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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 
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A  döntésre az SZ1VISZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Az  SZIVISZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
2021.  április 23-án a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" tárgyú beszerzési eljárást 
kezdett a Józsefvárosi Önkormányzat. Az átvilágítási feladat szervezeti/tevékenységi, hatékonysági és 
eredményességi elemeket egyaránt tartalmaz, különös tekintettel a közfeladat ellátásával szembeni 
társadalmi elvárásokra, valamint a közpénz-felhasználás gazdaságosságának és a közvagyon-
felhasználás társadalmi és gazdasági eredményességének a biztosítására. Az átvilágítás fókusza a 
2019.  január  1.  és  2021.  február  28.  közötti időszak vizsgálata alapján elsősorban a 
vagyongazdálkodás helyzetének és aktuális feladatainak meghatározása. Kiemelten fontos a tulajdonos 
önkormányzat és a társaság vezetése számára a rövid és középtávon megvalósítható javaslatok 
megfogalmazása. 

A  keretösszegre és várható költségigényre — bruttó  14.500.000 Ft  — tekintettel a Józsefvárosi Önkor-
mányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  IX.  része szerinti be-
szerzési eljárás került lefolytatásra. Tekintettel arra, hogy a beszerzéssel érintett szolgáltatás értéke 
nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért az említett Szabályzat rendelkezései kerültek alkalmazás-
ra.  A  Szabályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési 
beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az 
ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére került megküldésre: 
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1. Grand  Thorton 
2. Ifua Horváth &  Partners  Kft. 
3. FMREC Hungaria Kft. 
4. Netvestor Kft. 
5. Reneszánsz Menedzsment Kft. 
6. BBS  Wind  Kft. 

Az OPTEN cégtár nyilvántartása szerint szabályosan működő társaságokról van szó. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig,  2021.  május  7. 24.00  óráig,  2  darab• 

ajánlat érkezett be. Az ajánlatok elbírálásának értékelése az összességében legelőnyösebb, a szakmai 
alkalmassági feltételeknek mindenben megfelelő ajánlatot adó kiválasztásának elve szerint történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak bemutatása 

 

Ifua Horváth & 
Partners  Kft. 

Reneszánsz 
Menedzsment Kft. 

Alkalmassági feltételek 

1-es számú alkalmassági feltétel: Kérjük az Az ajánlattevő  3 
referenciamunkát 
mutatott be, melyek 
megfelelnek az ajánlati 
felhívásban 
megfogalmazott 
követelményeknek. 

Az ajánlattevő  4 
referenciamunkát 
mutatott be. Mind a  4 
referencia munka  2011 
és  2012  években 
készült. Tehát az 
ajánlattevő nem 
mutatott be referenciát 
az elmúlt öt év 
vonatkozásában, így az 
1-es számú 
alkalmassági 
feltételnek nem felel 
meg. 

Ajánlattevőt, hogy az ajánlatkérés megküldése 
napjától visszafelé számított öt év 
vonatkozásában mutassa be három teljesített 
referenciamunkáját.  A  referencianyilatkozatban 
szükséges megadni a szerződést kötő másik fél 
cégszerű megnevezését, referenciainformáció 
nyújtására alkalmas kontaktszemély 
elérhetőségét, a referenciamunka tárgyát, leírását, 
értékét, valamint a teljesítés idejét (év/hó), 

Referenciamunkaként az Ajánlattevő az alábbi 
teljesített megbízásokat fogadja el: 

• önkormányzati vagy központi kormányzati 
cég/intézmény funkcionális, strukturális, fo-
lyamatszervezési átvilágítása a célszerűséget, 
a hatékonyságot és az eredményességet szol-
gáló fejlesztési javaslatok kidolgozásával; 

• önkormányzati vagy központi kormányzati 
cég/intézmény teljesítménymutatóinak, telje-
sítményalapú finanszírozási rendszerének ki-
dolgozása; 

• önkormányzati vagy központi kormányzati 
cég/intézmény vagyongazdálkodásának vizs-
gálata, fejlesztési javaslatok kidolgozásával; 

• önkormányzati vagy központi kormányzati 
cég/intézmény lakásgazdálkodásának vizsgá-
lata, fejlesztési javaslatok kidolgozásával. 

A  referenciamunkák közül legalább egy 



önkormányzati és legalább egy 
vagyongazdálkodási relációjú kell legyen. 

4  szakértő önéletrajzát 
csatolták.  A  szakértők 
megfelelnek az ajánlati 
felhívásban 
megfogalmazott 
elvárásoknak. 

2-es számú alkalmassági feltétel:  Kérjük az 
Ajánlattevőt, hogy csatolja  2  szakértő 
önéletrajzát, akik az átvilágításon dolgozni 
fognak. 

Szakértőkkel kapcsolatos elvárások: 

• Projektvezető: legalább  1  fő, felsőfokú vég-
zettséggel és legalább  10  éves projektvezetői 
tapasztalattal rendelkezzen.  A  projektvezetői 
tapasztalat tartalmazza legalább  3  államigaz-
gatási, önkormányzati projekt vezetését. 

• Szenior szakértő: legalább  1  fő, felsőfokú 
végzettséggel és legalább  5  év szenior szakér-
tői tapasztalattal rendelkezzen.  A  szenior 
szakértői tapasztalat tartalmazzon legalább  3 
önkormányzati vagy központi költségvetési 
projektben való részvételt. 

2  szakértő önéletrajzát 
csatolták.  A  szakértők 
megfelelnek az ajánlati 
felhívásban 
megfogalmazott 
elvárásoknak. 

Az ajánlathoz csatolták. 3-as számú alkalmassági feltétel:  Ajánlattevő 
ajánlatában max.  3  oldalban mutassa be a feladat 
végrehajtásához használni tervezett szakmai 
módszertant, az elvégezni tervezett feladatokat, 
az elvárt leszállítandók Ajánlattevő által javasolt 
tartalmi elemeit, és az egyes feladatokhoz, 
feladatcsoportokhoz felhasználni tervezett 
szakértői napszámot. 

