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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 
94  / sz. pirend 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus 21-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat a  Budapest  Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel történő szerződéskötésre 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Dékány Szilvia 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: megbízási szerződés 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  253/2017.  (XII.19) számú határozatának  la.,  és  2.  számú határozatával 
úgy döntött, hogy felkéri a  Budapest  Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t (a továbbiakban: BGYH 
Zrt.) (székhely:  1034 Budapest,  Szőlő utca  38.,  cégjegyzékszám:  01-10-043152)  a Józsefvárosi 
pályaudvar területén strand kialakításához szükséges vizsgálatok elvégzésére, valamint a vízbe-
szerzési szakvélemény, kútterv, hatástanulmány elkészítésére  es  az ezzel kapcsolatos vala-
mennyi dokumentum beszerzésére. Az Önkormányzat és a BGYH  Zit.  a döntés alapján  2018. 
január  22.  napján kötött megbízási szerződést, amelyben a megjelölt feladatok ellátására bruttó 
5.000.000 Ft  összeget biztosított az Önkormányzat.  A  megbízásban foglalt feladatok  2018.  má-
jusáig sikeresen teljesültek, az e célra előirányzott keretösszegből összesen  2.800.350 Ft  került 
felhasználásra, így  2.199.650 Ft  még rendelkezésre áll. 

Az előkészítő munkák sikeres elvégzését követő kútfúrási munkák megvalósításához Magya-
rország kormánya a  2019.  évi költségvetésében  200  millió forint összegű támogatást biztosított, 
a Képviselő-testület pedig  36/2019  (II  21  ) számú határozatával megerősítő döntést hozott ar-
ról, hogy a Józsefvárosi pályaudvar területén létesítendő strand- és gyógyfürdő megvalósítása 
mellett továbbra is elkötelezett. 
A  kútfúrási munkák elvégzéséhez kapcsolódóan újabb járulékos feladatok elvégzése vált szük-
ségessé, a műszaki ellenőrzés és a tervezői művezetés feladatai.  A  BGYH az Önkormányzattal 
kötött korábbi megbízási szerződés sikeres teljesítésére figyelemmel ezért kezdeményezte 
újabb megbízási szerződés megkötését annak érdekében, hogy a szerződéses keretösszegből 
fennmaradó összeget a felmerült feladatokra fordíthassa. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a Józsefvárosi strand létrehozása céljából különítette 
el a keretösszeget, javasolt, hogy a fennmaradó összeg is a beruházás megvalósítása érdekében, 
a felmerült feladatok ellátása céljából kerülhessen felhasználásra, amelyhez az előterjesztés 
mellékletét képező megbízási szerződés elfogadása szükséges. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság rendelkezik hatáskörrel. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 



DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

A  döntés célja, hogy az Önkormányzat a BGYH-val megbízási szerződést kössön a Józsefváro-
si pályaudvar területén a strand kialakításához szükséges kútfúrási munkálatokhoz kapcsolódó 
műszaki ellenőri,  ill,  tervezői művezetési feladatok ellátására. 
A  döntésnek pénzügyi hatása van, a fedezet a költségvetésben a  11502  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  döntés meghozatalára a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  36/2014.  (XI.06) önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.  pont  1.1.3.  alpontja alapján a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat  1.  számú 
mellékletét képező, a  Budapest  Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel kötendő megbízási szerződést, 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21.,  az aláírásra  2019.  augusztus  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a köz-

 

zététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  augusztus  16. 

dr.  H  ncz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: DR.  DÉKÁNY SZILVIA 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  74-

 

JOGI KONTROLL: 1 72-

 

ELLENŐRIZTE: 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

RIMA NA OÓS GYÖRGY 
JEGY Ő A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 



MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  adószám:  15735715-2-42,  törzsszám:  735715, 
bankszámlaszám:  11784009-15508009-00000000,  statisztikai szám:  15735715-8411-321-01, 
képviseli: dr. Sára Botond polgármester), a továbbiakban: Megbízó, 

másrészről a  Budapest  Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (székhely:  1034 Budapest,  Szőlő  u. 
38.;  cégjegyzékszám:  01-10-043152;  adószám:  1216581-4-2-44;  képviseli: Szőke  Laszlo 
vezérigazgató) a továbbiakban: Megbízott, a továbbiakban együttesen Felek - között az 
alábbi feltételek mellett, a megjelölt helyen és napon: 

1. A  szerződés tárgya: 

1.1.  Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladatokkal: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának 
....../2019.  (VIII.21.) számú döntése nyomán megbízza a  Budapest  Gyógyfürdői  ids  Hévizei 
Zrt.-t a Józsefvárosi pályaudvar területén a strand kialakításához szükséges kútfúrási 
munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri,  ill.  tervezői művezetési feladatok ellátásával. 

2. A  megbízás tartama és megszűnése: 

2.1. A  megbízás határozott ideig, az aláírás napjától  2019.  december  31.  napjáig tart. 
2.2. A  megbízást bármelyik Fél  15  (tizenöt) napos határidővel, indokolás nélkül írásban 

felmondhatja, illetve az a Ptk.-ban meghatározott egyéb okokból szűnhet meg. 
2.3. A  Megbízó felmondása esetén a Megbízott az addig felmerült, vagy amennyiben az 

nem határozható meg, akkor időarányos költségeire tarthat igényt. 

