
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga IT.

................ sz. napirend

ELOTERJESZTES
a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag 2022. januar 17-i ulesere

Targy: Javaslat a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes modositasara
Eloterjeszto: Radai Daniel alpolgarmester
Keszitette: Peterffy Marton, Varosepiteszeti Iroda
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges.
1. szamu melleklet: 2. sz. szerzodes modositas tervezet
2. szamu melleklet: tervezesi szerzodes es 1. sz. modositasa

Tisztelt Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

L Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es LAND-A Kft. kozott 2019. 
oktober 04-en tervezesi szerzodes jott letre, melynek targya a Horvath Mihaly ter eszaki 
oldalanak koncepcid, engedelyezesi es kiviteli tervek elkeszitese es a vonatkozo engedelyek 
beszerzese.

A szerzodes szerinti teljesites a veglegesitett koncepcid- es latvanytervig elkesziilt, melyet 
2019. december 16-an leszallitott. Az 1. reszszamla (30%), brutto 4.457.700 Ft osszegben 
kifizetesre kerult.

A Megrendeld reszerol ujabb igenyek meriiltek fel a tervekkel kapcsolatban, amiket az eredeti 
tervezesi program nem vagy elterden tartalmazott. Az uj terv a tervezesi programnak 
megfelelden utemezett kivitelezesre kesziil, mely tobbletmunkat jelent a Tervezonek, de a 
tervezesi feladat soran vegzet megvilagitottsag vizsgalata kimutatta, hogy a vilagitasi terv 
elkeszitesere es a kandelaberek modositasara nines sziikseg, igy ez az elmarado tetel fedezi a 
tobbletmunka koltsegeit. Ennek megfelelden a szerzodes 2O21.marcius 31-en modositasra 
kerult. Az uj tervezesi program kimunkalasa miatt sziikseges a jelen szerzddesmddositas. A 
tervezes reszletezettsege egy uj tervfazis (engedelyezesi terwazlat) beiktatasat tette 
szuksegesse, melyet a tervezo elkeszit es ennek megfelelden a teljesites kifizetesenek iitemet 
kozosen modositani kivanjak a felek.

Tervezo ugy vallalja a tervezesi feladatokat, hogy a vallalkozoi dij osszege nem modosul, de 
hataridoket es a fizetesi utemezest modositani sziikseges.

II. A beterjesztes indoka
A jelen eloteijesztes 1. szamu melleklete szerinti szerzodes alairasahoz sziikseges, hogy a 
ddnteshozd meghozza donteset.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes penzugyi fedezetet nem igenyel, mert a szerzodeses osszeg nem valtozik, esupan a 
fizetesi iitemekben tortenik valtozas.
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IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a 
Kepviselb-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. mellekletenek 1.1.1. pontja szerint a 
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag dont barmely onkormanyzati szerzodes megkbteserbl, 
modositasarbl, megszunteteserol.

A Mbtv. 46. § (1) bekezdese, 60. §-a es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az 
eloteqesztest nyilvanos ulesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz a Mbtv. 60. §-a, az 
SZMSZ 30. § (1) bekezdese es a 35. § (2) bekezdese alapjan egyszerii tbbbseg sziikseges.

A fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Hatarozati javaslat 
Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 

Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga

..../2022. (1.17.) szamu hatarozata

a Horvath Mihaly ter tervezesi szerzodes 2. szamu modositasanak elfogadasarol

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. modositja a LAND-A Kft. (szekhely: 1112 Budapest, Hemad u. 14., adoszam: 
12023682-2-43) tervezbvel 2019. oktober 1. napjan alairt, majd 2021. marcius 31. 
napjan modositott, Horvath Mihaly ter eszaki oldalanak koncepcid, engedelyezesi 
es kiviteli tervek elkeszitese es a vonatkozd engedelyek beszerzese'’’ targyu tervezesi 
szerzodes II. 1. pontjaban meghatarozott tervezesi feladatot, valamint III. 6. pontjaban 
meghatarozott teljesitesi hataridbt az elbterjesztes 1. sz. melleklete szerinti szerzodes 
modositasban foglaltak szerint;

2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti szerzbdesmodositas alairasara.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: 2021. januar 17.
A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2022. januar 13.

=^erafDamel 
alpolgarmester



Keszitette: Varosepiteszeti Irqda
Leirta: Peterffy Marton
Penzugyi fedezetetnem igenyel:
JOGI KONTROLL: DR. KISS EVA

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

Satly Balazs
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag elnoke
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TERVEZESI SZERZODES

2. szamu modositasa

amely letrejott egyreszrol
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 15735715-2-42
torzsszam: 735715
bankszamlaszam: 11784009-15508009
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
kepviseli: Piko Andras polgarmester,
mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelo),

masreszrol a LAND-A Kft
szekhelye: 1112 Budapest, Hermand u. 14. fszt. 1.
cegjegyzekszama: 01 09 368633
adoszama: 12023682-2-43
bankszamlaszaina: OTP 11705008-20438995-00000000
kepviseli: Dr. Andor Domokosne ugyvezeto
mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd)

(tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott az alulirott helyen es idoben, az alabbi feltetelek 
mellett:

I. ELOZMENY
Megrendelo es Tervezd kozott 2019. oktober 04-en tervezesi szerzodes jott letre 
(tovabbiakban: Szerzodes), melynek targya a Horvath Mihaly ter eszaki oldalanak koncepcio, 
engedelyezesi es kiviteli terveinek elkeszitese es a vonatkozo engedelyek beszerzese. A 
Szerzodest a Felek 2021. marcius 30. napjan kozos akaratukkal modositottak.