Az ajánlathoz 
csatolták. 

Bírálati feltételek 

ajánlati ár  (50%) bruttó  14 000 000 Ft bruttó  12 700 000 Ft 

az alkalmassági feltételeken túl bemutatott egyéb 
szakmai referenciamunkák az ajánlati felhívás 
témakörébe illeszkedően, az ajánlatkérés 
megküldése napjától visszafelé számított tizenöt 
év vonatkozásában  (25%) 

Az ajánlattevő  15 
referenciamun.kát 
mutatott be, melyek 
megfelelnek az ajánlati 
felhívásban 
megfogalmazott 
követelményeknek. 

Nem mutatott be 
referenciamunkát. 

a 3-as számú alkalmassági feltétel teljesítésének 
minősége  (25%) 

Az ajánlattevő a munka 
megközelítésére, a 
projekt módszertanára, a 
leszállítandó tartalmi 
elemekre vonatkozó 
részletes módszertant 
mutatott be. 

Az ajánlattevő 
részletesen az intuitív 
menedzsment  audit 
módszertant, valamint 
a kontrolling 
szemléletű  audit 
módszertant mutatta 
be. 



Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében Ifua Horváth &  Partners 
Kft. érvényes, összességében legelőnyösebb ajánlatát javasolja nyertes ajánlatnak.  A  Reneszánsz 
Menedzsment Kft. nem teljesíti az 1-es számú, referenciákra vonatkozó alkalmassági feltételt. 

Az ajánlati felhívás  11  pontja értelmében „Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok 
beérkezését követően a végső döntés meghozatala előtt tárgyalást folytasson az ajánlattevőkkel." Az 
Ifua Horváth &  Partners  Kft.-vel folytatott szóbeli tárgyalás során a cég beleegyezett abban, hogy a 
szerződésbe az alábbi tartalmú terhes feltétel kerüljön be: a szerződéskötést követő  20.  napon az 
indítójelentés leadását a megbízónak el kell fogadnia. Amennyiben a megbízó nem fogadja el az indító 
jelentést, a megbízási díj 10%-ának kifizetése mellett a szerződést felbontja. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása érdekében szükséges, hogy 
a döntéshozó meghozza lezáró döntését.  A  döntés meghozatalának joga a veszélyhelyzet idején 
visszakerül a Képviselő-testület hatáskörébe, mely hatáskört a polgármester gyakorol. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló 
döntés meghozása.  A  pénzügyi fedezet a Polgármesteri Kabinet kiadásai előirányzatai között a  20101 
címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési 
hatáskörébe tartozik a beszerzési ügyekben az eredmény megállapítása. 

Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  20.5.  pontja alapján az eljárást 
lezáró annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek:  
1.  sz. melléklet: vállalkozási szerződéstervezet 



2. sz. melléklet: jegyzőkönyv beérkezett ajánlatok értékeléséről 
3. sz. melléklet: bontási jegyzőkönyv 
4. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás 
5. sz. melléklet: nyertes ajánlat 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2021.  (......) számú határozata 

A  „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításával kapcsolatos döntések meghozataláról 

A  képviselő-testület 

1. eredményesnek nyilvánítja a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást; 

2. megállapítja, hogy a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot az 
Ifua Horváth &  Partners  Kft. (székhely:  1117 Budapest,  Buda-part tér  2.,  Cégjegyzékszám:  01-09-
063411,  képviseli: Bodnár Viktória Katalin ügyvezető) tette, ezért az Ifua Horváth &  Partners  Kft. 
a nyertes ajánlattevő. Az elfogadott ajánlati ár bruttó  14.000.000 Ft. 

3. az  1-2.  határozati pontok alapján felkéri a polgármestert az  1.  sz. melléklet szerinti vállalkozási 
szerződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  2021.  június  4. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  május  17. 
( 4f  

Pikó András 
polgármester 
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Szerződésszám:  ...../2021. 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészrő l 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

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

képviseli: Pikó András polgármester 

nyilvántartási szám:  735715 

adószám:  15735715-2-42 

statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 

számlavezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 

számla száma:  11784009-15508009 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészrő l 

Ifua Horváth&Partners Kft. 

székhely:  1117 Budapest,  Buda-part tér  2. 

képviseli: Bodnár Viktória Katalin 

adószám:  10304491-2-43 

cégjegyzékszám:  01-09-063411 

számlavezető neve: 

számla száma: 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett: 

1. Előzmények: 

1.1.  Felek elöljáróban rögzítik, hogy a Vállalkozó feladata a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

átvilágítási feladata, mely szervezeti/tevékenységi, hatékonysági és eredményességi 

elemeket egyaránt tartalmaz.  A  feladat ellátása során a közfeladat ellátásával szembeni 

társadalmi elvárásokra, valamint a közpénz-felhasználás gazdaságosságának és a közvagyon-

felhasználás társadalmi és gazdasági eredményességének a biztosítására különös tekintettel 

kell eljárni. 

Az átvilágítás fókusza, a Társaság a  2019.  január  1.  és  2021.  február  28.  közötti időszakának 

vizsgálata alapján, elsősorban a vagyongazdálkodás helyzetének és aktuális feladatainak 

meghatározása. Kiemelten fontos továbbá a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése 

számára a rövid és középtávon megvalósítható javaslatok egyértelmű megfogalmazása. 

1.2. A  szerződéskötésre a számú döntés alapján kerül sor. 

2. A  szerződés tárgya: 

2.1.  Megrendelő jelen szerződés aláírásával megbízza a Vállalkozót, hogy az alábbiakban 

részletezett feladatokat végezze el. 

2.2.  Az előzetes jelentés elkészítése, a szerződéskötéstő l számított  20  napon belül. 

Az előzetes jelentés f őbb tartalmi elemei: 

• interjúalanyok körének meghatározása; 

• a vizsgálandó dokumentumok körének meghatározása; 

O a szakmai specifikációt alapul véve a vizsgálandó kérdések körének rögzítése; 

O a vizsgálati módszertan pontosított meghatározása; 

• az átvilágítás részletes ütemtervének bemutatása; 



O a köztes jelentés tartalmi elemeinek meghatározása. 