3. A  megbízási díj: 

3.1. A  Megbízott a jelen szerződés  1.1.  pontjában meghatározott feladatok ellátásáért 
megbízási díjban nem részesül. Az  1.1.  pontban meghatározott feladat elvégzése 
során felmerült költségeire igényt tarthat legfeljebb összesen bruttó  2.199.650,- Ft 
összegben. 

3.2.  Megbízott a megbízás időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll. 
3.3. A  költségek kifizetésére vonatkozó igényét, a Megbízott nevére kiállított számla 

kézhezvételétől számított  15  napon belül jelentheti be,  de  legkésőbb a megbízás 
végéig.  A  kifizetés továbbszámlázás útján, a Megbízott által kiállított számla 
Megbízóhoz történő érkezést követő  15  napon belül kerül kiegyenlítésre. 

4. A  felek jogai és kötelezettségei: 

4.1.  Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy megbízotti teendőit a hatályos 
jogszabályi rendelkezések között, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai 
gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti a Megbízó érdekeinek figyelembe 
vételével. 

4.2. A  Megbízott kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott feladatok ellátására 
alkalmas. 

4.3.  Megbízott a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat 
kizárólag a Megbízó jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság 
tudomására. Jelen pontban foglaltak alól kivételt képez azon eset, amikor az adat 
közlését vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő, így az információs 
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önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény 
szerinti közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat esetén. 

4.4. Megbízott jogosult a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátására alvállalkozót 
igénybe venni. Megbízott az alvállalkozói által elvégzett feladatokért úgy felel, 
mintha maga járt volna el. Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek 
egymással együttműködni, a feladatellátás során felmerült problémákat, 
hiányosságokat egymás felé haladéktalanul jelezni. 

4.5. Megbízott a megbízást felelősségteljesen köteles ellátni.  A  megbízás ideje alatt 
köteles Megbízó rendelkezésére állni és a munka során felmerült problémákat 
haladéktalanul jelezni részére. 

5.  Egyebek: 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az átvétel 
helyét és idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 

5.2. Jognyilatkozat tételére jogosultak az alábbi személyek vagy az általuk teljes 
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személyek: 

Megbízó részéről: 
név: dr. Sára Botond 
beosztás: polgármester 
elérhetőség:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Megbízott részéről: 
név: Szőke László 
beosztás: vezérigazgató 
elérhetőség:  1034 Budapest,  Szőlő  u. 38. 

5.3. Irásbeli közlésnek minősül: 
a) tértivevényes vagy ajánlott levél, 
b) aláírt feljegyzés vagy jegyzőkönyv, 
c) a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére küldött, és sikertelen 

kézbesítési jelentéssel nem érintett  e-mail, 
d) a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszámára küldött, és sikertelen 

adási jelentéssel nem érintett telefaxüzenet. 

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a szerződésből fakadó 
kötelezettségek gördülékeny biztosítása, a zavartalan  es  gyors kapcsolatfelvétel és 
kommunikáció érdekében, a szerződéskötés jogalapján adták meg.  A  szerződés teljesítése 
során a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi 
rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat 
csak a szerződés teljesüléséhez szükséges, a teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi 
kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a személyes adatok 
tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. 
Felek vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az 
esetleges adatkezelési incidenst a tudomásszerzést követő  24  órán belül igazolható módon 
a másik Fél tudomására hozzák. 

5.4.  Kapcsolattartók: 

Megbízó részéről: dr. Hencz Adrienn Gazdálkodási ügyosztályvezető 
elérhetőség:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  III. emelet  315. 
telefon:  06-1-459-2567 
e-mail:  gazdalkodas@jozsefvaros.hu 
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Megbízott részéről: Balogh  Eva  Energia-  es  Vízgazdálkodási Osztályvezető 
elérhetőség:  1034 Budapest,  Szőlő  u. 38. 
telefon: 
e-mail: 

5.5. A  jelen szerződés, csak írásban módosítható vagy szüntethető meg. 
5.6. A  jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a  2013.  évi V. 

törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
5.7.  Felek a jelen megbízási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés 

módon, közös egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége 
esetén fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósághoz. 

5.8.  Jelen szerződés az azt aláíró és ellenjegyző utolsó Fél aláírásával és 
ellenjegyzésével lép hatályba. 

5.9.  Érintett Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásához szükséges 
felhatalmazással rendelkeznek. 

5.10.  Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
megegyezőt helyben hagyóan  8  példányban írják alá, melyből  4  példány a 
Megbízót,  4  példány a Megbízottat illeti. 

5.11.  Jelen szerződés megkötésére a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának 

.../2019. (V11121.)  számú határozatára tekintettel kerül sor. 

Budapest, 2019.  augusztus ... Budapest, 2019.  augusztus ... 

   

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sára Botond 

polgármester 

Budapest  Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 
képviseletében 
Szőke László 
vezérigazgató 

Fedezet:  Budapest, 2019.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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