A mddositott Szerzodes III. 6.2. pontja szerint az engedelyezesi terv elkeszitesenek hatarideje 
2021. junius 30. es a biralati kiviteli tervdokumentacio osszeallitasanak hatarideje 2021. 
szeptember 7. A Tervezd a tervezesi programnak megfeleloen, a Szerzodes szerinti 
tartalommal, hataridoben elkeszitette a veglegesitett koncepcio- es latvanytervet, melyet 2019. 
december 16-an leszallitott. Az 1. reszszamla (vallalkozoi dij 30%-a), brutto 4.457.700 Ft 
osszegben kifizetesre kerult.

A Megrendelo reszerol ujabb igenyek merultek fel a tervekkel kapcsolatban, amiket az eredeti 
tervezesi program nem vagy elteroen tartalmazott. Az uj terv a tervezesi programnak 
megfeleloen utemezett kivitelezesre kesztil, mely tobbletmunkat jelent a Tervezonek, de a 
tervezesi feladat soran vegzet megvilagitottsag vizsgalata kimutatta, hogy a vilagitasi terv 
elkeszitesere es a kandelaberek modositasara nines sziikseg, igy ez az elmaradd tetel fedezi a 
tobbletmunka koltsegeit. Ermek megfeleloen kerult a Szerzodes 2021.marcius 31-en 
modositasra.

Az uj tervezesi program kimunkalasa miatt szukseges a jelen szerzodesmddositas. A tervezes 
reszletezettsege egy uj tervfazis (engedelyezesi terwazlat) beiktatasat tette sziiksegesse, 
melyet a tervezd elkeszit es ennek megfeleloen a teljesites kifizetesenek utemet kozosen 
modositani kivanjak a felek.
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Tervezo a tervezesi feladatokat vallalja azzal, hogy a vallalkozoi dij osszege nem modosul, de 
hataridot modositani szukseges.

Fentiek alapjan Felek a szerzodest az alabbi pontokban modositjak:

II. A SZERZODES MODOSITAS TARGYA

II. 1. A szerzodes IL 1. pontjaban meghatarozott tervezesi feladat az alabbiak szerint modosul.

1. Megrendelo megrendeli Tervezotol a Horvath Mihdly ter eszaki oldaldnak koncepcid, 
engedelyezesi es kiviteli tervezeset A tervezesi tevekenyseg soran Tervezdnek el kell kesziteni 
az alabbi szakmai mellekleteket:

1.1. Koncepcid tervek elkeszitese, Ldtvany tervek elkeszitese

az alabbi teriilet vonatkozasdban: a Horvath Mihdly ter - (35238/3) hrsz egeszere, 
a Baross utca (35238/4) hrsz egeszere es a (35231/2) hrsz Horvath Mihdly ter es 
Rigo utca kozotti szakaszara, a Nemet utca (35210/5) hrsz jarda szakaszara, a 
Tavaszmezo utca (35261/2) hrsz-Or utca (35189) hrsz csomopontjara

1.2. Engedelyezesi tervek elkeszitese

1.2.1 Engedelyezesi vazlatterv
1.2.2 Engedelyezesi terv

1.3. Engedelyek beszerzese, kozmuegyeztetesek elvegzese

1.4. Kiviteli tervdokumentdcid dsszedllitasa

az alabbi teriilet vonatkozasdban: a Horvath Mihdly ter - (35238/3) hrsz egeszere, 
a Nemet utca (35210/5) hrsz jarda szakaszara, a Tavaszmezo utca (35261/2) hrsz 
- Or utca (35189) hrsz csomopontjara

Az egyes tervfajtak reszletes miiszaki tartalmat a szerzodes mellekletet kepezd beszerzesi 
eljaras iratanyaganak ajanlatteteli felhivdsa tartalmazza.

II .2. A Szerzodes III. 6. pontjaban meghatarozott teljesitesi hatarido az alabbiak szerint 
modosul.

6. A Terv elkeszitesere vonatkozd teljesitesi hataridot a felek az aldbbiakban hatarozzdk 
meg:

6.1. Koncepcid tervek elkeszitesenek hatarideje

szerzodeskotestol szdmitva 60 nap, legkorabban 2019. november 30.

6.2. Engedelyezesi vdzlattervek elkeszitesenek hatarideje: 2022. janudr 30.
6.3. Engedelyezesi tervek elkeszitesenek hatarideje, engedelyezesi eljaras meginditdsa:

2022. dprilis 15.
6.4. Birdlati kiviteli tervek szdllitasanak hatarideje: 2022. junius 27.

6.5. Vegleges kiviteli tervek szdllitasanak hatarideje:
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Az engedelyek beszerzeset kovetoen, az abban foglaltak szilkseg szerinti dtvezetesevel 
15 nap

6.6. Eldteljesites megengedett.

II.3. A Szerzodes IV. 6. pontjaban meghatarozott szamlazas az alabbiak szerint modosul.

6. A szamlazas az alabbiak szerint biztositott:

Tervezo jelen szerzodesmodositas alapjdn 2 db reszszamla (2. es 3. reszszamla) es 1 db 
vegszamla benyujtasara jogosult, az alabbiak szerint:

Szamlak Muszaki tartalom Szdmla osszege (a 
tervezesi dij %-ban)

1. reszszamla Koncepcio es latvdny tervek elkeszitese 
(3.510.000+Afa, brutto 4.457.700 Ft bsszegben 
mar kiegyenlitesre kerult)

30%

2. reszszamla Engedelyezesi vazlattervek elkeszitese 10%

3. reszszamla Engedelyezesi tervek elkeszitese 20%
4. reszszamla 

(vegszamla)
Engedelyek beszerzese, kozmuegyeztetesek 
elvegzese, kiviteli tervdokumentacio elkeszitese

40%

Megrendeld az ellenszolgdltatds bsszeget a 15 napos flzetesi hatdridovel, szdmla elleneben 
egyenliti ki, dtutaldssal.