2.3. A  köztes jelentés elkészítése a szerződéskötéstő l számított  60  napon belül. 

A  köztes jelentésnek tartalmaznia kell: 

o az irányítási, szervezeti és működési folyamatok kritikus pontjainak beazonosítását; 

o az irányítási, szervezeti és működési folyamatokban kimutatható kockázatok meghatározását 

és értékelését; 

• a végső jelentés szakmai témaköreinek pontos meghatározását, különös tekintettel a kritikus 

pontok, kockázatok kezelésére javasolt megoldások jelzésére. 

2.4. A  végső jelentés elkészítése, a szerződéskötéstő l számított  90  napon belül. 

A  végső jelentés főbb szerkezeti elemei: 

O maximum.  10  oldalas vezető i összefoglaló; 

O külön fejezetben az irányítási, szervezeti és működési folyamatok kritikus pontjainak, illetve 

kockázatainak elemzése, illetve azok méretének, hatásának felbecsülése; 

• külön fejezetben a jelentés terjedelmének legalább felét kitevő, a hatékonyságra és 

eredményességre fókuszáló fejlesztési, változtatási javaslatok; 

o jól strukturált, részletes szakmai jelentés; 

O mellékletek; 

o az adatszoba lezárásának dokumentálása. 

2.5  Az ajánlattételi felhívás és a Vállalkozó ajánlata a szerződés mellékletét képezik. 

3.  Teljesítési határidő 

3.1 A  végső jelentés elkészítésének határideje: a szerződéskötéstő l számított  90.  nap. Hosszabbítás — 

külső körülményekre tekintettel — csak a Vállalkozó egyetértésével, a határidő lejártát megelőző 

14.  napig lehetséges. 

3.2  Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével késedelembe 

esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.  A  késedelmi kötbér mértéke a 

késedelembe esés napjától kezdve naponta  5.000 Ft, de  legfeljebb a nettó vállalkozói díj  25%-a. A 

késedelmi kötbér összege esedékessé válik,  ha  a késedelem megszűnik; a póthatáridő 

eredménytelenül eltelik; vagy  ha  a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben 

Vállalkozó késedelme meghaladja a  10  naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani. 

3.3.  Amennyiben a Vállalkozóra vonatkozó határidő túllépésének oka a Vállalkozónak nem felróható, 

abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidő Vállalkozót nem köti, 

illetve teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni 

különösen: 

a) a feladat utólagos módosítását, 

b) Megrendelő késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, 

c) Megrendelő olyan újabb tényt, adatot, stb. közöl, amely a szerződés lényeges tartalmára 

kihatással van, 

d) a szerződés megkötése után olyan kötelezően figyelembe veendő elő írás (jogszabály, 

szabvány, szabályzat stb.) lép hatályba, melynek rendelkezése folytán a már elkészített 

dokumentációt, vagy annak részeit át kell dolgozni. 

3.4.Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 

6.11.  pontban meghatározott eseteiben), vagy,  ha  a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.  A  meghiúsulási 



kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj  25%-a. A  meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, 

illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé. 

3.5.Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése esetén a 

Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbérre jogosult.  A 

hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás közlésével, illetve a 

késedelemre vonatkozó szabály szerint. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó elsődlegesen az 

szolgáltatás kijavítására köteles. 

3.6. A  Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásban jelzi a Vállalkozónak. Amennyiben a 

Vállalkozó  3  napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem 

menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, 

illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani és annak 

összegével a vállalkozói díjat csökkenteni. 

3.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának 

érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem 

mentesít a teljesítés alól. 

4. A  vállalkozói díj, fizetési feltételek 

4.1 A  Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű elvégzéséért  11 

023 622  forint + Áfa, bruttó  14 000 000  forint, azaz bruttó tizennégymillió forint összegű 

vállalkozói díj illeti meg.  A  vállalkozói díj a teljesítési határidőre prognosztizált,  fix  összegű 

átalánydíj, amely a jelen szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes 

összeget tartalmazza, azon túlmenően - a  6.2.  pontban foglaltak kivételével - Vállalkozó 

semmilyen jogcímen egyéb igényt nem támaszthat a Megrendelővel szemben. Vállalkozó 

teljesítése akkor szerződésszerű,  ha  a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat 

teljes körűen elvégezte. Megrendelő teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére, aki ennek 

birtokában benyújthatja a vállalkozói díjról szóló számlát.  A  számla kibocsátásának feltétele a 

Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét 

képezi. 

A  Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására Pikó András polgármester jogosult. 

Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását követő 

15  napon belül, banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó bankszámlájára. 

Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi 

kamat illeti, melynek mértéke a Ptk.  6:155  §  (1)  bekezdése alapján számítandó ki. 

4.2. Megrendelő elő leget nem fizet, Megrendelő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja, 

de  a Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

4.3. A  szerződés lehetetlenülésére a Ptk.  6:248.  § szabályai az irányadók. 

5. Kapcsolattartás 

Megrendelő részérő l: 

Elsőrendű, operatív kapcsolattartó(k) a Vállalkozó felé: 

Név: dr. Győry Tímea Zsuzsanna 

Értesítési cím: Megrendelő értesítési címén 

Telefon: + 

Email:  gyory.timea@jozsefvaros.hu 

Értesítési cím: Megrendelő értesítési címén 

Vezető i kapcsolattartó: 

Név: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 



Értesítési cím: Megrendelő értesítési címén 

Email:  czukkerne@jozsefvaros.hu 

Vállalkozó részérő l kapcsolattartók: 

Vezető i kapcsolattartó, a szerződés teljesítésével kapcsolatos általános kérdésekben illetékes 

kapcsolattartó, szaktanácsadói hatáskörbe tartozó kérdésekben illetékes 

kapcsolattartó•  

Vállalkozó részérő l továbbá: 

1.Név: 

Értesítési cím: 

Telefon:  +  36 30  

Fax:  +  36 1  .... 

