munkavégzését illetőleg teljesítését
szakszerűtlennek, a Műszaki Dokumentációban meghattro,zottaktól eltérőnek, vagy más

okból hibásnak tartia.

3 'I2. Szerződő Felek kolcsĺjncjsen kötelesek a másik fé| azonĺnli, írásban történő értesítésére,

ha érdekkĺirtikben olyan körtilmény merül fel, amely akadá|yozhatjavagy meggátolhatja

a Felújítási Munkák szakszerú elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési
Hatáľidőn belül történőbefejezését. \. l

\\\uš

ľ

5/13



3.13. A Felújítási Munkfü elvégzését és az átađás-átvételi eljaľás sikeres lebonyolítását
követően MKSZ a munkaterületet koteles Pá|yaző birtokába visszabocsátani,
jegyzőkonyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rögzíthetik Szerzodő Felek az
e|végzett Felújítási Munkĺíkkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, amelyek alapul
szolgálhatnak arra' hogy MKSZ avele ktilon szerződéssel a Fe|újítási Munkák szakszerű

e|végzésére szerzőđotí vá|Ia|kozőval szemben szavatossági vagy jótállási igényeket
éľvényesíthessen. Amennyiben a Pá|yáző vagy a Vagyonkezelő részérő| szavatossági,
jótállási vagy a hibás teljesítéssel ĺisszefüggő egyéb igény bejelentéséľe kerül soľ a
jegyzőkönyv felvétele során, illetve a jőtá|Iási, szavatossági, hibás teljesítéssel
összefiiggő egyéb igény érvényesítésére biztosított törvényes határidőn belül, tęy az
MKSZ _ amennyiben egyetért aPá|yáző vagy a Vagyonkeze|ő ígéĺyével _ saját nevében

felhívja a vtt||a|kozőt az igény teljesítéséľe, amelynek elmaľadása esetén, ingyenesen
engedmény ezí a v źilalkozó felé bej elentett követelést a P áIy źnőr a.

3.I4' Szerződő Felek a fé|reértések elkerülése éľdekében kifejezetten rogzitik, hogy mivel
jelen megállapodás nem a Pá|yáző és Vagyonkezeiő megrendeléséľe az MKSZ altal.

elvégzenđó építési-szeľelési tevékenység végzésére kötött építési szeruođés, Szerzőđo
Felek a munkák befejezését követően a 191,12009. (IX.l5.) Koľm. rendelet 31-33.$

rendelkezései szerinti műszaki źúađás-átvételi eljĺáľást nem taĺtaĺak' Szerződo Fe]ek

ugyancsak a félreértések elkeriilése érdekében rögzítik, hogy Pá|yáző és Vagyonkezelő
tehát nem megrendelője a Felújítási Munkaknak, MKSZ pedig nem a Felújítási Munkák
elvégzésére szeruődött vti|a|koző, következésképp Mrsz a Felújítási Munkák
elvégzéséért vź/'lalkozőí ďíjat nem kéľ, mindösszesen annak a gazdagodásnak a

megtéľítésére tart a jelen megállapodásban foglalt szabályok szerint igényt, amely
gazdagodtts Pá|yáző vagyonában azza| következLk be, hogy aPáIyźnő tulajdonában álló
ingatlanon a PáIyáző és Vagyonkezelő hozzájaru|ása (de nem megrendelése) alapján

MKSZ saját vagyona terhére Felújítási Munkríkat végez. Szeruődo Felek megállapodnak,

hogy a Pá|yáző a gazdagodás értékét a Ptk. 6:580.$ bekezdése szerint pénzben fizeti meg.

3.15. Vagyonkezelő jelen szerződés aláirásáva| kötelezettséget vállal aÍra, hogy

együttműkodik a Pá|yźzőva| a 3.6.,3.7.,3.8. és 3.11. pontokban meghatátozottak

telj esítése érdekében.

(4) A GAZDAGODÁS MEGTERÍľnsn ns a. VAGYONGYARAPODÁs ÁľENGEDÉSE

4,I. Pá|yáző, mint az Ingatlan tulajdonosa, és Vagyonkezelő, mint aZ Ingatlan

vagyonkezelője szakértő tantrcsadólĺkal töľtént egyezitetést követően jelen megállapodás

a|áirásával visszavonhatat|aru| elismeri, hogy a Felújítási Munkák elvégzéséve|Pá|yáző
gazđago dni fo g (továbbiakban :,, Gazda go dás'')

4.2. Szeruődo Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést k<jvetően jelen megállapodás

a|áíľásáva| visszavonhatatlanul, köIcsönösen elismerik, hogy PáIyaző Gazdagodásának

méľtéke megegyezlk a Felújítási Kĺjltségek osszegéve|, azaz 27 708 23I'- Ft (azaz

huszonhétmillió-hétszáznyo|cezet-kétszázhatmincegy foľint) + 27% Áp,ą. összeggel

z
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(továbbiakban.,,,,Gazdagodás lĺrtéke''), mely Gazdagodás Érteket PáIyáző péluben
fizeti meg MKSZ számáĺa' Szerzőďő Felek rogzitik, hogy a Gazďagodás Éľtéke az

általános forgalmi adóról szőLő 2007. évi CXXVII. t<irvény 2.$ a) pontja és 259.$ 6.

pontja alapján az á|talános forgalmi adót is magában foglaló, bruttó összeg.

Szerződő Felek jelen megállapodás a|áirásźwal a Felújítási Munkák szakszeru e|végzése

esetére már most kölcsönösen lemondanak aľról a jogľól, hogy a Gazdagodás Érteket

utóbb vitassák vagy felülvizsgáIattźtrgyávátegyék, Íigyeleĺĺ,rme| ata, hogy a Gazdagodás

Éľtetet szakérto tanácsadók bevonásáva| á||apították meg és fogadták e|. Szerződo Felek
rogzítík, hogy a Gazđagodás Értéke kizáľőIag abban az esetben vízsgá|hatő felül vagy

vitathat utóbb, ha MKSZ a Felújítási Munkakat részben nem' Vagy nem szakszerllen

végzi e|.

Szerzőďo Felek megállapodnak, hogy a Gazdagodás Értéke 3o%.anak (azaz harminc

szźna|ékának) megfelelő 8312 469,- Ft (azaz nyolcmillió-htnomsztntizenkétezer-
négyszázhatvankilenc forint) +27oÁ AFA .iss'eget jelen megállapodás a|áírástĺt. követő 8

(nyolc) napon be|ulPá|yazó koteles Megťrzetni gazđagodás megléľítési előleg jogcímen,

szám|a ellenében az MKSZ K&H Bank pénziĺtézetné| |Đ400126-21413218-00000000

számoĺvezetett számlźĄárautalással. Szęrzódő Felek rogzít1k, hogy a Felújítási Pľogram

pá|yázati felhívása és útmutatój a szeńnt aPá|ytnő á|ta| pá|yázatibiztosíték jogcímen már

átutalással megťtzetett I707 I38,- Ft (azaz egymillió-hétszźnhétezer-százharmincnyolc
foľint) ĺisszeg a gazđagodás megtérítési előleg ĺĺsszegébe beszámít, így PáIyáző

ténylegesen a gazđagodás megtérítési előleg pá|yázati biztosíték összegével csökkentett

összegével köteles még teljesíteni.

Szerzódő Felek megállapodnak, hogy a Gazdagodás Értéke 7\%.anak (azaz hetven

száza|ékźnak) megfelelő 19 395 762,- Ft (azaz tizenkilencmillió-
hátomszźĺzkilencvenĺjtezer-hétszźnhatvankettő forint) + 279/o ÁFA osszeg esedékessége a

Felújítási Munkák befejezését, pontosabban a munkateľiiletnek a Pá|yáző biľtokába

tcjrténő visszabocsátást kövętó 366. nap. A Gazđagodás Értéke |O}oÁ-ának (azaz száz

százalékának) megfelelő f770823I,- Ft (azaz huszonhétmi||iő-hétszáznyolcezer-

kétszázharmincegy forint) +27Yo AFA ĺisszegről tehát MKSZ a Felújítási Munkák

befejezését, pontosabban a munkaterületnek aPályáző birtokába történő visszabocsátást

követő 366. ĺapra, mint fizetési hatáľidőre á|Iítja ki a végszám|áját, melyből ťlzetett

tételként levonásra kerül a 4'4. pont szerinti 30%-os előleg összege.

Szerződ,ő Felek megállapodnak, hogy a Gazdagodás Értéke I}OoÁ-a jelen szerződés

feltételei szerinti megtéľítése ellenében és a jelen szeľzođésben meghatározott egyéb, a

Palyázőt terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén az MKSZ a Felújítási

Munkák elvégzése eredményeként létľejött vagyongyarapodás egészét átengedi

Pźt|yázőnak. a munkateru|etPáIyźnó birtokába tĺjľténő visszabocsátásanapját követő 366.

(háromszźnhatvanhatodik napon), mely nappal egyúttal amźtr megfizetett előleg összegét

is taľtalmaző végszámláját Pá|yaző részére kiá|Iít1a. Szerződo Felek rogzít1k, hogy a

4.4.

4.5.

4.6.
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vagyongyaľapodás átengedése napjáig a felújítási munkfü értéke idegen ingatlanon
végzett beruhazásként az MKSZ könyveiben kerĹil kimutatásra.

(5) AZ INGATLAN BÉRLETE

5.2.

Szerződő Felek máľ most, jelen megállapodás aláírásźxa| megállapodnak, hogy MKSZ a

Felújítási Munkákkal éľintett toľnacsaľnokot illetőleg tomatermet a munkateľületnek a

PáIyáző biľtokába történt visszabocsáttsäva| kezdődő és 366 napjáig tartő határozott

időľe béľbe veszi, PáIyáző pedig ań. Yagyonkezelő hozzźĄźruIásával béľbe adja. A
hatáľozott időľe szóló bérlet teljes időtartamźna eső bérleti díj általános foľgalmi adót is

magában foglaló, bľuttó összege megegyez7k a Gazdagodás Éĺteke általános forgalmi
adót is magában foglaló, bľuttó osszege 7}Yo-ának (azazhetven szźza|ékának) megfelelő

19 395 762,. Ft (azaz tizenkilencmillió-háĺomszázkilencvenötezer-hétszćzhatvanketto
forint) +27%o AFA öss'eggel. A bérleti díj teljes összegének esedékessége ugyancsak a

Felújítási Munkák befejezését, pontosabban a munkateľiletnek a PáIyáző birtokába

történő visszabocsátást követő 366. nap, Pa|yźnó, mint bérbeadó a szám|źi1át aziľĺ4KSZ,
mint béľlő részére a Felújítási Munkák befejezését, pontosabban a munkaterületnek a

Pźiyáző birtokába töľténő visszabocsátást k<jvető 366. napra, mint fizetési hataľidőre

állítja ki.

Szeĺzőđő Felek máľ most, jelen megállapodás altlírźsáva| megállapodnak, hogy az

MKSZ áItal aPá|yazo részére a Gazđagođás Énéke IOO%-áÍő| (azaz száz száza|ékfuőI)

kiállított végszźtm|ája alapjźn az e|ó|egfizetést követően még fennálló, a Gazdagodás

Értéke 7OoÁ-ának (azazhetven száza\ékának) megfelelő összegű fizetési kötelezettséget

tafta|maző, és aPtiyźnő áItaI azMKSZ részére béľleti díjról kiállított - azonos osszegii

és azonos esedékességu _ számlźk értékét egymásba beszámítják, így gyakorlati

pénzügyi teljesítést egyik szźtmlra sem igényel majd. Szerződó Felek a félreértések

elkerülése érdekében kifejezetten rogzitik, hogy a beszámításban való megállapodástól

egyik fél sem jogosult eltéľni és egyik fél sem jogosult követelni az áIta|a kiállított
szám|a besztlmitással való teljesítéstől eltérő módon történő teljesítését, kivéve azt az

esetet, ha Pá|yáző az ingat|an bérbeadásával kapcsolatos k<itelezettségeit megszegi, és

ezéľt MKSZ je|en szerződést felmondja. A szerzőđés Pá|yáző szerződésszegésére

alapított felmondása esetén MKSZ jogosult a Gazdagodás Éľtéke 7O%o-ának (azazhetven

szźnalékttnak) p énzb en tö rténő me gfizeté sét követe lni.

Szeruődő Felek megállapodnak, hogy a bér|et íđotartama alatt MKSZ, mint bér|ő

kizáró|agtanítási időn kívül, heti 6 órában jogosult a bérlemény haszná|atáta.

Szerződo Felek megállapodnak, hogy MKSZ _ a bérlet időtartamahoz és haszná|aÍi

idősávokhoz igazođőan _ jogosult a béľleméný szabad be|átása szeľint albérletbe vagy

ingyenes haszná|atba adni. Szerzodő Felek a félreéľtések elkerülése érdekében rcgzitik'
hogy az a szemé|y, akinek vagy amelynek a béľleméný azMKSZ ingyenes haszná|atba

vagy albéľletbe adja, csak a jelen szerzőđésben meghatátozott hatźĺrozott béľleti

5.1.

5.3.

5.4.
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idotartam alatt és csak a jelen megállapodásban meghatározott idősávokban jogosult

birtokolni és használni.

5.5. Szerzódő Felek megállapodnak, hogy a bérlet teljes időtartama alatí a bérlemény

hasznáIatáva|, fenrfiartźsźwa|, karbarfiartásával' állagmegóvásáva|, felújításával

kap c s o l ato s minden kö lts é g kizttt őIag P áIy tzőt terhel i.

(6) A1ZEF.ZDDESSZEGÉs KovBTKEZMENYEI

6.r. Szerzódo Felek megállapodnak, hogy PáIyaző évi I0%o késedelmi kamat ťlzetéséte

köteles a késedelem érintett összeg után, ha a Gazdagodás Értéke 3}oÁ-źnak (azaz

harminc száza|éktnak) megfelelő 8 3I2 469,- Ft (a,a, nyolcmillió-
htromszźztizenkétezer-négyszázhatvankilenc foľint) +27%o AFA ĺlsszeget hatáľidőben

nem fizeti meg' vagy más fizetési kĺjtelezettségét késedelmesen teljesíti.

Szeruódo Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult elállni jelen szeľzodéstőI -
káľtéľítés kĺjvetelése és a Pá|yázati Eljáľás dokumentumaiban közzétett egyéb

következmények a|ka|mazásamellett _haPáIyáző aGazdagodás Értéke3}Yo-ának(azaz
haľminc száza|ékának) megfelelő összeg vagy annak egy része megfizetésével 15

(tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik.

