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Tisztelt Y ár osgazdál l kod ás i és Pénzü gyi B izottság !

I. Előzmények
A Képviselő-testtilet a 352ĺ20|3. (x.l8.) számű határozatában iryy döntött, hogy a Józsefuáľos
Márkus Emília utca Rákóczi út irányába történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és
forgalomtechnikai munkák kivitelezésére a 3f.077,0 e Ft e|óirźnyzathoz további 1638,6 e Ft-ot
biaosít a 1160l cím _ köte|ezo fe|adat_ Jőzsefvérosi Galéria felújítĺása e|őirányzat terhére.

A kivitelezésre vonatkoző kozbeszeruési e|járźts eredményérő| a Képviselő-testület a fentiekben
hivatkozott hatźrozatźtban döntött, a nyertes ajánlattevó a STRABAG Áltatĺnos Építő Kft. _
SIEMENS Zrt' (1l l7. Budapest, Gábor Dénes u. 2.) közös ajánlattevők.

Az Önkormźnyzat a |9|l2O09. (rx.ls.) Kormányrendelet 16. $ (l) bekezdés b) pontja a|apjän a
teljesítést míĺszaki ellenőr igénybevételével e|lenőrzi.

II. A beteľjesztés indokolása
A Kisfalu Kft. az Önkoľmĺányzat tulajdonában á'||ó egyszemélyes gazdasáęi tĺársaság, fe|ette az
onkormányzat te|jes körű irányítási és ellenőľzési jogokkal rendelkezik.

Józsefuáros fejlesztéséľől szóló 912007. (II.l9.) cinkormányzati rendelet 9.$ (5) bekezdése szerint:
,,(5) Az onkormónyzat intézményi, kozterüIeti fejlesztési tevékenységet, ezen betiil a beruhdzdsok
bonyolításót, projektmenedzsmentjét, tervezését, műszaki ellenőrzését az onkormányzattal kijtott
megĺźIlapodós szerinti feltételekkel a l00%-ban önkormónyzati tulajdonban lévő központi
vag1lonkezelő szervezet a Kisfalu Józsefvárosi Vagłongazdálkodó Krt' végzi kizórólagosan. A
kizárólagossdg alól, kivételes esetbenfelmentést a polgórmester javaslatdra a VPB adhat.,,

A kivitelezéshez kapcsolódó miĺszaki ellenőľi feladatok elvégzése érdekében sztikséges döntést hozni
a Kisfalu Kft. megbízásáľól.

III. Tényá|lás
A Márkus Emília utca Rákóczi tft irányźha történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és
foľgalomtechnikai munkák kivitelezése soľán a műszaki ellenőđ feladatok elvégzése szükséges.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeftetése
A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló 66/201f. (X[.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdésén alapul.

V. Diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Kisfalu Kft. megbízźsa a Mrárkus EmíIia utca Rákóczi tt irźnyába történő megnyitásához
kapcsolódó ritépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezésével kapcsolatos műszaki ellenőri



feladatok e||átásźtva|,350.000,- Ft + Áfa összegben. Az előterjesztés me|lékletétképezi amegbízási
szerződés teruezete'

vI. A dtintés céIja, pénzügyi hatása
A döntés cé|ja a Maľkus Emília utca źúépítése során a műszaki ellenőri feladatok elvégzése. A
pénzijgyi fedezet az Önkormźnyzat kiadási e|őirányzatźtnak 11601 cím _ önként vállalt feladat _
Márkus Emília utca megújítása soron biztosított.

Kéľemaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

IIłľÁnozłTI JAVASLAT

A Váľosgazrlálkotlási és Pénzügyi Bizottság úgy t|łint, hogy

1. a Márkus Emília utca Rákóczi tt irźtnyźtba történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és
foľgalomtechnikai munkák kivitelezésével kapcsolatban a Kisfalu Kft-t a műszaki ellenőri
feladatok e||átásáravonatkozóan megbizza, dijazása350.oo0,- Ft + Áfa összegben.

Felelős: Polgármester
Határidő: f0I3. szeptember 30.

2. a határozat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert az előterjesĺés melléklętét képezó
megbízási szerződés a|áír ź"sfu a.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: megbízási szerződés a|źńrásának határideje 2013. október 03.