Felek rogzitik, hogy a szerzodes IV. 3. pontjaban rogzitett 11.700.000 Ft+Afa osszegu 
tervezesi dijbbl Megrendelonekaz 1. reszszamla kiegyenlitesere tekintettel, tovdbbi 8190.000 
Ft+Afa flzetesi kotelezettsege all fenn.

III. Zaro rendelkezesek
III. 1. Felek a Szerzodes tbbbi pontjat valtozatlan formaban fenntartjak.

III.2. Jelen szerzodesmodositas mindket fel altal tortenb alairasaval lep hatalyba.

III.3. A jelen szerzodesmodositas bt, egymassal szo szerint megegyezo eredeti peldanyban 
keszult, amelybol alairas utan harom peldany a Megrendelbt, ket peldany a Tervezot illeti.

III.4. Jelen szerzbdesmodositasban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Tbrvenykbnyvrol 
szolo 2013. evi V. torveny rendelkezesei iranyadoak.

Jelen szerzodesmodositast szerzbdb Felek, mint akaratukkal mindenben egyezot, kbzbs 
atolvasas es ertelmezes utan irtak ala.

Budapest, 2022.

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 

kepviseleteben 
Piko Andras

Land-A Kft 
kepviseleteben 

Dr. Andor Domokosne 
ugyvezetb, vezeto tervezo
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polgarmester
Megrendeld

Tervezd

Fedezet:................................................. datum: Budapest, 2022.......

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla
jegyzo
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TERVEZESI SZERZODES 

amely letrejott egyreszrol

?2. |
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Budapest Fovaros VIII. kerdlet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
time: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
bankszamlaszama: 14100309-10213949-01000006
kepviseli: dr. Sara Botond polgarmester
mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendeld),

mdsreszrol

aLAND-AKft
szekhelye: 1112 Budapest, Hermand u. 14. 
cegjegyzekszama: 01 09 368633
adoszama: 12023682-2-43 

Jozsefvarosi FMgannestcri Hi vstal

O / 9, 0 . O '7 . Xg / k as - A3
Meik'kl&t: UgyintizG:,

•....... tv —

bankszamlaszama: OTP 11705008-20438995-00000000
kepviseli: Dr. Andor Domokosne
mint tervezo (a tovabbiakban: Tervezd)
kozott az alulirott helyen es idoben, az alabbi feltetelek mellett:

I. ELdZMENY
Megrendelo a jelen szerzodes megkotese celjabol kbzbeszerzesi ertekhatart el nem ero 
beszerzesi eljarast (a tovabbiakban: beszerzdsi eljaras) folytatott le. Az eljaras eredmenyekent 
Megrendelo Kepviselo-testiiletenek Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsaga az 
1062/2019.(IX.23.) szamu hatarozata alapjan Tervezot hirdette ki az eljaras nyerteskent, 
amelyre tekintettel a Felek az aldbbi szerzodest kotik. A beszerzesi eljaras iratanyaga 
(ajdnlatteteli felhivas es mellekletei, nyertes ajanlattevo ajanlata) jelen szerzodes 
elvalaszthatatlan reszet kepezi, azzal egyiitt ervenyes, fizikai csatolas hianyaban is.

II. A SZERZODES TARGYA
1. Megrendelo megrendeli Tervezotol a Horvath Mihaly ter eszaki oldalanak koncepcio, 
engedelyezesi es kiviteli tervezeset A tervezesi tevekenyseg soran Tervezonek el kell 
kesziteni az alabbi szakmai mellekleteket:

1.1 .Koncepcio tervek elkeszitese, Latvany tervek elkeszitese

az alabbi teriilet vonatkozasaban: a Horvath Mihaly ter - (35238/3) hrsz egeszere, a 
Baross utca (35238/4) hrsz egeszere 6s a (35231/2) hrsz Horvath Mihaly ter es 
Rigo utca kozotti szakaszara, a Nemet utca (35210/5) hrsz jarda szakaszara, a 
Tavaszmezo utca (35261/2) hrsz - Or utca (35189) hrsz csomoponljara

1.2. Engedelyezesi tervek elkeszitese

1.3. Engedelyek beszerzese, kbzmuegyeztetesek elvegzese

1.4. Kiviteli tervdokumentacio osszeallitasa

az alabbi teriilet vonatkozasaban: a Horvath Mihaly ter - (35238/3) hrsz egeszere, 
a Nemet utca (35210/5) hrsz jarda szakaszara, a Tavaszmezo utca (35261/2) hrsz 
- Or utca (35189) hrsz csomopontjara



Az egyes tervfajtak reszletes muszaki tartalmat a szerzodes mellekletet kepezo beszerzesi 
eljaras iratanyaganak ajanlatteteli felhivasa tartalmazza.

2. Tervezd a megrendelest elfogadja.

3. Tervezd kijelenti, hogy a szukseges technikai es hum&neroforrassal, illetve a 
jogszabaly altal elbirt szukseges feltetelekkel, szakkepesftessel rendelkezik, illetve azt adott 
esetben az ajanlataban megadott - jogszabalyoknak megfelelo - alvallalkozdkkal (teljesftesi 
segedekkel) azokat biztositja. Az alvallalkozo(k) (teljesftesi segedek) bevonasahoz a 
Megrendeld hozzajarul, amelyek magatartasaert Tervezd ugy felel, mintha maga teljesitette 
volna azt.

III. A SZERZODES TARTALMA
1. A Megrendeld a szerzodes teljesitese soran a Tervezonek utasitast adhat. Megrendeld 
utasftasai nem terjedhetnek ki a munka megszervezesere, es nem tehetik a teljesitest 
terhesebbe.

2. Megrendeld a Tervezd szerzodesszeru, hiba- es hianymentes teljesiteset koteles csak 
elfogadni, amely esetben koteles a tervezesi dfjat a jelen szerzodesben foglaltak szerint 
Tervezd rdszere megfizetni.