Szerzodo Fęlek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult je\en szerződéstől elállni vagy azt

azorna|ihatáIlya| felmondani,haPáIyźtző a je\en megállapodás 3.f,,3.5;3.6;3'7;3.8;
3.I|,3,I2 illetoleg 5.1 _ 5.5. pontjaiban írt egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és

mulasztását az lľl4KSZ által küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét kovető 3 (háľom)

napon belül sem orvosolja kötelezettsége maľadéktalanul szeľződésszeľű teljesítésével.

Szetződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult je|en szerződéstől elállni vagy azt

azonnali hatáI|ya| felmonđani, ha tudomására jut, hogy Pályáző vagy Vagyonkezelő

bármely, jelen megállapodás 8.1 _ 8.10 pontjaiban tett szavato|ő nyl|atkozata valótlan.

Szerzőđő Felek megállapodnak, hogy Pá|yaző a Gazdagodas Éľtéke 2O%o (azaz husz
szźna|éktnak) megfelelő osszegű kötbér ťlzetésére köteles, amennyiben a jelen szerzóđés

8.10 pontjában teÍt szavato|ő nyilatkozata valótlan vagy az ott írt kötelezettségét

megszegi.

Pá|yazőjogosult igazo|t kárai megtérítését kĺjvetelni, ha MKSZ a Felújítási Munkát nem

a hatályos Műszaki Dokumentációban ľögzítetteknek megfelelően vagy egyébként

szakszeľűtlenül végezteti el és ennek eredményeként a felújítással érintett

tornacsarnolďtornateľem rendeltetésszerii haszĺá|atra nem, vagy csak korlátozoÍtan

alkalmas.

6.2.

6.3.

6.5.

6.4.

6.6.
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6.] ' MKSZ jogosult minden olyan kára megtérítését k<jvetelni PáIyázőtő|, ami abból eľed,

hogy Pá|yázó a jelen megállapodás megkötése vagy teljesítése soľĺín esetlegesen valótlan
taľtalmú nyilatkozatot tett, különösen, de nem kizaľólagosan az Ingatlannal való szabad

rendelkezési joga, a Felújítási Munkák nem építési engeđélyköteles volta köľében'

(7) A JoGVITÁK nnľonzÉsÉľnK MoDJA

7.2.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Pľogľamot éľintő esetleges jogvitáikat

elsődlegesen békés, peren kívĺili egyeztetések (továbbiakban: ,,Egyeztetés,,) keľetében

törekednek rendeznl.

Az áIláspontja szeľint jelen megállapođással kapcsolatosan sérelmet szenvedett féI az

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő

3 (három) munkanapon belül. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles
teljes körűen meghatfuozni és kezdőiratban (továbbiakban: ,,Kezdőirat,,) ľogziteĺi, a
séľelem orvoslásaľa vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett.

AKezd,őiratkézhezvételét követő 3 (harom) munkanapon belül a másik fé| vá|asziľatban
(továbbiakban: ,,Yźůaszirat,,) kciteles összefoglalní a je|zett séľelemmel kapcsolatos,

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem oľvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is.
Amennyiben aYá|asziratot az annak elkészítésére köteles fel hataľidőben nem küldi meg

a Kezđőiratot készítő félnek, a Kezdőíratot készító fél igénye érvényesítésére igénybe

vehetiabírőíutat,azEgyeztetéseredménýe|ęni||ęzártnakminőstil.

7.4. Amennyiben aYá|asziratban íľtak szeľint a fél nem fogadja el teljes körűen a séľelmet

szenveđett fél álláspontját, ígényét vagy javaslatát, Szerződo Felek kötelesek legalább

egy személyes egyeztetést taľtani a vitás kérdésekben, mely személyes egyeztetésről

jegyzőkönyvet kötelesek felvenri. Szerződő Felek közös dontése alapjtn _ amelyet

ugyancsak a személyes egyeztetósről felvett jegyzőkönyvben kötelesek rogziteni _ a

személyes egyeztetések tovább folyathatóak, azaztobb egyeztetési forduló is tartható.

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett - meľt Szerzódő Felek az

igények rendezésében teljes könĺen megállapodni nem tudtak vagy va|amelyik Szerződő

Fé| az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadtiyát sem jelezte előzetesen _

baľmelyik fél igényével belátása szerint birősághoz foľdulhat, vagy az igényérvényesítés

más töľvényes útjaľa léphet.

7.6. Szerzodő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással

kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Progľamot éľintő esetleges jogvitáik bírósági úton

7 .t.

7.3.
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történő elbirá|ásáĺa kikötik Budapesti II. és III. Keľĺileti Bíróság kizarólagos

illetékességét.

(8) SZAvATol,o ľyrr, ATKo.ZATOK

Pźiyázojelen megállapodás a|áirásáva| is megerősíti, hogy Pźiyźnatát aPá|yźnati Eljárás

felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és a
tanácsadóival történt egyeztetéseket követően' a sztikséges műszaki, jogi és egyéb

ismeretek birtokában nýjtotta be, titkolt fenntaľtások vagy kifogások nélkül, a Felújítási

Program telj es feltételrendszerét elfogadva.

Pá|yáző jelen megállapodás a|äírásáva| kijelenti, hogy Pályázata benyiĄtása óta sem

személyes helyzetében sem azIngat|an źůIapotában semmilyen olyan ténybeli vagy jogi

váItozás nem tĺjľtént, amely a jelen megállapodásban meghattrozottak megvalósításának

akadáIyátvagygátjátképezné'illetolegaztveszé|yeztetĺé.

8.3. Pźiyáző és Vagyonkezelő jelen megállapodás aIáírásával is kijelenti, hogy azlĺgat|annal
való rendelkezési joga kizárő|ag a vagyonkezelésre vonatkozó jogszabáIyok szerint

koľlátozott, jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult, a jelen megállapodásban

foglalt kotelezettségek teljesítésére képes, és jelen megállapodásban foglalt ügylet

harmadik személy jo gźúvagy jogos érdekét nem sérti.

8'4. Pá|yázőjelen megállapodás a|áírásával is kijelenti, hogy kizarólagos felelősségetvé.Jlal a

Műszaki Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatőságáért valamint azért, hogy a

Fetújítási Munkak harmadik személy jogatvagy jogos érdekét nem séľtik.

8.5. Pá|yaző és Vagyonkezelő kijelentik és szavatolják, hogy je|en szerződés aláírása előtt a

nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC töľvény 76.$ rendelkezéseiľe is figyelemmel

kül<jn megállapodásban Vagyonkezelő biztosítottaPéiyéaőnak a*' a jogot, amely alapján

Pá|yaző azIngat|arlt a jelen szerződés 5. pontjában írt feltételek szerint sajátmagabéľbe

adhatja MKSZ tészéte.

8.6. Pźiyáző és Yagyonkezelő jelen megállapodás a|źtításáva| is kijelenti, hogy jelen

megállapodás szövegének tervezetét az aláirást megelőzően kello időben megismerhette

és ktilĺjn jogi képviselőjével megkonzultáIta. A szerzóđéstervezet rendelkezéseit aláírást

megelőzóen érte|mezte és megértette, a megál|apodás által rá rőtt kötelezettségek és

jogok tartalmát érti és fenntaľtás vagy kifogás nélkül elfogadja. PáIyaző kijelenti, hogy

kĺjtelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul képes, azokat szerzódésszenĺen teljesíti,

jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Pá|yáző kijelenti továbbá, hogy a jelen

8. i.

8.2.
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megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés' peľen kívíili egyeztetés keretében

törekszik rendezni'

PáIyáző jelen megállapodás a|áírásttva| kijelenti, hogy megszüntetéséľe iľányuló vagy

esetlegesen az,t eredményezo eljáľás hatá|ya a|att nem áII, gazđá|kođását

fizetésképtelenséggel fenyegető he|yzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti,

múködése töľvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése

korlátozás alá nem esik'

Pá|yazőjelen megállapodás aláírásttva| is kijelenti, hogy a PáIyźvata részeként vagy jelen

megállapodás mellékleteként áItaIa rendelkezésľe bocsátott okiĺatok eredetiek, azaz a

kibocsátótó| sztlrmazőak és valós taľtalmúak, és az azokban foglaltak jelen megállapodás

a|áir źĺs tnak napj án i s éľv ény e s ek é s h atály o s ak.

Ptůyaző képviseletében eljáľó természetes személy jelen megállapodás a|áírásáva|

egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges képviseleti joggal

minden korlátozás nélkĺil szabadon rendelkezik, jelen megállapodás megkötése során a

Pá|yźző képviseletében, a PáIyáző akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával jár e|'

Pźiyáző képviseletében eljarő természetes személy jelen megállapodás aláfté"sź.ľal

egyúttal ezefl kijelentéséért személyes felelősséget vá|IaI, a kijelentés esetleges

valótlanságából eredő károk teljes könĺ megtérítéséľe is kiterjedően.

8.l0' Pályáző je\enmegállapodás aláitásával kijelenti és szavatolja, hogy az á|ta|ános forgalmi

adóľól sző|ő 2007. évi CXXVII. tĺirvény 88.$ (1) bekezdés b) pontja alapján a 86.$ (1)

bekezdés l) pontja szeľinti ,,az iĺgatlan (ingatlanľész) bérbeadása, haszonbéľbeadása''

szo|gáItatásnyújtást az á|ta|ános foľgalmi adó ťrzetési kotelezettség vonatkozásźtban

adókötelessé tette, és kötelezettséget váI|a|, hogy ezen szo|gźĺItatatást adóköteles jogi

hely zetét j elen szer zo dé s te lj e s i dőb e l i hatáIy a alatt ťenrftĄ a'

(9) VEGYES ps zÁnó RENDELKEZÉSEK

Vagyonkezelő kijelenti, hogy a vagyonkezelésében lévő Ingatlant érintőenPźiyáző tůta|

jelen megállapodásban tett kötelezettségvállalásokhoz, egyéb nyilatkozataihoz, valamint

je|en szerződés teljesítéséhez további feltétel nélktil hozzäjáruI'

9,2' Szerzőđó Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizarőlag közĺjs megegyezéssel

vagy a jelen megállapodásban meghatározott esetekben, szerződésszegésre a|apított

felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog

gyakorlásával szüntethető meg. Szerzőđo Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult

jelen szerzódéstőI egyoldalúan elállni, ba he|yzetében vagy körülményeiben olyan

váItozás kĺjvetkezik be, amelyre tekintettel a Felújítási Program ťlnanszirozására nem

képes vagy az nem á11 szándéktlban.

8.1.

8.8.
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9.3. Szeľződő Felek jelen megállapodás módosításara, megszűntetésére, a jelen megállapodás

a|apján Vagy azzal kapcsolatosan kozlendő jognyilatkozatok,ĺa az íľásbeli foľma

kizáró|agos érvényességét kötik kí. Az éĺtesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton

töľtént elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól

számított otödik napon' ha a Értivevény a jelen megállapodásban megjelolt címľől

(címvá|tozás bejelentése esetén a bejelentett új címĺől) ,,nem kefeste'', ,,elkciltözcitt'',

,,cimzett ismerętlen'' vagy 
''nem 

vette át'' jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés

akkor szźlmít kézbesítettnek, ha a ktildő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette.

Szerzóđo Felek az elektronikus levélben (e-mail) töľténő, joghatályos jognyilatkozat-téte|

lehetősését kizałiák.

9,4. Jelen megállapođás teljesítése során Szeruódő Felek kapcsolattaľtói és azok

eléľhetőségei:

9.4.I.MKSZ részérol: Dľ. Bíľó Szabolcs igyvezeto igazgatő, +36 30 456 0215

g.4.2.PáIyaző részérő|: dr. Pesti ľvett igazgatósági elnök , +36-1-459-2Í09

9.4.3.Vagyonkezelrő rész&ól: dr' Tolnai Maľianna tankerĺileti igazgatő,+36-I-795-8228

g'5, Jelen megállapodás Szerzőďő Felek teljes megállapodását jelenti. Szeĺzódo Felek

bármely koľábbi, a jelen megállapodts tźtgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli

nyilatkozata - ide nem értve a PáIyźzati Eljáľás és a PáIyázat dokumentumaiban tett

nyilatkozatokat - vagy megállapodása hatá|yátveszti je|enszerzóđés aláírásával'

Jelen szerzodést Szerződó Felek gondos átolvasását és ktjzos éľtelmezést, valamint jogi

képviselőikkel toľtént külön egyeztetést követően, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt,

j óvahagyól ag irtźk al á, töľvényes képviselő ik útj an.

Budapest, 2017. június Budapest, 2017. június

Magyar Kézilabda Szövetség

(képv.: Novák András főtitkaľ)

Budapest, 2017. június

Budapest Főváros WII. keriilet Jóuefvdrosi
Onkormdnyzat

(képv.'' dr. Sáľa Botond Attila
alpoĺgármester)

B első.Pesti Tanker iilet
Tolnai Mar ianna tankerüĺeti igazgató)
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Pá|yázati adatIap
oľszágos tornateremfelújítási program

L. Pá|yázó regisztrációs adatai

1.1. A pá|yázó szeruezet te|jes neve
1.2' A pá|yázó besoro|ása
Ĺ'3. A Pá|Yázó adósfáma
1.4. A pályáŽó bankszám|asráma
1.5. A pá|yázó székhelye
1..5.1. MeBye
1.5.2. Irányítószám
1.5.3. TeIepü|és

1.5.4. Utca, házszám
1.6. A pá|yázó |eve|ezési címe
1'6.1. Irányítószám
1.6.2. Te|epü|és

1.6.3. Utca, háfszám
1.7. Kap6o|attartó adatai
1.7.1. Kapcso|attartó neve
1.7.2. Kapcso|attartó beosztása
1.7'3. KapcsoIattaÍtó mobi|te|efonszáma
1.7.4. Kapcso|attartó e.maiI cĺme
1.8. szakmai együttműködésben szereolő
szeruezet

2. A felúiítani kívánt |étesítmény adatai

2.1. Ĺétesítmény cÍm'datäi
2.1.1. Megye
2.7,2' |Íányítőszám
2.1.5. teteoutes
2.1..4' Utca, házszám
2.1.5. He|yrajzi szám
2.2. Létesítmény neve
2.3. LétesÍtmény tuIajdonosa
2.4. LétesÍtmény fenntartója
2.5. A létesítményben hite|esÍtett sabvány
kéziIabdapá|ya ta|á|ható

3. A fe|újítás adatai

|. Pályázó adatai

Budapest Fóváros V|||. kerü|et Józsefváros tnkormányzat
önkormányzat
75735715 2-42
14 100309-102 13949-01000006
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Bozsik |stván Péter
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06 20 4/,0197s
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Il. Pá|yázat adatai
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||. jános Pá| pápa tér 4.