E-mail:  

2.Név: 

Értesítési cím: 

Telefon:  +  36 30  

Fax:  +  36 1  .... 

E-mail:  

Felek kötelesek a kapcsolattartóik adataiban bekövetkező változásokat a másik féllel 

haladéktalanul közölni. 

6. A  felek jogai és kötelezettségei: 

6.1.Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezések 

alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, a legjobb tudása szerint 

teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével. 

6.2.A  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott feladatok 

elvégzéséhez szükséges képesítéssel, szakmai tudással, tapasztalattal és eszközökkel, továbbá 

ezeknek a feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni.  A  Vállalkozó a jelen 

Szerződés szerinti tevékenységet saját felelősségére és kockázatára végzi. Vállalkozó a 

Szerződésben vállalt feladatok ellátása során — az általa a Szerződés teljesítésébe bevont, a 

Szerződés  3.  Pontjában megnevezett, a feladat teljesítéséért személyükben felelős szakértőkön 

kívül — más szakértőt, egyéb közreműködőt a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül 

nem vehet igénybe.  A  Vállalkozó az általa a szerződés teljesítésébe bevont közreműködők 

tevékenységéért a Ptk.  6:148.  §  (1)  bekezdése szerint úgy felel, mintha maga járt volna el. 

6.3.Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni tartozik 

Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is. 

6.4.  Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a Megrendelővel 

megfelelő időben,  de  legkésőbb  5  munkanapon belül, írásban köteles közölni. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

6.5.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására 

jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól jelen 

szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése során 

tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja 

harmadik személy vagy hatóság tudomására.  A  jelen szerződés alapján elkészített tanulmány 

nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

6.6.A  jelen Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettség nem érinti a Felek kógens jogszabályi 

rendelkezésen alapuló tájékoztatási kötelezettségét. 

6.7.A  Vállalkozó felelős azért, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottai, és 

az általa a Szerződés teljesítésébe bevont közreműködők is maradéktalanul betartsák. 

6.8.  Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést és annak teljesítését az arra jogszabályban 

feljogosított szervek és személyek — ideértve az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati 

Ellenő rzési Hivatalt is — jogosultak ellenőrizni.  A  Felek - az esetleges vizsgálat esetén — vállalják, 

hogy a fent említett szervek, személyek részére a kért felvilágosítást megadják, jelen szerződés 



teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatják, és szükség esetén másolatban átadják. Ebben a 

körben üzleti titokra való hivatkozásnak nincs helye. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, 

helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget megadni a Megrendelő részére, 

a helyszíni vizsgálaton pedig — erre irányuló felkérés esetén, az ellenőrzés hatékonysága és 

Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében — köteles jelen lenni. 

6.9.A  Vállalkozó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során birtokába 

kerülő dokumentumokat, a rendelkezésére bocsátott és a munkavégzés során keletkezett egyéb 

anyagokat, valamint a bizalmasan kezelendő írásos dokumentumokat csak a feladat teljesítése 

érdekében használja, a Szerződés megszűnésekor a Megrendelőtő l kapott dokumentumokat 

visszaszolgáltatja, illetőleg a Vállalkozó által készített dokumentumokat a Megrendelő részére 

átadja 

6.10. Vállalkozó egyúttal kijelenti, hogy ezen anyagokat, dokumentumokat a Megrendelő jelen 

szerződés szerinti tevékenységén kívüli, vagy a Megrendelő által nem engedélyezett, vagy a 

Megrendelő érdekeit sértő, illetve veszélyeztető célra nem használja fel. 

6.11. A  Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és 

a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni, egymással szükség 

szerint egyeztetni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen 

szerződésben foglaltak teljesítésérő l, hanem minden olyan számottevő kérdésrő l, amely a 

szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

6.12. Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a jelen Szerződésben 

vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek 

egymást az akadály felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzéskor 

haladéktalanul értesíteni. 

6.13. Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 

köteles a másik Fél ebbő l származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 

általános szabályai szerint megtéríteni. 

6.14. Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő 

utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem 

teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy 

gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelő 

részérő l a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles 

a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, 

továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni,  de  az élet-és vagyonbiztonságot, egészséget 

veszélyeztető, jogszabályi vagy hatósági határozati előírásba ütköző szolgáltatást nem végezhet. 

Ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. 

Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni,  ha  célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan 

utasítást  ad,  a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel. 

6.15. Amennyiben az utasítás teljesítése a rögzített feladatok maradéktalan ellátásán túlmutató 

munkával vagy költségtöbblettel jár, azt a Vállalkozó csak akkor köteles teljesíteni,  ha  a Felek az 

ezért járó díjazásban külön megállapodnak. 

6.16. Felek — figyelemmel arra is, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez számos, a 

korábbi gyakorlata alapján jogszerűen rendelkezésére álló anyagot, ismeretet, valamint általános 

sablont használ fel — rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti vállalkozói díj megfizetése ellenében 

minden dokumentum — amelyet a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során állított össze vagy 

készített el — és a jelen Szerződés teljesítése során létrejött, minden vagyoni értéket képviselő 

szellemi alkotás nem kizárólagos felhasználási joga a Megrendelőt illeti és a Vállalkozó vállalja, 

hogy a Szerződés megszűnésekor átad a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a 

Megrendelő részére. 

6.17. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés  2.1.  alpontjában kikötött 

vállalkozói díj megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során általa 

létrehozott és a Megrendelő által átvett eredménytermékek vonatkozásában az összes 

átruházható szerző i vagyoni jogot, illetve a szerző i jogból fakadó vagyoni jogosultságokat 

átruházza a Megrendelőre, illetve Megrendelő számára átengedi, és erre tekintettel ezek nem 



kizárólagos felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg azzal, hogy Vállalkozó a szerző i jogról 

szóló  1999.  évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerint megilletik a szerző személyhez fűződő jogai. 

6.18. Az átruházott, szerző i jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő nem kizárólagos, 

időbeli-, területi- vagy bármely más korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez. Megrendelő felhasználási joga kiterjed mind a közvetlen 

felhasználásra, mind a harmadik személyekkel kötendő felhasználási szerződés útján történő 

hasznosításra. 

