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ELoTERJEsZTÉS

a Városgazdátkodási és Pénzůĺgyĺ Bizottság 201'6. május 30.i üléséľe

Tárgyz Javaslat megbízási szeľződés megkiitésére z Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont
Zrt.-vel

Előterj esztő : Farkas oľs vagyon gazdźiko dźlsí igazgatő
KészíÍette.. orosz Gábor divíziővezető

A napirendet nyilvános iilésen kelltaľgyalni
A dönté s elfo gadás ah o z e gy szeĺusítetÍ' szav azattöbb s é g sziiks é ge s

Melléklet: Megbízási szetződés

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a 6812016.

Gv.gł.) számu hattrozatźnak 1. pontjában döntött arrőI, logy u Budapest VIII. keľület,

i(oszoru u. t4-I6. szźľĺn atatti Ńapľaforgó Egyesített ovoda Koszorri Tagóvodájának

tetőfelújításfua 14.167,0 e Ft-ot biztosít a múködési általanos tafialék terhére.

A d<intés értelmében az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím míikodési cél és általános

taľtalékon belül az általános taľtaték _ kĺ}telező feladat - elofuźnyzatérőI 14.167,0 e Ft-ot

átcsopoľtosított a kiadás 11601 cím _ ĺjnként váIIaIt feladat _ felújítási e|i'irźnyzatźra. Az
átcsoportosított összeg feđezetet biĺosít a kivitęlezési munkĺák eLvégzésére' vďamint

tarta|mazza a Jőzsefvátos Gazdálkodási Kĺizpoĺt' Zrt. áIta| e||átartdó mtĺszaki ellenőrzési

feladatok đíjazásźú, mely a teljes kiadás2 oÁ-a, mindösszesen}93.340,- Ft.

Budapest Józsęfuarosi onkormźnyzat vagyonárőI és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakórÉsaľól szóló 66l20lf. (xil.13.) onkormanyzati rcnd.elet 3. mellékletének 1. pontja a

řizĺáľótagos joggal rendelkező önkormanyzatitátsaságokľól ľendelkezik, a következők szenrft:

,,Az ańkoiminyzatt ingatlan vagyonnal való gazdáĺkodás tekintetłźben, ideértve

hasznosításóhoz vagy értékesítéséhez szülcséges bármilyen versenyeztetési eljárós

lebonyolítósát, az őizéséről, üzemeltetésérőĺ való gondoskodást, a beruhózásL felújítósi

fetadatok ellótásót, értékesítéséneh hasznosításának lebonyolítását ftĺilanasen az
-értékbecsĺést, a versenyeztetésben, danés előkészítésben és szerződéskotésben való
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lcozreműködést), mťszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt

vaglon elemek tekintetében: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. ''.

Fentiek a1apjźnjavasoljuk, hogy az onkormaľryzatbízza meg a Józsefuĺĺĺosi Gazđálkodási

Kĺĺzpont Zrt...t a Budapest VIII. keľület, Koszorú u. t4-I6. sztlm alatti Napľaforgó Egyesített

óuoäu Koszorú Tagóvodájĺának tetőfelúj ításávaI kapcsolatos feladatok lebonyolításĺĺra.

Az onkormányzat és a Zrt. kozott k<jtendő megbízásí szetzóđés tervezete az előterjesztés

mellékletét képezí.

II. A beterjesztés ĺndoka

A szerződés megkötésére vonatkozó dĺjntés meghozata\a a Tísztelt Bizottság hatásk<irébe

tartozik.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A dĺjntés cé|ja: a Budapest VIII. keľĹilet, Koszorú u. 14-16. szárrl a|atti Napraforgó Egyesített

óvoda Koszorú Tagóvodájanak tetőfelújítása, melynek fedezete a koltségvetés 11601 címen _

önként vállalt feladat _ a fe\iljítźlsi előiľrĺnyzaton biztosított. Az összes költség 14.167,0 e Ft,
mely taľtalmazza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bruttő f83.340,- Ft ĺisszegiĺ

múszaki ellenőrzési díját is.

IV. Jogszabályi kiĺľny ezet

A đĺjntés meghozata|źra a Budapest Józsefuráľosi onkormanyzat vagyonaĺól és a vagyon

feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 6612012. (XII. 13.) ĺinkormanyzati rendelet 3.

mellékletének 1. pontja, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési
SzabźlyzatatőI szóIő 3612014. (XI.06.) önkormányzati reĺde\et 7. melléklet 1.1.3. alpontja

alapj an a Y źx o s gazdálko dási é s P énziigy í Bízottságj o go sult.