34694
Deák-Diák Á|ta|ános ĺskola
Józsefvárosi onkormányzat
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4. Létesítmény he|yzetének, á||apotának rövid bemutatása, a fe|újítás sziikségességének indoklása

á|t"|áno, i,ko|áb"n |évó sportpá|ya íe|újítására a tornaterem je|enIegi elhaszná|t pad|ó és faI burkolatának cseréjére, szeIlőztető ÍendszeÍ

atornateremheztartozóö|tözőkésvizesblokkokfe|újítására, nyújtjukbepá|yázatunkat.AtornatermetjelenlegkéziIabda,kosár|abda,

és torna edzésekre haszná|ják az iskoIai testneveĺés óÍákon túl. A burko|at fe|újĺtását követően aIkaImas Iehet utánpót|ás bainoki

Iebonyo|ítására is.

5. A pá|Yázathoz csato|t me||ékletek

sorszám Met|ék|et megnevezése Darabszám

1. A|áírt e|őzetes nyiIatkozat/nyiIatkozatok a sportcé|ú ingat|an tulajdonosát/tulajdonosait

képviselő szemé|y részéről, ame|yben kijeIenti, hogy a fe|újĺtáshoz történő tuIajdonosi

1 hozzájárulást a szerződés a|áírásáig az MKsz rende|kezésre bocsájtja.

Afe|újítással érintett in8at|an 30 napná| nem Íégebbi tu|ajdoni IapjánakfŕiIdhivata| á|taI kiadott

2 étetleti pé|rJárlya vagy |ri|.e|es nláŚo|ata

A rende|kező hatóság igazolása arró|, hogy a beje|entésben megje|ö|t beruházási

3 tevékenységnemépĺtésiengedé|y-köte|es
Nyi|atkozat az in8at|an tu|ajdonos, vagy a sportszervezet á|tal egy összegben

4 kĺfizetendő összeg rende|kezésre á||ásáró|

A fe|újĺtás műszaki tarta|mának rész|etes kifejtése (a pá|yázati kiĺrás 7.5. pontjában

5 meghatározottdokumentumok)

6 A pá|yázati biztosíték befizetését igazo|ó bizonylat máso|ati pé|dánya

A Magyar Kézi|abda Szövetség tagiaként nyi|vántartott sportszervezette| és/vagy az

ingat|an fekvése szerinti te|epülésen ta|álható oktatási intézménnye| kötött szakmai

7 megá||apodás hite|es másolata.

8 Egyéb

Lľ



6. Nyilatkozatok

AIu|írott, mint a pá|yázó képviseIetére jogosu|t szemé|y a pályázó szervezet neVében az a|ábbiakró| nyiIatkozom:

2.

a pá|yázati adatlapon és me||ék|eteiben fe|tüntetett adatok te|jes körűek, va|ódiak és hite|esek, az abban tett nyilatkozatok a

va|óságnak megfeIeInek;

a pá|yázati kiírás 2. pontiában meghatározott fe|téteIeknek megfe|e|;

3. a pá|yázat benyújtásávaI egyidejű|eg a pá|yázó Vá||a|ja a pá|yázati kategóriához meghatározott pá|yázati biztosíték megfizetését és
tudomásuI veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttségének ideje aIatt pá|yázati kéÍelmét Visszavonja, vagy az érdekkörében fe|merü|t

okokbó| e|á|| a szerződéskötéstő|, a pályázati biztosíték az MKsz-t i||eti meg;

a megá||apodás tartalmát a pá|yázó megismerte és tudomásul veszi, hogy annak módosítására csak az MKsz kifejezett hozzájáru|ása
esetén van mód, azza|, hogy a hozzájáĺu|ás megtagadása nem mentesíti a pá|yázót ajánIati kötöttsége a|ol;

5. a pá|yázat benyúitásának időpontjában a pá|yázó képvise|ője jogosu|t a pá|yázó képvise|etéÍe és ki'e|enti, hogy amennyiben
re|eváns, testü|eti szeruek részérő| a pá|yázaÍ' benyújtásához és a je|en nyi|atkozat megtéte|éhez szÜkséges íe|hata|mazássa|
rende|kezik, a pá|yázat benyújtását jóVáhagyták és harmadik szemé|yeknek semminemű olyan iogosu|tsága nincs, me|y az á|ta|a

képvise|t szeruezet részérćí| megakadályozná vagy bármiben kor|átozná a pá|yázat megva|ósítását;

a pá|yázó váĺ|a|ja, hogy a kivite|ezéshez szükséges összes engedé|yt beszerzi és a kiviteIezés kezdetére átadja azokat az MKsz, Vagy az

MKsz képvise|ője részére;
a pá|yázó vá||a|ja, hogy minden o|yan íe|téte|t biztosít a fe|újítás te|jes időtartama a|att, ami egyéb esetben a beruházó fe|adata |enne
(fe|vonu|ási terü|et biztosítása, vízvéte|i |ehetőség, áramvéte|i |ehetőség, mUnkaterÜ|et kivite|ezésre a|ka|massá téte|e, fe|újítási

terü|et előkészítése);

a pá|yázó vá||a|ja, hogy az anyagok, gépek, stb. - építési terü|etre történő _ beszá||ításához szükséges bejárást, útvonaIat biztosítja;

a pá|yázó vá||a|ja, hogy a fe|újítás he|yszínén, az MKsz á|taI a Vál|a|kozók kivá|asztására irányu|ó pá|yázási időszakban va|amennyi, a

kivite|ezésben részt venni kíVánó Vál|atkozónak és szá||ítónak _ e|őÍe egyeztetett időpontban - bemutatja az építési terü|etet,
ismerteti ve|űk mindazon adatokat, tényeket, stb., ame|yek a kivite|ezésre és az anyagszá||ításra történő minél pontosabb
ajánIatadáshoz szĺjkséges. Lehetőséget biztosít részükre a he|yszĺn megismerésére, bejárására, tanuImányozásáÍa. Vá||a|ĺa, hogy o|yan
rész|etes adatokat ad meg részűkre, ame|yek e|ősegítik azt, hogy az MKsZ á|ta| rende|kezésükre bocsátott információk me||ett,

szakmaiIag és pénzügyi|eg megaIapozott ajánIatot nyújthassanak be a kiViteIezésre.

a pá|yázó együttműködik a kivite|ezőve|, az MKsz képvise|őjéve| és az MKsZ á|ta| megbízott műszaki e||enőrre| azért, hogy a kivite|ezés

a nyertes páĺyázóVal történt egyeztetés után az MKSZ á|taI meghatározott időpontban e|kezdődhessen, és zökkenőmentesen kerü|jön
Végrehajtásra;

a fe|újítás kapcsán, az MKsz és a kivite|ezést végző Vá||a|kozó közti vá||a|kozói szeuődéshez tartozó műszaki tarta|mat a kivite|ezés
kezdési időpontjában (a terüĺet műszaki átadásakor) a pá|yázó megismeri, és az abban fog|a|takat elfogadja, segíti annak
megva|ósu|ását.

a pá|yáző tudomásu| veszi, hogy az MKsz az e|őző pontban em|ített szerződésben meghatározott megva|ósított fe|újítás átadását
kôvetó egy év mú|Va, garanciá|is bejárásra hívja a szerződést a|áíró kiviteIezőt, amelynek során a pá|yáző közreműködik az e|járásban.
A pá|yáző és a kivite|ező közösen megvizsgá|ják a fe|újítás ál|apotát, jegyzőkönwet Vesznek fe| a garanciá|is hibákró| (amennyiben
Iesznek)' A jegyzőkönyvben Íögzítik a kijavítandó hibákat és a javítás e|végzésére közösen meghatároznak egy időpontot, Vagy rögzítik,

hogy nincsenek garanciá|is hibák. Amennyiben a hibákat a kivite|ező határidőre és hiányta|anul kijavította, VagY nem voltak hibák, a
jegyzőkönyvben rögzítik ezt a tényt, és a jegyzőkönyv egy pé|dányát átadják az MKsz képvise|ője részére.

a pályázó tudomásuI Veszi azt, hogy a kivite|ezés műszaki tartaImához és kö|tségéhez kapcso|ódó információkróI az MKsZ nem köteIes
rész|etesebb tájékoztatást biztosĺtani annál, mint ami a pá|yázati útmutatóban, a vá||a|kozóval kötött szerződésben és annak
me||ékIeteiben oIvasható;

a pá|yázó Vá||a|ja, hogy nyertes pá|yázat esetén, a szerződéskötés fe|téte|eként egy összegben kifizetésre kerü| az együttműködési
megál|apodás me||ékletében meghatározott összeł 30yo-a, ame|y a beruházás tény|eges bruttó összegének 30%-a. Ezt az összeget a

pá|yázó 8 napon be|ü| átUta|ás útján te|jesíti az MKsz részére' A páĺyázati biztosítékként meďzetett díj ebbe az összegbe beszámít;
ha a tény|eges kivite|ezési ár magasabb, mint a pá|yázat benyújtásakor megismert becsü|t kö|tség 110%-a, akkor pá|yázó e|á||hat az

MKsz á|taI kötendő együttműködési megá||apodás a|áírásátó|. Jogosu|t továbbá az e|á|lásra, amennyiben a pá|yáző az MKsZ á|taI kért,

vagyonkeze|ői hozzájáru|ó nYi|atkozatot 30 napon be|ĺ'i| a Vagyonkeze|ő hivata|os döntése miatt nem bocsájtja rende|kezésre.
Amennyiben bármi|yen más ok miatt, vagy indok|ás né|kü| á|l e| a pá|yázó az MKsZ á|taI kötendő egyĺittműködési megá||apodás

a|áírásátó|, akkor tudomásul veszi, hogy a pá|yázat benyújtását követő 2 naptári éVben az MKsz kizárhatja az á|ta|a meghirdetett

a pá|yázó tudomásul Veszi, hogy szerződéskcjtési kóte|ezettség terhe|i. Amennyiben a szerződéskötési köte|ezettségnek a te|jes

beruházási költség megismerését köVető 15 munkanapon be|tiI nem tesz e|eget a pá|yázó vagy a 14. pontban meghatáÍozott összeget
30 napon be|ül nem uta|ja át, az MKsZ a pályázatot vissza|épettnek tekintheti, és 2 évre kizárhatja az MKsz á|taI kiírásra kerü|ő későbbi
páĺyázatokbó| vaIamint nem fizeti vissza a pá|yázó á|taI Pá|yázati Biztosĺtékként megfizetett összeget.

a fej|esztésse| érintett ingat|an tuIajdonosa nem a Magyar Á||am.
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Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpo nt Zrt.

Név : Deák Diĺĺk Altďĺínos Iskola

Cím: 1081 Budapest,II. János Palpápa Kelt: 2017 év 01 hó 05 nap
tét 4.

A munka leírása: Kültéri pá|y a spoľtburko|atźnak felújítása.
III. em. tornateľem padlóburkolatának felúj ítása. Toľnaterem festése.
Tornaterem áľnyékolástechnikájrĺnak és szellőzótenďszeterének felújítása.
III. em. tornaszoba padlóburkolatának feIújítása. Tornaszoba festése.

Költsésvetés főĺisszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Epítmény közvetlen kĺiltsége 9.949.238 10.236.375

1.1 Közvetlęn önköltsés összesen 9.949.238 r0.236.37s

2.1 AFA vetítési alap
^^ í'.
z../. I\Ía f7.00%

20.185.613
5.450.116

3. A munka áľa 2s.635.729
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Munkanem összesítő

.i

Munkanem szźtma és meqnevezése Anyagktiltség Díjköltség

21
42
44
47
71

83
92

Irtás, ftild- és sziklamunka
Hideg- és melegburkolatok készítése, a\zat előkészítés
Fa- és műanyag szęrkęzet elhelyezése
Felületképzés
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Sze||óztetoberęndezések
Szabadidő és sportlétesítmények

478.538
6.722.529

550.000
1.066.07r

34.500
75.000

1.022.600

273.600
6.243.668

478.000
2.323.835

14.752
48.760

853.760

I. Fejezet munkanemei összesen 9.949.238 10.236.375

Jv
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Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése Anyagköltség Díjköltség

III. em. tornaterem
III. em. kistornaterem
Udvari páIya
Egyéb tételek

4.452.282
1.532.838
3.882.608

81 .510

4.714.807
r.s42.960
3.901.808

76.800

Fej ezetek I -97 munkanemei cisszesen 9.949.238 r0.236.375

W*



III. em. toľnaterem 1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutĺi (HUF) A téte|á.ľa összesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 21-011-11.6 (26) ON
Epítési t<jrmelék konténeres eIszá|Iitása. lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe

I db 81.510 0 81.510 0

2 2r-011-12 Q9)
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe takása,
kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,
konténęr szállítás nélhil

8 m3 I 9.600 8 76.800

3 42-000-s.1.1 (9)
F a-, hézagmentes múanyag- és szőnyegbuľkolatok bontása,
fapadló brľkolatok, laminált parketta sportburkolat bontása

201 m2 0 1.600 0 321.600

4 42-000-6.2 (39) ON
Egyéb bontások,
ragasztottpadlóburko|ataljzatźnakportalanítása,
a maradék ragasztőszer oldószeres eltávolítása,
maratása, felkapaľása

201 m2 50 1.088 10.050 218.688

s 42-041-3.2.2.1-0311048 (70) ON
Meglévő aljzat kie gyenlítése,
tagasztott paľketta, valamint rugalmas burkolat a|á (nagy
igénybevétel)
ragasztőva|szeĺlrĺyezettbetona|jzat(cementesztrich)felület
előkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Extrém a|jzatkiegyenlítő + MUREXIN D4
tapadóhíd

