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L Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) tevékenységei köZé tartozik a
parkolás-üzemeltetési, a közlekedés-biaonsági és a forgalomtechnikai feladatok ellátása
kozszo|gźńtatási szerzodés keľetében.

A folyamatos lakossági igények és a Teleki téľi piac gyalogos forgalmának növekedése miatt, indokolt
a piac közelében egf új gyalogátkelő kialakítása. A helyi adottságok és az igények
figyelembevételével a gya|ogźńkelő létesítése a Teleki tér |7 . számnál javasolt.

A Szazados ilŕci fizeto parkoló övezet kialakítása mellett, melyrol a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete 226120|4. (xI.05.), mig a Fováľosi Közgyűlés
28/2015. (VI.l2.) száműhatźrozatttban döntött, a lakossági igényeknek megfelelően új forgalmi ľend
is kialakítrásra keľül. Az átha|adő forgalom lassítĺĺsa, a biztonságosabb ryalogos forgalom és az ott
lakók nyugalmának érdekében forgalomlassító kÍiszöbok kiépítése szükséges.

A gyalogátkelő és a forgalomlassító küszöbök kiépítéséhez kapcsolódőbeszerzési eljárások mielőbbi
lebonyolítása érdekében javasolt, hogy azokat a JGK Zrt. bonyo|ítsa le a sajźt Közbeszerzési és
Beszerzési Szaběiyzatźtban foglaltak szerint. Ezért az onkormányzat megbizza és meghata|mazza a
IGK Zrt.-t,, hogy a gyalogátkelő és a foľgalomlassító küszöbök kialakításával kapcsolatos beszerzési
feladatokat e|végezze' Az Önkormányzat és a JGK Zrt' közoÍt e tźrgyban kötendő megállapodás az
előteľjesĺés 1' sz. me|lékletét képezi.

IL A beteľjesztés ĺndoka

A megállapodás megkötése tulajdonosi döntést igényel, amely dĺjntés meghozata|źlra a Tisĺelt
Bizottság jogosult.

III. A diĺntés célja' pénzĺĺgyĺ hatása

A đöntés cé|ja a Teleki téľi Piac és a Szźyados úti (Művész telep) terület gyalogos és gépjármű
közlekedésének biaonságosabbá tétele.

A döntés pénńgyi hatźsa: a 20|6. évi költségvetésben a kialakításra 5.000e Ft+Áfa, i|letve 7.000e
Ft+Áfa fedezet biztosított. A döntés pénzugyi fedezetet igényel, mely a l l40l címen ľendelkezésre áll.

IV. Jogszabályĺ kiirnyezet

A döntés meghozata|źlľa a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabźiyzatźrő| sző|ô
3612014. (XI.06) önkoľmányzati rendelet 7. melléklet l. pont 1.1.3. alpontja a|apjttn a
Y fu os gazdźl lkodási és Pénzĺ'ĺgyi B izottság j o gosult.

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66120|2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2' pontja szerint a helyi
közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zźnt magánutakon, /
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valamint teľeken, parkokban és eryéb közteľiileteken kozúti járművel tĺjľténő vźlrakozási (paľkolási)
közszo|gá|tatás ellátĺĺsa tekintetében a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt' ľendelkezik
kizĺáľó lagos j o gkörrel.

Kéľemaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. a ,,Teleki tér |7 ' szźrn e|é gyalogátkelo és a Szźnados úton (Művész telep) forgalom|assító
küszöbök kialakítasa'' e|nevezésű beszeľzéssel kapcsolatos valamennyi feladat teljes könĺ
lebonyolításáva| megbizza a Jőzsefvźrosi Gazdálkodiási Központ Zrt'-t és elfogadja a határozat
l . sz. mellék|etét képező megállapodást'

Felelős: polgáľmester
Határido: f0I6. ttpri|is 25,

2. felkéri a polgáľmestert ahatźltozat 7. sz. mellékletét képező megállapodts a|áirźsára.

Felelős: polgáľmester
Határidĺj: 2016. április 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodźsiKozpontZrt.
A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslataakozzététel módjára: honlapon

Budapest, 20| 6. źryril'is 20. ,ĺ,[4
dľ. Sáľa Botold
alpolgáľmester
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Megbízási szerződés és meghata |mazás

amely létrejött egyrésnő| a

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkoľmányzat (széIłlely: l082 Budapest, Baross u.63-67.,
adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735,115, bankszámlaszám: |0403387-00028570-00000000, statisztikai
szám: |5,]35715.84l |-32|-o|, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), a továbbiakban: Onkormányzat,

másľészről a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.63.6,7., adőszám:25292499-f.
4f, cégegyzékszám: 0l-l0-048457, baĺlkszám|aszttm: K&H Bank l0403387.00028859-00000006, képviseli:
dr. Pesti lvett igazgatősági elnök) a továbbiakb an IGK Zrt.