Kéremazalábbihatározatí javaslatelfogadását.

Hatźrozati javaslat

A Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság úgy dönt' hogy

1. megbízza a Józsefvaľosi Gazdátkodási Kcjzpont Zrt.-t _ ĺisszesen 14.|67,0 e Ft

összegben, mely taľtalmazza a Jőzsefvárosí Gazdálkodási Központ Zrt.-t muszak<l

eltenőri đíját: _ a Budapest VIII. keľtilet, Koszorú u. 14-1,6. szám alatti Napraforgó

Egyesített óvoda Koszorri Tagővođájtnak tetőfelújítáSávď kapcsolatos feladatok

1ebonyolításával.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkođási Kĺ;zpontZrt.YagyoÍLgazdálkodási igazgatőja

Hatźríďő 2016. május 30.

2. a hatźrozat 1. pontja alapjan elfogadja a Jőzsęfvźnosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-ve|

kĺjtendő ahatáĺozatmellékletét képező megbíztsí szerzőďést és felkéri a polgáľmestert

annak alźúrásfua.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľ:iđő 2016. május 30.

3. ahatfuozatban foglaltak feđezete az onkoľmtnyzat 11601 cím _ ĺjnként vállďt feladat
_ felrijítási és dologi előirźnyzatán biztosított.

Felelős: polgármester 
.)



Hatáť,Ldo: 2016. máius 30.

A döntés végľehajtásźń végzó szervezeti egység: Józsefuaľosi Gazdá|kodási Közpoĺt Zrt.,

Gazđálkodási Ü gyo szĺĺly
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjźra: hon]apon

Budapest, 2016. május 24.
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Megbízási Szeľződés

Amely létrej ött egyrészről
Budapest rooĺ.ó. VIII. keľiilet Jĺózsefu áľosi Onkoľmá ny zat
székhólye: i082 Budapest, Baross u.63-67.

képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester

törzskönyvi azonosító száma:
adószáma:
KSH statisztikai szrámiele:
törzsszźm:
bankszźtmlaszám:
mint megbí ző (a tov thbiakban :,,Megbízó''), másré szľől

Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.
székhelye:
cégsegyzékszáma:
adőszźtma:
bankszámlaszźlma:
képviseli:
mint megbízott (atovábbiakban:,,Megbízott'')

73s715
15735715-2-4f
r57357r5-84r1-3fl-0r
735715
1 0403 3 87-00028570-00000000

1082 Budapest, Baross t't.63-67.

0r r0 048451
25292499-2-4f
K&H Bank Zrt. (10403387-000288s9-00000006)
dr. Pesti Iv ett Igazgatóság elnöke'

(a továbbiakban együttesen Felek) között az a|ábbi feltételekkel:

1.) A megbízás jogi keľetei. 
A jelón me[bizźst a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt, a Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi-onkormányzat Képviselő-testĺilet V árosgazdá|kodási és PénnigyiBizottsźryźnak ...120|6.

(v.30.) szźtmű batźtr ozata a|apjttn |ttja e|.

2.) A megbízás tárgya

Megbiző megbízzaMegbuottat a Budapest VIII. keľület, Koszoni u, 14-76. szźtm a|atti Napraforgó

Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodájának tetőfehijítassal kapcsolatos műszaki e|lenőľi feladatok

e||átźsźna|,

3.) Megbízott fe|adatai

3.1' Megbizott elősegíti és ellenőrzi az építési beruházás teljes folyamatźtban a vonatkozó

jogszabźúyok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési teľvdokumentáció

betartástú, valamint jogosult és eryben koteles az épitésngyi hatóság, illetve a létesítését

engedéIyezo hatóság á|ta| jőváhagyott miĺszaki teľveket a kivitelezést végrehajtó Vállalkozóval

betaľtatni és minden szakágra kiterjedö (pl: építészeti, statikai, éptiletgépészeti,közmuépítési,

elektľomos, tiĺzvédelmi) munkák szakszertíségnek ellenőr zésére.

3.2. Megbízott aMegbiző, mint építtető helyszíni képviselőjeként felel

a) a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért,

b) u építési kivitelezési tevékenység megkezdésének építésfelügyeleti hatósághoz történő,

jogszabá|yban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletęk meglétéért, az ezze|

kapcsolatos változások bejelentésééľt,

c) az épitési munkaterület átadásáért,

d) a kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért.

