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a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. augusztus 28-i üléséľe

Táľgy: Javaslat az MNPIII keľetében az łinkoľmányzati tulajdonban Iévő lakóépiiletek és lalcĺsok
felúj ítási m u n lcĺih oz kapcsolódó tulaj donosĺ döntések meghozata|ár a

Előterjesztő: Csete Zo|tánmb. cégvezeto, Rév8 Zrt.

Készítette: Rév8 Zrt.

A napirendet nyílt tilésen kell trírgyalni.

A döntés e l fo gadás áh o z e gy szer í1 szav azattöbbs é g s züks é ges.

Melléklet: Vállalkozrísi szerzódés I. számű módosítása

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

2013. január 30-án aIáirásra került a ,,Budapest-Józsefuáros' Magdolna Negyed Progľam III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII) (azonosítő szám: KMoP-s.l'llB-|2-k-20I2-0001) megvalósításáľa irányuló Támogatási
Szerződés a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesaési Ügynök-
ség, mint tźtmogatő képviseletében eljáró Pro Regio Kozép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonpľofit Kö,zhasznú Koľlátolt Felelősségú Társaság kcjzött.

Az MNPIII projekt keretében az ,,Euoĺlkormányzati tulajdonban |évo bérházak felújítása'' projektelem pá-
|yázat szerinti felújításainak lebonyolítását követoen a támogatásból megmaradó maradványosszegek fel-
hasznźiása éľdekében a Képviselo-testĹilet 13712014. (VI.25.) számúhatározatával döntött aTámogatźsi
Szeruődés módosítlísáról, amely keľetében a műszaki tartalom kibővtilt.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 4I2/2015.(v.04.) sz. határozatában döntott a ,,Vállalkozási
szerződés keľetében ,'Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Progľam III'' keľetében önkoľmányzaÍi |akő-
épületek és lakások felújítása a KMOP-5.1.1lB-12-k-2012-0001'' projekthez kapcsolódóan kozbeszerzési
eljárás megindításárőI' Az eljáľást megindító felhívás aKózbeszerzési Ertesítőben755312015 iktatószámmal
jelent meg 20| 5.05.06-án,

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a847lf0l5.(Vm.14.) sz.hatfuozatában döntott akozbeszerzési
eljárás eľedményérol, amely a|apján az I-8. ľészek esetében avźi\a|kozási szerzodés a nyertes ajánlattevővel
aláirásra került.

E n g edmény e zé s t udomds ul v étele

A kivitelezést végző Bástya Millenium Zrt. je|ezte,hogy az |. , 6.,7. és 8. részek esetében a teljes vállalko-
zői díj, az 5' rész esetében az elszźtmo|ható összeg erejéig - a teljesítés fiiggvényében kiáIlított szÁm\ákra és
előlegigénylésre _ vonatkozóan é|ne az engedményezés (faktorálas) lehetőségével.

Részek Nettó
aiánlati ár

Saját
foľľás Támogatás

Támogatással
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I
Baueľ Sándor
utca I 1.

10 543 s90 10 s43 s90 l3 390 3s9 13 390 3s9



f
Karácsony
Sándor utca
22.

4 791 375 Át '791 375 6 085 046

aJ
Kisfuvaros
utca 8.

7 08f 0r3 7 082 0r3 8 994 rs1

4 LĄzautca34. 7 957 770 7 957 770 10 106 368

5 Lujzautcaf2. 23 709 566 8 986 s20 t4 7f3 046 18 698 268 18 698 268

6
Magdolna
ttca 47.

20 998 127 20 998 1f7 f6 667 621 26 667 621

7
Magdolna
utcalf.-20. 11 070 298 rr 070 298 14 0s9 278 14 059 f78

8 Lakások fI 861 250 2 615 382 19 245 868 f4 44f 252 24 44f f52
Osszesen 108 013 989 11 601 902 96 41f 087 t22 443 350 97 257 780

Az engedményezésre az Eurőpai Uniós támogatás e|számolásának szabá|yai, többek között az egységes
mtĺködési kézikonyvrő| sző|ő f6l20|f' (X' f4.) NFM utasítas 209. $ (4) bekezdése és a vállalkozási szerzo-
dés is lehetőséget biztosít.

