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A Képviselő-testĺileti ülés időpontja: 20| 1 . július 21.
Előterjesĺő. Csete Zo|tánmb. cégvezeto lPtév9 Zrt.
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Az előterjesztés munkaterv szerinti
Előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt.,
Az előteqesztést előzetesen tźlrgya|ta: Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság

Tisztelt Képviselő.testiilet!

1. Előzmények

A Képviselő-testĺilęt a 36912009. (IX. 16.) sz. hattrozatáva| fogadta el az Európa Belvaľosa
Program előkészítésére és lebonyolításara vonatkoző megbizási szerződést, melyet Rév8 Zľt.
és Józsefuárosi onkormányzat 2009' október 22-én írt a|á. A sikeres pá|yźnatnak
köszönhetően Józsefuárosi onkormźnyzatz}l}. április 30-án kcithetett támogatási szęrzőďést
Pro Régió Nonpľofit Kft-vel, mint közreműk<idő szer:łezette| az Eurőpa Belvárosa Program
megvalósítźsára, A projektek megvalósítása jelenleg is zajlik, a kivitelezésekĺe vonatkozó
kozbeszerzések csúszása miatt a teljesítési véghatĺĺľidők módosítását kezdemény eúe ' az
önkormanyzat, ame|yet a Képviselő-testület 231l20I1 (V.19.) sz.hatźrozatáva| fogadott el. A
döntés ételmében a pľogram véghataľideje 20|1. augusztus I2-ró|, 20|2. július 31-re

módosul. A Program ütemezésének átalakítása szükségszeníen a Pľogram bonyolításĺĺhoz
kapcsol ódó e gyéb kötel ezettsé gek összh angba hozásźú i gényli.

2. Az Euľópa Belvárosa Program bonyolításálhoz kapcsolódó feladatok

Rév8 Zrt. azEurőpa Belviírosa Program bonyolítását a Képviselő-testtilet 36912009 (IX.16.)
sz. határozatáva| elfogadott, a felek źitall 2009. októbeľ 22-én aláíľt megbizási szerződés
alapján látja el.

A szeruődés három fő feladattípust hataĺoz meg, amelyek lefedik a projekt e|őkészítéséhez,
teljes könĺ lebonyolításához, és a program |ezźtrásźůloz elszámolásiíhoz szükséges valamennyi
tevékenységet.

2.1 Pľojekt előkészítés

A 2009. februar 24-én sztiletett

projektfejlesztési periódusban - a

projektfejlesztési útvonalterv a|apjan

első fordulós Bíráló Bizottsági döntést kĺjvető
248/2009. (VI. |7.) sz. határozattal módosított

_ Rév8 ĺjsszeállította a Palotarlegyed rehabilitációját
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cé|ző vég|eges pľojekttervet és kidolgozta az Eurőpa Belvárosa Program pályźnati anyagát,
ennek részeként:

o Elkészítette a Teljes Akcióteľiileti Tęrv (ATT) II. Fordulós anyagát'

o Kidolgozta a Kciltség-haszon elemzést (CBA) és véglegesítette a Program
költségvetését.

. Elr3készítette a Prograrn megvallrsításban együttmiĺködő paľtneľekkel kötött
Együttmfüödési megállapodásokat.

. osszeállította a teljes második fordulós pá|yázati dokumentációt (Teljes Akcióteruleti
Terv, pĄekt adatlap és mellékletei).

A feladatokat Rév8 határidőre teljesítette, amelyeket tinkormányzat a I4I5l2009. (VIII. 04.)

sz. GKKPEB hatźnozatában fosadott el.

Tervezési feladatok

A sikeres pźiyźzat. előfeltétele volt, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséig a
beruházásokhoz kapcsolódó engedélyes tervek, illetve valamennyi szükséges műszaki
dokumentáció rendelkęzésre álljon. Rév8 a pá|yźnat előkészítésének keretében a műszaki
dokumentációkat is elkészíte tte az al ábbiak szeľint:

Horánszky utca 13. épület (Diĺĺkcentrum) felújításanak építési engedélyezési terveinek
az e|készítése

o A G2 Belső-józsefuiáľosi szo|gáltatási k<iľnyezet kialakítása projektelem keretében

kialakítandó Vállakozásfejlesztési Kcizpont építési engedéIyezési terveinek elkészítése

o A disml|ágítás kiépítése pĄektelem 5 épületének (Bródy Sándor utca |9., Hoľánszky
utca 1., Hoľánszky utca l3., Mikszáth tér 2., Vas utca 16.) homlokzati đísni|éęítás
építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.

o Az önkormányzatnevében eljárva Rév8 lebonyolította az a|źhbi köZteľĹiletek útépítési,
felszíni vize|vezetési és kĺizvilágitási engedélyezési terveinek elkészítését:

ľĺĺ.ária utca Bródy Sándor utca - Lőľinc pap téľ közötti szakasz

Gyulai Pál utca Rakóczi út - Stĺíhly utca köztitti szakasz

Gyulai Pál utca Stáhly utca - Kőfaragő utca közĺitti szakasz,Kőfarugő utca Vas utca -
Gutenbeľg tér közötti szakasz

Horĺánszky utca Bródy Sĺíndor utca _ Krudy Gyula utca kcizötti szakasz

A feladatokat Megbízott hataridőľe teljesítette, amelyeket Megbízó a |41512009. (VIII. 04.)

sz. GKKPEB hatźlr ozatában elfo sadott'
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2.2 P r o jektmenedzs m ent

Rév8 a pľojekt végĺehajtásáét felelős menedzsmerú' szewezetként ellátja azEurőpaBelvĺĺrosa
Program megvalósításával kapcsolatos általános pľojektmenedzseri feladatokat, biztositja az
egyes alprogĺamok integráciőját, a projekt szewezését. Szeľződés szeľint Rév8 a
projektmenedzseń felađatokat 2009. október. 01-től, 18 hónapon át|átjae|.

Rév8 Zrt. pľoj ektrrrenedzseri feladatai :

Az Európa Belvĺĺľosa Programban megfogalmazott fe|adatok teljes könĺ megszervezése, az
önkoľmĺĺnyzat, az Irĺínyító Hatóság és a K<jzremfüödő Szewezet iránymutatása és döntései
a|apjźn, és az ezze| összefiiggő feladatok figyelemmel kísérése és ellenőrzése.

Az Európa Belvaľosa Program teljes könĺ kapcsolattaľtása, az információ rĺramlás biztosítása,
az önkormźnyzatĺa|, azIrźnyítő Hatósággal, a Közremúködő Szervezettel (Pro Régió NKft), a

hatóságokkal, a civil szereplőkkel, a lakossággal, összefoglalóan a progĺamban érdekelt
valamennyi szereplővel, paľtnerľel

Az onkormźnyzat képviseletében' nevében eljiírva egyedi megállapodások megkötése a
projekt megvďósításábaĺr résztvevő partnerekkel (szeľvezetekkel, vállalkozókkal'
szakértőkkel).

Az Európa Belviĺľosa Progľam megvalósítása soľán a hatályos jogszabályokban

meghatározott megfele|ó tájékonatás, beszámolás, adatszolgáltatás.

A Pľojekt vonatkozásában önkormtnyzat szźmára előíľt - a hatályos Európai Uniós és a
magyaÍ jogszabá|yok, a Projektre vonatkoző bérmely más egyéb ęlőírás á|ta|, a támogatási

szeruőđésben vállalt - monitoring elvarások teljesítésében közľemúkĺjdik, a teljesítéshez
szükséges dokumentumokat kellő időben előkészíti.

A program eredményes végrehajtástůloz szfüséges vertikális és horizontális kommunikációs
tevékenység összefogása.

Az Európa Belvĺĺrosa Pľogram költségvetésében meghatározott keretek betaľtása,

elszámolások készítése, a Kozreműködő SzervezetlIrányitő Hatóság fęlé. A Megbíző á|ta|

benyijtandó beszámolók, jelentések előkészítése, Kĺizremfüöđő Szewezet és az lrźnyitó
Hatóság által meghat áĺozotl. módon.

Kapcsolatban źi| akozbeszerzési törvény a|apján kiválasztott szállítókkal, kivitelezőve|' az
onkoľman y zatta| é s a P ľo gramban ré szt vevő táľs as házak tul aj dono sai val.

2.3 Lebonyolítás

Rév8 ZÍt., mint az Európa Belvarosa Program menedzsment szervezete végzi a hat
projektelem bonyolítási feladatait. A Program az a|ábbi projektelemekettarta|mazza:
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. Vl Egységes díszvĺIźĘítási rendszeľ kialakítása

o 01 Horánszky utca 13. fővĺáľosi védelem a|att á||ő épĹilet (Diákcentrum) felújítása,

funkcióváltása

o K1 Egységes gyalogos-vegyesforgalmúközterĺileti ľendszer kialakítása

o Gl Speciális piacok pľojekt

o G2 Belső-Józsefuarosi szo|gźitatási kömyezet kialakítása

o Pl Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása

A lebonyolítási feladatok soľiín Rév8 egyĹittmiĺködik a projektelem kapcsán jelentkező építési

kivitelezési munkfü lebonyolításában. Lebonyolítja a mtĺszaki ellenőri feladatokat ellátó
szakemberek kiválasńźsát és közremfüödik velfü. A műszaki ellenőr által elfogađott

teljesítési igazo|ást követően az e|végzett munkákat szakmailag źńveszi' Részt vesz a
szerződés mellékletét képezo Akcióteruletí Tervben ľészletesen meghatfuozott projektek teljes
könĺ lebonvolításában.