3.3. Megbízott jogosult a jogeľős építési (létesítési) engedély és ahozzátartozó jőváthagyott építészeti-

múszaki tervdokumentáciő, valamint akivite|ezési dokumentáciő a|ap1án az épitési kivitelezési

tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzésére.
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3.4.Megbízolt feladata aZ építmény szakszeríĺ kittĺzésének, egyéb felmérések' vizsgálatok

me gtörténtének ellenőrzése.

3.5. Megbizottköteles avonatkozó építészeti,köľnyezetvédelmi jogszabályok, hatósági előíriísok, a

miĺszaki tervnek és a vállalkoztĺsi szerzođésben foglaltakbel.artźsźú ellenőrizľli.

3.6. Megbízott kóteles a hatósági engedélyek, hatósági előíľások, hataridők és a minőségi előíľások,

valamint a szerződések megtaľtását folyamatosan ellenőrizni.

3.7. Megbízott köteles az épitési napló(ka)t külön jogszabtiyban meghatźlrozottak szeľint e|lenőľizri

és jogosult abejegyzések és egyéb jegyzőkonyvek ellenjegyzésére, illetőleg ésnevétę|ęzésére, a

hibáknak, hiányosságoknak, eltéľéseknek az építési naplóban való feltĺ.intetésére.

Megbízott jogosult és köteles a hibźtkat, hiányosságok, eltéréseket az épitési napló(k)ban

feltĺĺntetni.
Megbízott köte|es az épitési műszaki ellenőri feladatok e|végzését az építési napló(k)ban

dokument.álni.

3.8. Megbízott köteles az épittetot a kivitęlezés során tapaszta|t hibákról és hiányosságokľól

haladéktalanul táj ékoztatni.

3.g. Megbízott köteles a miĺszaki, illetve gazdasźęi szükségességből indoko|t tęrwźitonatĺásokkal

kapcsolatos javaslatokat megtenni az épittető részére.

3 . 10. Megbízott köteles a munkákat eltakaľás előtt mennyiségi és minőségi szempontbó| e||enőrizni, az

eltakat szerkezeteket átvenni.

3.11. Megbízott köteles az átaďás-átvételi eljáľásban ľészt venni, megtöľténtét az épitesi naplóba

bejegyezni, egyes építményfajtźk miĺszaki teljesítmény-je||emzőit, a technológiával összefiiggő

biztonsági előírások betarttstú ellenőrizni.

3.12. Megbízott köteles a beépített építési termékek teljesítmény nyi|atkozatainak meglétét ellenőrizri.

3.13' Megbízott köteles a kivitelezést 4 naponként illetve a vźÄ1la|kozźsi szerzođés és ajánlati

felhívásban rész|etezettek szerinti hataľidőkben ellenőrizni

3.14. Amennyiben a kivitelezés során műszakivagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy tervtőlvaló

eltérés szĺikségessége felmeľül, többlet-, vagy pótmunkákľa van szükség, Megbízott köteles erľől

aqegbizőthaladéktalanul értesíteni, javas|attńmegtenni és a továbbiakra utasítást kéľni.

3.15. Abban az esetben, ha felmertil annak sziikségessége, hogy aMegbiző a Kivitelezőnek utasíüíst

adjon, vagy aYźi|alkozó kér utasítást aMegbizőtől, a Megbízott kĺiteles erre vonatkozó javas|atźtt

és véleményét aMegbizóval kozölni és azutasítás kérdésében döntést kérni'

3 . 1 6. Me gb ízott f e|adata az a|źhbiak telj esülé sét el lenőľizn i :

a) az építménybe csak a tervezo źńtal a kivitelezési dokumentációban meghatttrozott, a külön

jogszabá|y szerinti, |ega|ább az e|váĺt műszaki teljesítményÍĺ építési termék kertiljön beépítésre,

és a szakszeni beépítés ellenőrzése,

b) az építési naplóban töľténő rogzités mellett a tewezo źital a kivitelezési dokumenĹációban

megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annći jobb teljesítményéľtékĺĺ

helyettesítő építési termék kivá|asńása a ter:ĺező jővtŕĺragyásźtval és az építtető eryetértésével

töľtént.