6.19. Vállalkozó a jelen pontban meghatározott szerző i vagyoni jogot nem kizárólagos hatállyal 

ruházza át Megrendelőre. Megrendelő jogosult e jogot harmadik személy részére — időbeli és 

területi korlátozás nélkül — továbbadni. 

6.20. A  közvetlen felhasználás keretében Megrendelő jogosult a szellemi alkotások 

(eredménytermékek) belső használatára, átdolgozására, korlátlan példányszámú 

többszörözésére. 

6.21. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a jelen Szerződés teljesítése során készített 

dokumentumokkal és az általa létrehozott szellemi alkotással (eredménytermékkel) 

kapcsolatosan őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeirő l a jelen Szerződés aláírásával 

kifejezetten lemond. Kijelenti, hogy a jelen joglemondás ellenértékét a Felek a vállalkozói díj 

meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.22. A  Felek külön is rögzítik, hogy Vállalkozó által a jelen Szerződés keretében, illetve a 

Szerződés teljesítése érdekében készített, a Megrendelő tulajdonában álló szellemi alkotások, 

Illetve szerző i jogi védelem alá eső alkotások felhasználói joga a vállalkozási díj megfizetésekor 

száll át a Megrendelőre. 

6.23. Ha  valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a 

másik fél — a késedelem jellegétő l függően — a teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzhet ki.  A 

póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk. késedelmes teljesítés körében meghatározott 

jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen szerződésben megállapított eltérésekkel. 

6.24. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén — írásban — 

felmondhatja azonnali hatállyal. 

6.25. Megrendelő részérő l súlyos kötelezettségszegésnek minősül,  ha  Vállalkozó szerződésszerű 

írásbeli felszólítását követően sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 

6.26. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére  30  napos késedelembe esik a vállalkozói díj 

kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. Amennyiben 

Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségével késdelembe esik, a Vállalkozó nyolc napos 

póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére.  A  határidő eredménytelen 

eltelte esetén Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja. 

6.27. Vállalkozó részérő l súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

• a teljesítési határidő  10  napon túli késedelmes teljesítése; 

o Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és amennyiben a 

hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott 

póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 

O a Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása; 

O titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése; 

• Vállalkozó csőd-, felszámolás-, vagy végelszámolás alá kerül. 

6.28. Amennyiben a szerződés a fentiek szerint felmondásra kerül, Vállalkozó köteles a 

halaszthatatlan intézkedéseket a Megrendelő érdekében teljesíteni, vagy a megkezdett feladatot 

befejezni. 

6.29. A  jelen szerződés megszűnését követően a Vállalkozó a Megrendelő kérésére 

iratjegyzékkel és teljességi nyilatkozattal átadja az egyes eljárások során keletkezett valamennyi 

releváns dokumentumot azzal, hogy azok egy másolati példányát a Vállalkozó jogosult 

megtartani 

6.30. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet  50.  §  (1a)  bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az 

államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  1.§ 4.  pontjában és  41.  §  (6)  bekezdésében 



foglaltakra figyelemmel  a  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdése  1. 

pontjában foglaltaknak megfelel. 

6.31. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően  is, 

kölcsönösen betartják  a  hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 

különösen,  de  nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény („Infotv."), valamint  a  természetes 

személyeknek  a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmérő l és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint  a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő l szóló Európai 

Parlament és  a  Tanács  (EU)  2016/679.  számú rendelet („GDPR") rendelkezéseit. 

6.32. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy  a  GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján 

kifejezetten jogszerűnek tekintik  a  jelen szerződés alapján  a  másik fél rendelkezésére bocsátott 

személyes adatoknak  a  másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az 

adatkezelés  a  jelen szerződés teljesítéséhez  a  másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy  a 

jelen szerződésben megadott adatok  a  valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy 

személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik. 

6.33. Felek rögzítik, hogy  a  személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos 

kötelezettségek  a  Vállalkozó részérő l  a  teljesítésben közreműködőkre  is  megfelelően 

vonatkoznak. 

6.34. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  a  Megrendelő az Infotv.  26.§ (2)  bekezdése alapján, az 

abban foglalt tartalommal köteles adatot szolgáltatni jelen szerződés vonatkozásában. 

6.35. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely  a  jelen 

szerződés eredményeként szolgáltatandó mű felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 

Amennyiben  a  Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené, mentesíti  a 

Megrendelőt  a  kárigény alól és vállalja  a  jogsértésbő l eredő felelősséget. 

6.36. Amennyiben Vállalkozó  a  Szerződés teljesítése során harmadik személy jogát, vagy jogos 

érdekét felróható módon sértené, s emiatt  a  Megrendelővel szemben e harmadik személy igényt 

terjeszt elő,  a  Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

a  Megrendelőt ezen igény alól haladéktalanul mentesítse. 

7. A  szerződés megszűnése 

7.1.  Jelen szerződés 

a) a teljesítéssel, 

b) a teljesítés lehetetlenné válásával, 

c) a szerződés felbontásával, illetve 

d) a szerződés megszüntetésével 

szűnik meg. 

7.2. A  szerződés - a felek eltérő megállapodása hiányában - a végteljesítéssel szűnik meg. 

7.3. A  szerződés felbontására elállás esetén kerülhet sor. 

A  Megrendelő a szerződéstő l bármikor — egyoldalú nyilatkozattal — elállhat, köteles azonban a 

Vállalkozó felmerült költségét megtéríteni. 

Amennyiben Megrendelő azért áll el a szerződéstő l, mert a  2.2.  pont szerinti előzetes jelentést 

nem fogadja el, a Vállalkozó a megbízási díj 10%-ának kifizetésére jogosult. 

