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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzüg5rĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a |53l20I4. (VIII.Z7.) szźtmű hatźrozatźtban dĺjnttitt a Corvin Sétány
Program |ezfuásźnal és elszámolásával kapcsolatban, melynek keretében vźt|Ia|ta, hogy a
Budapest, VIII. keľiilet Bókay J. u. 43., a Tömő u. 18., a Szigony u. 31. és a Szigony u. 33.
szźmalattiépületeketterepszintigelbontja.

A bontás előtt a fenti ingatlanokat ki kell tiľíteni, melynek előkészítésére, a lehetséges
cserelakások kiválasztźsáĺa, az esetleges kaľbantaľtási, felújítási feladatok felmérésére, a
sziikséges tervek, költségbecslések elkészítésére az Önkormányzat a KISFALU Józsefuaľosi
Yagyongazdálkođó Kft.-vel (ogutód: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.) megbízási
szetződést kötött _ 7.989.009 Ft + Afa díjazás ellenében - a Városgazdálkodási és PénzĹĺgyi
Bizottság1.09012014.(IX.29.)szźlműhatźnozataalapjan.

A hivatkozott épületek bontása hatósági engedélyköteles. A bontási munkfüat az
épiiletgépészetihá|őzatoknak akozmuszolgáltatókkal tortént egyeztetés utlíni leválasztásźtva|
kell kezdeni.

ÉpĹiletenként előzetes felmérés szerint a bontási költségek az a|źhbiakszerint alakulnak:

Bókay J. u. 43.: 19.485.000 Ft
Tömő u. 18.: 2l.825.000 Ft
Szigony u. 31.: 24.300.000 Ft
Szigony u. 33.: 20.115.000 Ft

Osszesen: 8s.725.000 Ft

A Képviselő-testület a 2016. évi kĺiltségvetésében a Corvin Sétany Pľojektben a bontási
munkfü lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésére 85.725 e Ft fedezetet
biztosított. A bontási feladatok teljes könĺ lebonyolításával javasolt, hogy a hivatkozott
megbízási szerzodés egészĹiljön L<ĺ ezen feladatokkal

A megbizási szerzóđés módosításanak tervezete az e|őtefiesztés mellékletét képezi. A
módosítás a|apjźnaZrt. feladata kiegésziil a Budapest, VIII. keriilet Bókay J.l.43., a Tĺimő
u. 18., a Szigony u. 31. és a Szigony u. 33. szźtm alatti épiiletek lebontásanak teljes köríĺ
lebonyolításáva|, azza|,hogy az eredeti szerződés szeľinti díjazás vźĺ|tozatlan maľad.
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il. A beterjesztés ĺndoka

Amegbízélsí szerzőđés módosítasaľa vonatkozó döntés meghozata|źraa Bizottság jogosult.

III. A diintés céljan pénzůiryi hatása

A döntés célja a Corvin Sétany Progľam lezfuásával' és elszámolásával kapcsolatos
szerződésekben vállalt önkoľmányzati kote|ezettség teljesítése az elótĄesztésben szeľeplő
épületek bontásával.

A dĺintés péĺuiigyihatása: a20I6. évi költségvetésben 85.725 e Ft fedezet biztosított a 11603
címen. Ezen feďezet tartalmazza a Jőzsefvĺĺľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. megbízási diját és
a bontási költségeket.

IV. Jogszabályĺ kłiľnyezet

A dĺintés meghozata|ára a Budapest Józsefuarosi Önkormźnyzat vagyonĺĺľól, valamint a
versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljarásanak szabá|yairől szóló
661201'2. CxI. l3.) szĺĺmú önkoľmanyzati rendelet valamint a Képviselő-testiilet és Szeľvei
Szewezeti és Mfüĺidési Szabźiyzatálrő| szőIő 3612014. (K.06.) önkoľmźnyzati renđelet 7.
melléklet 1. pont 1.1.3. alpontjaaYźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

Kéremazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bĺzottság rĺry dönt' hory

1. a Corvin Sétany Program keretében a Budapest, VIII. keľület Bókay J. u. 43., a Tömő u.
18., a Szigony u. 31. és a Szigony u. 33. szźlm a|atĺi épiiletek lebontĺĺsával kapcsolatos
valamennyi feladat teljes ktiríi lebonyolításával megbízza a Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központ ZÍt..t.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkođási igazgatója
Hataľidő: 20|6., Üä, oí.,