201. m2 1.541 1.792 309.741. 360.192

6 42.041-3.2.2.2-0311048 (71) oN Ajánlott tétel!
Meglévő aljzat kiegyenlítése,
rugasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá(nagy
igénybevétel)
ragasztőva|szenrlyezettbetona|jzat(cementesztrich)felület
előkészítése,
többlet minden 1 mm vastagságban
MUREXIN NE 30 Extrém a|jzat|<ĺegyenlítő

201 m2 445 896 89.445 180.096



III. em. tornateľem 2. oldal

Ssz. Tételszám
TéteIkiírás

Egységľe jutó (HUF) A téte| ára összesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

7 42-042-12.1-0314s0s (98)
PVC-spoľtburkolat fektetése szabványos, kiegyeďít ett aIjzafta,
habosított, hetero gén PVC-lemezből (ragaszt ő arly ag kĹilön
tételben kiírva)
Graboflex Gymfit 50 Sport PVC burkolat, 5 mm vastag

201. m2 7.500 4.500 1.507.500 904.500

8 42-042-12.9-0311078
Spoľtburkolatfektętéseszabvźnyos,kiegyenlítetta|jzatra,
aj ánlott ragasztő PVC-spoľtburkolat fektetéséhez
(arugasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)

201 m2 1.350 0 271.350 0

9 42-042.31.1.ó (130) oN
Lźtbazat kialakítása,
PVC-burkolatbó1,
ráültetett Iáb azat ké szíté s e saj źt any agáb ó 1, PV C - sze gő l écb e
bújtatva

72 m 1.250 640 90.000 46.080

10 44-006-3-0210005(4)
Fa lamellás árnyékoló rendszer szerelése,
Fenyő, 5 m felętt

10 m2 55.000 47.800 550.000 478.000

ĺ-1 47.000.1.21.4.1.2-0417972 (55)
Belső festéseknél feliilet előkészítése. részmunkłík:
glettelés,
diszperziós kötőanyagú glettel,
vakolt felületen,
tagolt felületen
SAKRET DG-03 Diszperziős glett
(Falak és mennyezet kétszeri glettelés, csiszolás, BM:6'59m,
gurulós álványról)

1.200 m2 46L 448 553.200 537.600

ĺ2 47.010.2.1,.2.04178ó3 (8)
Enyhén nedvszívó vagy sima fďfęlületek
tap adáskozv etitó alap o zás a,
vizes-diszperziós akril bĺĺzisú a|apozőv aI,
tagolt felületen
SAKRET GRWGRF Nemesvakolat alapozó - fehér, színes

600 m2 190 535 114.000 321.000

Jw
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III. em. toľnaterem 3. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF) A téte| ára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

. 13 47-011-5.1.2.2 (79)
l olajfestések,

ólommentes olaj ktitőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel,
., ásványi alapfelületen,

két rétegben,
tagolt sima felületen
(3m magasságig)

123 m2 300 736 36.900 90.528

t4 47-011-1s.1.1.2-0151171 (9r)
Diszperziős festés
mú arry ag bĺízisú vizes-diszp erziős
fehér vagy gyźtrl|ag színezętt festékkel,
új vagy régi lekapaľt, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima felületen
Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

477 m2 199 791 94.923 377.307

15 K47-011-41.1
Pályavonal azások felfe sté s e b ęltéri haszn á|atlt p á|y a e setén
(kézi|ab da, ko s áľl ab da)

1 ktg 0 215.000 0 215.000

16 71-000-1
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
Ventilátor bontása

I db 0 6.400 0 6.400

17 71-006-3.1 (7)
Biztonsági- és kulcsos kapcsolók,
Kulcsos (załhatő) kapcsolók elhelyezése szerelőlapr a v agy
ajtőra
V enti látor táp e||átása

1 db 2.500 6.816 2.500 6.816

18 71-012-3 (9) ON
Motorbekötés ellenőrzése hiíroms zori prőbáv aI

I db 8.000 2s6 8.000 256

19 71-013-9 (34)
Érintésvédelmi mérés és j egyzőkönyv készítése

2 mp* 12.000 640 24.000 1.280

20 83-006-3.1.1 (7s)
Axíális és félaxiális ventilátoľ elhelyezése )
falra szerelhető axirál ventilátor,
jarókerék-átm érő: 3 5 5 mm-ig

1 db 75.000 48.760 75.000 48.760

fiuuľ
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III. em. toľnateľem 4. oldal

Ssz. Téte|szám
Tételkiíľás

Egységľe jutó (HUF) A téte| ára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

2t 92-002-r0',6-01ss392 (4s)
Torna eszkĺjzök leszerelése.
beltéľi

; Bordásfal m.:650x100x2400 mm,
28 db 600 6.400 16.800 179.200

22 92-002-1016-0155393
l Torna ęszkĺjz<ik felszerelése,
i beltéri
l Bordásfalm.:650x100x2400 mm,

28 db 600 6.400 16.800 179.200
i; 23 92-021-2.1..1
l Toľnaszoba titéscsillapító falburkolat kialakítása,. 15mm vtg. vászonbetétes erősítésű gumilemezragasztásos

ľögzítéssel
('. -"'?äu'i? 11.500 5.760 690.000 345.600

Fejezet 0t-97 munkanemei łisszesen: 4.452.282 4.7L4.807
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III. em. kistornaterem 5. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységľe jutĺĎ (HUF) A tétel áľa iisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 21-011-11.6
Építé s i tĺĺľmelék konténeres e|szá|Lítása' l erakása,
lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe

I db 81.510 0 81.s10 0

2 2t-011-12
Munkahelyi depóniából építési tĺjrmelék konténerbe ľakása,
kézi erővel, ĺjnálló munka esetén elszámolva'
konténer szá||itás nélkĹil

I m3 0 9.600 0 76.800

3 42-000-3.1.1
F a-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
fapadló burkolatok, laminált parketta sportburkolat bontása

80 m2 0 1.600 0 128.000

4 42-000-6.2
Egyéb bontások,
ragasztoítpadlóburkolataljzatźnakportalanítása,
a maradék ragasztőszer oldószeľes eltávolítása,
maratása, felkapaľása

80 m2 50 1.088 4.000 87.040

5 42-041-3.2.2.1-0311048
Meglévő aljzat kiegyenlítése,
ragasztott paľketta, valamint rugďmas burkolat aIá(nagy
igénybevétel)
ragasztőva|szenĺlyezettbetoĺaIjzat(cementesztrich)feltilet
előkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Extrém a|jzatkiegyenlítő + MUREXIN D4
tapadóhíd

80 m2 1.541 1.792 123.280 143.360

6 42.041-3.2.2.2.03|1048 Ajánlott tétel!
Meglévő aljzat kiegyenlítése,
ragasztoĹt parketta, valamint rugalmas burkolat a|á (ĺagy
igénybevétel)
ragasztőva|szenrlyezettbetona|jzat(cementesztrich)feltilet
előkészítése'
többlet minden 1 mm vastagságban
MUREXIN NE 30 Extrém aljzat|<legyenlítő

80 m2 445 896 35.600 71.680

ľťl l
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III. em. kistornateľem 6. oldal

Ssz. Tételszám
Téte|kĺírás

Egységľe jutó (HUF) Á. tételára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

7 42-042-12.1-0314s05
PVC-sportburkolat fektętése szabványos, kiegyenlít eĹt a|jzatra,
habosított, heterogén PVC-lemezbő| (ragasztó anyag lnilĺjn
tételben kiírva)
Graboflex Gymfit 50 Sport PVC burkolat, 5 mm vastag

80 m2 7.500 4.500 600.000 360.000

8 42-042-t2.9-0311078
Spoľtburkolat fektetése szabvĺínyos, kiegyenl ített a|jzatra,
ajrĺnlott ragasztő PVC-spoľtburkolat fektetéséhez
(aragasztás ideje a buľkolási tételeknél szerepel)

80 m2 1.350 0 108.000 0

9 42-042-31.1.6
Lábazat kiďakítása,
PVC-burkolatbó1,
ráültetett Iábazat készítése saját anyagából, Pvc-szegőlécbe
bújtatva

40 m 1.250 640 50.000 25.600

10 47-000-1.2r.4.1.2-0417972 (55)
B első festéseknél feliilet előkészítése. részmunkfü :

glettelés,
diszperziós kötőanyagú glettel,
vakolt felületen,
tagolt felületen
SAKRET DG-03 Diszperziős glett
(A falak és mennyezet kétszeľi glettelése, csiszolás, BM:3,94m)

400 m2 461 448 184.400 179.200

11 47-010-2.1.2-0417863 (8)
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek
tap adáskozvetítő a|ap o zása,
vizes-diszperziós akril bfuisú a|apozőv a|,
tagolt felületen
SAKRET GRWGRF Nemesvako|atalapoző - fehér, színes

200 m2 190 480 38.000 96.000

12 47-011,-5.1.2.2 (79)
olajfestések,
ólommentes olaj kĺitőanyagú, fehér vagy színes fďfestékkel,
ásvĺĺnyi alapfelületen,
két rétegben,
tagolt sima feltileten
(2m magasságig)

48 m2 300 736 14.,400 35.328

tu
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III. em. kistoľnaterem 7. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Erységľe jutó (HUF) A téte| ára łisszesen (HUF)
Anyag MunkadÍj Anyag Munkadíj

13 47-011-Ls.1.r.2-0151171 (91)
Diszperziós festés
múanyag bazistĺ vizes-diszperziós
fehér vagy gyán|ag színezett festékkęl,
új vagy régi lekapaľt, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima felületen
Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

152 m2 199 736 30.248 111.872

t4 K47-011.4Í.1
Pályavonalazásokfelfestésebeltérihaszná|atts,pá|yaesetén

1 ktg 0 150.000 0 150.000

15 92-021-2.1.1.2
Tornaszoba Ĺitéscsillapító falburkolat kialakítása,
15mm vtg. vászonbetétes erősítésű gumilemez ragasztásos
rögzítéssel

26 m2 11.500 5.760 299.000 149.760

Fejezet 0|-97 munkanemei łisszesen: 1.532.838 1.542.960
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Udvaľi pálya 8. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF) A tétel ára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 21-01Í.11.6
Építé si t<jľmelék konténere s e|szá|Iítása. lerakása,
leľakóhelyi dťjď'
8,0 m3-es konténerbe

3 db 78.000 0 234.000 0

2 21-011-12
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,
kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,
konténer szá|Iítás nélkĹil

24 m3 0 1.800 0 43.200

3 42-000-3.4 (14) ON
F a-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
gumilemez vagy PVC btľkolat tekercsből'
lapokból vagy lépcsőn betétként

353 m2 0 1.024 0 361.472

4 42-000-6.2
Egyéb bontások,
ragasńottpadlóbwko|ataljzatźnakpoľtalanítása,
a maľadék ragasztőszer oldószeres eltávolítása,
matatása, felkaparása

353 m2 50 1.088 17.650 384.064

5 42.041.3.2.2.1.031ĺ.048
Meglévő a|jzat kiegyenlítése,
ragasztott paľketta, valamint rugalmas burkolat a|á (nagy
igénybevétel)
ragasztővalszenrlyezettbetona|jzat(cementesztrich)felület
előkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Extrém a|jzaÍJ<legyenlítő + MUREXIN D4
tapadóhíd

353 m2 1.541, 1.792 543.973 632.576

6 42-041,-3.2.2.2-0311048
Me glévő a|jzat kiegyenlítése,
ragasztott parketta, vďamint rugalmas burkolat a|á(nagy
igénybevétel)
ragasztőva|szenrlyezettbetona|jzat(cementesztrich)feliilet
előkészítésę,
tĺjbblet minden 1 mm vastagságban
MUREXN NE 3 0 Extrém a|jzafl<legyenlítő

353 m2 445 896 157.085 316.288

W



Udvari pálya 9. oldal

Ssz. Téte|szám Egységre jutó (HUF) A tétel.ź.ľa łisszesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

7 42-042-12.9-0311078 (187)
Sportburkolatfektetéseszabvźnyos,kiegyenlítetta|jzatra,
SW vízzĺĺró sportburkolat kialakítása: 1Omm vastag
gumigranulátum és poliuretlín keverélaĺ ďapréteg sportbuľkolat
fektetése

353 m2 3.800 0 1.341.400

8 K42-042-12.1-0314s0s (98)
Sportburkolat fedőréteg burkolás 5mm vastagságú tinterülő
poliuretán réteg, keľül, kötés közben EPDM őrlettelbęszorva.

353 m2 4.500 5.536 1.588.500 1.954.208

9 K47-0r1-41.1
Pályavonalazźsokfelfestése(kéz1Iabda,kosĺírlabda)

I ktg 0 210.000 0 210.000

Fejezet 01.97 munkanemei łisszesen: 3.882.608 s.901.808
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Egyéb tételek 10. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (HUF) A tételára iisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 2,t-01,1,-11.6 (26) ON
Epítési törmelék konténeres eLszźl|ítása, lerakása'
lerakóhelyi díjjď'
8,0 m3-es konténerbe

I db 81.s10 0 81.510 0

2 2t-011-12 (2e) oN
Munkahelyi depóniából építési tĺiľmelék konténerbe rakása,
kézi erővel, önálló munka esetén elszĺĺmolva,
konténer szźúIítás nélkĹil

I m3 0 9.600 0 76.800

Fejezet 0|'.97 munkanemei összesen: 81.510 76.800
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MEGÁLLAPoDÁS

Amely létľejott

egyrészről: a MAGYAR KT7'II'ABDA szovnľsÉc (székhelye: 1087 Budapest

Konyves Kálmán krt. 76..; nyi|vántartó bíľóság neve: Fővárosi Törvényszék;

nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András

főtitkár ; továbbiakban :,, MKS Z'' ) ;

másrészről a Budapest Főváľos VIII. kertitet Józsefuarosi onkormźnyzat (székhely: 1082

Budapest, Baross utca 63-67.'; törzskönyvi azonosítő sztm: 735715

képviseletében eljáľ: dr. Sára Botond Attila; ađőszáma: 15]351I5-f-42

továbbiakb an ,,P ź'ly ánő,, )

és

a Belső-Pesti Tankerületi Kozpont (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca

o.; a.Hľ azonosítója:361340; ađőszáma: l583501|-f-42; képviseletében eljár:

dľ. To lnai Marianna ; továbbiakb an.',,Y agy onkezelő'' )

(MKSZ, Pá|yźtző és Vagyonkeze|ő egyittes említéstik esetén továbbiakban ,,Szerződő F'elek'')

között a mai napoĺ, az a\ábbi feltételekkel:

Előzmények:
Az MKSZ tornaterem/tornacsarnok felújítási programot támogatő nyí\t pá|yázatot hirdetett meg. A
pá|yázat meghirdetésének konlaét céIja a leľomlott állapotba kertilt, kéz1|abďázásra alkalmas

tornateľmek koľszerűsítése, és ezá|taI a kézllabđa utánpőtlás-nevelés infrastruktuľális feltételeinek

javitása, a spoľtág tömegesítésének elősegítése érdekében. A pľogľam összhangban yarL aZ MKSZ

lrosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciőjźtva]- és a látvány-csapatsporttźtmogatás ľendszeľében, az

MKSZ fOI6l20I7-es támogatási iđőszakľavoĺatkozó sportágfejlesztési progľamja keľetében kerül

megvalósításľa a 1átvány-csapatsport támogattĺsát biztosító támogatási igazoIás kiállításáról'

Íe|haszná|ásáróI, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének' valamint visszaťĺzetésének

szabá|yairől szóló I07I2OI1. (u. 30.) Korm. ľendelet szabáIyafuafigyelemmel.