(egyiittesen: Felek) között az alábbiak szerint:

L
Előzmények

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testületének 66/20|2. (xII.l3.)
önkoľmányzati rendelet 3. melléklet f' pontja szerint a helyi közutakon, a helyi önkoľmányzat tulajdonában áIló
közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb köaeľiileteken közúti
jáľművel történő vĺĺrakozási (paľkolási) közszo|gá|tatás ellátása tekintetében a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. jogosult eljárni.

A folyamatos lakossági igények és Teleki téri piac gyalogos forgalmáľ1ak növekedése miatt indokolt egy új
gyalogátkelő kialakítása. A helyi adottságok és az igények figyelembevételével a gyalogátkelő létesítése a Teleki
tér |7, számnál javasolt.

A Százados tltiťlzetó paľkoló övezet kialakítása mellett, a lakossági igényeknek megfelelően új forgalmi rend is
kialakításra kerül. Az áthaladó forgalom lassítása, a biztonságosabb gyalogos forgalom és az ott lakók
nyugalmának érdekében forgalomlassító kiiszöbök kiépítése sziikséges.

A gyalogátkelő és a forgalom lassító kiiszöbtik kiépítéséhez kapcsolódó beszerzési eljárás mielőbbi gyoľs és
hatékony ellátása érdekében szükségessé vált jelen megállapodás megkötése az Önkormányzat és a JGK Zrt.
között.

Az onkormányzat a 20|6. évi költségvetésében biaosítja a kivitelezés fedezetét, mely a ll40l címen
rendęlkezésre áll.

Mindezek alapján a jelen megállapodás minden rendelkezését a fentiekre tekintettel kell ételmemi és
alkalmazni.

II.

A megállapodás táľgya

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás alapján az Önkormányzat megbízza és meghata\mazza JGK Zrt.-t,
hogy nevében és helyette

a ,,Teleki tér |7, szám e|é gyalogátkelő és a Százados riton (MÍĺvész telep) forgalomlassító kiiszöbtik
kialakításď'

elnevezésti' építési beruhazás és szolgáltatás megľendelés tárgyú beszerzési eljarást folýasson le, valamint az
ezzel kapcsolatos valamennyi feladatot teljes könĺen ellássa.

Fe|ek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizáró|ag a II'l. pontban meghatáľozott beszerzésekľe (a
továbbiakban: beszeľzések) terjed ki, a Felek egyéb beszerzéseiľe nem.

A beszerzési eljárásokat jelen megállapodás a|apján - annak érdekében, hogy a JGKzrt' szerződést tudjon
kötni - aJGKZrt. folýatja le. Ennek okán köteles megtenni minden olyan jognyilatkozatot, illetve intézkedést,
melyek a beszerzési elj rírások eľedményes lefolýatásához sziikségesek.

Felek rögzítik, hogy II.3' pont alapján a JGK Zrt., mint az e|járás ajánlatkéľője, a sajźú beszeľzési szabźiyzata
alapjánjar el.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás alapján a JGK Zrt..t terhelik mindazon kötelezeťtségek,
illetve illetik mindazon jogok, melyek a jogszabá|yok alapján az ajźn|atkérőt terhelik, illetvę illetik, kivéve
azon aján|atkérői jogokat, illetve ktitelezettségeket, melyek a fenti jogszabályok szerint nem kapcsolódnak
közvetlenül ezen eljáľáshoz.

Az onkormanyzat ezenne| feljogosítja a JGK Zrt.-t, hogy a teljesítés során teljesítési segédet vegyen igénybe.

Az eljáľások lefolytatásáért a lGK Zrt' dijazásban nem részesül.

i

,%ĺ,3



8. A beszerzési eljárások lĺatanyagźtt a JGK Zrt. azok |ęzáru|tttt követően haladéktalanul kötelęs átadni az
onkormányzatnak.

9. Felęk megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az túvéte| helyét és idejét igazoló módon
tehetik meg éľvényesen.