3. A Tervezd a torveny szerint kellekszavatossaggal tartozik azert, hogy az altala 
szolgaltatott tervdokumentaciok minden tekintetben szakszeruek, megfelelnek a szerzodeses 
es a jogszabalyi elbfrasoknak. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni ana, hogy azt a 
Megrendeld rendeltetesszeriien, a szerzodesben kikotott, a szerzodeskoteskor, illetve a 
teljesites folyaman megismert modon es celra felhasznalhassa.

4. A Tervezd a Megrendeld utasftasai es a szerzodeskoteskor ismert, vagy a teljesites 
soran ismertte vald erdekei szerint koteles teljesfteni. Amennyiben a Megrendeld a 
Tervezonek celszerutlen, szakszerutlen utasitast ad, a Tervezd koteles erre a Megrendelot 
figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetest elmulasztja, az ebbbl eredd karert felelosseggel 
tartozik. Amennyiben a Megrendeld e figyelmeztetes ellenere utasitasat fenntartja, a Tervezd 
a szerzddest a Megrendeld kockazatara es karviselesi felelossegere teljesfti. A Tervezd a 
Megrendeld utasftasai szerint nem vegezheti el a tervezest, ha ez jogszabaly-, hatosagi 
rendelkezes megsertesehez, vagy az elet- es vagyonbiztonsag veszelyeztetesehez vezetne.

5. A szerzodes teljesitesehez szukseges anyagi-technikai feltetelek biztositasa Tervezd 
feladata, ide ertve a munkavegzeshez szukseges megfelelo helyisegek, eszkozok es 
munkafeltetelek biztosftasat.

6. A Terv elkeszftesere vonatkozo teljesftesi hataridot a felek az alabbiakban hatarozzak 
meg:

6.1. Koncepcio tervek elkeszftesenek hatarideje

szerzodeskotestol szamitva 60 nap, legkorabban 2019. november 30,

6.2. Engedelyezesi tervek elkeszftesenek hatarideje, engedelyezesi eljaras meginditasa:

a koncepcioterv elfogadasat kovetd 45 nap, legkorabban 2019. februar 20.

6.3. BiTalati kiviteli tervek szallftasanak hatarideje: 2020. aprilis 30.

6.4. Vegleges kiviteli tervek szallitasdnak hatarideje:

Az engedelyek beszerzeset kovetoen, az abban foglaltak sziikseg szerinti 
atvezetesevel 15 nap

6.5. Eldteljesites megengedett.
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7. Felek megallapodnak abban, hogy a fenti 6.1.), 6.2.) pontban rogzitett hataridok 
kotberterhes hataridok.

8. A Tervezo a tervek szolgaltatasat a Megrendeld szekhelyere kbzvetlen kezbesitessel 
teljesitheti.

9. A Tervezo a terveket, terv fajtankent papiralapon 3 peldanyban (megrendeld szamara, 
a hatosagok szamara elddllitott pelddnyok elballitasi kbltsege a tervezot terheli) es 
elektronikus formatuniban (pdf, word, excel, kbmyezetalakitasi tervet szerkesztheto DWG 
allomanyban) 1 peldanyban koteles leszallitani. A kezbesiteskor a tervek atvetelet atveteli 
elismervennyel kell igazolni, amelyen a szolgaltatas targyat, az atvetel idopontjat, az atvevd 
nevet es cegalairasat pontosan kell feltiintetni.

10. A tervezesi munka teljesitese akkor minosul szerzbdesszeriinek, ha az elkesziilt terv a 
korszerii, hatdlyos muszaki kovetelmenyeknek, a hatosagi es jogszabdlyi eldirasoknak 
megfelel, a megrendeldi kovetelmenyeket is kielegiti. Ha a terv a fenti kbvetelmenyeket nem 
elegiti ki, a szolgaltatas kellekhianyosnak tekintendd. A Tervezot terhelo szavatossagi 
felelbsseg tekinteteben a Szerzbdo felek a Ptk. tervezesi szerzddesekre vonatkozd 
rendelkezeseit fogadjak el iranyaddnak.

11. A Megrendeld a tervek atvetelenek napjatol szamitott legkesobb 15 (tizendt) napon 
beliil koteles a szolgaltatott terveket megvizsgalni ds amennyiben kifogasa nincsen, a 
szolgaltatast teljesitesigazolas atadasaval elfogadni.

12. A Megrendelo ugyanezen idotartamon beliil koteles a szolgaltatassal szembeni konkret 
kifogasait a tervekkel kapcsolatban a Tervezdvel kbzblni.

13. A Tervezonek a tervezesi szolgaltatast legkdsobb a fenti kozles kdzhezvetelet koveto 
15 (tizenot) napon beliil hiany-, es hibamentessd kell tennie.

14. A Megrendeldnek a kijavitott 6s/vagy kiegeszitett tervmunkareszek szolgaltatasat az 
atveteltbl szamitott legkesobb 5 (ot) napon beliil meg kell vizsgdlnia es amennyiben az 
szerzodesszeru, a teljesitesigazolast ki kell allitania.

15. A teljesitesigazolas nem jelenti a szavatossagi jogokrol valo lemondast.

16. Tervezo koteles az engedelyeztetesi eljaras - Megrendeld neveben es kepviseleteben - 
tortend meginditasara es az eljaras soran Megrendeld kepviseletere.

IV. AZ ELLENERTEK ES MEGFIZETESE
1. A Tervezot a jelen szerzbdesben vallalt feladatok teljes korii megvaldsitasanak esetere 
dij (tervezesi dij) illeti meg, a jelen szerzbdesben. illetve a Ptk-ban foglaltak szerint.