(1) BEVEZETonpľoBLKEZÉsEK

Szeĺzóđő Felek elöljáľóban rogzit\k, hogy MKSZ nyilrvtnos pá|yázati felhívást tettkozzé

tornatermek és tornacsarnokok felújításának támogatása tárgyźhan (továbbiakban:

,,Felújítási Program'') ,,PáIytnati felhívás és útmutató a Magyar Kézilabda Szövetse,g

oľszágos Toľnaterem Felújítási Pľogľamjához 2016-2017'' megnevezéssel

(továbbiakb an: ,,,,Pá|yálzati E|járźls''). A PáIyázatí Eljáľásban PáIyaző érvényes, azaz a

fellrívásbarr meghatározott feltételrendszernek megfelelő, és eľedményes) aZaZ azMKSZ

áIÍa| meghaÍározott bírá|aÍí szempontĺendszeľ szerint támogatandónak minősített
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pźiyázatot (továbbiakban: ,,Páiyálzat,,) ny,Újtott be, mely Pályázat teljes terjedelmében

jelen megállapodás 1. számt, elvźiaszthatatlan mellékletét képezi.

Szerzóđő Felek rcgzítik Íovtlbbä, hogy Pá|yaző PáIyźzata szerint a Felújítási Pľogram

keretében felťrjíttatni kívánt ingatlan (továbbiakban: ,,Ingatlan'') azonosító adatai az

alábbiak: 1089 Budapest, Vajđa Péter utca 25-31, (he|yrajzi szám: 38603/1). Szerzódó

Felek rogzitlk, hogy a TAKARNET há|ózati rendszeren keresztül PáIyźuő áIta|

beszerzett,2017, 05.23. napon kiállított, hiteles tulajdoni lap másolatta| igazo|tan az

Ingatlan Pá|yáző kizárólagos ) azaz Il1' aľáĺyu tulajdonában és Vagyonkezelo

vagyonkezelésében ál1. A tulajdoni lap jelen megállapodás 2. szźmű, e|vá|aszthatatlan

mellékletét képezi.

Szetződő Felek megállapodnak, hogy a PáIyazat érvényességére és eľedményességére

tekintettel a Pá|yázat szeľint felújítási munkálatok elvégzésére, a felújítási munka

eredményeként bekcjvetkező gazdagodás megtéľítéséľe, a vagyongyaľapodás

átruházására illetőleg az ingatIan hasznosításźra valarĺint az egyéb jaľulékos kéľdések

rendezésére egymással j elen megállapodást kötik.

Szeruođo Felek rögzítik, hogy közös éľtelmezésfü és megállapodásuk szeľint jelen

szerzođés a 2OL3' évi V. tĺlrvény 5:68.$ (2) bekezdése szeľinti, hozzáépítésnek nem

minősülő építési munkálľa és a munkĺík eľedményeként bekövetkező gazdagodás

megtérítéséľe vonatkoző megáILapoďás, Szerződő felek rcgzitlk, hogy a jelen szeľződés

szerinti munkák jellegtiknét fogva az Ingatlanon közĺjs tulajdont nem keletkeztetnek,

figyelemmel a PK. 7. számu állásfogtalás III. pontj ában ľögzítettekľe is, mely szerint:

'Nem lehet barmiféle építési munkát közos tulajdon keletkezését eľedményező

bővítésnek, hozzáépítésnek' átépítésnek tekinteni. Nem eredméĺyezhet kĺjzös tulajdont

az épulet szerkęzetét nem éľintő katbantntási, koľszerrĺsítési, felújítási vagy más építési

munka e|végzése, mégpeđig akkor sem, ha esetleg ezá|ta| az épl,lLet beosztása módosul

ű]l' ajtóáthe1yezés).'' Mindezekľe tekintętte| Szerzőđó Felek rogzit1k, hogy MKSZ-I a

je\en szerződés szeľinti munkak alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg, ugyanakkoľ

Szęrződő Felek kölcsönösen elismeľik viszont, hogy a munkák eredményeként

bekövetkezó gazdagođást aPźĺIyźnó, mint azIngat|aĺ tulajdonosa megtéríteni köteles a

je|en szerződésben foglalt szabá|yokés Ptk. 5.68.$ (Z)bekezđés szabá|yai szerint.

(2) A FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Szerződő Felek rogzítik, hogy Pályaző Pá|ytnata mellékleteként az MKSZ számźra

benyújtotta - többek kĺjzött _ az Íngatlan igényelt felújítása műszaki tarta|mźlnak

meghatározásaként az alábbi elemekbol áI|ő műszaki dokumentációt (a, elemek

együttesen továbbiakban: ,,Miĺszaki Dolĺumentáció''): a szakkivitelező vagy tewezo

ttlta1 az építőipari normarendszereknek megfelelően elkészített szakágaĺ.lkénti tételes,

árazott költségvetést, amely alap1źn az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi

egységei és egységaĺai megźĺIIapíthatóak (továbbiakban: ,,Költségterv''); a felújítandó

r.2.

1 .3.
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Ingatlan méretekkel ellátott aIaprajzźĺt és metszetét, amelyen a felújítandó teľület
megjelölésre keľtilt (továbbiakban: ,,'Ąlaprajz,,); a nettó alapteľtiletet ismertető
helyiséglistát a fe|tĄítandó helyiségekľől (továbbiakban: ,,Helyiséglista''); a felújítási
munkákat ismeľtető műszaki leírást (továbbiakban: ,,Műszaki Leírás'') és a
fotódokumentációt (továbbiakban: ,,Fotódokumentáciő,,). A Mrĺszaki Dokumentáciő a
Pá|yázat ľészeként jelen megállapodás I, számu, elvá|aszthatatlan mellékletének részét
képezi.

2.2. Pźńyáző kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentáciőt szakéľtelemmel és gyakorlattal
rendelkező szakembeľ bevonásáva| á|Iította {issze, az abbaĺ foglaltak helyességéért és

me gvaló síthatőságáért helytáll'

2.3. Pá|yźnő kijelenti és szavato|ja, hogy a Mrĺszaki Dokumentációban meghatźrozott
felújítási munkak (továbbiakban: ,,Felújítási Munkák'') nem építési engedély kotelesek
valamint építési hatósági tudomásulvételi e|járáshoz vagy egyszerű bejelentéshez nem
kötöttek. Szerzódő Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazo|ásaként Pá|yáző a

Pá|yázat mellékleteként csatolta a 'c** hatóság által *** napján kiállított hatósági

igazolvźlny eľeđeti pé|dttnyźÍ.. Pá|yáző tudomásul veszi, hogy a PáIyázathoz csatolt
hatósági igazo|vźny tényétől fliggetlenül minden olyan kárért korlátozás nélkül felel,
amely abból ered, hogy barmely hatóság _ a Pá|yázó jelen pontban tett kijelentésével
szemben _ esetlegesęn azt áIlapítja meg, hogy a Felújítási Munkák építési engedély
kötelesek'

z.4. Szeruodo Felek rogzítik, hogy a Költségtervet jelen megállapodás a|áírását mege|ozően
MKSZ szakértők bevonásával felülvizsgálta és megállapította, hogy a Felújítási Munkák
a Költségtervben szereplő 39 366 000,- Ft (azaz harminckilencmillió-
háromszázhatvanhatezet forint) +27yo ÁFAĺĺsszeg helyett 52921 34g,- Ft (azaz

ötvenkétmillió-kilencszázhuszonegyezer-hźtomszáznegyvenkilenc foľint) +27% Ár.a.
osszegű felújítási költség (továbbiakban: ,,Felújítási Ktiltség'') vtů|a|ása ellenében
valósíthatóak meg. A Felújítási Kĺiltségek részletezését az egyes kĺiltségnemekľe,
meĺĺryiségekre, anyag- és díjköltségre is kiteĺjedően a jelen megállapodás 3' számu,
e|v á|aszthatatl an mell éklete tarta|mazza.

2.5. Pá|yáző elismeri, hogy a Felťljítási Kĺiltség összegét MKSZ vele jelen megállapodás
a|áfuását mege|(5zően, olyan kellő időben kozölte, hogy a Felújítási Költség
megalapozottságáról, a Kciltségterv és a Felújítási Költség közotti eltéľés

szükségességéről szakértő tanácsadók bevonásával maga is meg tudott győződni.

Minderľe tekintettel Pá|yáző és Vagyonkezelő jelen megállapodás a|áírásával feltétel,

kifogás vagy fenntartás nélkril és visszavonhatatlanul elfogadja a Műszaki
Dokumentációban meghatározott Felújítási N,Íunkák teljes költségeként a Felújítási
Kciltsé geket, szemb en az á|ta|a m e gj elölt Kciltsé gteľwel.

3/13hľ
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2.7.

PźĺIyáző je|en megállapodásban íľt kötelezettségei maradéktalan és szeruódésszerú

teljesítése esetére MKSZ kötelezettségetvá||a|, hogy a Felújítási Munkákat a Felújítási
Program keretében, a jelen megállapodásban részletezettek szerint a gazđagodás

megtérítési igény fenntaľtása mellett, de saját költségére, vá||a|koző bevonásával,

szakszeruen elvégzi'

PáIyáző és Vagyonkezelő jelen megállapodás a|áíráséxa|hozzti1árulását aďja ahhoz, hogy

MKSZ a Felújítási Munkakat a jelen megállapodásban meghatározott feltételek mellett,

vá||alkozőbevonásávalszakszeruenelvésezze.

MKSZ fenntartja a jogot, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatározott műszaki
tarta|mat a Pźllyáző és Vagyonkeze|ő egyídejri értesítése mellett indokolt esetben, a

felhasználásra keľülő anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia

vonatkozásában megvá|tońassa, azzaI, hogy ez a muszakitaĺta|om-vá|tozás a Felújítási
Kö ltsé gek j elen me gál lapodásban r o gzitett ö sszegét nem móđo s íthatj a.

(3) A FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ELvýiGZýrsÉNEK nÉszlnľsZABÁLYAI

.Ą).L-

Szęrződő Felek jelen megállapodás teljesítése soľán a jóhiszeműség és tisztesség

követelményének megfelelően kölcsönösen egytittmúkĺjdve kötelesek eljárni.

Pá|yáző az Ingat|arÍ, mint munkateľĹiletet a Felújítási Munkak elvégzéséľe alkalmas

állapotban köteles MKSZ' illetőleg az érdekkörében e,'járő vállalkozó biľtokába bocsátani

legkésőbb 2017 . 06. 16' napjźn,jegyzőkönyv felvétele mellett.

MKSZ, illetőleg az érdekköľében eljáró vźtllalkoző a munkateri|et szabályos átadás-

átvéte|ét követően köteles a Felújítási Munkákat a lehető legrovidebb időn belül
megkezdeni, és a szakszeru munkavégzéshez szükséges idő alatt befejezni
(továbbiakban: ,,Teljesítési Határidő,,). A Felújítási Munktl< befejezésének tervezett

Teljesítési Hataľideje: I45 nap. Abban a nem várt esetben,ha a munkaterüIetetPá|yáző

késedelemmel adja MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljźrő vá|Ia|koző birtokába, a

Teljesítési Határidő annyi nappal meghosszabbodik, ahány nap késedelęmmel adta át a

munkaterületet a P áIv áző.

Szerzőđő Felek a félteértések elkerülése éľdekében kifejezetten rogzítik, hogy a

Teljesítési Hatáľidő kizárő|ag tervezett. MKSZ, illetőleg az érdekkörében el1árő

váI|aIkoző jogosult a Felújítási Munkakat a Teljesítési Hatĺíľidő Iejártfi mege|ózően,

vagy azt legfeljebb 5 nappal később befejezni, ezis szeľzodésszeľű teljesítésnek minősül.

Szerzóđő Felek rogzitik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása

esetén a Teljesítési Határidő is változhat.

3.3.

3.5. PáIyáző köteles a Műszaki Dokumentáciőhoz kapcsolóđó illetőleg a Felújítási Munkák

szakszeru elvégzéséhez egyébként sziikséges info.mációt kellő iđőben az MKSZ,

2.6.

2.8.

3.4.
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illetőleg aZ érdekkörében eljráľó vá||alkoző rendelkezéséľe bocsátani, valamint

teljesítésben az MKSZ-ĺ, i||eto|eg az éľdekkorében eljaľó vá||a|kozőt egyebekben

minden lehetséges és elvarható módon segíteni.

3.6. Pźiyázo saját koltségén köteles gondoskodni aľról, hogy az Ingatlanban a Felújítási

Munkák elvégzéséhez szükséges közmúvek a munkavégzés teljes időtaftama a|atI.

MKSZ, illetőleg az éľdekköľében eljáró vállalkozó rendelkezéséľe álljanak'

3'1. Pa|yáző saját költségén köteles gondoskodni arÍőI, hogy a Felújítási Munkák

e|végzésének időtartama a|aÍt a munkateľület a munkát végzo személyek és gépek

szźtmár a folyamatosan megközelíthető legyen.

MKSZ, az érdekköľében eljtrő váIla|koző útjĺín köteles gondoskodni a Felújítási Munkák

végzése soľán keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen történő deponálásáról,

engedéllyel rendelkező kezelőhöz torténő rendszeres ę|szá|Iitástnól. MKSZ, illetőleg az

éľdekköľében eljaľó vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat' azt

annak keletkezésekoľ köteles a jogszabá|yokbaĺr foglaltaknak megfelelően elszáI|ittatĺi.

