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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

... . . L. sz. napirend 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  június  24-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Krúdy Gyula utca  SMART  szemléletű átépítése koncepció tervének elkészítése" 
tárgyú szerződés módosítására 

Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér főépítész, Városépítészeti Irodavezető 
Készítette: lványi Gyöngyvér főépítész 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: szerződés módosítás tervezet 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  468/2019. (V.06.)  sz. határozatában a „Krúdy Gyula 
utca  SMART  szemléletű átépítése koncepció tervének elkészítése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzési eljárásban az Újirány Tájépítész Kft-t (továbbiakban Tervező) nyilvánította 
nyertes Ajánlattevőnek.  A  tervezési szerződést a Felek  2019.  május 13-án aláírták. 
Tervező a tervezési folyamat során konzultált a helyi lakosokkal, a jezsuita rend képviselőivel, az 
érintett területen működő vállalkozókkal, a főépítésszel, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (to-
vábbiakban  CAPE)  vezetőivel és  Smart City  szakértőjével.  A  felmerült javaslatokat, igényeket is 
tartalmazó Koncepcióterv tervezete  2019.  június 20-án a  CAPE  Lakossági Fórumán bemutatásra 
került a lakosság részére.  A  Fórumon elhangzott észrevételeket a Tervezőnek meg kell vizsgálnia, 
illetve az Önkormányzat jelenlévő képviselői további észrevételek megtételére is lehetőséget bizto-
sítottak további  2  héten belül. 
Tekintettel arra, hogy a Tervezőre vonatkozó, végleges terv leszállítására vállalt kötelezettség ha-
tárideje  2019.  június  21.  napjáig szól, ugyanakkora fentiek szerinti, lakossági észrevételekre bizto-
sított határidő még nem telt le, javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a tervek leszállí-
tására vonatkozó határidő  2019.  július  15.  napjára történő módosításához. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  tervezési szerződés VI. fejezet  2.  pontja alapján a szerződés kizárólag írásban módosítható. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a tervezési szerződés módosítása.  A  sürgősség oka a terv leszállításra vonatkozó 
határidő — tervező érdekkörén kívül eső okból történő — lejárta.  A  tervezési feladat fedezete a kia-
dási előirányzat  11601  címen biztosított, további fedezetet nem igényel. 
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DANADA-RI ÁN  EDINA SOO 
JEGYZÓ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉSPÉ BIZOTTSÁG ELNÖKE 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.3.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. a „Krúdy Gyula utca  SMART  szemléletű átépítése koncepció tervének elkészítése" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás alapján  2019.  május 13-án kötött 
Tervezési Szerződésben meghatározott, koncepcióterv elkészítésére vonatkozó határidőt 
2019.  július  15.  napjában állapítja meg. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

2.  felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti tervezési szerződés módosítás aláírá-
sára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  június  24. 

Ivan G yve 
főépítész,  vá osépí zeti  irodavezető 
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TERVEZÉSI SZERZŐ DÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67., 

adószám:  15735715-2-42, 

törzsszám:  735715, 

bankszámlaszám•  11784009-15508009 

statisztikai szám:  15735715-8411-321-01, 

képviseli: dr. Sára Botond polgármester, 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő, 

másrészről az Újirány Tájépítész Kft. 

székhely:  1088 Budapest,  Lőrinc pap  ter 3., 

adószám:  14150407-2-42 

cégjegyzékszám  01-09-891148 

bankszámlaszám:  12010556-00339513-00100003, 

képviseli: Tihanyi Dominika 

mint tervező (a továbbiakban: Tervező) 

továbbiakban együttesen felek között 

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

1.Felek a  2019.  május 13-án a „Krúdy Gyula utca  SMART  szemléletű átépítése koncepció 

tervének elkészítése" tárgyban kötött tervezési szerződés III. fejezet  6.1.  pontját a 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság /2019.(VI.24.) számú határozatára 

tekintettel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűkkel jelzik az 

érintett szerződéses pontban, a következők szerint: 

„6. A  Terv elkészítésére vonatkozó teljesítési határidőt a felek az alábbiakban határozzák 

meg: 

6.1.Koncepcióterv elkészítésének határideje  2019.  július  15. 

6.2.Előteljesítés megengedett." 

2. Felek a Tervezési Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják. 



Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásával lép hatályba. 

A  jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 

amelyből aláírás után két példány a Megrendelőt, két példány a Tervezőt illeti. 

Jelen szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és 

értelmezés után írták alá. 

Budapest, 2019.  június 

Budapest  Főváros VIII. Kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

dr. Sára Botond 

polgármester 

Megrendelő 

Újirány Tálépítész Kft. 

képviseletében 

Tihanyi Dominika 

ügyvezető 

Tervező 

Fedezet: dátum:  Budapest, 2019.  .... 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 

gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 

jegyző 

nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 

aljegyző 
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