A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe|mődjźtra: honlapon

Budapest, 2013. szeptember 24.
Ferŕlezelyi Gg}gely DLA
mb. főépítésż
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1. sz. mel|éklet

Megbízási szeľződés

Amely létrej dtt egyrészri5|
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosĺ on koľ mány zat
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester
törzskönyvi azonosító száma: 735715
adőszźtma: |5735|5.f-42
KSH statisztikai számjele: l573515.841l.32l.01
t<irzsszĺm: 735715
bankszámlaszám: 14l00309.10f|3949-0l000006
mint megbízó (a továbbiakban ,,Megbíző,,),

másľészről

KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdálkođó Koľlátolt F'elelősségű Tárcaság
székhelye: 1083 Budapest VIII. Losonci utcaZ,,
adőszám: 10857119-2-42
cégsegyzékszám: 0|-09-265463
szźlm|avezető pénzintézet: VOLKSBANK Zľt.
bankszámlaszám: 14100309-92110549-01000008'
képviseli: Kovács ottó iig1rvezető igazgatő
mintMegbízott(atovábbiakbanl.,,Megbízo1ĺt,,)

együttesen Felek között az a|źhbi feltételekkel:

Pľeambulum

Budapest Főváros VIII. Kerület lőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő testületének 9/2oo7. (II.19.)
ö,nkoľmányzati rendelet 9. $ (5) bekezdése szerint: ,,Az Önkormźnyzat íntézményi, közterületi
fejleszési tevékenységet, ezen beliil a beľuhĺázások bonyolíŁását, projektmenedzsmentjét, tervezését,
miĺszaki ellenőrzését az önkormányzatta| kötött megállapodás szerinti feltételekkel a |üD%o-ban
önkoľmányzati tulajdonban lévő központi vagyonkezelő szervezet a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft. végzi kizáľólagosan. Akizfuólragosság alól, kivételes esetben fe|mentést a
polgármester javas|atára a VPB adhat.,,

Felek a fentiekľe tekintettel az a|átbbi mesbízási szerződést kötik.

1. A megbízás jogi keľetei

A jelen megbizźst a KISFALU JózsefuárosiYagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
|OD%o-ban aMegbizó tulajdonában álló taľsaságaaMegbíző Képviselő-testülete YárosgazÁá,lkodási és
Pénzfigyi Bizottságának ...../20|3. (Ix.30.) száműhatározata a|apján látja el.

2. A megbízás taľtalma

Megbízó megbízzaMegbízottat a Budapest VIII. keľĹilet Józsefuáros Mĺáľkus Emília utca Rfüóczi út
irźnyź.ů,a töľténő megnyitásához kapcsolódó ritépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezésével
kapcsolatos míĺszaki ellenőri feladatok e||átásźpa|.

3. Megbízott jogosultsága, kiitelezettsége
3.1. Megbízott köteles az źttépítés megva|ósíüása során a hatósági előírásokat, szabványokat,

valamint az épitésugyi hatóság, illetve a létesítését engedélyező hatóság źital' jőváhagyott
műszaki teľveket betartani és a kivite|ezést végzó Yái|a|kozóval betaľtatni és minden
szakźryra kiterjedő munkák szakszerűségét e|lenőrizni.

3.f. A Megbízott aMegbíző, mint építtető helyszíni képviselőjeként fele|:



a) a jogerós és végrehajtható építésüryi hatósági engedélyben és a hozzá tartoző,
jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a
kivitelezési teľvekben foglaltak betartásáért;

b) az épitési kivitelezési tevékenység megkezdésének építésfelügyeleti hatósághoz
töľténő, j o g szabá|yban e lő íľt bej e lentéséért ;

c) az épitési munkaterület átadźsźÉrt;'
d) akivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért.

3.3' Megbízott jogosult a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedé|y és ahozzátartozn
jóváhagyott miĺszaki tervdokumentźrciő, valamint a kivitelezési tervek a|apján az építési
kivitelezési tevékenység ellenőrzésére. A Megbízott, mint megbizőjźtnak - az építtetőnek _
építés helyszíni képviselője jogosult és köteles eljárni az építési helyszínen az kivite|ezés
tevékenységével összefüggésben.

3.4. Megbízott köteles az engedé|yes terveknek megfelelően a kittizés helyességét, szükség
esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi, talajtömörségi, ta|aj teherbírási és egyéb
felmérések, (anyag megfelelősé g1) vizsgźúatok megtörténtét ellenőľizni.

