
Megbízási szerződés és meghataImazás

amely létrejött egyrésztő| a

Budapest Főváros VIII. kerĺi|et Józsefvárosi onkormányzat (szé|<hely: l082 Budapest, Baross u' 63-67.,
adósz,ám: 15735715-2-42, Íorzsszám: 7357|5, bankszámlaszám: |0403387-00028570-00000000' statisztikai
szam: 157357|5-84||-321-0l, képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester), a továbbiakban: tnkormányzat,

másrészről a
Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. (szék'he|y: |082 Budapest, Baross u. 63-67., adósz,ám: f5292499-2.
42, cégegyzékszám: 0l-l0-048457,barkszám|aszám.. K&H Bank: l0403387-00028859-00000006, képviseli:
dr. Pesti lvettigazgatósági elnök) a továbbiakban JGKZrt.

(egyiittesen: Felek) között az alábbiak szerint:

I.

E|őzmények

Buđapest Főváros VIII. kęriilet Józsefvarosi onkormányzat Képviselő-testületénęk 66/20112. (XII.l3.)
önkormányzati ľendelet 3. melléklet 2, pontja szerint a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában ál|ó
közforgalom elől el nem zárt magĺĺnutakon, valamint tereken, parkokbaĺr és egyéb közteľĺileteken közúti
járművel történő várakozźlsi (parkolási) közszoLgá|tatás ellátása tekintetében a !ózsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zľt. jogosult eljámi.

A folyamatos lakossági igények és Teleki téri piac gyalogos forgalmának növekedése miatt indokolt egy új
gyalogátkelő kialakÍtása. A helyi adottságok és az igények figyelembevételével a gya|ogátkelő létęsítése a Teleki
tér |7 . számnál javasolt.

A Százados t|ti ťtzptópaľkoló ovezetkialakítása mellett, a lakossági igényeknek megfelelően új forgalmi rend is
kialakításra kerĺil. Az áthaladó foľgalom lassítása, a biztonságosabb gyalogos forgalom és az ott lakók
nyugalmának érdekében forgalomlassító kiiszöbök kiépítése szükséges.

A gyalogátkelő és a forgalom lassító ktiszöbök kiépítéséhez kapcsolódó beszeľzési eljárás mielőbbi gyors és
hatékony ellátása érdekében szĺikségessé vált jelen megállapodás megkötése az onkormányzat és a JGK zrt.
között.

Az onkormányzzt a 20|6, évi költségvetésében biztosítja a kivitelezés fedezetét, mely a 11401 címen
rendelkezésre áll.

Mindezek a|apján a jelen megállapodás minden rendelkezését a fentiekre tekintettel kell értelmezri és
alkalmazri.

il.

l. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodá.1ä*'ľä*:#-#-, megbizzaés meghatalm azza JGK Zrt.-t,
hogy nevében és helyette

a ,,Teleki tér 17. sám elé gyalogátkelő és a Százados úton (Művész telep) foľgalomlassító kiiszöbök
kialakításď'

elnevezésiĺ, építési beruhĺĺzás és szo|gá|tatźls megrendelés tárgyu beszerzési eljáľást folytasson le, valamint az
ezze| kapcsolatos valamennyi feladatot teljes köľÍĺen ellássa.

2' Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a II.l. pontban meg}latározott beszerzésekľe (a
továbbiakban: beszeľzések) terjed ki, a Felek egyébbeszerzéseire nem.

3. Abeszęrzési eljárásokat jelen megállapodás alapjrán - annak érdekében, hogy a lGKZrt. szerzpdést tudjon
kötni _ a JGKZrt. folytada le. Ennek okán köteles me$enni minden olyan jognyilatkozatot, illetve intézkedést,
melyek a beszerzési eljĺĺrások eredményes lefolyatásához sziikségesek.

4. Felek rögzitk, hogy II.3. pont alapjan a JGK zrt', mint az e|járás ajĺĺnlatkérője, a saját beszerzési szabá|yzata
a|apján jźtr e|.

5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás alapjan a JGK Zrt.-t terhęlik mindazon kötelezettségek,
illetve illetik mindazon jogok, melyek a jogszabźiyok alapjrán az aján|atkérőt terhelit illetve illetik, kivéve
azon aján|atkérői jogokat, illetve kotelezettségeket, melyek a fenti jogszabályok szerint nem kapcsolódnak
közvetlenü l ezen e|j aľ áshoz.

6. Az onkormányzat ezeĺnel feljogosítja a JGK Zrt.-t,hogy a teljesĺtés során teljesítési segédet vegyen igénybe.

7. Azeljarások lefolýatásáéľt a JGK Zrt. díjazasbannem részesül.
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8. A beszerzési eljárások iratanyagát a JGK Zrt. azok |ezáru|tát követóęn ha|adéktalanu| köteles átadni az
onkormányzatnak.

