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I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete (továbbiakban: Képviselő-
testĺilet) a323l2OI3. (VilI.29.) számuhatźrozatábantĺgy döntött, hogy módosítja a ĺorÉsz-t
a volt Ganz-Mźxag terĹiletre vonatkozóan, ktilonos tekintettel az ott megjelenő funkciókľa és a

megv źitozott j o gszabálý köľnye zetr e.

A Képviselő-testület a 48l20I4. (III.05.) számuhatźlrozattlban úgy d<intött, hogy módosítja a
Józsefuáľos KerĹileti Epítési Szabályzatárő| szőIő 6612007. (x[.12.) önkormányzati rendeletet
(JóKÉSZ) a 36038 he|yrajzi szźmí telkekęt magában foglaló területľe vonatkozőan az azon
való átközlekedés lehetőségének további biztosítása; valamint a magasabb szintű
jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében. Ezze| egýđejiĺleg felkérte a
polgármestert, hogy folytassa le a szükséges tervezési szo|gá|tatźls megrendeléséhez
szĹikséges kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszerzési eljárást.

A Városgazdálkodási és Pénztigý Bizottság a 53312014. (V.16') száműhattrozattlban a Pľo
Arch Épińsz Studió Bt.-t (Tervező) ĺy1|vánitotta a beszerzési eljárás nyertesének. A
teruezóve| a szerzőďés 2014. május 30. napján megkötésre kertilt.

A szerzódés határidejének 2015. december 3l-ig történő módosítására vonatkozóan közös
megegyezéssel történő ný|atkozat megtételére került sor 2014. december 11-én.

A Ganz-Mávag szabtiyozźts vonatkoztsában a szerződés 3. feladatrészében az I.

munkaszakaszhoz tartoző dokumentum elkészítéséhez szükségessé vált a módosításban

érintett koze| I25 db fulajdonossal történő egyeztetés, számukľa közbenső egyeztetési anyag
összeállítása. Tekintette| aľĺa, hogy ez a közbenső igéĺy tervezési feladatot jelentett, a

szerződés 201'5. július 30-án közös megegyezéssel módosításra keľtilt a közbenső egyeztetési

dokumentáció szükségességével és ennek tervezési őijával történő kiegészítéssel.
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20|5. év októberébeĺ az oľszágos Mentőszolgálat és a Szent Márton Gyermekmentő
Szolgálat Közhasznú Alapítvány azzal a kéréssel kereste meg a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkormányzatot, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Otczy ut 32lb szám
alatti ingatlanon mentőállomás megnýtásáttęrvezík. Az egyeztetések során tisztäztsra került,
hogy mindenképpen szükséges lenne a ĺórÉsz módosítása tekintettel arÍa) hogy
Józsefuárosban több egészségügyi intézmény is van' azonbarl mentőállomás nincsen, ennek
idetelepülése a kerĹileti lakosok el|tttását nagy mértékbeĺ javitaná.

A Budapest VIII. kerĹilet, IrĺÁv-teleppel összefiiggésben Budapest Fővaros Kormanyhivata|a
XI. kerĹileti Hivatala Földméľési és Földügý osztá|ya a II. folcu határozatźlban a 38818l20, a

38818/36 és a 38818/37 he|yrajzi szźtmű telkekľe vonatkozó telekalakítási engedélykérelmet
elutasította a loĺ<Ész és a magasabb szintű (ftĺvárosi) jogszabáLy ellentmondásos tartalmára
hivatkozva. Tekintettel a MAV-telepen folyamatban lévő társasházi bealapításra szükséges a
ĺórÉsz módosítása, mivel a telekhatárok rendezése feltéte|e az épületek ftldhivatali
alaptéľképre történő felvezetésének.

A Tervezővel történt egyeztetések során körvonalaződott a szakmailag megfelelő megoldás a

ĺorÉsz szĹikséges módosításáľa, illetve 393.7OO Ft + Áfa összegű ajánlatot adott a
szükséges dokumentáció összeállításźlra.