2. A jelen szerzbdesben kikbtbtt dij a szerzodesszeru teljesitessel kapcsolatos valamennyi 
kbltseget, dijat, valamennyi szolgaltatas ellenerteket, a szerzoi jogi oltalommal tbrvenyileg 
vedett szolgaltatas jelen szerzddes szerinti felhasznalasanak felhasznalasi dijat is tartalmazza, 
igy Tervezo mas jogcimen, illetve a szerzbdesben megjelblt ellenerteken feluli bsszegu 
ellenertek felszamitasara nem jogosult.

3. A szerzbdo felek megallapodnak abban, hogy a tervezesi dij bsszege

Osszesen: 11.700.000,- Ft+Afa, azaz tizenegymillio-hetszazezer forint + AFA.

4. A szamlak benyujtasanak a feltetele Megrendeld reszerol a Budapest Fbvaros VIII. 
keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Varosepiteszeti Iroda altal kiallitott teljesitesi 
igazolas.

5. Megrendeld eloleget semmilyen jogcimen nem fizet.



6. A szamlazas az alabbiak szerint biztositott:

Tervezo 2 db reszszamla es 1 db vegszamla benyujtasara jogosult, az alabbiak szerint:

Szamlak Muszaki tartalom Szamla osszege (a 
tervezesi dij %-ban)

1. reszszamla Koncepcid es latvany tervek elkeszftese 30%

2. reszszamla Engedelyezesi tervek elkeszftese 30%

3. reszszamla 
(vegszamla)

Engedelyek beszerzese, kbzmuegyeztetesek 
elvegzese, kiviteli tervdokumentacid
elkeszftese

40%

Megrendelo az ellenszolgaltatas osszeget a 15 napos fizetesi hataridovel, szamla elleneben 
egyenliti ki, atutalassal.

7. Megrendelo fizetesi kesedelme eseten a Tervezo a Ptk. szerinti kesedelmi kamatot 
jogosult felszamitani (Ptk. 6:48. §). Amennyiben Megrendelo a fizetesi kotelezettsegenek a 
nem megfelelden kiallftott szamla, a nem megfeleld teljesites, vagy az azt alatamaszto 
okiratok hianya miatt nem tud eleget tenni, az a Tervezo kesedelmenek tekintheto, amely 
egyuttal Megrendelo kesedelmet kizarja, ugy a Tervezo kesedelmi kamat iranti kbvetelest 
nem ervenyesithet.

V. SZERZOI JOG1 RENDELKEZESEK
1. A Tervezo szavatolja, bogy az elkeszitendo terv eredeti szellemi termeke, annak 
felhasznalasi joganak atengedesere jogosult, es kijelenti, hogy harmadik felnek nem allt, all, 
vagy a jovoben nem fog fenndllni barmilyen olyan joga, amely Megrendelot - akar 
idolegesen, akar veglegesen - megakadalyozna a tervek jogszeru hasznalataban, illetve a 
felhasznaUsi jogok meghatarozott korenek jelen szerzodes szerinti megszerzeseben. 
gyakorlas&ban.

2. Ha a Tervezo a munkavegzes soran masnak a jogi oltalomban reszesitett szellemi 
alkotasat hasznalja fel, koteles beszerezni a harmadik szemely engedelyet, hozzajarulasat. A 
tervezoi jogszavatossagra a Ptk.-ban foglalt szabalyok alkalmazandok.

3. Ha harmadik szemely joga a Megrendelo jogait, kiilbndsen a tervek alapjan torteno 
kivitelezest korlatozza, a Megrendelo megfeleld hataridd kituzesevel tehermentesitest 
kovetelhet a Tervezdtdl es a tebermentesitesig megtagadhatja a teljesitesigazolas kiallitasat. 
Amennyiben tehermentesites lehetetlen vagy Tervezo a kituzott hatariddt elmulasztja, 
Megrendelo elallhat a szerzodestol, illetve karteritest kovetelhet.

4. Tervezo jelen szerzbdessel a tervek kizarolagos felhasznalasi jogat engedi at 
Megrendelo reszere. Megrendelo a terv - mind idoben, mind teruleti szempontbol, mind 
felhasznalasi modot (igy kiildnosen: a terv megvalositdsa. atdolgozasa, atdolgoztatasa, 
tdbbszbrozes, kozzetetel,) tekintve - korlatlan felhasznalasara jogosult.

5. Felek kijelentik, hogy a fenti pontban megfogalmazott felhasznalasi jog atengedesenek 
ellenerteket a tervezesi dij tartalmazza.

VI. A SZERZODES IDOTARTAMA, MODOSITASA ES MEGSZUNESE

1. Felek a jelen szerzodes! a jelen szerzodes szerinti tervezesi feladatok maradektalan 
elvegzeseig terjedd iddre kotik.

2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzodes kizarolag irasban modosithato.
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3. A masik fel sulyos vagy ismetelt szerzodesszegese esethn a felek jogosultak a jelen 
szerzodest a jogserto vagy mulaszto felhez intezett egyoldalu irasbeli jognyilatkozattal a 
szerzodestol elallni. Sulyos szerzddesszegesnek minosul Tervezd reszerdl kulonosen, ha a 
jelen szerzodes III/6. 6.1., 6.2., 6.3. es 6.4. pontjaban meghatarozott hatariddkre a feladatait 
nem teljesiti.

4. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld jogosult elallni a szerzodestol, ha 
barmely kotberterhes hatarido vonatkozdsaban a Tervezd 30 napot meghalado kesedelembe 
esik.