A megkötött vállalkozási szerződés a|apján, abérházak kivitelezése során elvégzett munkák igazo|t teljesíté-
sének fiiggvényében a vá||a|koző számźlra részszám|źtzLási lehetőség biaosított. Az engedményezés
(faktorálás) során a vá||alkoző,likviditrási helyzetének optimális szinten tartása érdekében, eIadja a szám|a-
kovetelését egy harmadik személynek (faktorcégnek) azonnali ťĺzetés mellett.

Jelen esetben eZ a^jelenti, hogy a Bástya Millenium Zrt., mint a szerződéses feltételek teljesítése értelmé-
ben a vállalkozői dijjogosultja, engedményezési szerzőďést kot a faktoľcéggel, aki mege\ó|egezi számára az
adott havi igazo|t teljesítés a|apján kiállított részszźtm|tlkon szereplő összeget és ezÍ. követően a faktorcég
lesz a követelés jogosultja.

A Ptk. 6:l98. $ alapján az e|ő|eg igénylésekor, valamint arész és végteljesítéskor a Vállalkozó (engedmé-

nyező) aPtk, 6:197. $ (1) bekezdése a\apján a kötelezettet (onkormányzat) az engedményezésrő| az enged-
ményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve írásban értesíteni (faktorálási értesíto), ame-
lyet minden egyes elolegigénylés, és számla esetében külön-külön az Önkormányzatnak elfogadó nyilatko-
zatta| szijks éges be fo gadn i.

Budapest Fováros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormanyzatnak, mint az MNP III projekt Kedvezményezett.
jének és a fennálló követeléssel (szÁm|a kifizetésével) szembeni kötelezettjének' nyilatkoznia kell arról,
hogy tudomásul veszi az engedményezés tényét, ezá|tala Kozreműködő Szervezet felé benyújtásra keľülo,
érintett szám|ák és előlegigénylés összegéttntalmaző kifizetési kérelemben a faktorcég szám|áját_ a Bástya
Millenium Zrt-ve| kötött engedményezési szerződésrik értelmében _ jelöli meg a vállalkozói díj folyósításá-
nak célszámlájaként.

Engedményezésre apáIyázat keretében van lehetoség a Támogatási Szeľződés módosítas a|áirását követően,
ennek elozetes egyeńetését a projektmenedzser elvégeńe' Mivel az engedményeznikivánÍ,teljes vállalkozói
díj nem haladja meg a 100 millió foľintot, ezért. a Józsefuárosi onkormányzaÍ vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szől'ő 6612013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. (l) $ c) pontja szeľint a
döntés a Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hataskörébe tarÍozik.

A vdllalkozlźsÍ szerződés 1. sz módosítdsa

Megľendelő rogziti, hogy a Budapest Főváros VIII' kerület Józsefváľosi Önkormányzat Képviselo-testĺilet
131/f0I5.(vI.04.) számú határozataa|apján a pľojekt flzikai befejezési határidejének 2015. augusztus 30-ról
2015. október l5-re toľténő módosítása éľdekében kéľelmet nyujtott be a Közreműködo Szervezetfelé, a
Támosatási Szerződés módosításának a|áirása folvamatban van.



A véi|alkozćtsi szerzodést az onkormányzat a nyeľtes ajánlattevővel 2015. augusztus f5-én a|źtirta. A vállal.
kozási szeľződés 8.15. pontjában a Kbt. 125. $ (10) bekezdése alapján Megrendelő rogzítette, hogy ameny-
nyiben Megľende1o áItal' az eljárás megindítását megelőzően benýjtott Támogatasi szerzóđés módosítása
elfogadásľa kerül, akkor a teljesítés véghatárideje augusztus 30. helyett október 15-ére módosítható. A hi-
vatkozott jogszabá|yi rendelkezés alapjźn ebben az esetben Megrendelő a szerződés 8.14. pontjában hivat-
kozott rendelkezés vizsgźtLata nélktil jogosult a szerzodés módosítására.

A Regionális Fejlesztési operatív Programok Irányítő Hatósága a hatándó módosítĺáshoz hozzájźlru|ását
adta, ami alapján aTámogatttsi Szerződés módosításának aláirását kĺjvetően aváI|a|kozási szerződés 4.l.
pontjában szereplő végső teljesítési hatarido 2015. októbeľ l5-re módosítható.