II. A beterjesztés indoka

A mentőállomás és a vĺÁv-telep pľoblémájánakmegoldása önkormányzati érdek. Tekintettel
arra, hogy avonatkoző 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet 46. $ (2) bekezdés b) pontja szerint
a kormányrendelet kihirdetésekor hatályban lévő településrendezési eszkoz csak 2015.

decęmber 31-ig módosítható a jelenlegi magasabb szintű jogszabályok eljárási rendje szeľint,
2016. január 1-tő| az eljárás és a vonatkoző jogszabályok is megváltoznak. Mivelmindkét ügy
gyors megoldást igényel, ezért szükséges a folyamatban lévő JóKÉSZ módosítás kiterjesztése
és a Tervezovel kötott szerzodés módosítása (a szerződés tervezete az e|őterjesztés I. sz.
melléklete).

III. A dtintés célja' pénztigyi hatása

A döntés céIja a Budapest VIII. keľtilet, Orczy,iń 32lb szám alattí ingatlanon mentőállomás
megnyitásának, valamint a Budapest VIII. kenilet MAV-telepen a telekalakításnak lehetővé
tétele.

A döntés 3g3.7O0 Ft + Afa, azaz 5OO'000Ft összegll feďezetet igényel, mely Egry Attila
alpolgáľmesteń keľetén rendelkezésre á||. A szĹikséges e|oirányzat módosításáról a
polgármester saját hatáskĺirben dönt a Bizottsági ülésig a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati
rendelet 22. s 0) bekezdésének g) pontja a|apjárl.

Iv. Jogszabályĺkiiľnyezet
A Bizottság döntése aMagyarcrszághelý onkormáĺyzatairő| szőIó 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41.$ (3) bekezdésén, a 107. $-án, a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és

Működési Szabźiyzatáről sző|ő 3612014. (xI.06.) onkormĺínyzati rendelethez 7. me||ék|et

1.1.3 pontján alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatározati javasIat elfogadását.



Határozatĺ javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

módosítja a Pro Arch Epítész Studió Bt.-vel 2014. május 30-án a ĺórÉsz
módosításáľa vonatkozóan kötött tervezési szerződést a Budapest VIII. keľület, orczy
tú 32lb szttm aIatti ingatlanon mentőállomás megnyitásának, valamint a Budapest
VIII. kerület MÁV-telepen a telekalakítás lehetővé tétele céljából és egýttal felkéri a
polgármest ert a szeruó đés a|áft źsfu a.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. november 16.

A döntés végrehajtás át vée?ő szervezetí egység: Vĺĺľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
Foépítészi Irođa, Pénzügý U gyosztáIy

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjára:

indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. november 12.
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TERVEZESI SZERzoDÉs
2. ĺZ^MN uŐoosÍľÁs.ł.

amely létrejött egyrészró| a
Buda pest Fővá ľos VIII. keľület Józsefvá ľosi Onko ľmányzat
székhely 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszám: |5,135715-2-42
statisztikai számje|: 15.135715-841I-3Ż|-0|
törzskönyvi azonosítő szám: 735,115
képviselo neve: dr. Kocsis }ĺ4:áté po|gźlrmesteľ
bankszám|asztlm: 10403387-00028570-00000000
mint megľendelő (a továbbiakban:,,Megrendelő''),

másľészről a
PRo ARCH Epítész stúdió Bt.
székhelye: 1085 Budapest, Józsefkrt. 36.
cégj egyzéks záma: ..''. 0I-06-2137 7 9
adőszáma: ................. f83 49033 -2-4f
bankszámlaszźma: .... I17 4200I -f0009582-00000000
képviseli: ..................dr. Ruszty Lász|őné R. Takács Eszter
mint tervező (a továbbiakban: Teľvező)

- a továbbiakban együttesen: Felek - kĺjzött az a|u|irott helyen és idoben az a|źtbbi feltételek szerint.

E|őzmény

A Felek rogzítik,hogy 2014. május 30. napján a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
Képviselő-testĺilete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoĺtságátnak 533lf0I4. (V.16.) száműhatározata a|ap-
jánhatározoľt időtartamľa_2014. május 30. napjától f0I4. decembeľ 31. napjáig - tervezési szerződést
kötöttek a,,Józsefvźlros KerĹileti Epítési Szabá'Iyzatźnak módosítása,, Íárgyában. Felek 2074. december 1l-én
nyi|atkozatot tettek aszerzőđés határidejének 2015. december 3l-ig történő módosításaľavonatkozőan.

