
Budapest  Főváros VIII. kerület Józseárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ( ' L. 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 
sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2019.  november  25-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat szerződés módosítására 

Előterjesztő: lványi Gyöngyvér főépítész, Városépítészeti Irodavezető 

Készítette: lványi Gyöngyvér főépítész 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Melléklet:  1.  sz. melléklet: szerződés módosítás tervezet 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Országgyűlés a Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. törvény  3. 

melléklete  (A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások 

fejezetének  24.  pontjában  250.000,0e Ft  összegű költségvetési támogatást biztosított a Golgota téri 

Stáció helyreállítására.  A  törvény értelmében a támogatás felhasználásának határideje  2020.  de-

cember  31. A  38/2019.(II.21.) sz. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Golgota 

téren a  14  stációt helyreállítja és az előzőekben részletezett állami támogatást befogadja.  A  támoga-

tás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói 

okiratot adott ki  2019.  május 22-én az Önkormányzat számára.  A  támogatás összege  2019.  május 

29-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  632/2019.  (VI.17.) sz. határozatában elfogadta a 

„Golgota téri egykori stációk helyreállítása" a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljá-

rásra vonatkozó ajánlattételi felhívást.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 

739/2019.(VII.08.) sz. határozatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást ér-

vényesnek és eredményesnek nyilvánította és az Egyházművészeti Kft.-t nyilvánította a beszerzési 

eljárás nyertesének.  A  vállalkozási szerződés  2019.  július 16-án mindkét fél részéről aláírásra ke-

rült. 

Az Egyházművészeti  KR  ügyvezetője,  Hermann  Zsolt Budapestért díjas szobrász-restaurátor mű-

vész (továbbiakban Művész) végzi a Stációk helyreállítási munkáit művésztársaival együtt. 

Az első részszámla késedelmesen került kifizetésre, ezért a Művész a  2019.  október  25-i  akadály-

közlésében kérte a szerződés határidőinek módosítását, a vállalkozói díj változatlanul hagyása mel-

lett. 
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A  szerződés módosítás tervezet az előterjesztés  1.  sz. mellékletét képezi, amelynek alapján a  2., 3. 

4.  részszámla kifizetésének alapját képező teljesítési határidők az alábbiak szerint módosulnak: 

 

Munkafázis megnevezése 
Szerződés szerinti 
teljesítési határidő 

Módosuló telje-
sitési határidő 

1.részszámla Tervezés 
Anyagköltség 

2019.08.31. teljesítve 

2. részszámla Stációépítmény  I:1  gipszetalon elkészítése 
/MU  dombormű helyszíni formavétele 
(munkagumi) és öntése 

2019.10.31. 2019.12.15. 

3.részszámla Stációépítményekről negatív  forma  vétele 
(öntőforma) 

2019.12.31. 2020.03.15. 

4. részszámla Anyagköltség 2020.01.31. 2020.04.05. 

5.részszámla 
Stációépítmények öntése, felületkezelése 
Bronz domborművek elkészítése, lektorálása 2020.09.30. nem változik 

6. részszámla Alapozás, környezet előkészítése 2020.10.15. nem változik 

Végszámla: 

14  stációépítmény elhelyezése a helyszínen 

2020.12.10. nem változik Domborművek rögzítése, környezetrendezés 

A  Művész a szerződés módosítás rendelkezéseit megismerte és elfogadta. 

A  Művész a feladatait a szerződésben foglaltaknak megfelelően látja el. Az őszi időjárásnak kö-

szönhetően a máriabesnyiii stációkról való mintavétel előbb be tudott fejeződni, az eredeti dom-
borművekről is elkészültek a gipszminták.  A  stációépítmény formavétele is folyamatban van. 

A  szerződés szerinti feladatok megvalósulása érdekében javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság járul-
jon hozzá a vállalkozási szerződés módosításához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  vállalkozási szerződés  4.  fejezet  4.4.  pontja alapján a szerződés kizárólag írásban, közös 
megállapodással módosítható. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a vállalkozási szerződés módosítása. 

