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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

A 2015. évi kciltségvetésľől sző|ő 612015. (II.20) önkoľmányzati ľendeletben a karácsonyi díszvi|éĺ-
gításra bľuttó 25.000,0 e Ft keriilt meghatározásra. Józsefuáľos kaľácsonyi feldíszítése és díszkivi-
|ágitésa érdekében előzetes piackutatás kertilt lebonyolításľa, illetve felmérésre keriiltek a ľendelke-
zésre á||ő díszvi|ágitási elemek, motívumok, fényfrizérek, egyéb eszköz<ik.

Abeszerzés érdekében akozbeszerzésekľől sző|ő 20Il. évi CWII. tĺirvény 121. $ (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljáľás került lefolytatásra, melyre vonatkozó döntését a Város-
gazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 888/2015. (IX.07.) sz.határozatatarta|mazza.

A Bizottság az 1056/2015. (X.l9.) szttműhatározatában dĺjnttitt a közbeszerzési e|járás eredményé-
ről, mely szerint a nyertes ajánlattevő aI{ATAZ0L Kft., elfogadott aján|ati ára 18.986.300 Ft+Afa.

A nyeľtes aján|attevővel kötött vállalkozási szerzodés maľadéktalan végrehajtása érdekében szük-
séges a miĺszaki ellenőri feladatokra vonatkozó megbizási szerzódés megkötése.

A Józsefuáľos fejlesztéséről sző|ő 912007. (II.19.) ĺinkormányzati rende|et 9. $ (5) bekezdése sze-
rint.. ,,Az onkormányzat intézményi, kazterületi fejlesztési tevékenységet, ezen beltłl a beruhózások
bonyoĺítósót, projehmenedzsmentjét, tervezését, mĺisząki ellenőrzését az önĺarmónyzattal katt
megállapodós szerinti feltételekkel ą ])}%o-ban onlrnrmóľlyzati tulajdonban lévő lĺözponti vaglonke-
zelő szervezet a Kisfalu Józsefvórosi Vagłongazdólkodó Kft. végzi kizárólagosan. A kizórólagosság
alól, kivételes esetbenfelmentést a polgórmester javaslatára a VPB adhat.',



Az onkormányzat a Kisfalu Józsefuárosi VagyongPzdálkodó Kft.-vel kötött f0I4. január l-jétől
hatályos vagyongazdálkodási szerződés 18. pont,,Epítmény felújítás, beruhźu;ás, bontás, hatósági
kötelezés végrehajtása,, cím alatti 98. pontja a|apjétn: Amennyiben a felújítási,beruházélsi feladatok
e|végzése során a Kisfalu Kft. műszaki ellenőri fęladatokat is ellát, annak díjazásárő| az onkor-
mányzat és a Kisfalu Kft. hilön állapodnak meg.

A Képviselő-testület 45/2015. (II.19.) számthatározatźlval döntö'tt aľról, hogy a Kisfalu Józsefuá-
rosi Vagyongazdálkodó Kft. (a továbbiakban: Kisfalu Kft.) 2015. július 01. napjátó| zźtrtkijlru rész-
vénýársaságként működik tovább. Továbbá elfogadja az źLta|a|nilással létrejövő jogutód jogi sze-
mély alapszabźlyéľ-, amelynek értelmében a társaság cégneve: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zártkoríjen Működő Részvénýáľsaság.

Fentiek a|ap1źn a muszaki ellenőľi feladatok e||étésára javasoljuk a Jőzsefvérosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-v e| megbizási szerződés megkötését ( 1 . számú melléklet).

il. A beteľjesztés indoka

Tekintettel a kivitelezés megkezdésére indokolt a műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó megbízá-
si szerződésre vonatkozó dĺjntéshozatal.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az onkoľmányzat az előteľjesztés szerinti feladatok megvalósítésźxa| a karácsonyi ünnepeket mél-
tő, az e|mtllt évek hagyományainak megfelelően kívánja biztosítani.