3. A szerzőďés módosítása

A2OO9. október 22-énke|t szerződés módosításával szükséges kezelni azElľőpaBelvaľosa
Program véghataľidejének móđosulását, illewe a Rév8 Zrt., mint menedzsment szervezet
fennakadás mentes feladatellátását.

A szerzőđés szerint,,Megbízott a projekt menedzseľi tevékenységeket 18 hónapon át, a

Progľam megvalósításáig ellátj a.,, Aprojektmenedzseri feladatokat Rév8 2009. október 1.től

|átja e|' az utolsó projektmenedzseľi díjra vonatkoző száĺr:Ja 20|1' maľcius 31-én keľĹilt

benyújtásra. 2011 áprilisától Rév8 a Progľamhoz kötődő projektmenedzseń feladatokat

đíjmentesen látja el.

A szerződés 3.2. pontja:

A szerzođés 3.2. pontjrának alábbi passzusát kiegészíteni szfüséges az a|ábbiak szerint:

,, Megbízott a projekt menedzseri tevékenységeket ] 8 hónapon ót, a Program megvalósítósáig
elláĺja',. Amennyiben a Program megvalósítása 18 hónapot meghaladĺí, a pľojekt
menedzseľi fe|adatokat Megbízott akkor is kiiteles ellátni a Projekt befejezéséig, ezért
Megbízottat tłibbletdíjazás - pľojektmenedzsment kii|tség címén. nem illeti meg.

Annak éľdekében, hogy RévS Zrt. fe|ađatait el tudja látni, a Pľogramhoz kapcsolódó
lebonyo lítási tevékenységek dijazását i s módo sítani sztiksé ges.

A szerződés 4.2.l pontja :

A Vl Egységes dísmilágítási rendszer kialakítása projektelem kapcsán a 2.3.I pontban

feĺsorolt lebonyolítási feladatok ellátásáért leszámlázható díj bruttó 700 000 Ft. Első
részszámla benyújtásóra a szerződés j.2 pontjában meghatározott feltételek szerinti
megkezdését követően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási költség 20%-a,
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bruttó 140 000 Ft. Második részszómĺą benyújtására a pľogramban szereplő épületek
dísniĺágításának kiépítésének, miiszaki ellenőr által igazolt 5}%o-os készĺ;ĺtségi foknndl van

lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 30%-a, bruttó 2]0 000 Ft' Megbízott a
lebonyolítási díj utolsó, a teljes lebonyolítási díj 50%-át kitevő részszámlájának benyújtására,

Ósszesen bruttó 350 000 Ft értékben a projeh ĺezórását követően válikjogosulttó.

Helyett,

A vl Egységes díszvilágítási rendszeľ kialakítása projektelem kapcsán a 2.3.l pontban
felsoro|t |ebonyolítási feladatok ellátásáért leszámlázhatő díj bruttĺí 700 000 Ft. Első
részszámla benyújtására a szerződés 3.2 pontjában meghatározott Íe|tételek szeľinti
megkezdését ktivetően van lehetőség' melynek méľtéke a teljes lebonyolítási kiiltség
20o/o-a, bľuttó 140 000 Ft. Második ľészszám|a2011. augusztus 01-től nyújtható be, ami
a lebonyolítási díj 70oÁ-a bruttó 490 000 Ft. Megbízott a lebonyolítási díj utolsĺó' a te|jes

lebonyolítási díj 10%-át kitevő részszám|áłjának benyújtásáľa, łisszesen bruttĺi 70 000 Ft
éľtékben a pľojekt |ezńrását kiivetően válik jogosulttá.

A szerződ|és 4.2.2 pontja:

Az o] Horánszĺql ] 3' sz. alatti épület felújítása és funkcióváltósa projehelem kapcsán a 2.2.2

pontban felsorolt lebonyolítási feladatok elĺátásáért leszámlózható díj bruttó 6 532 000 Ft.

Első részszómla benyújtására a szerződĺás 3.2 pontjában meghatározott feltételek szerinti
megkezdését követően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási kokség 20oń-a,

bruttó 1 30ő 400 Ft' Második részszómla benyújtásóra az épület mijszaki ellenőr által igazolt
szerkezetkész állapotában vąn lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 30%.a,

bruttó ] 959 600 Ft. Megbízott a lebonyolítási díj utolsó, a teljes lebonyolítási díi 50%-át

kitevő részszómlájónak benyújtására, osszesen bruttó 3 266 000 Ft értékben a projeh
lezórását kovetően válik j ogosulttá.