A  Vállalkozó akkor állhat el a szerződéstő l,  ha  rajta kívül álló ok miatt képtelen a szerződésben 

vállalt munkát részben vagy teljes egészében elvégezni, ebben az esetben a Vállalkozó akkor 

mentesül az elállás folytán bekövetkező esetleges kár vagy veszteség megtérítése alól,  ha  a 

teljesítés képtelenségrő l, annak okáról, annak felismerésekor haladéktalanul (azaz lekésőbb  8 

munkanapon belül) értesíti a Megrendelőt. Azt a tényt, hogy a teljesítés képtelenség nincs 

okozati összefüggésben a Vállalkozó magatartásával azt a Vállalkozó köteles bizonyítani.  A 

Vállalkozó az elállást a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal közli.  A  Megrendelő 



bármely fél részérő l történt elállás esetén a díjelőlegként kifizetett összeget jegybanki 

alapkamattal növelten utalja vissza a Vállalkozó bankszámlájára, és ez képezi további esetleges 

elszámolás alapját. 

7.4. A  Felek a szerződést — bármikor — közös megegyezéssel megszüntethetik. Ebben az esetben a 

Vállalkozót csak a kikötött díj már teljesített szolgáltatással arányos része illeti, a részére átutalt 

díjelőleg fennmaradó részét jegybanki alapkamattal növelten köteles a Megrendelő részére 

visszafizetni. 

8.  Vegyes rendelkezések 

8.1.A  jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva érvényes. 

8.2.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez 

szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Vállalkozó fentieken kívül kijelenti azt is, hogy 

Magyarországon bejegyzett, működő egyesület, amely nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem 

végelszámolási eljárás hatálya alatt. 

8.3.  Vállalkozó jelen szerződésbő l eredő követeléseit harmadik személy javára nem 

engedményezheti, a Megrendelő jelen szerződésbő l eredő követeléseivel szemben beszámításra 

nem jogosult. 

8.4.  Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan, bármelyik fél felelősségi és ellenőrzési 

körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában elő re nem látható, elháríthatatlan körülmény áll 

elő, amely akadályozza a szerződésszerű teljesítést, és amely esetben nem volt elvárható, hogy a 

fél a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, úgy az érintett fél mentesül a nem 

szerződésszerű teljesítésébő l eredő felelősség alól. 

A  fél ellenőrzési körén kívüli körülménynek minősül különösen: 

o természeti katasztrófák: földrengés, tűzvész, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, 

villámcsapás; 

o egyes politikai-társadalmi események: háború, forradalom, felkelés, szabotázs, 

közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása, 

o egyes állami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, 

bojkott, 

o súlyos üzemzavarok. 

Felek rögzítik, hogy nem minősül a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívüli eső oknak: 

o a saját üzemi rend-szervezési, vagy egyéb zavara, 

o a fél alkalmazottainak magatartása 

8.5.  Felek rögzítik, hogy a járvány — azaz közegészségügyi-járványügyi intézkedések, illetve kihirdetett 

járványhelyzet, amennyiben azok elrendelésére a szerződés aláírását követően kerül sor - vis 

maior körülménynek minősül,  ha  a járványügyi korlátozó intézkedés a szerződésszerű egésze 

teljesítésének elmaradásának egyenes oka. Ebben az esetben a Ptk.  6:179.  §  (1)  bekezdésében 

foglaltak alapján a szerződés — jogszabály erejénél fogva, a Felek megszüntető jognyilatkozata 

nélkül — a jövőre nézve megszűnik, és a Felek a Ptk.  6:180.  §-ában foglaltak szerint kötelesek 

egymással elszámolni, azaz a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott 

szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni.  Ha  a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak 

megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár. 

Kártérítés abban az esetben sem jár,  ha  a szerződés megszűnése miatt a Felek bármelyikét kár 

érte.  A  lehetetlenné válásról tudomást szerző félnek haladéktalanul értesítenie kell írásban errő l 

a másik fél szerződés szerinti kapcsolattartóját. Az ennek elmaradásából eredő károkért 

felelősséggel tartozik. 

8.6.  Felek a jelen szerződést beszerzési eljárás eredményeképpen kötötték meg, ezért azt 

értékarányosnak nyilvánítják, és kijelentik, hogy azt a későbbiek során sem tévedés, sem 

megtéesztés, sem pedig jogellenesség jogcímén nem fogják megtámadni. 

8.7.A  jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 

2013.  évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 



8.8.  Felek a jelen vállalkozási szerződésbäl eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös 

egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az általános 

szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

8.9.Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt  4  egymással egyező, eredeti példányban - melybő l  3  eredeti példány a 

Megrendelőt,  1  eredeti példány a Vállalkozót illeti meg - jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2021.....„..." Budapest,2021..... „..." 
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BÍRÁLATI JEGYZŐ KÖNYV 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a „Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában 
az alábbi cégeknek került kiküldésre az ajánlattételi felhívás  2021.  április 23-án: 

Grand  Thorton 
Ifua Horváth &  Partners  Kit. 
FMREC Hungaria Kft. 
Netvestor Kft. 
Reneszánsz Menedzsment Kft. 
BBS  Wind  Kft. 

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt  2021.  május  7.  határidőig kettő ajánlattevő  nyújtott be ajánlatot: 

- Ifua Horváth &  Partners  Kft. 
Reneszánsz Menedzsment Kft. 

 

Ifua Horváth &  Partners 
• Kft. 

Reneszánsz 
Menedzsment Kft. 

Alkalmassáit eltételek 

1-es számú . alkalmassági feltétel: az . Kérjük 
Az ajánlattevő  3 
referenciamunkát mutatott 
be melyek megfelelnek az 

' ajánlati felhívásban 
megfogalmazott 
követelményeknek. 

. 

Az ajánlattevő  4 
referenciamunkát 
mutatott be. Mind a  4 
referencia munka  2011  és 
2012  években készült. 
Tehát az ajánlattevő nem 
mutatott be referenciát az 
elmúlt öt év 
vonatkozásában, így az  1-
es  számú alkalmassági 
feltételnek nem felel 
meg. 