2. a) ahatźrozatl. pontja a|apjźnaz1090120|4. (IX.29.) szźmthatźrozatával elfogadott, a
KISFALU Józsefuĺĺrosi Yagyongazdálkodó Kft.-vel (ogutód: Józsefuarosi
Gazdálkodási Kcizpoĺt Zrt.) kötött megbízźlsi szerzóđést módosítja, az e|óteqesztés
mellékletét képező taľtalommal.

b.) a hatźtrozat 2.a.) pontja alapján felkéľi a polgármestert a megbizási szerződés
módo sításan ak a|áír ásfu a,

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hatĺáľidő: 20|6. ó9. oĺ.

A döntés végĺehajtását végző szervęzeti egység: Józsefuarosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.,
Gazdálkodási Ügyo sztály
A lakosság széles köľét éľintő dĺintések esetén javaslata a kozzététel módjáľa: honlapon

r '/1Ąu tt
dr. Sáľa Botond
alpolgáľmester
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Budapest, 20|6. februźr ?3.
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Megbízási szeľződés
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adőszám |5735715-2-42, törzsszám: 735715, bankszámlaszám: 10403387-00028570.
00000000, statisztikai szám: 157357|5-84II-32|-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté polgĺármester), mint
megbíző (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a
Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., adőszÁm:
25292499-2-42, cégegyzékszám:01-10-048457,bankszám|aszátm.. K&H Bank |0403387-00028859-
00000006, képviseli: dr. Pesti |vett igazgatósági elnök), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
(jogelőd szewezet: KISFALU Józsefuarosi Y agyongazdálkodó Kft.)

együttesen: Felek között az a|ź.ŕ,bi feltételekkel:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy 2oI4. október 02. napján - az Onkormányzat Képviselő-testtilete
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságźtnak 1090/2014. (IX.29.) szímú hatźtrozata a|apjźln -
megbizási szerződést kötöttek a Megbíző rryTl bľület város-rehabilitációjának megvalósítĺásával
kapcsolatban az a|źtbbi ingatlanok kiüľítése, bonĹása és a kapcsoĺódó feladatok elvégzése tźtrgyátban:

Budapest, V[I. kerület Bókay J. u. 43. hrsz:36238
Budapest, VIII. kerület Szigony u.31. hrsz: 362|7
Budapest, VIII. kerület Szigony u. 33. hrsz: 36216
Budapest, V[I. kerület Tömö u. 16. hrsz: 36259
Budapest, VIII. kertilet Tiimő u. 18. hľsz: 36260
Budapest, VIII. kerület Tömő u. 28. hrsz: 362|5

Felek ľögzítik és egymás kötött elismeľik, hogy Megbizott a megbízźsi szeľződés f.I. pont szerinti
előkészítési feladatokat, a2.f. pont szerinti lehetséges cserelakások kiválasztásźLt, a2.3. pont szerinti
szükséges kaľbantaľtási, felújítási feladat felmérését, a 2.4. pont szerinti szükséges teľveket,
költségbecsléseket elkészíttette.

A Megbízó Képviselő-testiilete a I53/20I4. NIII.Ż7.) számú hatźnozatában döntött a Coľvin Sétĺány
Program |ezfuásápa| és elszámolźsálva| kapcsolatban, melynek keretében vźú|a|ta a Budapest, VIII.
kerület Bókay J. u. 43., a Tömő u. l8., a Szigony u. 31. és a Szigony u. 33. szźtm a|atti épĹiletek
terepszintig töľténő elbontĺísát. Megbíző kifejezetten nyilatkozik, hogy ezen feladatra a szükséges
forrással rendelkezik, a20|6. évi költségvetésében 85.725,0 e Ft fedezetet biztosított, mely a ||40I
címen rendelkezésre áll.

Megbízott fentiek szerinti teljesítése, valamint a bontással kapcsolatos valamennyi fe|adat teljes köríĺ
e||átásaérdekében szükséges a megbízási szerzódés módosítása az a|źbbi feltételekkel:

1. A megbízási szerződés 2. pontja a kiivetkező 2.4.^. egészĺil ki a ktivetkezők szeľint:

2.4.NI. Megbiző megbizza és meghatalmazza a Megbízottat a Budapest, VIII. kerület Bókay J. u.
43., aTömő u. l8., a Szigony u. 3l. és a Szigony u. 33. szźtm a|atti épületek terepszintig
történő elbontásának lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával.