3.I7.) Megrendelő műszaki ellenőre:

ĺév : Zsidi Lajos l l20 l 47 993 40,
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cím: 108 l Budapest Német u. 77.19 .

4.) Megbízási díj, Íizetési feltételek

4.1.Felek rögzítik, hogy Megbízottat jelen szerződésben foglalt mtiszaki ellenőri feladatok e||źúásáért

bruttó 283 340,- Bt, azazkétszáznyolcvanháľomezeľ háľomszńznegyven foľint megbízási díj

illeti meg.

4.f . Megbíző a szám|ázás lehetőségét az a|ábbiak szerint biztosítja:

A megbizási szerződés teljesítését kovetően végszámla nyrijtható be.

5.) A' megbízás időtaľtama

Felek jelen szerződésthattrozottidőtartamrak<itik, melynek kezdete jelen szerződés aláírásának napją

vége akivitelezés teljes befejezéséig, a sikeres źltadás-áwételig taľt.

A Megbízó a kivitelező ä|ta| elvégzett, és a miĺszaki ellenőr á|ta| igazolt munkálatokat tekinti

befejezettnek.

6.) Megbízó kiitelezettsége

6.I. Megbiző a 4. pont szerinti szám|a és a teljesítés igazolás benyújtĺását követően 10 munkanapon

belĺil koteles a számla teljesítését ellenőľizrri, szabtůyszeruteljesítés esetén aztigazo|ni. Megbízó

r é szér ő1 te lj e síté s i gazo lásľa j o go s u|t a G azdá|ko dás i Ügyo s ĺály v ezetőj e.

Hibátlan teljesÍtés esetén a Megbiző a Megbízott részére 30 napon belül köteles átuta|ni a

megbízási díjat a Megbízott K&H Bank ZÍt. 10403387-00028859-00000006 szźtmtl

bankszźm|ájźra'

6.2' Az tńuta|ás késedelme esetén a MegbízoÍt jogosulttá válik a jegybanki alapkamat szerinti

késedelmi kamatra és arrnak megfelelő összegÍĺ szám|akiállításara a Megbízó felé.

7.) MegbízotÚ felelősségi köľe, kiizľeműkiidők igénybevétele

7 .|. Megbízott je|en szerzóđés szerinti miíszaki ellenőri feladatok ellátasa során a mindenkor hatalyos

jogszabźůyok alapján felel a Megbízó felé.

7.2. Megbízott a Megbizőval szemben közremiĺködő igénybevétele esetén is minden esetben

közvetlenül felelős, azok tevékenységéért, mint sajźńjáéľt felel. Megbízott köteles a közreműködők

tevékenység ét, az á,|tahlkteljesített szolgáltaĺások a jelen szerződés feltételeinek való megfelelését

folyamatosan ellenőrimi.

7 .3. Felek rögzítik, hogy a közľemiĺkĺldők díjának fedezetét a 4.1. pont szerint dij tarta|mazza

8.) Zárő ľendelkezések

8.i. Felek a szerződés teljesítései során keletkezettvitáikatközvetlen taľgyalások soran kísérlik meg

rendemi. A tárgya|tsok eľedménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertáĺgy értékétől

függően, a hatáskorrel ľendelkező birősźryhoz fordulhatrrak.

8.2. Amennyibe n a szerződés báľmely rendelkezése a hatiáskörrel és illetékességgel ľendélkező bíľóság

ľenđelkezés e, vaw jogszabáýtůtozás folýrán a későbbiekben érvénýelennek bizonyu|na, ez a

szerzodéstovábbi, azérĺénýe\enséggel nem érintett részeinek azérvényességét nem érinti. Felek

az érvénýelen szeľződési rendelkezést az annak taľta|mźůloz legkdzelebb álló éľvényes

ľendelkezéssel pótolj ák.
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8.3. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben különĺjsen a szeruődésszegés

jogkövetkezményeire, a szerződés módosítására és megsziĺnésére vonatkozőan - a Polgári

Tĺirvénykönyvről szóló 20ĺ3. éviV. törvény és a vonatkoző egyéb jogszabályok renđelkezései az

irányadók.

Je|en szerződés késztilt 4 oldalon 4 egymássa| egyező példanyban, melyet a felek elolvastak, éľtelmeztek,

és mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyóla g irták a|áĺ.

Budapest,2016. május

M.egbíző
Budapest Fővaľos VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Fedezet: ....... dátum: Budapest,2016. május
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