II. Á beteľjesztés indoka

Az engedményezés tényének tudomásul vétele miatt sztikséges a Bizottság döntése. A Támogatźtsi szerző-
désben vállalt kötelezettség teljesítés érdekében a kivitelezési munkálatok teljesköru elvégzése céIjábő| a
vállalkozlási szerzodés módosításának elfogadása sztikséges a teljesítési hatarido módosítása tárgyában,
amely a Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. Döntés célja, pénzügyi hatása

A projektelem kivitelezési munkái Európai Uniós támogatásból valósulnak meg Az engedményezés az on-
kormányzaÍnak t<jbbletkiadással nem jár, pénzugyi fedezetet nem igényel.

A d<jntés célją hogy a szerződésmódosítás lehetővé tegye a kivitelezés megvalósítását az aján|at szeľinti
dijazás mellett. Avá||alkozői diját a szeľzodésmódosítas nem érinti, annak végösszege változat|an maľad.

IV. Jogszabá|yi köľnyezet

A döntés a Képviselo-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatźlrő| sző|ő 36lf0I4. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul, mely szerint: aYárosgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|jźlrás megindításáľól, eľedmény megállapításárőI,beszerzé-
si ügyekben az eredmény megállapítrísáľól, bármely önkoľmányzati szeruődés megkötéséről, módositásárőI,
megsztintetéséľol, ide nem értve a polgármesteri és ak'lzárőlagos képviselő-testtileti hataskört, kivéve továb-
bá a 22/20|1. (IV.i2.) önkormányzati rendeletben meghatározott Józsefvárosban működo onszerveződo
köztisségek, művészek és sportolók pá|yázati támogatasához kapcsolódő szerzőđések módosítását.

A Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló
6612013. (XII' 13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés c pontja szerint:,,I7. s (1) A Répviselő-
testület Városgazdálkodási és Pénz,ügłi Bizottsága a tulajdonost jogg,,akorló
c) az onkormányzat javára más tulajdonón fennálló terhel<kel való rendelkezés, az engedményezés, a
kovetelés állomány átľuházáS, a tartozás ónállalás, a szerződéses jogutódlás jóváhaglásnal kapcsolatos
džntések esetében, ha az érték a 100 millió forintot nem haladja meg,,,

A Polgári Törvénykonyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:197. $ (1) bekezdése alapján:

,,Az engedményező koteles az engedményes választásónak megfelelően a kotelezettet az engedményezésről az
engedményezés tényét és az engedményezett kovetelést megjelolve írásban értesíteni, vag/ az engedmérlyes
személyét is meghatározó engedményezési okiratot az engedményesnek ótadni.,,

A Ptk. Teljesítési utasításra vonatkozó 6:l98. $-a alapján: ',(1) A kotelezett mindaddig az engedményezőnek
koteles teljesíteni, amíg nem kap olyan teljesítési utasítást, amely az engedményes személyét, valamint az
engedményes telephetyét, ennek hiányóban székhelyét, természetes személy esetén lakóhelyét, ennek hiányá-
ban szokásos tartózkodási helyét vagl számlaszómát meghatározza' Ezt kovetően a kotelezeu a teljesítési
utasításnak me gfelelően telj esíthet.



(2) A teljesítési utasítós akkor vóItja ki az (l) bekezdés szerintijoghatóst, ha az utasítás az engedményező-
től származik, vag) az engedményes engedményezési okirattal vag,l más hitelt érdemlő módon igazolja, hogł
a kovetelést rá engedményezték. Ha az értesítés megjelalte az engedményest, de nem tartalmazta a teljesítési
utasítąst, teljesítési utasítást kizárólag az engedméľryes adhat.,,

Kéremaza|ábbihattrozati javaslatelfogadását.