Felek rogzítik, hogy a Íervezési szerzodést 2015. július 30-án ktjzos megegyezéssel módosították a 4.2.
pontban foglalt 3. feladat I. munkaszakasz tekintetében.

Felek rogzítik továbbá, hogy a Megrendelő részéro| két további településrendezési igény is felmeľült: męn-
toállomas elhelyezésének lehetővé téte|e az orcry itt 3f/b sz. al'atti ingatlanon, valamint a Hungáľia körút
melletti MAV-telep telekalakítási lehetőségeinek megteremtése a Foldhivatal észľevételei a|apján. Ezen
igényeket aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság '...szánnűhatározatábantámogatta.

Tekintettel arľą hogy az előbbíekben hivatkozott közbenső igényteljesítése tervezési feladatot jelent, aFe-
lek között fennálló tervezési szeľződés újabb módosítása sztikséges az alábbiak szerint:

I. Felek közos megegyezéssel a tervezési szerződés 4.l. pontját az a|ábbiakra módosítják:

,,4.|. Tervező szeľzodésteljesítésének ellenéľtékeként díjra jogosult, melynek összege 7.444.88|- Ft + Áfą
azazhétmi1|iő-négyszázneryvennégyezer-nyolcszáznyo|cvanegy forint + Afa.

A díj magában foglalja a szerzodésszeľű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, dť1at, valamennyi
szolgáltatás e]lenértékét, aTervező más jogcímen ellenérték felszámítására nem jogosult, kivéve af ,2. port-
ban foglaltakat."
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II. Felek közös megegyezéssel a tervezési szerzođés 4.2' pontjában a résszámlák benýjtására vonatkozó

ütemezést a 3. feladat tekintetében az alábbiak'ra módosítiák:

,'3' feladat (G anz-Máv ag szabá|y ozás a)
3.rész'számla: III. munkaszakasz- a314lf0|f, (XI'8.) Korm'rendelet 39.-40.$-a szerinti eljárá-

si szakaszok |ezárásaként az onkormányzati döntéshez szükséges dokumentum
elkészítése aYárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság .........száműhatározatá-
ban foglalt kiegészítésekkel

Határido : a szerzodés a|áír ásátő| számitott 3 . hét
Dlj: 393.700 Ft + Áfa

4' részszttm|a: IV. munkaszakasz- a3|4lf01f . (XI.8.) Korm.ľendelet 39.-40.$-a szerinti e|járá-
si szakaszok \ezárásaként az oĺlkormányzati döntéshez szükséges dokumentum
e1készítése

Határidő: a szerzőđés a|áírásátő| számított 8. hét
Díj: 780.000 Ft + Áfa

III.Jelen szerződésmődosítás az eredeti tervezési szerzóđés egyéb pontjait nem érinti, azok változatlanul
hatályban maľadnak.

IV. Jelen szerződésmódosítás az eredeti tervezési szerződés és annak módosítasaként megfogalmazott nyi-
|atkozat e|vá|asńhatatlan részét képezi, azza| egyutt érvényes.

Je|en szerződés készĹilt 5 egymással egyező példányban, 2 oldalon, melyet a Felek elolvastak, értelmeztek és

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján, cégszeľúen jóváhagyólag aláímak.

Budapest, 201 5. november

Megľendelő Tewező
Budapest Főváľos ÝIII. keľĺilet Józsefvárosi PRo ARCH Epítész Stúdió Bt.

tnkormányzat képviseletében
képviseletében: Dr. Ruszty Lász|őné R. Takács Eszteľ
dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

Jogi szempontból ellenje gy zeml.
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészár Eľika
a\jegyzó

Fedezet:. ...' dátum: Budapest,2O15.november.........

Pénzügyi1eg el lenj egyzem :

Páris Gyuláné
pénzugy i ugy o szÍá|y v ezető