3.5. Megbízott köteles a vonatkozó út és közvilágitási, környezetvédelmi jogszabályok, hatósági
előírások, a műszaki tervnek és a vál|alkozźsi szerzódésben foglaltak betaľtását ellenőľizni.

3.6. Megbízott köteles a hatósági engedélyek, hatósági előírások, a kivitelezőre vonatkozó
hatáľidők és a minőségi előíľások, valamint a szerződések megtartását, valamint a
Kivitelezővel kötött szerződés meglartźsźú folyamatosan ellenőľizni.

3.7. Megbízott köteles az épitési naplót (e-napló) külön jogszabályban meghatározottak szerint
ellenőrizni és jogosult a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzésére, illetőleg
észĺevéte|ezésére, a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építesi naplóban való
felttintetésére. Köteles továbbá a kivitelezési munkák ellenőrzésénél észrevéte|ét az épitési
naplóba (e napló) bejegyezni, az esetleges hibákat kijavíttatni.

3.8. Megbízott köteles az építtetot a kivitelezés során tapaszta|t hibákÍól és hiányosságokról
haladéktalanul táj ékoztatni.

3.9. Megbízott köteles a miĺszaki, illetve gazdasági sziikségességből indokolt
ter:wéńtoztztásokkal kapcsolatos javaslatokat megtenni az építtető részére.

3.10. Megbízott köteles a munkákat eltakarás előtt mennyiségi és minőségi szempontból
ellenőrizni, az e|Íakart szerkezeteket átvenni.

3. 1 1 . Megbízott köteles az źúadás-éúvételi eljáľásban részt venni, megtöľténtét az építési naplóba
bejegy ezni és a műszaki telj esítmény-j ellemzőket ellenőľizni.

3.12. Megbízott köteles a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsítását
ellenőrizni.

3.13. Megbízott köteles a kivitelezést 4 naponként ellenőrizni.

3.14. Amennyiben a kivitelezés soľán mĹĺszaki vagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy tervtől
való eltéľés szükségessége felmeľůil, többlet-, vagy pótmunkákra van szükség, Megbízott
köteles errőI a Megbízćfi haladéktalanul értesíteni, javaslatĺít megtenni és a továbbiakra
utasíŁást kérni.

3.15. Ha felmerĹil annak szükségessége, hogy aMegbiző a Kivitelezőnek utasítást adjon, vaw a
Vállalkozó kér utasítrást a Megbizótól, a Megbízott köteles eľre vonatkozó javaslatát és
véleményét a Megbízóval közölni és azutasítźts kéľdésében döntést kérni.

3.16. A Megrendelő a|9|/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjźna
telj esítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.

A műszaki ellenőľ adatai:-

- út: Janka Jenő

cím: l084 Budapest, Őr utca 8.

teU fax: +3 6 /20 -9 1 5 - 4 5 -9 6



e-mail:

- elektromos: Daľnai Lajos

cím: 1084 Budapest, or utca 8.

teV fax: +3 6 I 20 -9 7 I -9 8 - 63

e-mail:

4. Megbízási díj _ ktiltségviselés

A műszaki ellenőri díj az útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezésére megállapított
beruházási össżeg a|apjin rögzítettnettó vállalási ár nettó 350.000,- Ft+Áfa , azazhźromszázoVenezer
forint ł az adőfizetési kötelezettség napján éľvény áfa mértéke. A Megbízott jogosu|t végszám|a
műszaki ellenőrzési szám|źjźnak kibocsátására, a Megbiző pedig a miíszaki ellenőrzési díjtételek
megfizetésére köteles.

5. A'Megbízáls időtartama

A jelen szerzódés megkötésének napjától jön létre és a kivitelezés teljes befejezéséig tart.. AMegbíző a
kivitelező źita| e|végzett, és a műszaki e|lenőr źita| igazo|t munkálatokat tekinti befejezettnek.

6. A Megbízó kötelezettsége

6.I. Megbizó a 4. pont szerinti szÁmlrźk és a teljesítés igazolások benýjtását követően 10

munkanapon belül köteles a szálrn|a teljesítését ellenőrizni, teljesítés esetén a teljesítést
igazolni. Mregbíző részérő| teljesítésigazolásra a Városfejlesztési és Fóépítészi lJgyosnźiy
ügyosztályvezetője jogosult. Flibátlan teljesítés esetén aMegbiző aMegbízottbankszám|ájźlra
a műszaki ellenőri diiat 30 napon belül köteles átutalni.