Ajánlattevőt, hogy az ajánlatkérés megküldése napjától 
Visszafelé számított öt év vonatkozásában mutassa be 
három teljesített referenciamunkáját. .  A 
referencianyilatkozatban szükséges megadni a 
szerződést kötő másik fél cégszerű. megnevezését, 
referenciainformáció nyújtására alkalmas 
kontaktszemély elérhetöségét, a referenciamunka 
tárgyát, leíräsät,, értékét, valamint a teljesítés idejét 
(év/hó). 

Referenciamunkaként az Ajánlattevő az alábbi 
teljesített megbízásokat fogadja el: 

• önkormányzati vágy központi kormányzati 
cég/intézmény . funkcionális, strukturális, 
folyamatszervezési átvilágítása a célszerűséget, a 
hatékonyságot és . az eredtnényességet szolgáló 
fejlesztési javaslatok kidolgozásával;. 

• önkormányzati vagy központi kormányzati 
cég/intézmény teljesítménymutatóinak, 
teljesítményalapú finanszírozási rendszerének 
kidolgozása;. 

• önkormányzati vagy központi kormányzati 
cég/intézmény vagyongazdálkodásának vizsgálata, 
fejlesztési javaslatok kidolgozásával; 

• önkormányzati vagy központi kormányzati 
cég/intézmény lakásgazdálkodásának vizsgálata, 
fejlesztési javaslatok kidolgozásával. 

A referenciamunkák közül legalább egy 
önkormányzati és legalább egy vagyongazdálkodási 
relációjú kell legyen. 

• 
2-es számú alkalmassági feltgtel: Kérjük az 

4  szakértő önéletrajzát 
csatolták.  A  szakértők 
megfelelnek az ajánlati 
felhívásban 

2  szakértő önéletrajzát 
csatolták.  A  szakértők 
megfelelnek az ajánlati 
felhívásban 

Ajánlattevőt, hogy csatolja  2  szakértő önéletrajzát, 
akik az átvilágitison dolgozni fognak. • 



Szakértőkkel kapcsolatos elvárások: 

• Projektvezető: legalább 1 fö, felsőfokú 
végzettséggel és legalább  10  éves projektvezetői 
tapasztalattal rendelkezzen. A projektvezetői 
tapasztalat tartalmazza legalább  3  államigazgatási, 
önkormányzati projekt vezetését. 

• Szenior szakértő: legalább 1 fő, felsőfokú 
végzettséggel és legalább  5  év szenior szákértői 
tapasztalattal rendelkezzen.  A  szenior szakértői 
tapasztalat tartalmazzon legalább  3  önkormányzati 
vagy. központi költségvetési projektben való 
részvételt. 

megfogalmazott 
elvárásoknak. 

megfogalmazott 
elvárásoknak. . 

3-as számú alkalmassági feltétel: Ajánlattevő Az ajánlathoz csatolták. Az ajánlathoz csatolták. 
ajánlatában max.  3  oldalban mutassa be a feladat 
végrehajtásához használni tervezett szakmai 
módszertant, az elvégezni tervezett feladatokat, az 
elvárt leszállítandók Ajánlattevő által javasolt tartalmi 
elemeit, és az egyes feladatokhoz, feladatcsoportokhoz 
felhasználni tervezett szakértői napszámot. 

Bírálati feltételek 

ajánlati  är (50%) 
bruttó  14 000 000 Ft bruttó  12 700 000 Ft 

az alkalmassági feltételeken túl bemutatott egyéb 
szakmai referenciamunkák az ajánlati felhívás 
témakörébe illeszkedően, az ajánlatkérés megküldése 
napjától visszafelé számított tizenöt év vonatkozásában 
(25%) 

Az ajánlattevő  15 
referenciamunkát mutatott 
be, melyek megfelelnek az 
ajánlati felhívásban 
megfogalmazott 

követelményeknek. 

Nem mutatott be 
referenciamunkát. 

a 3-as számú alkalmassági feltétel teljesítésének 
minősége  (25%) 

Az ajánlattevő a munka 
megközelítésére, a projekt 
módszertanára, a 
leszállítandó tartalmi 
elemekre vonatkozó 
részletes módszertant 
mutatott be. 

Az ajánlattevő 
részletesen az intuitív 
menedzsment  audit 
módszertant, valamint a 
kontrolling szemléletű 
audit  módszertant mutatta 
be.  

Az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb, a szakmai alkalmassági feltételeknek mindenben 
megfelelő ajánlatot adó Ajánlattevővel köt szerződést. 

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tekintetében Ifua Horváth &  Partners  Kft. 
érvényes, összességében legelőnyösebb ajánlatát javasolja nyertes ajánlatnak.  A  Reneszánsz 
Menedzsment  K.  nem teljesíti az 1-es számú, referenciálcra vonatkozó alkalmassági feltételt. 

Budapest, 2021. 05. 12.. 

er / 
d r.  Gyn Tim ea 

GazdálkodAsi ügyosztály 
beszerzési eljárásokhoz 
szükséges szakértelem 

Borbás  Gabriella 
Gazdálkodási ügyosztály 
beszerzés tárgya szerinti 

szakértelem 

a 7,„/  

Tiszai Árpád 

Pénzügyi ügyosztály 
pénzügyi szakértelem 



A  bontási eljárás befejeződött:  2021.  május  11. 11:10  perc 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a 
„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" 

eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) HI.  emelet  315.  sz. helyiségében 
megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2021.  május  11. 11:00  óra 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgyi beszerzési eljárásban kettő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot az alábbiak szerint: 

OE a'n't4tteV.5 Ajánlat beérkezése ajanlati a. 
rutt6 ajánlati ár 

IFUA HORVÁTH  8c PARTNERS  Kft. 
1117 Budapest,  Buda-part tér  2. 

Reneszánsz Menedzsment Kft 
1224 Budapest  Jonatán köz  1.2a 

2021.05.07. 
11 023 622 Ft 14 000 000 Ft 

2021.05.07. 
10 000 000 Ft 12 700 000 Ft 
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Q2.  