Helyett,

ĺz ol Hoľánszky 13. sz. alatti épület felrĺjítása és funkcióváItása projektelem kapcsán a

f.2.2 pontban felsorolt lebonyolítási feladatok ellátásáért |eszám|ánható díj bľuttó 6 532

000 Ft. Első részszámla benyújtásáľa a szerződ'és 3.2 pontjában meghatározott feltételek
szerinti megkezdését ktivetően van lehetőség' melynek méľtéke a teljes lebonyolítási
költség 20,/"-a, bľuttó 1 306 400 Ft. Második részszám|a 20||. augusztus 01-től
nyújtható be, melynek méľtéke a teljes lebonyolítási díj 70oÁ-a, bruttĺĺ 4 572 400 Ft.
Megbízott a lebonyolítási díj utolsĺí, 

^ teljes lebonyolítási díj 10o/o.áú kitevő
részszám|ájának benyújtására, łisszesen bruttó 653 200 Ft értékben a pľojekt |ezárását
ktivetően válik j ogosulttá.
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A szerződ,és 4.2.3 pontja:

A KI Egysĺźges glalogos veglesforgalmú közteriileti rendszer kialakítása projektelem knpcsán
a 2.2.3 pontban felsoľolt lebonyolítási feladatok ellátósáért leszámlázható díj bruttó 6. 000
000 Ft. EIső részszámĺa benyújtására ą szerződés j.2 pontjában meghatározott feltételek
szerinti megkezdését kôvetően van lehetősĺig, melynek méľtéke a teljes lebonyolítĺisi kökség
20oń-a, bľuttó 1 200 000 Ft. Második részszámla benyújtĺźsĺźra a Pľogramban szereplő
kozter.ületek miiszaki ellenőr által igazolt 50oń-os készültségi fokanál vąn ĺehetőség, melynek
mértéke a teljes lebonyolítási díj 30%-ą, bruttó ] 800 000 Ft. A lebonyolítási díj utoĺsó, a
teljes lebonyolítási díj 5}%-ĺit kitevő részszámlájának benylźjtásóra, összesen bruttó
3 000 000 Ft értékben a projeh lezárását kovetőenvólikjogosulttá.

Helyett,

A Kl Egységes gyalogos vegyesfoľgalmr'i kiizteľületi rendszeľ kialakítása projektelem
kapcsán a 2.2.3 pontban felsorolt lebonyolítási feladatok ellátásáéľt leszámlázhatő đíj
bľuttĺó 6.000 000 Ft. Első részszámla benyújtásáľa a szerződés 3.2 pontjában
meghatározott fe|tételek szerinti megkezdését ktivetően van lehetőség, melynek méľtéke
a teljes |ebonyolítási kiiltség 20"/o-a, bruttó 1 200 000 Ft. Második részszám|a 201|.
augusztus 01.tőI nyújthatĺó be, melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 70%.a, bľuttó
4 200 000 Ft. A lebonyolítási díj utolsĺi, a teljes lebonyolítási díj 10oÁ.át kitevő
részszám|áljának benyűjtásáľa, łisszesen bľuttó 600 000 Ft éľtékben a pľojekt |ezárását
kłivetően válik j ogosulttá.

A' szerződés 4.2.4 pontja:

A G1 Speciális piacok projekteĺem kapcsán a 2.2.4 pontban felsorolt lebonyolítási fetadatok
ellátásóért leszómlázható díj bruttó 750 000 Ft. EIső részszámla benyújtásóra a szerződés 3.2

pontjában meghatározott feltételek szerinti megkezdését kĺjvetően van lehetőség, melynek
mértéke a teljes lebonyolítási koltség 20oÁ-a, bruttó ]50000 Ft. Afennmaradó lebonyolítási
díjat, bruttó 600 000 Frot Megbízott a Projekt zórásáig eglenlő havi részletekben
számlázhatja le, az előző havi projekttevékenység beszámolójónak Vagyongazdálkodási
Irodának tĺ)rténő ĺeadásávaĺ, melyet a Vagyongazdálkodĺźsi lroda vezetője befogadott, és

igazolt.

Helyett

A Gl SpeciáIis piacok projektelem kapcsán a 2.2.4 pontban felsorolt lebonyolítási
feladatok e||átásáért |eszálm|ázható díj bľuttó 750 000 Ft. Első részszám|a benyújtására
a szerződés 3.2 pontjában meghatározott feltételek szeľinti megkezdését ktivetően van
lehetőség' melynek mértéke a teljes |ebonyolítási kiiltség 20oÁ-a, bľuttĺó 150 000 Ft. A
fennmaradĺí lebonyolítási díjra' bľuttó 600 000 Ft éľtékben Megbízott 201l. augusztus
01-től nyújthat be szám|át a Pľojekt beszámolójának Vagyongazdálkodási lrodának
ttirténő leadásával, melyet a Vagyongazdáikodálsi Iroda vezetője befogadott, és igazolt.
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A szerződés 4.2.5 pontja:

A G2 Belső-józsefvárosi szolgáltatósi környezet kialakítása projekteĺem knpcsán a 2.2.5
pontban felsorolt lebonyolítási feladatok eĺ,látásaéľt leszámlázható díj bruttó 2 550 000 Ft.
Első részszámla benyújtására a szerződés 3.2 pontjában meghatározou feltételek szerinti
megkezdését ktjvetően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási költség 20oń-a,

bruttó 510000 Ft. Másodikrészszámla benyújtĺźsára ą HorónszlE utca ]3. sz. alatti épüĺet
műszaki ellenőr óltal igazolt szerkezetkész allapotaban van lehetĺjség, melynek mértéke a
teljes lebonyolítási díj 30oń-a, bruttó 765 000 Ft. Megbízott a lebonyolítósi díj utolsó, a teljes
lebonyolítási díj 50%-ót kitevő részszómlójĺźnak benyújtósára, összesen bruttó ] 275 000 Ft
értékben a projeh lezárását kovetően válikjogosulttá.

Helyett,

^ 
G2 Belső.jĺózsefváľosi szo|gźitatálsi köľnyezet kialakítása pľojektelem kapcsán a 2.2.5

pontban felsoľolt lebonyolítási feladatok ellátásáéľt leszámlázhatő díj bľuttó 2 550 000
Ft. Első részszźlm|a benyújtásáÍa 

^ 
szerződés 3.2 pontjában meghatározott feltételek

szeľinti megkezdését kiivetően van lehetőség, melynek méľtéke a teljes lebonyolítási
kiiltség 20o/o.a, bruttĺó 510 000 Ft. Második ľészszám|a 20t|.. augusztus 01-től nyújtható
be, melynek mértéke a teljes lebonyólítási díj 70%.a, bruttó 1 785 000 Ft. Megbízott a
lebonyolítási díj utolsó, a teljes lebonyolítási díj 10o/o.őú kitevő részszám|ájának
benyújtásáľa, łisszesen bľuttó 255 000 Ft éľtékben a projekt |ezárását követően válik
jogosulttá.

A' szerződés 4.2.6 pontja:

A P] Identitós erősítő programok kialakítása projehelem kapcsán a 2.2.6 pontbanfelsorolt
ĺebonyolítási feladatok ellótásóért leszámlózható díj bruttó 740 000 Ft. Első részszómla
benyújtására a szerződés 3.2 pontjában meghatdrozou feltételek szerinti megkezdését

kôvetően van lehetőség, melynek mértiéke a teljes lebonyolítási koltség 20oń-a, bruttó 148 000
Ft' A fennmaradó lebonyolítási díjat, bruttó 592 000 Ft-ot Megbízott a Projekt zárásáig
egyenlő havi részletekben számlázhatja le, az előző havi projehtevékenység beszámolójának
Vag,longazdólkodási lrodĺźnak történő leadásával, melyet a Vaglongazdĺźlkodósi lroda
vezetője befogadott, és igazolt'

Helyett,

A Pl ldentitás erősítő programok kialakítása pľojektelem kapcsán a 2.2.6 pontban
felsoľolt lebonyolítási feladatok ellátásáért |eszálm|ázhatő díj bruttó 740 000 Ft. Első
részszám|a benyújtására a szerződés 3.2 pontjában meghatáľozott fe|tételek szerinti
megkezdését ktivetően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási kiiltség
20o/o-a, bruttó 148 000 Ft. Második részszámla 2011. augusztus 01.től nyújtható be,

melynek méľtéke a teljes lebonyolítási díj 70%o.a, bruttó 518 000 Ft. Megbízott a
lebonyolítási díj uto|só, a teljes |ebonyolítási díi tUo/o-áLt kitevő részszám|áljának
benyújtásáľa, łisszesen bruttĺí 74 000 Ft értékben a projekt |ezárását követően válik
jogosulttá.
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az alábbi hatźrozatijavaslatsoľt
elfogadni szíveskedj en.

IJatá,ľozati javaslatok

A Képviselíĺ.testůi|et úgy diint' hogy

1.) elfogadja jelen előteľjesztés mellék|etét képező Jőzsefválľosi onkormányzat és

Rév8 Zrt. kiizött Euľĺipa Belváľosa Budapest Program tá'ľgyá.ň,an kiĺtiitt
Me gbízásĺ Szerződ és |. sz. szerződésmĺídos itását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: azonrla|

2.) Felkéľi a polgármesteľt az|.pont szeľinti szeľződésmódosítás a|áírására

Felelős: polgáľmester
Hataridő: z}I|.július 31. :

Budapest, 20ll.junius 23.