A dĺjntésnek pénzügyi hatása van, fedezete a |1405 cím dologi _ önként vállalt feladat _ előirány-
zatánbiztosított, megbízási dij bruttó 300.000'- Ft.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014 (XI.06.) tin-
kormányzati ľendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.l.3. alpontja szerint aYätosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság dönt bármely cinkormányzati szerzodés megkötéséről, módosíttsárő|, megsziintetéséről.

Kére m az a|ábbi határ ozati j ava s I at el fo gad á s át.

Ha'ľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dłint' hogy

1. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t megbizza a ,,Yá||a|kozćlsi szerződés keretében Jó-
zsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítźsď, elnevezésű projekt kivitelezésének műszaki
ellenőri feladatai e||átástxa|, amely feladat e|végzéséértbľuttó 300.000,- Ft díjazás illeti meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0t5. november 16.



2. ahatározat I. pontja a|apjźn elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo megbízősi szeruódést
és felkéri a polgármestert annak a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. november 20.

A döntés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztá|y, Jőzsefvttrosi Gazdálko-
dási KözpontZrt.

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslataakijzzété-
tel módjára: honlapon

Budapest, 2015. november 1 0.

Ę-- :-
dr. Hencz Adrienn ,
ügyosztályvezeto 
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Megbízási Szerződés

Amely létľej ött egyrészrőI
Bu dapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ onk ormány zat
székhelye:
képviseli:
tĺirzskÓnyvi azonosító szźtmal.

ađőszőĺna:
KSH stati s ztíkaí számj ele :

totzsszźtm:
bankszĺámlaszźĺn:
mint megbiző (a továbbiakban:,,Megbí,ő,,),

másrészről

Józsefu árosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
székhelye:
cégtregyzéksztmla:
ađószáma..
bankszámlaszáma:
képviseli:

1082 Budapest, Baross u.63-67.
dr. Kocsis Máté polgárrrresteľ
735715
15735715-2-42
r57357rs-8411-321-01
735715
1 0403 3 87-00028s70-00000000

1082 Budapest, Baľoss l. 63-67,
01 10 048457
25292499-2-42
Sberbank
dľ. Pesti Iv ett Igazgatóság elnöke,

mint me gb ízott (a továbbiakb an :,,Me gb ízott,' )

(a továbbiakban egyĹittesen Felek) köztjtt az a|ábbi feltételekkel:

Pľeambulum

Budapest Fővaros VIII. kerĹitetJőzsefvárosi onkoľmźnyzatKépviselő-testĹilętének912007. (II.19.)

ĺinkormányzati rendelet 9. $ (5) bekezdése szerint.. ,,AZ onkoľmanyzat intézményi, köaeľületi
fejlesztési tevékenységet, ezeÍL belül a beruhazások bonyolítását, projektmenedzsmentjét,

tervezését' műszaki ellenőrzését az <jnkoľmźnyzatta| kötött megállapodás szerinti feltétęlekkel a

|}}%o-ban ĺinkormányzati tulajdonban lévő központi vagyonkeze|ő szervezet a Kisfalu Józsefuaľosi

Yagyongazdálkodó Kft. végzí kizaľólagosan. A kizarólagosság alól, kivételes esetben felmęntést a

polgármester javaslatára a VPB adhat.,,

A Képviselő-testiilet 45120|5. (II.19.) számuhatátozatźĺval döntĺitt arról, hogy a Kisfalu Jőzsefvá-

ľosi VagyongazdáIkođó Kft. (a továbbiakban: Kisfalu Kft.) 2015. július 01. napjától' zártkoru ńsz-
vénýiíľsaságként műk<jdik tovább' Továbbá a99l20l5. (N.16.) szźtmű dcjntésében aruőIhatározott,

hogy elfogadja az átalakuló jogi szemé|y, azaz a Kisfalu Kft. átalakulási tervét, és annak

mellékletét képező vagyonméľleg-teľvezetét.,vagyonleltĺáľ-tervezetét, a jogutód jogi szemé|y (nyitó)

va-gyonmérleg-tervezetét, vagyonleltar-tervezetét.' az azo|<hoz kapcsolódó könywizsgálói
jelentéssel egyutt. Továbbá elfogadja az ttaIaku|ással létľejövő jogutóđ jogi szemé|y alapszabźiyát,

amelynek éľtelmébęn attrsaság cégneve: Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Záĺtkoruen Működő

Részvény-táľsaság.

