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Táľgy: Javas|at a ,,A megr'ijuló Teleki Lász|ő téren létesítendő gľóf Te|eki Lász|ő életét és a téľ ttiľté-
netét bemutató emlékhe|y kialakítása'' fárgyú, Mészáros Attila mĺĺvéssze| ki'tiitt szerződés módosítá-
sáľa.

Előterjesztő: Fernezelý Gergely Váľosfejlesztési és FoépítésziltJgyosztá|y,ugyosztáiyvezetłS
Készítette: Annus Viktor, Kemper Zsombor
A napirendet nýlvános ülésen kelltáľgyalni.
A döntés elfogađásához egyszeru szavazattobbség szfüséges.
Melléklet: 1. sz. mellékletfe|hasznźl|ási szerzodés 1. számú módosítasa

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormĺínyzat Képviselő-tęstiilete a 3f9l2\If. (x.04.) hatáľo.
zatálban döntött aľról, hogy pá|yźnatot nýjt be Magdolna Negyed Program III. (továbbiakban MNPIII.)
címmel a KMOP-5.1 .IlB-12 projekt keretein belül.

A projekt ńszétképezi a (K1/1) Teleki Lźsz|ő tér (Népszínhánutca és Fiumei út közötti zöldterület rehabili.
táciőja, amelynek eleme többek között az itt elhelyezendő szobor együttes |étrehozása, mely gróf Teleki
Lász|ő életét és a tér múltját ismerteti me9az emberekkel. A Kęviselő.testtilet af77/2013 (VII.17.) szźlmÍl
hatźrozatźtban döntott a gľóf Teleki Lász|ő élętét és a tér tĺirténetét bemutató emlékÍrely kialakítasaľa irányu.
1ó képzoművészeti pźiyźnati felhívásľól' Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzatKépvi-
selő- testtiletének34512013. (Ix. 18.) számú határozatźtban döntött aképzőmuvészetipźiyźnat nyerteséről,
mely pá|yázat nyertese Mészáros Attila művész lett, ez a|apjźn a VIII. keľületi onkormányzat és a Művész
között 2013. november 5. napján felhasználási szerződés jött létľe az emlélĺfiely megvalósítźsatźrgyźtban.

II. A beteľjesztés indoka

Az MNPIII. K1/1 Teleki Lászlő tér ręhabilitźrciőja projektelem kivitelezését a Yźrosgazdálkođási és Pénz-
ĺigý Bizotts ág |49l2O14 (II.24.) számű döntése a|apjén a zÖrB Kft. (1 1 19. Budapest Than Károly utca 3-
5) végzi. A Józsefuárosi onkormányzat és a ZoFE Kft. között 2014. március 24-én megkötött véi|a|kozási
szerzcĺdésben rögzitett (fix) teljesítési határidő 20i4. auguszťus 31. A Mészáros Attila szobrászművésszel
2013. november 5-én kötött felhaszná|äsi szerződésben a műalkotások helyszínľe szá||itásźtnak és elhelyezé-
sének határideje2014. július 31. napja' Mivel a mualkotások szállítasának és elhelyezésének hatáľideje a
kivitelező Z0FE, Kft. által etvégzett munka teljesítését követoen cé|szeríj, ezért sztikséges az eredeti szerző-
dés határidejének módosítása.

ilI. Tényá||ási adatok

Mészáľos Attila szobľászművésszel, a gľóf Teleki László életét és a tér történetét bemutató emlékÍrely kiala-
kltásźra vonatkozó felhasználási szeruődés 2013. novembeľ 5-én keľült megkötésre. A Teleki Lász|ő tér
teljes rehabi|itáciőjára irányuló közbeszerzési felhívás megindításara, illetve ennek alapján a nyertes aján|at-
tevővel (ZOFE Kft.) a vźi|a|kozői szerződés megkötésére csak hónapolĺkal ezután, 20|4. március f4-én
került sor. Mivel a szerződésbęn foglaltak szerint a tér kivitelezésének véghatándeje f0I4' augusztus 31.
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napja, a szobrok elhelyezése és helyszínĺe szźilítźsärapedig csak közvetlenüt azopB Kft. által végzett kivi-
telezés teljesítése előtt nýlik lehetőség, ezéľt sztikséges a szobrászmÍivésszel kötött felhasznźiási szerzőďés
hatráridejének módosítása.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Fentiek alapján szükséges a Mészáros Attila szobrászmúvésszel kötött felhasznźiäsi szerződés 4.2.pontjának
módosítása az alátbbiak szerint:

,,4. A teljesítés időtaľtama, a szerződés módosítása és megszÍintetése

4.2. ASzerződő Felek megállapodnak, hogy a műalkotás helyszínľe szállíĺísának és elhelyezésének befe.
jezési hataideje 2 0 1 4' július 3 ].,,

Helyette felvéte|re keľül az alábbi sziiveg:

,,4. A teljesítés időtartama, a szerzódés módosítása és megszĺintetése

4.2. ASzeruodő Felek megállapodnak, hogy a műalkotás helyszínľe szállíLísának és elhelyezésének befe-
jezési határideje 2014. szeptember 10.',

v. Döntés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés cé|ja a műalkotások épségének megóvása, és elhelyezésének megoldása addig az időpontig, amíg a
Teleki Lász|ő teren zaj|ő munkálatok a szobrok fogadásának megfelelo stádiumába érnek. A döntés pénz-
ügý fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság hatásköre a Budapest Fováros VIII. keriilet Józsefuárosi on-
kormányzat Képviselőtestiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatźtrő| sző|ő 2512013. (v.27.)
önkormányzati rendeletének 1.1.3. pontján alapul, amelynek értelmében a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt kĺizbeszerzési ügyekben az e|jźlrás megindításáról, eľedmény megállapíĺásáróL, beszeruési
ügyekben az eredmény megá||apítiásáľól, bármely önkormányzati szerződés megkötéséľól, módosításérő|,
megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és ak.lzźrő|agos képviselőtestÍileti hatáskort.

Kéremaza|ttbbihatźtrozati javaslatelfogadását'

HATÁRozATI JAVAsLAT

AYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Mészáros Attila szobľászművésszel az MNP III. Teleki Lász|ő téľ ľehabilitáciőjának kivitelezés-
éhez kapcsolódó ,,gróf Teleki Lźsz(ő életét és a tér történetét bemutató emlélfiely kialakítása'' tar-
gyű2013. november 5-én kötött felhasználási szerződés 4.2. pontjátaz a|źtbbiak szerint módosída:

módosított 4.2.poĺt

A Szerződo Felek megállapodnak, hogy a műalkotás helyszínĺe szállításának és elhelyezésének be-
fejezési határideje 2014' szeptembęľ 10.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. julius 21.

2. felkéri a polgármestert a felhaszná|ási szerzódés módosításának a|áírásźra.
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Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2014. július 28.

A döntés végrehajtÁsétt végzó szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Vaľosfejlesztési és Főépítészi Ügy-
osztźiy, Rév8 Zrt.

Budapest, 2014. július 14.
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