MKSZ tudomásul veszi, hogy az érdekkörében eljari vá|Ia|koző a Felújítási Munkákat

egyébként funkcionálisan mrĺködő ingatlanban illetőleg annak kĺjzvetlen környezetében

végzi, ezért MKSZ fokozott figyelmet forđít arra,hogy az érdekkörében eljźlrő vá||a|koző

munkateľületén kívtil eső épületrészek folyamatosan és biztonságosan tizemeltethetők

maradjanak.

3.10. Amennyiben Felújítási Munkak elvégzése során közteľület igénybevételére van szĹikség,

az eŁlhez sztikséges engedélyt, illetve az azza| kapcsolatban felmeľülő díjat PźĺIyáző

koteles beszerezni. illetve viselni.

3.1I. Pá|yázo és Yagyonkezelő jogosult az MKSZ érdekkörében eljaľó vá||a|koző teljesítését

folyamatosan nyomon kíséľni vagy más módon eLIenorízni, és halađéktalanul, írásban

jelezni köteles MKSZ-nek, ha a váIlaIkoző munkavégzését illetőleg teljesítését

szakszerut\ennek, a Műszaki Dokumentációban meghatźrozottaktól eltérőnek, vagy más

okból hibásnak lartia.

3.I2. Szerződő Felek kölcsĺjnösen kötelesek a másik féI azonna|i, írásban történő értesítéséľe,

ha éľdekkörtikben olyan körülmény merül fel, amely akadźt|yozhatjavagy meggátolhatja

a Felújítási Munkák szakszeru e|végzését illetőleg a munkák teruezett Teljesítési

Határidőn belül tcjrténő befeiezését.

3.13. A Felújítási Munkĺík e|végzését és az źńadás-áNételi eljarás sikeľes lebonyolítását

követően MKSZ a munkaterületet köteles Pá|yaző birtokába visszabocsátani,

jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben ľogzíthetik Szerzóđó Felek az

a

is

3.8.

3.9.
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e|végzett. FelújítáSi Munkákkal kapcsolatos esetleges észľevételeiket is, amelyek alapul

szolgálhatnak arua, hogy MKSZ avę|e külön szerződéssel a Felújítási Munkák szakszerrĺ

elvégzésére szerzodott véĺllla|kozőval szemben szavatossági vagy jótállási igényeket

érvényesíthessen. Amennyiben a PáLytuó vagy a Vagyonkeze|o részéről szavďossági,

jótállási vagy a hibás teljesítéssel összefuggő egyéb igény bejelentésére kerül soľ a
jegyzőkönyv felvétele soľán, illetve a jótállási, szavatossági, hibás teljesítéssel

összefüggő egyéb igény érvényesítésére biztosított törvényes hataľidőn beltil, ugy az

MKSZ _ amennyiben egyetért aPá|yáző vagy a Vagyonkezelő igényével _ saját nevében

felhívja a vá||a|kozőt az igény teljesítéséľe, amelynek elmaľadása esetén, ingyenesen

en ge dm ény ezi a v áIla|ko zó fel é b ej e lentett k<jvetel é st a P áIy źz& a.

3.I4. Szerződő Felek a fé|reértések elkerülése érdekében kifejezetten rogzitik, hogy mivel
jelen megállapodás nem a Pá|yáző és Vagyonkezelő megrendeléséľe az MKSZ źita|

elvégzendő építési-szeľelési tevékenység végzésére kötött építési szetzodés, Szerződo

Felek a munkák befejezését követően a I9Il2009. (IX.15.) Koľm. ręndelet 31-33'$

rendelkezései szeľinti műszaki źLtađás-źLtvételi eljarást nem 1airtanak. Szerződő Felek

ugyancsak a félreértések elkerĹĺlése érdekében rögzítik, hogy Pá|yaző és Vagyonkezelő

tehát nem megrendelője a Felújítási Munkáknak, MKSZ pedig nem a Felújítási Munkák

e|végzésére szerzóđott váILa|koző, kovetkezésképp MKSZ a Felújítási Munkák

elvégzéséért vźila|kozői díjat nem kéľ, mindösszesen aľrnak a gazdagodásnak a

megtéľítéséľe tart a jelen megállapodásban foglalt szabályok szerint igéný, amely

gazďagodásPá|yźnő vagyonában azza|kovetkezlkbe, hogy a Pá|yáző tulajđonában álló

ingatlanon a Pá|yáző és Vagyonkezeló hozzájnulása (de nem megrenđelése) alapján

MKSZ saját vagyona terhére Felújítási Munkákat végez. Szeruődo Felek megállapodnak,

hogy a Pá|yáző a gazdagođás éľtékét a Ptk. 6:580.$ bekezdése szerint pénzbenťĺzetimeg.

3.15. Vagyonkezelő jelen szerződés a|áirásáva| kötelezettséget vźńIa| aÍra, hogy

együttműködik a PáIyázőva| a 3.6.,3.7',3.8. és 3.11. pontokban meghatźlrozoÍlak

telj esítése érdekében.

(4) 
^ 

GAZDAGoDÁS MEGTÉRÍľÉsľ ns .ł, vĺ.cYoNGYARAPoDÁs ÁľnľcEDEsE

4.1. Pá|yáző, mint az Ingatlan tulajdonosa, és Vagyoľkezelő, mint aZ Ingatlan

vagyonkezelője szakértő tanácsadókkal történt egyeńetést követően jelen megállapodás

a|áításával visszavonhatatlanul elismeľi, hogy a Felújítási Munkfü elvégzésévelPá|yáző

gazdago dni fo g (továbbiakban :,, G azda go dás'')

4,2. Szeruődő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeńetést kĺjvetően jelen megállapodás

aláírásáva| visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismeĺik, hogy Pźiyáző Gazdagoďásának

mértéke megegyezlk a Felújítási Kciltségek összegével, azaz 52921 349,- Ft (azaz

ötvenkétmillió-kilencsztnhuszoĺegyezer-háromszźnnegyvenkilenc forint) + 2]% ÁFA
összeggel (továbbiakb an: ,,Gazdagodás Eľtéke''), mely Gazdagodás Értetet Pá|yáző

pénzbenfizeti megMKSZ számára, Szerzódo Felek rogzitik,hogy a Gazđagodtls Értéke

W
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az á|ta|ános foľgalmi adóról sző|ő 2001. évi CXXVII. tĺiľvény 2.$ a) pontja és 259.$ 6.

pontja a|apján az źůta|ános forgalmi adót is magábarl foglaló, bruttó összeg.

4.3. Szeľződő Felek jelen megállapodás a|źitásával a Felújítási Munkfü szakszeru elvégzése

esetéľe már most ktjlcsĺjnosen lemondanak arról a jogľól, hogy a Gazdagodtts Érteket

utóbb vitassák vagy felülvizsgźiattárgyávátegyék, figyelemme| arra, hogy a Gazdagodás

Értotet szak&tő tanácsadók bevonásával áIIapítottákmeg és fogadtak el. Szeľződő Felek

rogzítik, hogy a Gazdagodźts Éľtéke l<lzźxőIag abban az esetben vizsgá|hatő felül vagy

vitathat utóbb, ha MKSZ a Felújítási Munkfüat részben nem' vagy nem szakszetuen

végzi eI.

4.4, Szerzőđő Felek megállapodnak, hogy a Gazdagodás Értéke 3}%o-źnak (azaz harminc

szźtza|ékźnak) megfelelő 15 876 405,- Ft (azaz tizenotmillió-nyolcszázhetvenhatezer-

négyszázot foľint) +27Yo AFA ĺiss'eget jelen megállapodás a|áírását kĺivető 8 (nyolc)

napon belül Pályázó köteles Megfizetni gazđagođás megtéľítési előleg jogcímen, szźĺn|a

ellenében az MKSZ K&H Bank péĺuintézetnéI 10400126-21413}18-00000000 számon

vezętett szám|tljára utalással. Szerzőđo Felek rogzít1k, hogy a Felújítási Program

pa|yázati felhívása és útmutatója szeľint aPáIytnő á|ta| pá|yázatibiztositék jogcímen máľ

átutalással megftzetett 2 499 74I,- Ft (azaz kétmillió-négyszázkíIencvenkilencezer.

hétszáznegyvenegy forint) összeg a gazđagodás megtérítési előleg összegébe beszźtmít,

így PáIyazó ténylegesen a gazdagodás megtérítési előleg páIyźnatí biĺosíték ĺisszegével

csökkentett ö s szegével kĺjteles mé g telj esíteni.

4.5, Szerzodó Felek megállapodnak, hogy a Gazđagođas Éľtéke 7OoÁ-ának (azaz hetven

száza\ékának) megfelelő 37 044 944,- Ft (azaz harminchétmillió-negyvennégyezer-

kl\encsztĺzĺegyvennégy forint) + 27yo ÁFA ĺisszeg esedékessége a Felújítási Munkák

befejezését, pontosabban a munkateľiĺletnek aPá|yáző birtokába töľténő visszabocsátást

követő 366. nap. A Gazdagodás Értékę |OOYo-tnak (azaz szźz százalékának) megfelelő

52 9f1 34g,- Ft (azaz otvenkétmillió-kilencszázhuszonegyezer-hfuomszáznegyvenkilenc

forint) +27%o ÁFA cĺsszegről tehát MKSZ a Felújítási Munkák befejezését, pontosabban

a munkaterületnek a PáIyázo birtokába töľténő visszabocsátást kĺjvetó 366. napra, mint

fizetési hataridőre á||ítja ki a végszźm|ájat, melyből ťlzetett tételként levonásra kerül a

4.4. pont szerinti 3O%-os előleg összege.

4,6' Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Gazdagodás Énéke IOOo/,.a jelen szeľződés

feltételei szerinti megtérítése ellenében és a jelen szerződésben meghatáĺozott egyéb, a

PáIyázőt teľhelő kötelezettségek szerződésszeriĺ teljesítése esetén azMKSZ a Felújítási

Munkák e|végzése eredményeként létľejött vagyongyarapodás egészét átengedi

Pá|yázőnak, a munkatern|etPá|ytnó birtokába tĺjľténő visszabocstiásanapjat követő 366.

(háromszźzhatvanhatodik napon), mely nappal egyuttal amár megťĺzetett előleg cĺsszegét

is tartalmaző végszám|źtjat PáIyáző részére kiállítja. Szerzódo Felek rogzítik, hogy a

vagyongyarapodás átengedése napjáig a felújítási munkák értéke idegen ingatlanon

végzettbeľuházásként az MKSZ kĺinyveiben kerül kiniutatásra. 
&
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(5) AZ INGATLAN BERLETE

5.2.

Szerzőđo Felek maľ most' jelen megállapodás a|źńrásáva| megállapodnak, hogy MKSZ a

Feliljítási Mtlnkákkal érintett tornacsarnokot illetőleg tornatermet a munkaterĹiletnek a

Pá|yáző birtokába tortént visszabocsátásával kezđođő és 366 napjáig tartő hatátozoÍt
időre bérbe veszi, Pźiyźnő pedig azt Yagyonkezelő hozzájźrulásával béľbe adja. A
hatźlrozott. időre szóló béľlet teljes időtaĺantlra eső bérleti díj á|ta|źnos forgalmi adót is
magában foglaló, bľuttó összege megegyezik a Gazďagodás Értekę általános forgalmi
adót is magában foglaló, bľuttó összege T}oÁ-tnak (azazhetren száza|ékźnak) megfelelo

37 044 944,- Ft (azaz haľminchétmillió-negyvennégyezer-ki|encszáznegyvennégy

forint)+27Yo AFA összeggel. A béľleti díj teljes összegének esedékessége ugyancsak a

Felújítási Munkak befejezését, pontosabban a munkaterületnek a Pá|yźző biľtokába
torténő visszabocsátást követő 366. nap' Pá|yáző, mint bérbeadó a számlájźń azMKSZ,
mint bérlő részére a Felújítási Munkák befejezését, pontosabban a munkaterületnek a

Pá|ytnő biľtokába torténő visszabocsátást kĺjvető 366. napra, mint ťtzetésí hataľidőľe

állítja ki.

Szerződo Felek máľ most, jelen megállapodás aláirásával megállapodnak, hogy az

MKSZ á|ta| aPá|yáző részére a Gazd,agodás Éľtéke 1OO%-áről (azaz száz száza|ékźrő|)

kiállított végszźľriája a|apján az e|ó|egťtzetést követően még fennálló, a Gazdagodás

Érteke 7}oÁ-ának (azazhetven száza|ékźnak) megfelelő összegű f,rzetési kötelezettséget

Íarta|maző' és a Pá|yáző áIta| az MKSZ részére bérleti díjról kiállított - azonos összegű

és azonos esedékességű - szźm|ák éľtékét egymásba besztlmítják, így gyakoľlati

pénzĺđgyi teljesítést egyik szám|a sem igényel majd. Szęrződő Felek a felreértések

elkeľtilése érdekében kifejezetten rcgzítik, hogy a beszámításban való megállapodástól

egyik fél sem jogosult eltérni és egyik fél sem jogosult kĺjvetelni az áItala kiállított
szźtm|a beszámítással való teljesítéstől eltérő módon történő teljesítését, kivéve azt az

esetet, ha PáIyáző az ingatlan béľbeadásával kapcsolatos kötęlezettségeit megszegi, és

ezért MKSZ jeIen szerződést felmondja. A szerződés Pá|yáző szerzodésszegéséľe

alapított felmondása esetén MKSZ jogosult a Gazdagodás Éľtéke 7O%o-źnak (azazhetven
száza|ékának)pénzbentorténőmegf,rzetésétkövetelni.

Szerzodő Felek megállapodnak, hogy a bér|et időtaľtama alatt MKSZ, mint bér|o

kizáró|agtanítási időn kívül, heti 6 órában jogosult a béľlemény haszná|atára'

Szerzódo Felek megállapodnak, hogy MKSZ - a bérlet időtartamahoz és hasznźiati

idősávokhoz igazodőan _ jogosult a bérleményt szabad' belátása szerint albéľletbe vagy

ingyenes haszná|atba adni. Szerződó Felek a félreértćsek elkeriilése érdekében ľogzítik,

hogy az a szemé|y, akinek vagy amelynek a bérleméný azMKSZ ingyenes haszná|atba

vagy albérletbe adja, csak a jelen szerzoďésben meghatźĺrozott határozott bérleti

időtartam alatt és csak a jelen megállapodásban meghatátozott idősávokban jogosult

birtokolni és használni'

5.3.