Felek fentiekľe tekintettel a Kisfalu Kft. jogutódjaként aMegbíző aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi

Bizottság ....120|5 (XI.16.) számuhatźlrozata alapján a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Kozpoft Zrt.-

vel az a|źhbi megbizási szeľződést köti.

I



1.) Amegbizás jogi keretei

A jelen megbizást a Megbízott, mint 1'00%o-ban lll4egbiző fulajdonában álló taľsasága a

Megbíző Képviselő-testĹiletének 468l20t3 (XII.18) sziĺmú hattrozata, valamint a

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1297120|4. (XII.08.) szźlmíhatźrozata a|apjanIát1a

el.

2.) Amegbízáls táľgya

Megbízó megbízza Megbízottat a ,,Vállalkozási szerződés keretében Józsefuáros karácsonyi

feldíszítése és díszkivilágitásď, elnevezésiĺ projekt kivitelezésével kapcsolatos műszaki ellenőľi

feladatok e||źtásáv aI.

A Megbízó a Kivitelezésre 2015. novęmber 5-énvá||a|kozási szeruődést kötött aKATAZOL
Kft.-vel.

A Megbízott a feladatát a je|en szerződés, valamint a vállalkozási szerződés és az Ajanlati

felhívás II.2.I. pont szerinti taľtalom a|apjźn|átjaeI.

3.) Megbízott feladatai

3.1. Megbízott elősegíti és ellenőrzi az építési ben:házźls teljes folyamatában a vonatkozó
jogszabályok, hatósági előírások, szabvĺínyok' szeruőďések és a kivitelezési

tervdokumentáció betartásźú, valamint jogosult az épitésngyi hatóság, illetve a létesítését

engedélyező hatóság által jóvríhagyott műszaki teľvęket a kivitelezést végľehajtó

Vállalkozóval betartatni és minden szakágra kiteľjedő (p1: építészeti, statikai,

éptiletgépészeti, közmúépítési, elektľomos, tűzvédelmi) munkĺĺk szakszeníségét

ellenőrizni.

3.2. Megbízott aMegbízó, mint építtető helyszíni képviselőjeként felel
a) a jogerős és végrehajtható építésiigyi hatósági engedélybęn és a hozzá tartoző,
jóváhagyott, engedélyezési záradék,ka| ellátott tervdokumęntációban, valamint a

kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért,

b) az építési kivitelezési tevékenység megkezdésének építésfelügyeleti hatósághoz

történő, jogszabáIyban előíľt bejelentéséért és az e|lhez sztikséges mellékletek meglétéén,

az ezzel kapcsolato s változások bej elentésééľt,

c) az építési munkaterü|et átadásáért,

đ) a kivitelezési tevékenység végzésének e||ęnőrzéséért.

3.3. Megbízott jogosult a jogerős építési (létesítési) engedély és allozzátartozőjóvahagyott
építészeti-műszaki teľvdokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapjźn az

építési kivitelezési tevékenység, az építési-szeľelési munka szakszeríiségének

ellenőrzésére.

3.4.Megbizottfe|adata az építmény kittĺzése helyességének, sztikség esetén a talajmechanikai,

kömyezetvédelmi és egyéb felmérések,vizsgá|atok megtörténtének ellenőrzése.

3.5. Megbízott kĺiteles a vonatkoző épitészeti, kĺiľnyezetvédelmi jogszabáIyok, hatósági

előírások, a muszaki tervnek és a vállalkozási szerződésben foglaltak betartását

e1lenőrizni.



3.6. Megbízott kĺlteles a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi

előíľások, valamint a szerzóđések megtaľtását folyamatosan ęllenőrizni.