9. FeIęk megállapodnak abban, hogy jognyilaĺkozataikat csak írásban, azátvéte| helyét és idejét igazoló módon
tehetik meg érvényesen.

l0.Jognyilatkozattéte|érejogosultak az a|ábbi szemé|yek vagy az általuk te|jes bizonyító eĘű magánokiľatban
vagy közokiratban meghatalmazott személyek:
a. onkormányzat részérő|:

i. név:
ii. beosztás:
iii. elérhetőség

b. JGK részeről:
i' név:
ii. beosztłís:
iií. eléľhetĺíség:

t l. Íľasbeli közlésnek minősüI:
a' téľtivevényes vagy ajánlott levél,
b. a|áirt feljegyzés vagy jegyzőkönyv,
c. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjak címére

éľintett e-mail.
kiildött, és sikertelen kézbesítési jelentéssel nem

d. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszźtmźra kĺildött, és sikertelen adási jelentéssel nem
érintętt telefaxiizenet.

|2. Je|en megállapodást a Felek a sikeres mÍĺszaki átadás.átvételi eljáľás lezárultáig ktitik.
l3.A JGK Zrt. fe|e| az źt|ta|a, illetve teljesítési segéde által tett intézkedések, illetve mulasztások valamennyi

hátrányos j ogkövetkezĺnényeiért.

l4'Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból ęrędő jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen _ az
megállapodás céljának megfelelően - gyakoľolják és magatartásukkal folyamatosan elősegítik a megállapodás
teljesedésbe menését.

' 15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodĺás bármely rendelkezése kógens jogszabályba
ütközne, akkor a jogséľtő ľendelkezés helyébe - minden további jogcselekmény, így kĺilönösen a megállapodás
módosítása nélkĺil - a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés |ép'

ilI.
A JGK Zrt.vá||a|ja

l. A JGK Zrt, je|en megállapodás szerinti feladatai e||átasa során az onkormányzat éľdekeit előtérbe helyezve,
a vonatkozó jogszabáIyok, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően jáĺ el.

rv.
Az onkormá nyzat v á||a|ja

l. Az onkormźnyzat gondoskodik arról, hogy a megállapodás &írgyában érintett szervezetek összehangoltan
v égezzék a j elen megállapodrísban vállalt kötelezettségeiket.

Az onkormányzat ěita| a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodrási
Ugyosztá|ya a kapcsolattaľtásra kíjelöIt szervezeti egység, amely gondoskodik az esetlegesen sziikséges
előteľjesaések előkészítéséró|, az adatok és információk beszerzéséről, továbbításaról, alkalmazĺsáľól. és
koordinálja a dokumentumok aláÍľásához' hitelesítéséhez szĺikséges iigymenetet.

Amennyiben jelen megállapodásban foglaltakhoz az onkoľmányzatbármi|yenjellegíĺ nyi|atkozata, döntése
'szükséges, tl1y u onkormányzat SZMSZ-ében és a Polgármęsteľi Hivatal SZMśZ-ben meghatáľozottak
szerint haladéktalanul, és soľon kívĺil intéZkedik.

v.
Zárő rende|kezések

l. Jelen megállapodást a Felek a jelen szerződés II'12. pontjában meghatarozottidőtartamig kiitik.

2. Jelen megállapodás módosítása kizźtrő|ag írásban, a Felek közös megegyezéséveltörténhet.
3. Jelen megállapodást bármelyik Fél indokolás nélkiil a másik fé|hez címzętt előzetes írásbeli nyilatkozat

a|apján 15 napos határidővel felmondhatja.
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4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megá||apodásbó| eredő eset|eges jogvitáikat e|sősorban békés úton,
előzętęsen egyeztetéssel oldják meg.

5. A Felek kijelentik, hogy a megáIlapodásban nenr szabá|yozott kérdésekben a Po|gári Törvénykönyvről szóló
2013 . évi V. töľvény rendęlkezései az irányadók.

6. Je|en megá|lapodás azazta|áíró és ellenjegyző uto|só Fé| aláĺrásával és ellenjegyzésével lép hatályba.

7. Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt he|yben
hagyóan négy példányban íľják alá.

8. Jelen megállapodást a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilet
Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsźęaa .........''../20l6. (IV.25.) számri határozatźwa|hagyta jóvá.

KeIfi Budapest, 201 6. április

Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefu áľosi Önkormĺínyzat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Fedęzet: Budapest,20l6.

P énziigy i|e g e l l enj egyzem :

Páris Gyuláné
p éĺlzligy i ĺlgy o sztÁ|y v ezetíĺ

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimrán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

Józsefuárosi GazdáIkodrás i KÍIzpont Zrt'
képviseletében
dľ. Pesti Ivett

igezgatósági elnök
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