5.1.

5.4.
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5.5' Szerzódő Felek megállapodnak, hogy a bérlet teljes időtartama a|att a béľlemény

haszná|atával, fenntaľtásával, karbantaľtásával, állagmegóvástwa|, felújításával

kap c s o l ato s m i nden kö lts é g kizár ő|ag P á|y ázőt terheli'

(6) A sZERvőDÉsSZEGBs KovBTKEZMÉNYEI

6.2.

Szerződo Felek megállapodnak, hogy PáIyaző évi 10Yo késedelmi kamat ťlzetésére

koteles a késedelem éľintett ĺisszeg után, ha a Gazdagođás Értéke 3},Á-ának (azaz

harminc szźza|ékának) megfelelő 15 876 405,- Ft (azaz tizenötmillió-
nyo|cszázhetvenhatezer-ĺégyszázöt forint) +27%o ÁFA ĺissze get határidőben nem fizeti
meg, vagy más fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult elállni jelen szeľzőđéstő| -
káľtérítés követelése és a Pá|yćnati Eljáľás dokumentumaiban kozzétett egyéb

kovetkezmények a|ka|mazása mellett _haPá|yáző a Gazdagodás Értéke 3OYo-ának (azaz

harminc sztĺza|ékának) megfelelő összeg vagy annak egy tésze megfizetésével 15

(tizenöt) napot meghaladó késedelęmbę esik.

Szerzőďő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult je|eĺ szerződéstől elállni vagy azt

azonna|i hatá||ya| felmondaní, ha Pá|yźlző a jelen megállapodás 3.2; 3.5; 3.6; 3.7: 3 .8:

3.11, 3.12 illetőleg 5.1 _ 5.5. pontjaiban írt egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és

mulasztását az MKSZ által küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 3 (három)

napon belül sem orvosolja kotelezettsége maradéktalanul szerzőđésszeľrĺ teljesítésével.

Szeruőďő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult je|eĺ szerződéstől elállni vagy azt

azolnľaali hata||ya| felmondani, ha tudomásaľa jut, hogy Pályáző vagy Vagyonkezelő
báľmely, jelen megállapodás 8' 1 _ 8.10 pontjaiban tett szavatoló nyilatkozatava|őtlan.

6'5. Szerzodo Felek megállapodnak, hogy PáIyáző a Gazđagodás Eľtéke 20oÁ (azaz htlsz
száza|ékának) megfelelő összegĹĺ kötbér ťĺzetésére köteles, amerrnyiben a jelen szerzođés

8.10 pontjában tett szavatoló nyilatkozata valótlan vagy az ott írt kötelezettségét

megszegi.

6.6. Pá|yázőjogosult igazo|t kaľai megtérítését kovetelni, ha MKSZ a Felújítási Munkát nem

a hatályos Műszaki Dokumentációban ľögzítetteknek megfelelően vagy egyébként

szakszeľűtlenül végezteti el és ennek eredményeként a felújítással érintett

tornacsarnoVtornaterem ľendeltetésszeru haszná|atra nem, vagy csak korlátozoťtan

alkalmas.

6.7. MKSZ jogosult rninden olyan kára meg!érítését követelni Pá|yázőtőI, ami abból ered,

hogy Pá|yáző a jelen megállapodás megkotése vagy teljesítése soľán esetlegesen valótlan

6.1.

6.3.
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tartalmunyíIatkozatot tett, ktilonösen, de nem kizaľólagosan az Ingatlannal va|ő szabad

rendelkezési joga, a Felújítási Munkfü nem építési engedélyköteles volta körében.

(7) A JoGvITÁr nľľuEZÉsENEK MóDJA

Szerzóďő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat

elsődlegesen békés, peren kí\,iili egyeztetések (továbbiakban: ,,Egyeztetés,,) keretében

töľekednek rendezni.

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan sérelmet szenvedett fé| az

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezni, avélelmezett sérelem bekövetkezését követo

3 (három) munkanapon belul. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles

teljes körűen meghatźrozni és kezdőiratban (továbbiakban: ,,Kezdőirat,,) rogzítení, a

sérelem orvoslására vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett.

7 '3, A Kezdőirat kézhezvételét követő 3 (haľom) munkanapon belül a másik fé|válasziratban

(továbbiakban: ,,Yźiaszirat,,) köteles ĺisszefoglalní a je|zett séľelemmel kapcsolatos,

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem oľvoslására tett igény vagy javaslat kéľdéséľe is.

Amennyiben aYźůasziratot az annak elkészítésére koteles fél hataĺidőben nem küldi meg

a Kezđoiratot készítő félnek, a Kęzďóiratot készítő fel igénye éľvényesítéséľe igénybe

veheti a bírói utat, az Egyeztetés eľedménýelenül lezáľtnak minősĺil.

1 .4. Amennyiben a YáIasziľatban írtak szeľint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet

szenvedett fél átláspontját' igényét vagy javas|atát, Szeruőđő Felek kcitelesek legalább

egy személyes egyeztetést tartani a vitás kéľdésękben, mely személyes egyeztetésľől

jegyzőkonyvet kötelesek felvenni' Szerzodo Felęk kĺizös döntése a|apján _ amelyet

ugyancsak a szemé|yes egyeztetésľol felvett jegyzőkönyvben kotelesek ľögzíteni - a

személyes egyeztetések tovább folytathatóak, azaztobb egyeztetési forduló is taľtható.

].5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eľedményre nem vezetett - mert Szerzóđo Felek az

igények rendezésében teljes köľrĺerĺ megállapodni nem tudtak vagy valamelyik Szerződő

Fé| az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvéte|e akađá|yát sem jelezte előzetesen -
barmelyik fel igényével belátása szeĺint bírósághoz fordulLlat, vagy az igényérvényesítés

más törvényes útjáľa léphet.

7.6' Szerződó Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodással

kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Pľogramot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton

il
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történo eIbiráIásáľa kikötik Budapesti II. és III. Kertileti Bíróság kizźrőIagos

illetékessését.

(8) sZAvAToLóNYILATKoZATOK

Pá|yazőjelen megállapodás a|áíráséxaL is megeľősíti, hogy PáIyazatzĺt, aPá|ytnati Eljĺíĺás

felhívása és útmutatója gondos áttanulmĺínyozása után, megfontolt mérlegelést és a
tanácsadóival történt egyeztetéseket ktjvetőęn, a szükséges műszaki, jogi és egyéb

ismeľetek birtokában nyrijtotta be, titkolt fenntaľtások vagy kifogások nélkül, a Felújítási

Pro gľam telj es feltételrendszeľét elfo gadva.

8.2' Pá|yáző jelen megállapodás a\áirásáva| kijelenti, hogy Pályázata benyujtása óta sem

személyes helyzetében sem azIngat|an á|Iapotthan semmilyen olyan ténybeli vagy jogi

vá|tozźs nem tĺjľtént, amely a jelen megállapodásban meghatározottak megvalósításának

akađźůyátvagygatjátképezné,illetőlegaztveszéIyeztetné.

8.3. PáIyáző és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláirásárĺal is kijelenti, hogy azIngaÍ|anna|

való ľendelkezési joga kizárő|ag a vagyonkezelésre vonatkozó jogszabá|yok szerint

koľlátozott, jelen megállapodás megkötéséľe szabadon jogosult, a jelen megállapodásban

foglalt kötelezettségek teljesítésére képes, és jelen megállapodásban foglalt ügylet

harmadik személy jogátvagyjogos éľdekét nem sérti.

8.4. Pa|yazőjelen megállapođás a|źirźsźlva| is kijelenti, hogy kizarólagos felelősségetváIIa| a

Mtĺszaki Dokumentáció helyességéért, megvalósíthatőságáért valamint azért, hogy a

Felújítási Munkák harmadik személy jogźt'vagy jogos érdekét nem sértik.

8.5. Pátyáző és Vagyonkezelő kijelentik és szavato|ják, hogy je|eĺ szeĺződés aláirása előtt a

nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC törvény 76.$ ľendelkezéseiľe is figyelemmel

külön megállapodásban Vagyonkezelő biztosítottaPá|yźaőnak azt a jogot, amely a|apján

PáIyáző azlngat|ant a jelen szerzőđés 5. pontjában írt feltételek szerint sajátmaga bérbe

adhatia MKSZ részére'

8.6. PáIyáző és Vagyonkezelő jelen megállapodás a\áírźĺsź*a| is kijelenti, hogy jelen

megállapodás szövegének tervezetď az a|áírást mege,'ózóen kellő időben megismeľhette

és küIön jogi képviselőjével megkonzultáIta. A szeruőđéstewezet rendelkezéseit aláírást

megelőzően értelmezte és megéľtette, a megállapodás által rá ńtt kötelezettségek és

jogok lrrrta\mát érti és fenntartás vagy kifogás nélkiil elfogadja. Pá|ytaő kijelenti, hogy

kotelezettségeinek teljesítésére maľadéktalanul képes, azokat szerzodésszertĺen teljesíti,
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jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. PáIyáző kijelenti továbbá, hogy a jelen

megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peren kíviili egyeztetés keretében

toľekszik ľendezni.

PáIyáző jelen megállapodás a|áításáva| kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy

esetlegesen ań. eredményező eljaĺás hatáIya a\att nem áII, gazđá|kodástÍ.

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti,

működése töľvényes és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése

korlátozás alá nem esik.

Pá|yázőjelen megállapodás a|áirásáva| is kijelenti, hogy a Pá|yźnata ľészeként vagy jelen

megállapodás mellékleteként á|tala ľendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz a

kibocsátótóI szźľmazőak és valós taľtalmúak 
' 

és az azokbarl foglaltak jelen megállapodás

a|áít tsának napj an i s érvénye s ek é s hatályo s ak.

PáIyáző képviseletében eljáró természetes személy jelen megállapodás aláirásával

egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás a|źlfuásához sztikséges képviseleti joggal

minden kor|átozás nélkül szabadon ľendelkezik, jelen megállapodás megkotése során a

Pá|yäző képviseletében, a Pá|yaző akaĺata szeľint és érdekei szem előtt tartásával jár e|.

Pá|yáző képviseletében e|járő természetes személy jelen megállapodás aláírásával

egyúttal ezen kijelentésééľt személyes felelősséget vźi|al, a kijelentés esetleges

valótlanságából eredő káľok teljes körĺĺ megtérítésére is kiterjedoen.

8'10. Pályáző je|en megállapodás aláírtsával kijelenti és szavatolja, hogy az á|taltnos forgalmr

adóról szőlrő 2007. évi CXXVII. tĺirvény 88.$ (1) bekezdés b) pontja a|apján a 86.$ (1)

bekezdés l) pontja szerinti ,,az ingat|an (ingatlanĺész) bérbeadása, haszonbérbeadása''

szo\gáItatásnyújtást az áIta\źnos forgalmi adő fizetési kötelezettség vonatkozásában

adókötelessé tette, és ktjtelezettséget vállal, hogy ezen szolgá|tatatást adókciteles jogi

he|yzetét je|en szetződés teljes időbeli hatźt|ya alatt fenntaľtja.

(9) VEGYES ns zÁnó RENDELKEzÉsnr

Vagyonkezelő kijelenti, hogy a vagyonkezelésében lévő Ingatlant érintőenPźt|yáző á|ta|

jelen megállapodásban tett kötelezettségvállalásokhoz, egyéb nyĹIatkozatalhoz, valamint

j e|en szeruő dés telj e s í téséhez további feltéte l né lkül hozzáj áruL

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás kizarőlag közös megegyezéssel

vagy a jelen megállapodásban meghatározott. esetekben, szerződésszegésre alapított

felmondással, illetőleg a jelen megállapodásban az MKSZ javára alapított elállási jog

gyakorlásával szĹintethető meg. Szerződo Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogostllt

jelen szeľzodéstó| egyoldalúan elállni, ha he|yzetében vagy köĺülményeiben olyan

váItozás következik be, amelyľe tekintettel a Felújítási Program ťlnanszírozásara nem

képes vagy aznem áll szandékában.

8.7.

8.8.

9.r.

9.f .
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Szerzőďo Felek jelen megállapodás módosítźsźtta, megszűntetésére, a jelen megállapodás

a|apján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatoIęa aZ írásbeli forma

kizaľólagos érvényességét kÓtik kí. Az éľtesítés, nyíIatkozat ajánlott-téľtivevényes úton

töľtént elkĹildés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postaľa adástól

számított otödik napon' ha a téľtivevény a jelen megállapodásban megjelölt címľől
(cimvá|tozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) ,,nem keľeste'', ,,elkö1tözött'',

,,cimzeÍt ismeretlen'' vagy 
''Ílem 

vette át'' jelzéssel étkez1k vissza. Faxon történt értesítés

akkor számít kézbesítettnek' ha a ktildő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette.

Szerzodó Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel

l ehető sé gét kizarj źů<.

Jelen megállapodás teljesítése során Szerzoďő Felek kapcsolattartói és azok

elérhetőségei:

9'4.1,'MKSZ rész&ől: Dľ. Bíró Szabolcs igyvezető igazgatő, +36 30 456 0215

9' 4 .2' P áIy áző r észér o|: dľ' P e sti Iv ett igazgató s á g i e lnok, +3 6 - 1 - 4 5 9 -f I 09

9.4.3.Vagyonkeze|ő részéról: dľ. Tolnai Maľianna tankerületi igazgatő, +36-1-795-8228

Jelen megállapodás Szerződő Felek teljes megállapodását jelenti. Szerződő Felek

báľmely korábbi, a jelen megállapodás tźttgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli

nyi|atkozata - ide nem értve a PáIyázati Eljĺĺĺás és a PáIytzat dokumentumaiban tett

nyilatkozatokat _ vagy megállapodása hatttlyát veszti jelen szerzođés a|źirźsáva|.

Jelen szerzódést Szerzođó Felek gonđos átolvasását és közĺjs értelmezést, valamint jogi

képviselőikkel tortént külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,

j őv áhagy ő|ag irtźk alá, törvénye s képvis elő ik útj án.

Budapest, 2017. június Buďapest, 20l7. június

9.3.

9.4.