Csete Zoltáĺ
mb. cégvezetłS /P':év8 Zrt

Törvényességi szempontból ellen orine

/, /upł,. ť"* t
Dľ. Mészĺĺr Erika 
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Jegyzothelyettesítő a|jegyző /
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Európa Belvárosa Budapest Program

Megbízási Szerződés

1 . sz. szerzodésmódosítás

amely tétrejött egyrészrő[ Budapest Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross

u. 65-67. statisztikai számjele: 155080097511-321-01, adószáma: 155 08 009.z-4z,

képviseli: Dr. Kocsis Máté potgármester), mint megbíző - (a továbbiakban Megbízó),

másrészrő[

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkłjrűen Működő
Részvénytársaság (1084 Budapest, Mátyás tér 15., cégjegyzékszáma: 01-10.043548,

adószáma: 1zf93005-z.4?., statisztikai számjete: 1zf93005.74?0-114-01, képviseli:

....... igazgatóság etnöke és igazgatósági tag) megbízott, (a
továbbiakban, Megbízott; Megbízó és Megbízott a továbbiakban egyÜttesen: Felek).

között a mai napon és helyen az atábbi feltételekkel:

1. Előzmények

?oog. október ff-én Felek között megbízási szerzodé:s jött tétre a Budapest Józsefváros

Európa Be[városa Program megvalósítására a Budapest Józsefváros onkormányzat
Képvisető-testÜletének 23 / 2009 . (|X. 25. ) számú határozata atapj án'

2. A Megbízási Szerződés módosítása

Budapest Józsefváros onkormányzat Képviset<í-testÜletének ....... számú határozata atapján

Fetek fenti Megbízási Szerződést az atábbiak szerint módosítják.

2.1. A Megbízási szerződés 3.2. pontjának kiegészítése

Felek a szerzódés 3.2. pontját atábbiak szerint egészítik ki:

Eredeti 3.2. pont.

,,lÄegbízott a projekt menedzseri tevékenységeket 18 hónapon ót, a Program

m e gva Iósí tósái g e I lótj a,, .

Kiegészített 3.2. pont.

Megbízott a projekt menedzseri tevékenységeket ĺ8 hónapon át, a Program

megvalósításáig etlátja. Amennyiben a Program megvalósítása í 8 hónapot meghaladó, a
projekt menedzseri feladatokat Megbízott akkor is köteles ellátni a Projekt
befejezéséig, ezért Megbízottat többtetdíjazás. projektmenedzsment költség címén -
nem illet meg.
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z.2. A Megbízási Szerződés 4.f.1 pontjának módosítása

Felek a szerződés 4.2.1. pontját atábbiak szeńnt módosítják:

Eredeti 4.7.1. pont.

A Vl Egységes díszvilógítási rendszer kialakítósa projektelem kapcsón a 2.3.1 pontban

felsorolt lebonyolítósi feladatok ellótásáért leszámlózható díj bruttó 700 000 Ft. Első
részszámla benyújtásóra a szerződés 3.2 pontjában meghatározott feltételek szerinti
megkezdését követően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítósi költség 20%-

a, bruttó 140 000 Ft. tł1ásodik részszómla benyújtásóra o programban szereplo épüIetek
díszvilógításónak kiépítésének, mÍiszaki ellenór áItal igazolt 50%-os készültségi fokánáI
van lehetoség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 30%-a, bruttó 210 000 Ft.
lł1egbízott a lebonyolítósi díj utolsó, a te|jes lebonyolítási díj 50%-át kitevő
részszámlájának benyújtósóra, összesen bruttó 350 000 Ft értékben a projekt lezárását
követően vóli k jogosu lttó.

Módosított 4.2.1 . pont

A V1 Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása projektelem kapcsán a 2.3.í pontban
felsorolt lebonyolítási feladatok etlátásáért leszámtázható díj bruttó 700 000 Ft" Etső

részszámla benyújtásáÍa a szerződés 3.2 pontjában meghatározott feltételek szerinti
megkezdését követően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási költség
20%.a, bruttó ĺ40000 Ft. Második részszámla 201ĺ. augusztus 0í-tőt nyújtható be,
ami a lebonyolítási díj 7o%-a bruttó 490 000 Ft. Megbízott a lebonyolítási díj utolsó, a
teljes lebonyolítási díj 1o%-át kitevő részszámlájának benyújtására, összesen bruttó 70
000 Ft értékben a projekt lezárását követően vátik jogosulttá.

2.3. A Megbízási Szerződés 4.2.2. pontjának módosítása

Felek a szerzódés 4.7.7. pontját atábbiak szerint módosítják:

Eredeti 4.2.7. pont.