2.4.N2. Felek rogzítik, hogy a 2.4.N I. pontban foglalt fe|adatra, illetve az azza| összefiiggésben
felmerülő közbeszetzésekľe/beszerzésekre terjed ki, figyelemme| közbeszerzésekról szóló
2015' évi CXLIII. törvény (Kbt.) 29. $ (1) bekezdésében foglaltakľa.

2.4.N3. A beszerzési e|jáľást annak érdekében, hogy Megbizott szetződést tudjon kötni, a
Megbízott foýatja le. Ennek okán kciteles megtenni minden olyan jognyilatkozatot, illetve
intézkedést, melyek a kőzbeszerzési eljárás eredményes lefoýatásához szükségesek.

2.4.N4. Felek rögzítik' hogy Megbízott, mint az eljĺárás ajánlatkéľője' a saját közbeszerzési
szabéiyzata' illefue a Kbt., valamint annak végľehajüási rendeleteinek vonatkozó ľende|kezései
a|apjátn játr e|.
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2.4.N5. Felek megálĺapodnak abban, hogy a Megbizottat terhelik mindazon kötelezettségek, illetve
illetik mindazon jogok, melyek a Kbt. és végrehajtrási rendeletei a|apjźn az ajźn|atkérőt
terhelik, illetve illetik, kivéve azon ajźn|atkérői jogokat, illetve kötelezettségeket, melyek a
fenti jogszabályok szerint nem kapcsolódnak közvetlentil ezen eljáľáshoz.

2.4.N6. Megbízó feljogosítja Megbízottat, hogy a teljesítése során teljesítési segédet vegyen
igénybe, így külö'nösen a hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátĺása
vonatkozásában. Megbizott felel az éůtat.a, illetve teljesítési segéde źita| tett intézkedések,
illetve mulasztások valamennyi háĺánvos j op{<övetkezményeiéľt.

2. A megbízási szerződés 3.1. pontja helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:

3.|. Felek megállapodása a|apján aWegbizottat a fenti felađatok e||źLtásáLért 7.989.009 Ft + ÁFA,
azaz bétmi|lió-kilencszaznyolcvankilencezer-kilenc forint + adóťlzetési kötelezettség napján
éľvényes źfamérteke megbízási díj illeti meg. Megbízott2 részszámla benyujtására jogosult a
következők szeľint:
1. részszźtmla benýjtĺásának lehetősége: a megbizősi szerződés z.I-f .4. pontjában fogla|tak
teljesítése esetén, 4.052.00| Ft +AFA összegben,
2. részszźtmla benyujtrásának lehetősége: a megbízäsi szeľződés 2.4.A poĺltjában foglaltak
teljesítése esetén 3.937.008 Ft + AFA összegben.

3. A megbízási szerződés 5.1. pontja helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:

5.1. Megbiző a 3.|. pont szerinti szám|źkat a teljesítés igazolások benyujtĺĺsát követően 10
munkanapon beliil köteles a szám|a teljesítését ellenőrizni, teljesítés esetén a teljesítést
igazo|ni. Megbízó részéró| a teljesítésigazo|ásra a Polgármester jogosult. Hibátlan teljesítés
esetén a Megbiző a Megbizott bankszámlájźtta a tészszámla szerinti díjat 30 napon belül
köteles átutalni.

4. Jelen módosítás a megbízási szerződés eryéb rendelkezéseit nem érinti, annak elvźúaszthatat|an
részét képezi, azza| egyutt éľvényes.

Je|en szerzł5dést Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete
Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottsága a......./20|6. (III.07.) szźlműhatźrozatźxa|hagytajővá.

Kelt: Budapest,2016.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Onkoľmányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedezet: Budapest,20l6.

Pénzügyileg ellenj eryzem :

Páris Gyuláné
pénzugy i ii gy o sztźiyv ezető

Jogi szempontból ellenj e gyzem:.
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
képviseletében
dr. Pesti lvett

igazgatősági e|nök
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