6.2. Az átutalás késedelme esetén a Megbízott jogosult a jegybanki a|apkamat szerinti késedelmi
kamat kiszám|źnásźlr a.

7. A műszaki ellenőľ szakmai felelősségének biztosítása

A Megbízott szakmai felelősségbiztosítĺłssal kell, hory rende|kezzen a teljes munkavégzés időtartama
a|att. A felelősségbiztosítás tź'rgya a műszaki ellenőľ tevékenységére irányuló szakmai szabályok és

előírások véletlenszeríĺ megszegése, a miĺszaki ellenőr részérő| történő szakmai hiba, mulasztás
következtében előálló károk, többletköltségek és veszteségek a műszaki ellenőr helyett a bizosító
részérő| történő megtérítése kell legyen. A bizosítás keretében a biztosító a megnevezett károk mellett
válla|nia kell a miĺszaki ellenőrrel szemben támasztotĺ, jogalap nélkiili káľigények e|hźritásźxa|
kapcsolatos eljráľási, jogi képviseleti, bizonyítási, illetve szakétői költségek megtérítését is.

8. Megbízott felelősségĺ ktĺľe, kiizľemíĺködők igénybevéÚele

8.1. Megbízott jelen szerzodés szerinti építési műszaki ellenőri feladatok e||źúása soľán a
mindenkor hatályos jogszabályok a|apjźn felel a Megbízó felé.

8.2. Megbizott a Megbízőva| szemben közremíĺködő igénybevétele esetén is minden esetben

közvetlenül felelős, azok tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Megbízott köteles a
közremíĺkö,dők tevékenységét, az általuk teljesített szolgáltatások a jelen szeľződés
feltételeinek való megfelelését folyamatosan ellenőrizni.

8.3. Felek rogzítik,hogy a közreműködők díjának fedezetet a 4. pont szerint díjtarta|mazza'

g. A Felek felelőssége a szeľződés teljesítéséért

A Megbízott e szerződés a|apján a miĺszaki ellenőri feladatok körében a hatályos jo gszabźůyok a|apjźln

felel a Megbiző felé. Ennek alapján a MegbízoÍt fe|e| az általa esetleg igénybevett közremiĺködők
magatartásźÉrt, és azért' hogy a beszerzési eljárást elnyert kivitelező a pźúyźuati kiíľasnak és a
megkötött kivitelezési szerződés taľtalmának megfelelően végezze el a munkálatokat.



I0. Zárő ľendelkezések
10.1. Felek a szerződés teljesítései során keletkezettvitźikatkĺjzvetlen tárgyalások során kísérlik

meg rendezni. A tĺárgyalások eredménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertźtrgy

értékétől fi.iggően bírósághoz foľdulnak.
10.2. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése hatáskönel és illetékességgel rendelkező

bíróság rendelkezése, vagy jogszabályvźitozźs folyán a későbbiekben érvénytelennek
bizon5rulna, ez a szerzł5dés további, az érvénýelenséggel nem érintett részeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az érvénýe|en szerződési rendelkezést az annak tarta|mźthoz

legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.
10.3. Je|en szerzndésben nem szabályozott kérdésekben _ többek között a szerződésszegés

jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűntetése - a Polgári Törvénykönyv és

az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadők

Jelen szeľződés készült 4 oldalon 6 egymássa| egyezó példányban, melyet a Felek elolvastak,
értelmeztek, és mint szerzódéses akaratukkal mindenben megegyezőt jővźthagyő|ag írtźk a|á.

Budapest, 201,3. szeptember ....

Megbízó
Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefu árosi onkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Jogi szempontból ellenje gy zem:
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbíásából

dľ. Mésár Erika
a|jegyző

Fedezet: ...... dátum: Budapest,2Ol3.

PénzĹigyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyuláné
p énzugy i ügy osztźiyv ezető

Megbízott
KISFALU Józsefuárosi

Y agy ongazdálkodó Korláto lt
Felelősségű Társaság

képviseletében
Kovács ottó

ugyvezető igazgatő