3.7. Megbízott köteles az épitési napló(ka)t külön jogszabźtlyban meghatáĺozottak szerint

ellenőńzni és jogosult abejegyzésęk és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzésére, illetőleg
észrevételezéséte, a hibáknak, hiiínyosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való

feltĹintetésére.

Megbízott jogosult és köteles a hibfüat, hiĺínyosságok, eltéréseket az építési napló(k)ban

feltrĺntetni.

Megbízott köteles az építési mrĺszaki ellenőri feladatok e|végzését az építési napló(k)ban

dokumentálni.

3.8. Megbízott köteles az épittetőt akivitelezés során tapasztaIt hibákÍól és hiányosságokĺól

halađéktalanul táj ékoztatní.

3.9. Megbízott köteles a múszaki, illetve gazdasági szfüségességből indokolt

tervvźt\toztatásokkal kapcsolatos javaslatokat megtenni az építtető részéte.

3.10. Megbízott kĺjteles a munktkat e|takatás előtt mennyiségi és minőségi szempontból

ellenőrizni, az e|takart szerkezeteket átvenni.

3.11.Megbízott köteles az átadás-átvételi eljárásbarl tészt venni, megldrténtét az építési

naplóba bejegyezni' egyes építményfajtak műszaki teljesítmény-jellemzőit, a
technoló giával ö sszefiig gő biztonsátgi előíľások betartását ellenőrizni.

3.IL.Megbízott köteles a beépített építési teľmékek teljesítmény nyilatkozatainak meglétét

ellenőľizni.

3.l3. Megbízott k<jteles a kivitelezést 4 naponként illetve a váIlalkozási szerzoďés és ajánlati

felhívásban részletezettek szerinti hatĺĺridőkben ellenőrizni.

3.14. Amennyiben a kivitelezés soľán műszaki vagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy

tervtől való eltérés sztikségessége felmerül, tĺjbblet-, vagy pótmunkákľa van sztikség,

Megbízott köteles erről a Megbízőt haladéktalanul értesíteni, javaslatát megtenni és a
továbbiakľa utasítást kéľni.

3.15. Abban az esetben, ha felmerül annak sziikségessége, hogy aMegbiző a Kivitelezőnek
utasítást adjon, vagy a Vállalkozó kér utasítást a Megbízőtő|, a Megbízott köteles erľe

vonatkozó javaslatát és véleményét a Megbízőva| kĺjzölni és az utasítás kérdésében

döntést kéľni.

3.16. MegbízoÍt feladata az alábbiak teljesülését ellenőrizni:

a) az építménybe csak a tervezó áItaI a kivitelezési dokumentáciőbal meghatźnozott, a

kĹil<in jogszabá|y szerinti, legalább az elvźlrt műszaki teljesítményű építési teľmék

kerüljön beépítésre, és a szakszenĺ beépítés ellenőrzése,

b) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervezó áIta| a kivitelęzési

dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb

teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása atewezo jőváhagyźsával és az

építtető egyetértésével tĺiľtént.



3,I7.) Megbízott a 3. pontban meghatáĺozotI feladata e||átásźlra jogosult kĺjzremiĺködőt

igénybe venni. Amennyiben Megbízott a 3. pontban meghatźrozott feladata e|Iátásfua

kcizremfüĺidőt vesz igénybe, űgy a közremúköđő eljárásáért, magatartásáért, feladat

e|Iátásáért úgy felel, mintha maga jźrt volna el.

4.) MegbÍzási díj' fizetési feltételek

4.1. Felek rogzitík, hogy Megbizottat je|en szerződésben foglalt múszaki ellenőri feladatok

elIátásáértbruttó 300.000,- Ft, azazháromszźnezeľ foľint megbízási díj illeti meg.

4 .2. MLegbiző a szźlmlrźnźs Lehetó ségét az alábbiak szęľint biztosítj a:

A vállalkoz ási szęrződés telj esítését követően végsztĺria nyújtható be.