Magy ar Kézilabda Szövetség

(képv.: Novák Andľás főtitkar)

Budapest, 20l7. június

Budapest Fővdros WII keriilet Jóaefvúľosi
Önkormdnyzat

(képv.: dľ. Sára Botond Attila
alpoIgórmester)

B els ő-Pesti Tankeriilet
Tolnai Mar ianna tankerületi igazgató)

Jtď
íc,

\l a-.

(képv. ', dr.
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Pá|yázati adat|ap
országos tornateremfe|újításĺ program

l. Pá|yázó adatai

1. Pá|yázó re8isztrációs adatai

7.1. A Pá|yázó sfeNezet teues neve Budapest FőváÍos V|| |. kerü|et JózsefuáÍos önkormánvzat
1.2. A pá|yázó besoÍolása önkormánvzat
1'3. A páĺyázó adószáma L5735775-?-42
1.4. A pá|yázó bankszámlaszáma 14100309-10213949.01000006
1.5' A pá|yázó székhe|ye
1.5.1, Megye Budapest
1.5.2. |rányítószám 1082
1.5.3. TelepÜ|és BudaDest
1'5.4. Utca, házszám Baross utca 63.67
1.6. A pá|yázó |eve|efési cÍme
1.6.1. |rányítószám 1082
1.6.2. Te|epülés Budapest
1'6.3. Utca, házszám Baross utcą 63.65
1.7. Kapcsoĺattańó adataĺ
1.7.1. Kapcso|attartó neve Bozsik |stván Péter
1'7.2. Kapcsolattartó beosztása |ntézményműködtetési vezető
1.7'3' Kapcso|attartó mobilte|efonszáma 06 20 44o 1975
1.7.4. Kapcso|attartó e.mai| címe bozsiki@j8k.hu
1.8' szakma| egyílttműködésben szerep|ő 

.-

szeryezet Ferencvárosi Torna c|uo

||' Pá|yázat adatai

2' A felújítani kívánt |étesÍtmény adatai

2.1. LétesÍtńénY cÍmadataI
2.1.1. Megye Budapest
2.1.2. lrányĺtószám 1089
2.1.3. Te|epü|és Budaoest
2.1.4. Utca, házszám Vajda Péter utca 25.31
2.1.5. He|yEjzi szám 38603/1
2.2. LétesÍtmény neve Vajda Péter Ének.zenei Á|ta|ános és sportisko|a sportpálya
2.3. LétesÍtmény tulajdonosa Józsefvárosi önkormánvzat
2.4' LétesÍtmény fenntartóJa JGK zrt
2.5. A |étesÍtményben h|te|esÍtett szabvány
kérllabdapá|ya talá|ható |GEN

3. A fe|újítás adatai

sorszám Fe|úiítás tárfla FeIriiítá< tínll<a BecsÜ|t nettó ár (Ft) AFA íFtl Becsü|t bruttó ár (Ft)
1 Tornaterem lályaburko|at fe|úiítás és cse 18 786 00( 5 072 22C 23 asa 22Ĺ
2 Tornaterem |i|á'íráś á< é|.Lr.^ń^c h;tÁ' 9 600 000 2 59200C 72 L9200C

erem :etőfe | úi ítá s 1 3ao ŕ]oÍ L 752 60C
4 fornaterem ]e Isó.fe| úlítiás 3 600 00( 972 001 4 572 00(

ltöző jItözőheIviséq felúiítáśa 3 000 00( 810 00( 3 810 00(
6 ]|töző /iŽesbIokk felliiítáśá 3 000 00( 810 00( 3 810 00(
7

I
9
10

1l

t5

77

18

20

összasen
10 628 62( 49 994 820
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4. Létesítmény helyzetének, á||apotának rövid bemutatása, a felújĺtás szükségességének indok|ása

5. A páIyázathoz csatolt me||ék|etek

sorszám Me||ék|et megnevezése

1. AláÍrt e|őzetes nyilatkozat/nyi|atkozatok a sportcé|ú ingat|an tu|aidonosáVtuIajdonosait

képvise|ő szemé|y ľészérő|, ame|yben kÜe|enti, hogy a felújításhoz töńénő tu|ajdonosi

1 hozzájáruIást a szenódés a|áĺrásáig az MKsz rende|kezésre bocsájtja.

A fe|újĺtássa| érintett ingat|an 30 napnál nem régebbi tu|ajdoni |apjának fö|dhivataI áltaI kiadott

2 eÍedeti pé|dánya vagy hlte|es másolata

A rende|kező hatósáB igazolása arró|, hogy a beje|entésben megje|ôlt beruházási

3 tevékenységnemépítésiengedé|y.köte|es
NYiIatkozat az ingat|an tuĺajdonos, vagy a sportszeruezet á|taI ety összegben

4 kifizetendő összeg rende|kezésre á|Iásáró|

A fe|újítás műszaki tarta|mának rész|etes kifejtése (a pá|yázati kiírás 7.5. pontjában

5 meBhatározottdokumentumok)

6 A pá|yázati biztosíték befizetését igazo|ó bizony|at máso|ati pé|dánya
A MaByar Kézi|abda szövetsét tatjaként nyi|vántartott sportszeruezette| és/vagy az

ingat|an fekvése szerinti te|epÜ|ésen ta|á|ható oktatási intézménnye| kötött szakmai

z megá||apodás hite|es máso|ata'

E Etyéb

DaÍabszám

sportpá|ya az álta|ános isko|a meIletti udvaron helyezkedik eI sátor fedés a|att haszná|ható. Me8ál|apodás alapján az FTC kéziIabda

edzéseket taít a téli idószakban a sátorban. A pá|Ya burkolata ŕ'ntött gumi burkolat, ame|y mára fe|újítandó á||apotba kerÚ|t' Bizonyos

kirepedt, máshol felpúposodott. Nvári időszakban a pá|ya kor|átozottan haszná|ható, mert nincs |abdafogó há|ókkaI il|' pa|ánkkaI k(irü|

. vi|ágítás és nézőtér/|e|átóje|en|eg nem á|l rende|kezésre. Az előzőekben fe|soro|tak kiaIakításán tú|, a pá|Ya bUŕko|atának cseréjére, a sátor

két kĺi|ső rétegének cseréjére va|amint az Á|ta|ános Isko|ában |évő, a kü|ső pályához is haszná|t ö|tőzők é5 viferblokkok fe|újításához szükséges

nyújtjuk be pá|yázatunkat'

".ł/ *



6. Nyilatkozatok

A|u|írott, mint a pá|yázó képvise|etére jogosu|t szemé|y a pá|yázó szeruezet nevében az a|ábbiakró| nyiIatkozom:

a páIyázati adat|apon és me||ékleteiben feltüntetett adatok te|jes körűek, va|ódiak és hitelesek, az abban tett nyi|atkozatok a

va|óságnak megfeIelnek;

a pá|yázati kiírás 2' pontjában meghatározott fe|tételeknek meďe|el;

3. a pá|yázat benyújtásáva| egyidejű|eg a pályázó vá||alja a pá|yázati kategóriához meghatározott pályázati biztosíték meďizetését és
tudomásuI veszi, hogy amennyiben az aján|ati kötottségének ideje a|att pá|yázati kéreImét visszavonia, vagy az érdekkörében felmeľü|t
okokbó| elá|I a szerződéskötéstő|, a pá|yázati biztosíték az MKsZ.t iIleti meg,
a megá||apodás tartalmát a pályázó megismerte é5 tudomásu| veszi, hogy annak módosítására csak az MKsz kifejezett hozzájárulása
esetén van mód, azzal, hogy a hozzáiáru|ás megtagadása nem mentesíti a pá|yázót ajánlati kötöttsége a|ól;

5. a pá|yázat benyújtásának időpontjában a pályázó képvise|ője jogosult a pá|yázó képvise|etére és kije|enti, hogy amennyiben re|eváns,

testii|eti szeryek részérő| a pá|yázat benyújtásához é5 a ie|en nYi|atkozat megtéte|éhez szükséges fe|hata|mazássa| rende|kezik, a

pályázat benyújtásátjóváhagyták és harmadik szemé|yeknek semminemlj o|yan jogosultsága nincs, me|y az általa képvise|t szervezet
részéről megakadályozná vagy bármiben kor|átozná a pá|yázat megva|ósítását;
a pá|yázó Vá||a|ia, hogY a kivite|ezéshez 5zükséges összes engedélyt beszeEi és a kivite|ezés kezdetére átadja azokat az MKsZ, vagy az

MKSZ képvise|ője részére;
a páĺyázó Vá|Ia|ja, hogy minden o|yan fe|téte|t biztosít a felújítás te|jes időtartama a|att, ami egYéb esetben a beruházó fe|adata |enne

(Íe|vonu|ási terĹ1|et biztosítása, vízvéteIi |ehetőség, áramvéte|i |ehetőség, munkateriilet kivite|ezésre alkaImassá téte|e, fe|újításl terü|et
e|őkészítése);

a páĺyázó vá||alja, hogy az anyagok, gépek, stb. - építési terĺ]letre tdrténő - beszál|ításához sziikséges bejárást, útvonaIat biztosítja;

a pá|yázó Vá||a|ja, hogy a felúiítás he|yszínén, az MKsz áltaI a Vá|la|kozók kiválasztására irányuló pályázási időszakban valamennyi, a

kivitelezésben ŕészt venni kívánó VállaIkozónak és Szál|ítónak - e|őre egyeztetett idópontban _ bemutatia az építési teri]|etet, ismeńeti
veliik mindazon adatokat tényeket, stb., amelYek a kivite|ezésre és az anyagszá||ításra tôrténő miné| pontosabb aján|atadáshoz
szükséges. Lehetőséget biztosít Íészükre a he|yszín meBismerésére, bejárására, tanu|mányozására. Vá||a|,|a, hogy o|yan részletes
adatokat ad meg részÜkre, ame|yek e|ősegítik azt, hogy az MKsz áhal rende|kezésÚkre bocsátott információk me|lett, szakmai|aE és
pénziigyiIeg megaIapozott aján|atot nyújthassanak be a kivitelezésre.

a pályázó egyÚttmŕĺködik a kivite|ezőve|, az MKsz képvise|óiéve| és az MKsZ áltaI megbízott műszaki ellenőríe| azért, hogy a kiviteIezés a
nyertes pá|yázóvaI tŕirtént egyeztetés után az MKsz á|tal meghatározott időpontban eIkezdődhessen, és zökkenőmentesen kerii|jön
végrehajtásra;

a fe|újítás kapcsán, az MKSZ és a kiviteIezést végző Vá|la|kozó közti vá||a|kozói szerződéshez tartozó műszaki tańalmat a kivite|ezés
kezdési időpontjában (a terÚ|et műszaki átadásakor) a pá|vázó meglsmeri, és az abban fog|aItakat e|fogadja, segíti annak

megva|ósuĺását.

a pá|yázó tudomásul veszi, hogy az MKsz az e|őző pontban em|ített szerződésben meghatározott megvalósított fe|újítás átadását

követő egy éV mú|va, garanciá|is bejárásra hívja a szerződést a|áíró kivitelezőt, ame|ynek során a pályázó közreműkódlk az e|járásban. A
pá|yázó és a kivite|ező közösen megvizsgá|ják a fe|ú,iítás á||apotát, iegyzőkönwet vesznek fe| a garanciá|is hibákró| (amennyiben

|esznek)' A jegyzőkönyvben rögzítik a kijavítandó hibákat és a javítás e|végzésére közósen meghatároznak egy időpontot, Vagy rögzítik,

hogy nincsenek garanciá|is hibák' Amennyiben a hibákat a klvite|ező határidőre és hiányta|anu| kijavította, vagy nem vo|tak hibák, a

ĺegyzőkönyvben rögzítik ezt a tényt, és a jegyzőkönyv egy példányát átadják az MKsz képviselője részére.

a pá|yázó tudomásuI veszi azt, hogy a kiviteIezés műszaki tańaImához és kö|tségéhez kapcso|ódó információkró| az MKsz nem köteles

rész|etesebb tájékoztatást biztosítani annál, mint ami a pá|yázati útmutatóban, a válIa|kozóva| kötött szerződésben és annak

meIlékIeteiben oIvashatól

a pályázó vá||a|ja, hogY nyertes páIyázat esetén, a szerződéskötés fe|téte|eként egy összegben kifizetésre kerü| az egyÜttműködési

megá||apodás me||ék|etében meghatározott ö55zeg 30%-a, amely a beíuházás tényleges bruttó összegének 3o%-a. Ezt az osszeget a

oá|yázó 8 napon be|Ü| átutalás útján te|jesíti az MKsz részére. A oályázati biztosítékként megflzetett díj ebbe az ósszeqbe beszámÍt;

ha a tény|eges kivite|ezési ár magasabb, mint a pályázat benyújtásakor megismert becsÜlt kö|tség 110%-a, akkor pá|yázó e|á||hat az

MKsz á|taI kötendő egyÜttműködési megá||apodás a|áírásátó|. Jogosu|t továbbá az e|á||ásra, amennyiben a pá|yázó az MKsz á|taI kéń,

vagyonkeze|ői hozfájáru|ó nyllatkozatot 30 napon belĹ]| a vagYonkeze|ő hivata|os döntése miatt nem bocsáitja rende|kezésre.

Amennyiben bármi|yen más ok miatt, vagY indoklás né|kÜ| á|| e| a pá|yázó az MKSZ á|ta| kötendő együttműködési megáI|apodás

a|áírá5átó|, akkor tudomásu| veszi, hogy a pá|yázat benyújtását követő 2 naptári éVben az MKsz kizárhatja az á|taIa meghirdetett

a pá|yázó tudomásu| veszi, hogy szerződéskötési köte|ezettség terhe|i. Amennyiben a szerződéskötési kötelezettségnek a te|jes

beruházási kö|tség megismerését köVető 15 munkanapon be|Ü| nem tesz e|eget a pá|yázó vaEY a 14' pontban meghatározott összeget

30 napon be|ül nem uta|ja át, az MKsZ a pá|yázatot visszalépettnek tekintheti, és 2 évre kizárhatja az MKsZ á|taI kiírásra kerü|ő késóbbi
pálYázatokbóI va|amint nem fizeti vissza a pá|yázó á|taI Pá|yázati Biztosítékként meďizetett összeget.

a fejIesztésse| érintett ingat|an tu|ajdonosa nem a Magyar Á||am.

11.

sí