Az oĺ Horónszky 13. sz. ałatti épi')Iet felújítósa és funkcióváItósa projektelem kapcsán a
2.2.2 pontban felsorolt lebonyolítósi feladatok ellótósóért leszámlózható díj bruttó 6 532

000 Ft. EIső részszámla benyĹljtására a szerződés 3.2 pontjában meghatározott feltételek
szerinti megkezdését követően van lehetoség, melynek mértéke a teljes lebonyolítósi
köItség 20%-a, bruttó 1 306 400 Ft. łvtásodik részszómla beny(ljtasóra az épüIet műszaki
ellenőr óltal igazolt szerkezetkész óllapotában van lehetőség, melynek mértéke a teljes
Iebonyolítási díj 30%-a, bruttó 1 959 600 Ft. tłIegbízott a lebonyolítósi díj utolsó, a teljes
IebonyoIítási díj 50%.át kitevő részszómlójónak beny(ljtásóra, összesen bruttó 3 266 000 Ft
értékben a projekt lezórását követően válik jogosulttó.

Módosított 4.2.2. pont

ĺz ol Horánszky 13. sz. alatti épütet felújítása és funkcióváltása projektelem kapcsán
a f.f.2 pontban felsorolt lebonyolítási feladatok etlátásáért leszámlázható díj bruttó
6 53z 000 Ft. Első részszámla benyújtására a szerződés 3.2 pontjában meghatározott
feltételek szerinti megkezdését követően Van lehetőség, melynek mértéke a teljes
lebonyolítási költség 2o%-a, bruttó í 306 400 Ft. Második részszámla 2.011. augusztus
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0í.től nyújtható be, melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 7o%-a, bruttó 4 57z
400 Ft. Megbízott a lebonyolítási díj utolsó, a teljes lebonyolítási díj 1o%-át kitevő
részszámlájának benyújtására, összesen bruttó 653 ?.oo Ft értékben a projekt
lezárását követően válik jogosulttá.

z.4. A Megbízási Szerződés 4.2.3. pontjának módosítása

Fetek a szerződés 4.2.3. pontját atábbĺak szeńnt módosítják:

Eredeti 4.2.3. pont.

A KI Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterüIeti rendszer kialakítóso projektelem
kapcsón a 2.2.3 pontban felsorolt lebonyolítási feladatok ellótósáért leszómlózható díj
bruttó 6.000 000 Ft. Első részszámla beny(ljtósóra a szerződés 3.2 pontjában
meghatórozott feltételek szerinti megkezdését kovetően van lehetőség, melynek mértéke
a teljes lebonyolítási költség 20%-a, bruttó 1 200 000 Ft. tłĺásodik részszámla benyĹljtósára
a Programban szerepló közterüIetek mĹjszaki ellenőr által igazolt 50%-os készültségi

fokónóI van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 30%-a, bruttó 1 800 000
Ft. A lebonyolítósi díj utolsó, a teljes lebonyolítási díj 50%-ót kitevő részszámlójának
benyújtisára, összesen bruttó 3 000 000 Ft értékben a projekt lezórásót követően vóIik
jogosiulttá 

'

Módosított 4.2.3. pont

A Kí Egységes gyalogos Vegyesforgalmú közterÜleti rendszer kialakítása projektelem
kapcsán a 2.f.3 pontban felsorolt lebonyolítási feladatok ellátásáért leszámlázható díj
bruttó 6. 000 000 Ft. Első részszámla benyújtására a szerződés 3.?. pontjában
meghatározott feltételek szerinti megkezdését követően van lehetőség, melynek
mértéke a teljes lebonyolítási költség Ao%-a, bruttó 1 zoo 000 Ft. Második részszámla
zo11. augusztus 0ĺ -tőt nyújtható be, melynek mértéke a teljes lebonyolítási dij 7o%-a,
bruttó 4 zoo 000 Ft. A lebonyotítási díj utolsó, a teljes lebonyotítási díj 1o%.át kitevő
részszámlájának benyújtására, összesen bruttó 600 000 Ft értékben a projekt
lezárását követően válik jogosulttá.

2.5. A Megbízási Szerződés 4.2.4. pontjának módosítása

Felek a szerződés 4.7.4. pontját atábbiak szerint módosítják:

Eredeti 4.2.4. pont.

A G1 Speciólis piacok projektelem kapcsán a 2.2.4 pontban felsorolt lebonyolítósi

feladatok ellótósóért leszámlózható díj bruttó 750 000 Ft. Elscj részszómla benyújtásara a
szerződés 3.2 pontjában meghatórozott feltételek szerinti megkezdését követően van

lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási köItség 20%-a, bruttó 150 000 Ft. A
fennmaradó lebonyolítási díjat, bruttó 600 000 Ft-ot Megbízott a Projekt zórásóig egyenlő
havi részletekben szómlózhatja Ie, az eloző havi projekttevékenység beszamolójának
Vagyongazdálkodási lrodának történő leadósóval, melyet a VagyongazdáIkodósi lroda
vezetóje befogadott, és igazolt.
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Módosított 4.f.4. pont

A Gí Speciális piacok projektelem kapcsán a 2.f.4 pontban felsorolt lebonyolítási
feladatok eltátásáért leszámlázható díj bruttó 750 000 Ft. Etső részszámla benyújtására
a szerződés 3.2 pontjában meghatározott feĺtételek szerinti megkezdését követően
van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási költség Ao%-a, bruttó í 50 000
Ft. A fennmaradó lebonyolítási díjra, bruttó 600000 Ft értékben Megbízott 2011.
augusztus 0í-tőt nyújthat be számlát a Projekt beszámolójának Vagyongazdálkodási
lrodának történő leadásával, melyet a Vagyongazdálkodási lroda vezetője befogadott,
és igazolt.