5.) Amegbízáts időtaľtama

Felek jelen szeruőđést hatźrozott időtanamĺa kötik, melynek kezdete jelen szeľződés

alźtirásźnaknapja, vége a kivitelezés teljes befej ezéséig, a sikeres źttadás-átvételig taľt.

A Megbízó a kivitelező á|taI e|végzett, és a muszaki ęllenőr áIta| igazolt munkálatokat tekinti

befejezettnek.

6.) Megbízĺí kiitelezettsége

6.1. Megbíző a 4. pont szeľinti száĺria és a teljesítés igazo|ás benyújtását követően 10

munkanapon belül kötelęs a szttmla teljesítését ellenőrizni, teljesítés esetén a teljesítést

ígazo|ru. Megbízó részétőI teljesítésigazolásta jogosult a Gazdálkodási Ügyosĺály
vezetoje.
Hibátlan teljesítés esetén aMegbíző aMegbizott bankszámlájźrta a múszaki ellenőri díjat

30 napon belülkötęles átutalni Megbízott ... száműbankszámlaszámta.

6.2. Az átutalás késedelme esetén a Megbízott jogosult a jegybanki aIapkarnat szerinti

ké sedel mi kamat |<ĺszáľrťrźzásfu a.

7 .) Megbízott felelősségi ktĺre, közľeműkłidők igénybevétele

7.1. Megbízott je|en szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok ę|Iźtása során a mindęnkor

hatályos jogszabá|yok alapjan felel a Megbízó felé.

7 .2. Megbizott a Megbizőva| szemben közreműködő igénybevétele esetén is minden ęsetben

közvetlęnül felelős, azok tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Megbízott kijteles a

kĺjzreműködők tevékenységét, az á|ta|lk teljesített szo|gá|tatźĺsok a jelen szeľzőđés

feltétęleinek val ó me gfelelését folyamatosan ellenőrizni.

7.3. Felek rogzítik, hogy a kcizreműkcjdők díjának feďezętét a 4.1. pont szerint đť1hrta|mazza.

8.) Záró rendelkezések

8.1. Felek a szerzođés teljesítései soľán keletkezett vitáikat közvetlen taľgyalások soľán

kísérlik meg rendezĺi. A taľgyalások eredménýelensége, sikeľtelensége esetén a Felek a

pertźrgyéÍtékéto|fi iggőenbirősághozfoľdulnak.

8.2. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése a hatáskörľel és illetékességgel rendelkező

bíróság rendelkezésę, vagy jogszabá|yváItozás folýan a későbbiekben érvénýelennek

bizonyulna, ez a szerzođés további, az éwénýelenséggel nem érintett részęinek az
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érvényességét nem érinti. Fęlek az érvénýelen szęrzodési rendelkezést az annak

taľtalmáho z LegkozeLebb álló érvényes rendelkezéssel pótolj fü .

8.3. Jelen szeruodésben nem szabáLyozott kérdésekben _ tĺjbbek között a szerződésszegés

jogkövetkezményei, a szĺ.xzoďés módosítása és megszíĺnéSe - a Polgári Tcirvénykönyvről

sző|o 2OI3. évi V. t<iľvény és az egyéb jogszabá|yok vonatkozó rendelkęzései az

iľanyadók.

Je|eĺ szerződés készült 5 oldaloĺ 6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvastak,

értelmeztek, és mint akaľatukkalmindenben megegyezot jőváhag1łőIagírtákalá.

Budapest, 2015. november ....

Megbízó
Budapest Főváros VIII. kęrtilet

Józsefu aľosi onkoľm źny zat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgármester

Megbízott
Józsefuaĺosi Gazdálkodási

KozpontZrt.
képviseletében
dr. Pesti Ivett

igazgatősźąi elnc]k

Fedezet: ...... dátum: Budapest,z}ls.november....

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyuláne
pénaigy i ijgy o sztá|yv ezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és me gbiztsábő|

Dr. Mészár Erika
aljegyző