A  tevékenység fedezete a kiadási előirányzat  11601  címen biztosított, további fedezetet nem igé-
nyel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet?. mellékletének  1.1.1.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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KÉSZÍTETTE: VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

LEÍRTA: IVÁNYI GYÖNGYVÉR 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYkÉ, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  47  a 
ELLENŐRIZTE: 

DR. DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZT SRE ALKALMAS: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGY Ő  

k  • 

JÓVÁHAGYTA: 

SATLY BALÁZS 
A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

pi
ev tér 

főépítész, városé szeti irodavezető 
lványi 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás alapján  2019.  július 16-án az Egyházművészeti Kft.-vel kötött 
Vállalkozási Szerződés módosításához a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás-
ban szereplő tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  25. 

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti vállalkozási szerződés módosítás alá-
írására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  30. 

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.  november  18. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS  1.  sz. módosítása 

Amely létrejött egyrészről: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviselő neve: Pikó  Andras  polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám.  735715 
számlavezető neve: OTP  Bank  Zrt. 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
továbbiakban mint Megrendelő, 

másrészről: 

Egyházművészeti Kft. 
székhely:  1111 Budapest,  Lágymányosi  u. 6.  fsz.  1. 
képviselő neve:  Hermann  Zsolt 
adószám:  24806367-2-43 
statisztikai számjel:  24806367-9003-113-01 
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám.  01 09 183397 
számlavezető neve: OTP  Bank 
bankszámlaszám:  11710002-20214119 
a továbbiakban: Művész 

továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel a 
Golgota téri egykori stációk helyreállítása tárgyában. 

1. Felek a  2019.  július 16-án fenti tárgyban kötött vállalkozási szerződést Művész  2019.  október 
25-én küldött Akadályközlését elfogadva, az alábbiakban rögzítettek szerint közös 
megegyezéssel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűkkel jelzik 
az érintett szerződéses pontban, a következők szerint. 

2. „3.4.  Művész az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában  6  részszámla és egy 
végszámla kiállítására jogosult jelen pontban foglaltak szerint, a  3.3.  pontban foglaltak 
figyelembe vételével. 

A  vállalkozói díj kifizetése átutalással történik, a teljesítési igazolással igazolt teljesítést 
követőn szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított  15  napon belül, a 
Művész  11710002-20214119  számú számlaszámára. Megrendelő részéről teljesítés 
igazolásra a kerületi főépítész jogosult. 

 

Munkafázis megnevezése Teljesítési határidő Díjazás (bruttó) 

1.részszámla Tervezés 

Anyagköltség 

2019.08.31. 12.700.000 Ft 

2. részszámla Stációépítmény  1:1  gipszetalon elkészítése 

Műkő dombormű helyszíni formavétele 

2019.12.15. 17.780.000 Ft 

(munkagumi) és öntése 

3. részszámla 

 

2020.03.15. 25.400.000 Ft Stációépítményekről negatív  forma  vétele 
(öntőforma) 
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4.  részszámla Anyagköltség 2020.04.05. 76.200.000 Ft 

5  részszámla 

Stációépítmények öntése, felületkezelése 

Bronz domborművek elkészítése, 
lektorálása 2020.09.30. 63.500.000 Ft 

 

6.  részszámla Alapozás, környezet előkészítése 2020.10.15. 12.700.000 Ft 

Végszámla: 

14  stációépítmény elhelyezése a helyszínen 

2020.12.10. 31.750.000 Ft 
Domborművek rögzítése, 
környezetrendezés 

 

összes költség 240.030.000 Ft 

3. Felek a Vállalkozási Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják. 

4. Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. 

5. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013.  évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 

6. Jelen szerződésmódosítás  2  oldalon,  6  egymással egyező példányban készült, melyet a felek 
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019.  november...... 

Megrendelő 
Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 
Pikó András 
polgármester  

Művész 
Egyházművészeti Kft. 

képviseletében 
Hermann  Zsolt 
szobrász-restaurátor 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Mészár  Erika 
jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Fedezet:  Dátum:  Budapest, 2019.  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 
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