VIL SZERZODES! BIZTOSITEKOK
1. Amennyiben Tervezd neki felrohatdan a jelen szerzddesben meghatarozott feladatait 
reszben vagy egeszben nem teljesiti, vagy a jelen szerzddesben foglalt valamely lenyeges 
kotelezettsdget megszegi es a Megrendelo jelen szerzodestol elall, vagy azt felmondja, vagy 
az a Tervezo erdekkoreben felmeruld okbol ellehetetlenul a Megrendeld karatalanykent 
meghiusulasi kotberre jogosult. A Tervezbt jelen pont szerint terhelo meghiusuldsi kotber 
merteke a brutto tervezesi dij 30%-a. A meghiusulasi kotber a Tervezd teljesitesi 
kepessegenek megszuneserol vagy a telj esites megtagadasarol torteno megrendeloi 
tudomasszerzeskor, illetve kesedelmes vagy hibas teljesitest, illetve sulyos szerzodesszegest 
kovetden az erdekmulas es elallas/felmondas megrendeloi kozlesekor esedekes.

2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben barmely kotberterhes hataridot a 
Tervezd neki felrohatdan elmulaszt, kesedelmi kdtberfizetesre koteles. A kesedelmi kotber 
merteke minden megkezdett naptari napra a netto tervezesi dij 5%-a. A kesedelem idotartama 
Tervezonek felrdhato okbol kifolydlag maximum 15 nap lehet.

3. A kotbert a Megrendeld irasbeli felszolitassal - 8 napos fizetesi hatarido 
megjelolesevel - ervenyesiti a Tervezd fele. Amennyiben a Tervezd annak kezhezveteletdl azt 
alapos indokokkal nem vitatja, akkor a koveteles elismert kovetelesnek minosul, es mint ilyen 
a Tervezonek jaro tervezoi dij osszegebe beszamithato.

4. Megrendeld kdtberigenyenek ervenyesitese nem erinti a szerzodesbbl eredd egyeb 
jogosultsagait, tovabba a kotberen feliili karanak ervenyesiteset.

5. Amennyiben harmadik szemely Megrendelovel szemben Tervezd felrdhato 
tevekenysegevel osszefiiggesben igenyervenyesitessel lep fel, ugy Tervezd koteles 
Megrendeldt a karterites alol haladektalanul mentesiteni, es tevekenysegeert felelosseget 
vailalni, kiveve, ha a kar a Tervezd irasbeli figyelmeztetese ellenere Megrendeld altal 
fenntartott celszerutlen, szakszerutlen vagy jogellenes utasitas eredmenye.

Vin. EGYUTTMUKODES, kapcsolattartas
1. Felek kijelentik, hogy a szerzodes teljesiteseben folyamatosan egyuttmukodnek, a 
felmeruld problemakrol egymast haladektalanul ertesitik.

2. Felek jognyilatkozataikat kizarolag irasban, az atvetel helyet es idejet azonosithato 
modon igazolo mddon tehetik meg drvenyesen. A Felek a fentieken ertik az elektronikus 
levelezest.

3. Felek kepviseletere (jognyilatkozat tetelere) az ott megjelolt esetleges korlatozasokkal 
az alabbi szemelyek jogosultak kizardlagosan:

Megrendeld reszerdl
Nev, beosztas: dr. Sara Botond polgarmester
Jognyilatkozat tetele korlatlan.



Tervezd reszerol
Nev. beosztas: dr. Andor Domokosne ugyvezeto, vezeto tervezd 
Elerhetosegei (telefon, e-mail): 06-1/302-4760; land-a@land-a.hu

4. Kapcsolattartok:

Megrendelo reszerol
Nev, beosztas: Ivanyi Gyongyver fdepitesz, Varosepiteszeti irodavezetd 
Elerhetosegei (telefon, e-mail): 45-92-279, ivanvigv@jozsefvaros.hu

Jognyilatkozat tetele a szerzodes-modositas tekinteteben korlatozott.

Tervezd reszerol
Nev, beosztas: dr. Andor Domokosnd ugyvezeto, vezeto tervezd 
Elerhetosegei (telefon, e-mail): 06-1/302-4760; land-a@land-a.hu

4. Szerzbdb Felek megegyeznek abban, hogy a vitas kerdest megkiserlik peren kivtili 
bekes uton rendezni, es csak ennek eredmenytelensege eseten fordulnak birdsaghoz.

5. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzodes barmely pontja kdgens 
jogszabalyba iitkozne, vagy a beszerzesi eljaras kotelezo ervenyu dokumentumanak 
tartalmaval ellentetes lenne, akkor jelen szerzodes fentieket serto rendelkezese helyebe - 
minden tovabbi jogcselekmeny, igy kulonosen a szerzodes modositasa nelkul - a megsertett 
kotelezo ervenyu jogszabalyi rendelkezes vagy kozbeszerzesi dokumentumi rendelkezes 
kerul. Fentieket kell megfelelden alkalmazni, ha valamely kdgens jogszabaly akkent 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezese a szerzodes resze es azt szovegszeruen a szerzodes 
nem tartalmazza (az adott rendelkezes a szerzodes reszet kepezi).

6. Jelen szerzddesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrbl szdlo
2013. evi. V. torveny (Ptk.) rendelkezesei az iranyaddak azzal, hogy amennyiben jelen 
szerzodes az ertelmezesre vonatkozo elterd rendelkezest nem tartalmaz, ugy jelen 
szerzddesben alkalmazott kifejezeseket a Ptk. rendelkezesei szerint kell ertelmezni.

7. Jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a kapcsolodb beszerzesi eljaras 
iratanyaga.

8. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzodes nyilvanos, tartalma kozerdeku adatnak 
minostil, annak kozzetdtele a Megrendelo kotelezettsege.

9. Felek megallapodnak abban, hogy a Tervezd nem fizet, illetve szamol el a szerzodes 
teljesitesevel osszefuggesben olyan koltsegeket, melyek a Tervezd adokoteles jovedelmenek 
csokkentesere alkalmasak.

10. Tervezd kijelenti, hogy nemzeti vagyonrol szdlo 2011. evi. CXCV1. evi torveny 
ertelmeben atlathato szervezetnek minosul. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodes 
teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet Tervezd a Megrendelo szamara 
megismerhetove teszi.

11. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodes megkotesere kepviseloik megfelelb 
felhatalmazassal rendelkeznek.

12. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd tudomasul veszi es hozzajarul szemelyes adatai (neve, a 
szerzodes megnevezese, tipusa, targya, erteke, idotartama, es esetleges modosulasuk) 
kozerdeku adatkent torteno nyilvanossa tetelehez, es 5 even keresztiil torteno nyilvanos 
kezelesehez.

Jelen szerzodes mindket fel altal torteno alairasaval lep hatalyba.
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A jelen szerzodes negy, egymassal szo szerint megegyezo eredeti peldanyban keszult, 
amelybol alairas utan ket peldany a Megrendeldt, ket peldany a Tervezot illeti.

Jelen szerzodes keszult 7 oldalon, melyet szerzodo Felek, mint akaratukkal mindenben 
egyezdt, kozos atolvasas ds ertelmezes utan irtak ala.

Budapest, 2019. oktober

Land-A KftBudapest Fovaros VllE Keriilet 
Jdzsefvarosi dnkormanyzat 

kepviseletebeh , ;
dr. Sara Botond , - 

polgannester 
Megrendeld

kepviseleteben
Dr. Andor Domokosne 

ugyvezeto, vezeto tervezd
LAND “ A 

gs KdRNYEZETTERVBZgS? 
mOterem

1112 Budapest, HenW-d u 14 
Addszte 12023682-2-43

Fedezet: .................... datum: Budapest, 2019.

Penzugyileg ellenjegyzem:

I', i
Pari S ' Gyujane \
gakdasagiVezetp g. ;

C/
Jogi sz^ppo^plfellenjegyzem:
Riman Edina 
jegyzb
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TERVEZESISZERZODES

1. szamu modositasa

amely letrejott egyreszrol
Budapest F6varos VIII. keriiiet Jozsefvdrosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,
adoszam: 15735715-2-42,
tdrzsszam: 735715,
bankszamlaszam: U 784009-15508009
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01, 
kdpviseli: Piko Andras polgarmester.
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelo),

masreszrol a LAND-A Kft.
szekhelye: 1112 Budapest, Hermand u. 14.
cegjegyzekszama: 01 09 368633
addszAma: 12023682-2-43
bankszamlaszama: OTP 11705008-20438995-00000000
kepviseli: Dr. Andor Domokosne
mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd )

tovabbiakban egyuttesen Felek kOzoll az alulirott helyen es idoben, az alabbi felt^telek 
mellett:

i. el6zm6ny
Megrendeld es Tervezd kdzdtt 2019. oktdber 04-en tervezesi szerzodes jdtt ietre, melynek 
targya a Horvath Mih&y tdr eszaki oldaldnak koncepcio, engedelyezesi es kiviteli tervek 
elkeszitese es a vonatkozo engedclyek beszerzdse.

A szerzodes III. 6. pontja szerint az engedelyezesi terv clkeszitesenek hatarideje 2020. februar 
20., illetve a biralati kiviteli tervdokumentacio osszcallitasdnak hatarideje 2020. aprilis 30. volt. 
A Tervezd a tervezesi programnak megfelelden, a szeizodes szerinti tartalommal, hataridoben 
elkeszitctte a veglegesitett koncepcio- es latvanytervet, melyet 2019. december 16-an 
Icszallitott. Az 1. reszszamla (30%), brutto 4.457.700 Ft osszegben kifizetesre keriilt 
(L brutto tervezesi dfj 14.859.000 Ft).

A Megrendeld reszerdl ujabb igenyek meriiltek fel a tervekkel kapcsolatban, amiket az eredeti 
tervezesi program nem vagy elterden tartalmazott. Az uj terv a tervezesi programnak 
megfeleloen titemezett kivitelezesre kesztil, mely tobbletmunkat jelent a Tervezonek. de a 
tervezesi feladat soran vegzet megvilagftottsag vizsgalata kimutatta, hogy a vhagitasi terv 
elkcszitesere es a kandelaberek inodositasara nines sztikseg, igy ez az elmarado tetel fedezi a 
tdbbletinunka koltsegeil.

A tervezesi program 2021. marciusaban kesztilt el, ami jelen szerzodesmodositas 1. szamO 
melleklete.

Tervezd a melldklet szerinti tervezesi feladatokat vallalja azzal, hogy a vallalkozoi dij osszege 
nem modosul, de hatariddt mddositani sziikseges. Tovabba vallozds tdrtent a Megrendeld altal 
a ielek kepviseletere kijelolt fel szemelyeben.



Fentiek alapjan Felek a szerzodest az alabbi pontokban modosftjak:

IL A SZERZODES MODOSITAS TARGYA

11 .1. A szerzodes III. 6. pontjaban meghatarozott teljesitesi hatarido az alabbiak szerint 
modosul

6. A Terv elkdszitesere vonatkozo teljesitesi hataridot a felek az aldbbiakban hatdrozzak meg:

6.1. Koncepcid tervek (TD 30%) elkeszilesenek hatdrideje

szerzodeskotestol szdmitva 60 nap, legkordbban 2019. november 30.

6.2. Engedelyezesi tervek (TD 30%) elkeszilesenek hatdrideje, engedelyezesi eljdrds meginditasa:

a koncepcidterv elfogaddsat koveta 45 nap. legkordbban 2O21.junius 30,

6.3. Birdlati kiviteli tervek szdllitasdnak hatdrideje: 2021. szeptember 7.

6.4. Vegleges kiviteli tervek (I'D 40%) szdllitasdnak hatdrideje:

Az engedelyek beszerzeset kovetoen, az abbanfoglaltak sztikseg szerinti aivezetesevel 
15 nap

6.5. Eldteljesites megengedett.

IL2. A szerzodes VIII. 3. pontja az alabbiak szerint modosul.