Ha'rÁnozĺ'Tl JAVAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy dtint' hogy

1.) a) tudomásul veszi az engedményezés szándélĺĺĺt a ,,Vállalkozási szerződés keľetében ,,Buda.
pest Józsefváľos Magdolna Negyed Pľogľam III'' keľetében önkoľmányzati lakóépĺiletek és

lalĺások felújítása a KMOP-S,1.1tB.|2-k-20|2-000t" táľgyli kiizbeszeľzési eljáľás eľedménye-
ként, 2015. augusztus 25-én az Bástya Millenium Zrt.-ve| (székhely: 1148 Budapest, Nagy La-
jos kĺľáty útja 10/3.) ktittitt vá|lalkozási szeľződés alapján, az előlegigénylés és azigazo|t teljesĹ
tések fiiggvényében a válla|kozó á|ta| szám|álzott e|szálmolható ktiltségeket tartalmazô vállalko-
zői díjra vonatkozóan az alábbiak szeľint

b) felkéri a po|gáľmesteľt a projekt Íizikai befejezési hatáľidejének módosítását tarta|maző
Támogatási Szeľződés a|áírását ktivetően, a Yá||a|kozó által az engedményezésľőI sző|ő _ az
engedményezés tényét és az engedményezett követelést megieltilő _ íľásbeli éľtesÍtés
(faktoľáIási éľtesítő) alapján az engedményezéshez sztikséges dokumentumok aláíľásáľa.

Felelos: polgáľmester

Hatáľidó: az elo|egigénylés és aZ egyes részszám|ák benyújtását követően azoma|
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f.) elfogadja a Bástya Millenium Zrt.-ve| 2015.08.25-én, a ,,Yál|alkozási szeľződés keretében ,,Bu-
dapest Józsefváros Magdolna Negyed Pľogľam III'' keľetében önkoľmányzati lakóépületek és
laliiások fe|r'ijítása a KMOP-S.1.|tB-tf-k-f012-0001' táľgyában megktitiitt vállalkozási szerző-
dés 1. számú módosítását a szerzódés időtaľtamának 2015.08.30-ľó1 2015. október 15-ig törté-
nő módosítása táľgyáb^n - az előteľjesztés mellék|ete szeľinti taľtalommal - a váI|alkozási díj
tisszegének megtaľtása me|lett és felkéľi a polgáľmesteľt a pľojekt fizikai befejezési hatáľide.
jének módosításáttarttlmazőTźłmogatáłsi Szeľződés a|áírását kłivetően annak a|áírására.

Felelős: polgĺĺrmester

Határidő: 20 1 5. augus ztus 28.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Rév8 Zrt'

Budapest, 20 1 5. augusztus f4.
Csete Zoltán
mb. cégvezeto

rÉszÍrpľrp: RÉv8 Znr.

LpÍRľa: RÉv8 Znr.
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vÁ u.a l ro ziłsl szepző o É s
1. RESZ

1. számú tĺóoosÍrÁsn

ame|y |étrejött egyrészrő| Budapest Főváros VIII. kerület Józseńtárosi önkormányzat
(székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63.67., képvĺselĺ: dr. Kocsis Máté po|gármester, adószám:
L57357L5-f-4f, törzsszám: 7357L5, bankszám|aszám: 10403387-00028587-00000000, KSH számje|:
I57 357 L5-B4LL-32L-0I), m i nt Meg rendelő (a tová bbĺa kba n M eg rendel ő),

másrészrő| a Bástya Millenium Zń' (székhe|y: 1148 Budapest, Nagy Lajos kĺrály útja 10/3.,
adószám: f5Lfl254-2-4f, pénzforga|mi számlaszám:. ĹI7L30I2-20000394-00000000, cg.: 01-10-
048319; képvise|ő: Tomasek Andrea lgazgatóságĺ tag, Vezérigazgatő, kivite|ezőĺ nyĺ|vántańási azon.:
MKIK 11A50114) mint vál|a|kozó (a továbbiakban: Válla|kozó) kozött az alu|írott napon és fe|téte|ek
mellett.

I' Előzmények
Megrende|ő a 2011. évi CVľI. töruény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része a|apján nemzetĺ e|járásrend
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélkĹi|i e|járást fo|ytatott le ,ľá|la|kozási szerződés keretében

,,Budapest Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III'' keretében onkormányzatĺ |akóépü|etek és
|akások fe|újÍtása a KMOP-S.L,1lB-I2-k-2012-0001 projeKhez kapcsolódóan', e|nevezésse|. A
kozbeszezési e$árás eredményes vo|t.