10.Jogĺlyilatkozat téte|érejogosultak az a|źlbbi személyek vagy az általuk teljes bizonyító erejĺi magánokiratban
vagy kÖzokiľatban meghata|mazoIt szemé|yek;
a. onkormány zat részéró|:

i. név:
ii. beosztás:
iii. elérhetőség

b. JGK részéről:
i. név:
ii. beosaás:
iii. elérhetőség:

l l. Írásbeli közlésnęk minősül:
a. tértivevényes vagy ajánlott levél,
b' aláíľt feljegyzés vagy jegyzőkönyv,
c. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére küldött' és sikeľtelen kézbesítési jelentéssel nem

éľintett e-mail,
d. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszámćlra kiildött, és sikeľtelen adási jelentéssel nem

érintett telefaxĺizenet.

12. Jelen megá|lapodást a Felek a sikeres műszaki tltadts-átvételi eljárás lezárultáig kötik.

l3.A JGK Zrt' fe|e| az tita|a, illewe teljesítési segéde által tett intézkedések, illetve mulasztások valamennyi
hátrányos j ogkövetkezményeiéľt.

l4.Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő jogaikat és kötelęzettségeiket jóhiszemiĺen - az
megállapodás céljának megfelelően - ryakorolják és magatartásukkal folyamatosan elősegítik a megállapodás
teljesedésbe menését.

15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodás báľmely rendelkezése kógens jogszabá|yba
ütközne, akkor a jogséľtő rendelkezés helyébe - minden további jogcselekmény, így ktilontisen a megállapodás
módosítása nélkül - a kötelező éľvényű jogszabá|yi rendelkezés |ép.

III.

A JGK Zrt. vá||a|ja

l. A JGK Zrt. je|en megállapodás szerinti feladatai e||átása során az onkormányzat érdekeit előtérbe helyezve,
a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően jár el.

IV.

Az onkormányzat vá|lalja

1. Az onkormányzat gondoskodik arról, hogy a megállapodás tiíľgyában érintett szęľvezetek összehangoltan
végezzék a j elen megállapodásban vállalt kötelezettségeiket.

2. Az onkoľmányzat á|ta| a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefoáľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
,ijgyosn.á|ya a kapcsolatüaľtásra kijelölt szervezeti egység, amely gondoskodik az esetlegesen szĺikséges
előterjesaések ęlőkészítésérő|, az adatok és információk beszerzéséľől, továbbításáról, alkalmazĺsáról, és
koordinálja a dokumęnfumok aláírásához, hitelesítéséhez sztikséges iigymenetęt'

3. Amennyiben jelen megállapodásban foglaltakhoz az oĺkormányzat bármilyen jellegű nyiIatkozata, döntése
szükséges, űgy az Önkormányzat SZMSZ-ébęn és a Polgármesteľi Hivatal SZMSZ-ben meghatározottak
szerint haladéktalanul. és soľon kívĺil intézkedik.

v.
Zárő rende|kezések

1. Jelen megállapodást a Felek a jelen szerződés II.12. pontjában meghatározottidőtartamig kötik.

2. Je|ęn megállapodás módosítása kizáró|ag íľásban, a Felek közös megegyezésével töľténhet.

3. Jelen megállapodást bármelyik Fél indokolás nélktil a másik fé|hez címzett előzetes íľásbeli nyilatkozat
a|apján 15 napos határidővel felmondhatja'
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4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eľedő esetleges jogvitáikat elsősorban békés liton,
elozetesen egyeztetéssel oldják meg.

5. A Felek kijelentik, hogy a megállapodásban nem szabá|yozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönywől szóló
20 |3 . év i V. törvény ľendelkezése i az hány adők.

6. Jelen megállapodásazazt aláíró és ellenjegyző utolsó Fél a|áiĺźsáva| és ellenjegyzésével lép hatályba.

7. Ję|ęn megállapoc|ást a Fę|ęk képvise|ői elo|vasás és érte|mezés tltán, mint akarafilkka| megegyez'őt helyhen
hagyóan négy példrĺnyban Íľják alá.

8. Jelen megállapodást a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuiíľosi Önkormányzat Képviselő-testĺilet
Városgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottsága a ............./2016. (IV.25.) számú hatarozatáva|hagyta jóvá.

Kelt: Budapest, 20l6. ápľilis

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefu árosi onkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Fedezet: .... Budapest,20l6.

Pénzĺigyileg elleąi egyzem:

Paľis Gyuláné
pénzłlgyiugyosztÁ|yvezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegzo
nevében és megbízásából

dľ. Mészár Erika
a|jegyzó

Józsefoĺíľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
képviseletében
dr. Pesti Ivett

igazgatósági e|nök
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