„3. Felek kepviseletere (jognyilatkozat tetelere) az ott megjelolt esetleges korlatozasokkal az 
alabbi szemelyek jogosultak kizArolagosan:

Megrendeld reszerol
Nev, beosztis: Piko Andras polgarmesier
Jognyilatkozat tetcle korlatlan.

Tervezb reszerol
Nev, beosztas: dr. Andor Domokosne ugyvezetd, vezeto tervezd 
Elerhetosegei (telefon, e-mail): 06-1/302-4760; land-a@,land-a;hu

4. Kapcsolattartok:

Megrendelo reszerol
Nev, beosztas: Barta Ferenc foepitesz, Varosepiteszeti irodavezeto
Elerhetosegei (telefon, e-mail): 45-92-279, bai1af@iozsetvaios.hu

Jognyilatkozat telele a szerzodes-iuodositas tekinteteben korlalozott.

Tervezd reszerol
Nev, beosztas: dr. Andor Domokosne temafelelds vezeto tervezd
Elerhetdsegei (telefon, e-mail): 06-30/ landak.ft@gmail.com

Nev, beosztas: Terhes Denes felelds tervezd
Elerhetosegei (telefon, e-mail): 06-30/ ; fflkoizGsmdio.hu
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III. Zaro rendelkezesek
ULI. Felek a szerzodes tobbi pontjat valtozatlan formaban fenntartjak.

III.2. Jelen szerzodesmodositas mindket fel altal tortend alairasaval lep hatalyba.

III.3. A jelen szerzodesmodositas ot, egymassal szo szerint megegyezo eredeti peldanyban 
kesziilt, amelybol alairas utan harom peldany a Megrendeldt, ket peldany a Tervezdt illeti.

III.4. Jelen szerzodesmodositasban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Tbrvenykonyvrdl 
szolo 2013. evi V. torveny rendelkezesei iranyadoak.

Jelen szerzodesmodositast szerzodd Felek, mint akaratukkal mindenben egyezot. kozos 
atolvasas es ertelmezes utan irtak ala.

Mellejdet. 1. sz.: Modositott tervezesi program (4. old.)

Budapest, 2021. marcius ho

Budapest Fovaros VIII. kerylet * ' C
Jozsefvarosi Onkormany^aL \

kepviseleteben ^'\

Land-A Kft 
kepviseleteben 

Dr. Andor Domokosne
Piko Andras 
polgarmester 
Megrendelo

Wt

Fedezet:

Penzugyileg ellenjeg^em:

!' -1 Jy \

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd 

Jogi^ empontbol ellenjegyzem: 

Czukkeme dr. Pinter Erzsebet 
jegyzo

13 ; > i tigyvezetd, vezetd tervezd
W Tervezd
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mX h 1^^/ TAJ £Shku U TBK BM
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Ad&z.dn; 120236824^8

... d^bm: Budapest, 2021. X!
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l.sz. melleklet

Horvath Mihaly ter - Modositott tervezesi program

Tervezesi terulet (35238/3)hrsz. szamu telek es a hozza kapcsolodo harom kozuti csatlakozas es 
csomopont (Nemet utca - Horvath Mihaly ter, Horvath Mihaly ter - Baross utca, Or utca - 
Tavaszmezo utca - Horvath Mihaly ter)

Kozlekedes
• Atmeno forgalom biztositasa a Horvath Mihaly terrol az Or utca fele az attest szintjen
* Or utca Tavaszmezo utca keresztedzodese kiemelt szintu csomdpontkent tervezendo
» A Horvath Mihaly ter teriilete kiemelt gyalogos szintu feliilettel keszuljon az Or utca vonalatol 

kezdodden
« A templom eszaki oldalan egysoros meroleges parkolo kesziiljbn
• A parkolobol atmeno forgalom biztositasa a teren nem igeny, ellenben a keszulo szalloda ele a 

kontrollalt behajtas biztositando (zsakutca)
® A volt Telefonkozpont elotti szakaszon negy parkolo biztositasa szukseges
® A Nemet utca es Or utca kozotti szakaszon egy atmeno gyalogos setany kialakitando (teraszok 

letesitesenek lehetoseget biztosftani kell)
Terepiteszet

® A templom fohomlokzata elott gdpjarmuvel nem uzemszeruen hasznalt teresedes szukseges 
(aimak idoszakos gepkocsival valo megkozelitesenek lehetosege siillyedd vagy nyithato 
pollerrel biztositando)

« A Horvath Mihaly ter teriileten a lehetd legnagyobb zoldfeltilet biztositando. A zbldfeliiletben, 
illetve a gyalogossetany menten varakozo, talalkozo, pihend helyek biztositasanak lehetosege 
szukseges

® Vizsgalando a pihend lehetosegek erositese a teren
® A zoldfeliiletek kiiiltetdse alacsony fenntartasu, extenziv novcnykitilteteseket es egy 

„klimabiztos” kialakitdst celozzon

® Tobblet fak elhelyezesenek lehetoseget vizsgalni kell, az elhelyezheto maximum es kohcrens 
tajepiteszeti koncepcid osszhangjaban. A Pazmany Peter szobor elhelyezese vizsgalando, 
nagyobb egybefuggo zoldfeliiletbe helyezheto

Terelemek
® A ,,karacsonyi” keriileti fenyo helyenek biztositasa a tervezett zdldfeluletben szukseges
® A tervezesnek nem tartalma a kozvilagitas es egyeb elektromos berendezesek kialakitasa 

Utemezes
• Egysdges terv keszuljon a tervezesi teruletre, olyforman, hogy biztositani tudja az iitemezett 

kivitelezhetoseget. Az iitemezes ket reszben tbrtenjek. A ket terulet hatara a templom 
fdhomlokzatanak sikjaban meghatarozott a tervnek ertelemszeruen megfelelb vonalvezetes
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