A Megrendelő a közbeszezési e|járás alapján - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
B47lzoJ5.(vnl.14') számú határozata szerint - 2015. augusztus 25-én szerződést kötött a
Vá||a|kozóva| a Budapest, Józsefuáros Magdolna Negyed Program III' önkormányzati bérházfelújítás
kivite|ezése I' rész tárgyában, ame|ynek részét képezi a Budapest VIII. kerÜ|et, Bauer Sándor utca 11.

szám a|att ta|á|ható önkormányzati tu|ajdonban lévő |akóház fe|újítása.

A vál|a|kozási szeződés B'15. pontjában a Kbt. 125' 5 (10) bekezdése a|apján Megrende|ő rogzíti,
hogy amennyĺben Megrendelő álta| az e|járás megindítását megelőzően benyújtott Támogatási
szerződés módosítása elfogadásra kerÜ|, akkor a te|jesítés véghatárĺdeje augusztus 30. he|yett október
15-ére módosítható. A hĺvatkozott jogszabályi rende|kezés alapján ebben az esetben Megrendelő a
szerződés B'14. pontjában hivatkozott rende|kezés vizsgá|ata né|kü| jogosu|t a szenődés
módosítására.

Megrende|ő rogzíti, hogy a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testÜlet 131/2015.(VI'04.) számú határozata a|apján a projekt fizikai befejezési határidejének 2015.
augusztus 30-ról 2015. október 15-re töfténő módosítása érdekében kére|met nyújtott be a
Közreműködő Szervezet felé, amely 2015. augusztus ...-én jóváhagyásra kerü|t'

A Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|et Városgazdálkodási és
PénzÜgyi Bizottsága a .''''|}OI5.(VIII'2B.) számú határozatában döntött a ,,Vá|lalkozási szerződés
keretében ,,Budapest Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III,, keretében önkormányzati
|akóépÜ|etek és |akások felújítasa a KMoP-S.1.IlB-If.k-f012-0001 projekthez kapcso|ódóan,, I. rész
tárgyában 2015. augusztus 25-én megkötött vá|la|kozási szerződés módosítasáról a te|jesítési határidő
(2015. október 15.) tárgyában.

1.) A felek a vá|lalkozási szerződés 4'1' pontját módosítják a következők szerint:

Felek egymás között e|ismerit hogy a fentiek a|apján a kivite|ezés időpontja 2015. október 15-re
módosu|.

A szerződésmódosítá ssa | é ri ntett szöveg részek :

,,I, Szerződő fe|ek je|en szerződés Vál|alkozó á|ta|i végső te|jesÍtési határideje 2015. augusztus 30.
Fe|ek rogzítik, hogy a fenti határidő ún. szigorri (fix) határidő, me|ynek Vá||a|kozó á|ta|i e|mu|asztása a
Megrendelő érdekmú|ását, minden további intézkedés és ok nélkü|, onmagában megalapozza',,



Je|en szeződésmódosítássa| a fenti szövegrész he|yébe az a|ábbi szoveg lép:

,,I, Szerződő fe|ek je|en szeződés Vá|la|kozó á|ta|i végső te|jesÍtési határĺdeje 2015. október 15.
Ée|ek rögzítit hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix) határĺdő, me|ynek Vá|la|kozó á|tali e|mulasztása a

Megrende|ő érdekmri|ását, minden további intézkedés és ok né|kü|, onmagában megalapozza.,,,,

A módosítás a vá||a|kozási szeződés egyéb rende|kezéseĺt nem érĺntik, azok vá|tozat|an taftalomma|

maradnak. Jelen szeződés az a|áírásának napján |ép hatá|yba'

Fe|ek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt elolvasás és érte|mezés után,

helybenhagyó|ag aláírják.

Kelt: Budapest 2015. augusztus ....

Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józsefuáľosi önkoľmányzat
dr. Kocsis Máté po|gármester

Megrende|ő képvise|ője

Fedezet:
dátum: Budapest, 2015. augusztus ''...

PénzÜgyileg el|enjegyzem :
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Jogi szempontbó| e||enjegyzem :
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jegyző
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dr. Mészár Erika
a|jegyző

Bástya Millenium Zń.
Tomasek Andrea igazgatósági tag,
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