2.6. A Megbízási Szerződés 4.2.5. pontjának módosítása

Felek a szerzódés 4.f .5. pontját atábbiak szeńnt módosítják:

Eredeti 4.2.5. pont.

A G2 Belső.józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítósa projektelem kapcsón a 2.2.5
pontban felsorolt lebonyolítási feladatok ellátásáért leszómlózható díj bruttó 2 550 000

Ft. EIső részszómla benyújtásóro a szerződés 3.2 pontjóban meghatározott feltételek
szerinti megkezdését kijvetően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási
köItség 20%.a, bruttó 510 000 Ft. tł1ásodik részszámla beny(ljtásóra a Horánszky utca 13.

sz. alatti épüIet m(iszaki ellenőr óItaI igazolt szerkezetkész állapotában van lehetőség,

melynek mértéke a teljes lebonyolítósi díj. 30%-a, bruttó 765 000 Ft. lv\egbízott a
lebonyotítási díj utolsó, a teljes lebonyo|Iítási díj 50%-ót kitevő részszámtójának

benyújtósára, összesen bruttó 1 275 000 Ft értékben a projekt lezárását követően vóIik
jogosulttó

Módosított 4.2.5. pont

A G2 Betső.józsefvárosi szolgáltatási környezet kiatakítása projektelem kapcsán .a 2.f.5
pontban felsorolt lebonyolítási feladatok etlátásáért leszámlázható díj bruttó 2 550 000
Ft. Első részszámla benyújtására a szerződés 3.2 pontjában meghatározott feltételek
szerinti megkezdését követően Van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási
köttség Ło%-a, bruttó 510 000 Ft. Második részszámla 20í1. augusztus 0ĺ-től nyújtható
be, melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 7o%.a, bruttó 1 785 000 Ft. Megbízott a
lebonyolítási díj utolsó, a teljes lebonyolítási díj 1o%-át kitevő részszámlájának
benyújtására, összesen bruttó 255 000 Ft értékben a projekt lezárását követően válik
jogosulttá.

2.7. A Megbízási Szerződés 4.2.6. pontjának módosítása

Fetek a szerzódés 4.f .6. pontját atábbiak szerint módosítják:

Eredeti 4.f.6. pont.

A P1 ldentitás erősítő programok kialakítása projektelem kapcsón a 2.2.6 pontban

felsorolt lebonyolítási feladatok ellótásáért leszómlózható díj bruttó 740 000 Ft. EIso

részszómla beny(ljtósóra a szerződés 3.2 pontjóban meghatározott feltételek szerinti
megkezdését követően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítósi köItség 20%-

a, bruttó 148 000 Ft. A fennmarado lebonyolítási díjat, bruttó 592 000 Ft-ot lv\egbízott a

Projekt zórásáig egyenlo havi részletekben számlázhatja Ie, az elozo havi
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projekttevékenység beszómolójónak VagyongazdóIkodási lrodónak tijrténő leadásóval,
melyet a VagyongazdóIkodási lroda vezetője befogadott, és igazolt.

Módosított 4.?.6. pont

A Pí ldentitás erősítő programok kialakítása projektelem kapcsán a 2.2.6 pontban
felsorolt lebonyolítási feladatok etlátásáért leszámlázható díj bruttó 74o ooo Ft. Első
részszámla benyújtására a szerződés 3.2 pontjában meghatározott feltételek szerinti
megkezdését kłivetően van lehetőség, melynek mértéke a teljes lebonyolítási költség
}o%-a, bruttó ĺ48 000 Ft. Második részszámla 201í. augusztus Oĺ-től nyújtható be,
melynek mértéke a teljes lebonyolítási díj 7o%-a, bruttó 518 000 Ft. Megbízott a
lebonyolítási díj utolsó, a teljes lebonyolítási díj 1o%-át kitevő részszámlájának
benyújtására, łisszesen bruttó 74 00o Ft értékben a projekt lezárását követően válik
jogosulttá.

3. Egyebek

Az, 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítás atáírásátót jelen
szerződésmódosítással egyÜtt érvényes. Az eredeti szerződés jelen módosítássat nem

érintett részei változatlanok.

Budapest, 201 1

Dr. Kocsis Máté

Polgármester
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