AjánAattäteli feDhivás 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Ajánlatkérő) 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárása 

Beszerzési Szabályzat alapján 

1. Ajánlatkérő neve: Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

1-1- Ajánlatkérő székhelye: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

1.2. Ajánlatkérő képviselője: Pikó András polgármester 

1.3. Ajánlatkérő kapcsolat- 
tartója: 

dr. Németh Miklós Gazdálkodási Ügyosztály 

Kerületgazdálkodási Irodavezető 

1.4. Kapcsolati felület: Az ajánlatokat a cégkapu/hivatali kapun keresztül kell benyújtani. 

2. Beszerzés tárgya: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása 

Részletesen az ajánlattételi felhívás 1-es számú, Szakmai specifikáció 
elnevezésű mellékletében 

3. Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint 

3.1 Szerződés időtartama: Egyszeri, határozott időtartamú szerződés 

3.2 Teljesítési határidők: A  végső jelentés elkészítésének határideje: a szerződéskötéstől számí-
tott  90.  nap. Hosszabbítás — külső körülményekre tekintettel — csak az 
Ajánlatkérő egyetértésével, a határidő lejártát megelőző  14.  napig le-
hetséges. 

A  köztes határidőket az ajánlattételi felhívás 1-es számú, Szakmai spe-
cifikáció elnevezésű melléklete tartalmazza. 

3.3 Teljesítés helye: A  dokumentációt egy papír alapú példányban, valamint elektronikusan 
és szerkeszthető formában a Józsefvárosi Önkormányzat épületébe 
kell leszállítani  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.). 

3.4 Az ellenszolgáltatás 
teljesítésének feltételei: 

Az Ajánlatkérő előleget  äs  részszámlázási lehetőséget nem biztosít.  A 
díj megfizetése a végső jelentés határidőben történő leszállítását és 
teljesítésigazolását követően kiállított számla kézhezvételét követő  15 
munkanapon belül a szerződő fél bankszámlájára történő utalással 
történik meg. 



4. Az ajánlat benyújtásá- 
nak módja: 

A  cégszerűen aláírt ajánlatot és a mellékleteit szkennelve, pdf formá-
tumban elektronikus úton a nemeth.miklosejozsefvaros.hu címre kell 
eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. Az ajánlat papír alapú benyújtására nincs 
szükség. 

4.1 Az ajánlat benyújtásá-
nak határideje: 2021.  máus  7. j 

5. Az ajánlathoz csatolan- 
dó dokumentumok 

A  2-es számú mellékletben szereplő ajánlati lap kitöltve és aláírva 

Legalább  2  szakértő önéletrajza pdf-formátumban, aláírással ellátva (2-
es számú alkalmassági feltétel) 

Maximum 3  oldalas, a módszertanra vonatkozó szakmai összefoglaló 
(3-as számú alkalmassági feltétel) 

6 Szerződéskötési kötele- 
zettségre vonatkozó 
rendelkezés 

A  Ptk.  6:74.  §  (2)  bekezdése alapján az Ajánlatkérő a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben szerződés megtagadására 
vonatkozó jogát kifejezetten fenntartja. 

7 Az ajánlatok elbírálásá- 
nak a határideje: 

Az ajánlattételi határidőt követő  10.  munkanap 

8 Alkalmassági feltételek: 1-es számú alkalmassági feltétel: Kérjük az Ajánlattevőt, hogy az aján-

 

latkérés megküldése napjától visszafelé számított öt év vonatkozásá-
ban mutassa be három teljesített referenciamunkáját.  A  referencianyi-
latkozatban szükséges megadni a szerződést kötő másik fél cégszerű 
megnevezését, referenciainformáció nyújtására alkalmas kontaktsze-
mély elérhetőségét, a referenciamunka tárgyát, leírását, értékét, vala-
mint a teljesítés idejét (év/hó). 

Referenciamunkaként az Ajánlattevő az alábbi teljesített megbízásokat 
fogadja el: 

0 önkormányzati vagy központi kormányzati cég/intézmény funkcioná-
lis, strukturális, folyamatszervezési átvilágítása a célszerűséget, a 
hatékonyságot és az eredményességet szolgáló fejlesztési javasla-
tok kidolgozásával; 

0 önkormányzati vagy központi kormányzati cég/intézmény teljesít-
ménymutatóinak, teljesítményalapú finanszírozási rendszerének ki-
dolgozása; 

0 önkormányzati vagy központi kormányzati cég/intézmény vagyon-
gazdálkodásának vizsgálata, fejlesztési javaslatok kidolgozásával; 

0 önkormányzati vagy központi kormányzati cég/intézmény lakásgaz-
dálkodásának vizsgálata, fejlesztési javaslatok kidolgozásával. 

A  referenciamunkák közül legalább egy önkormányzati és legalább egy 
vagyongazdálkodási relációjú kell legyen. 

2-es számú alkalmassági feltétel: Kérjük az Ajánlattevőt, hogy csatolja 
2  szakértő önéletrajzát, akik az átvilágításon dolgozni fognak. 

Szakértőkkel kapcsolatos elvárások: 



  

G Projektvezető: legalább  1  fő, felsőfokú végzettséggel és legalább  10 
éves projektvezetői tapasztalattal rendelkezzen.  A  projektvezetői ta-
pasztalat tartalmazza legalább  3  államigazgatási, önkormányzati 
projekt vezetését. 

0 Szenior szakértő: legalább  1  fő, felsőfokú végzettséggel  äs  legalább 
5  év szenior szakértői tapasztalattal rendelkezzen.  A  szenior szakér-
tői tapasztalat tartalmazzon legalább  3  önkormányzati vagy központi 
költségvetési projektben való részvételt. 

3-as számú alkalmassági feltétel: Ajánlattevő ajánlatában max.  3  oldal-

 

ban mutassa be a feladat végrehajtásához használni tervezett szakmai 
módszertant, az elvégezni tervezett feladatokat, az elvárt leszállítandók 
Ajánlattevő által javasolt tartalmi elemeit, és az egyes feladatokhoz, 
feladatcsoportokhoz felhasználni tervezett szakértői napszámot. 

9 Bírálati szempontok és 
az ajánlatok elbírálásá- 
nak módja: 

Az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb, a szakmai alkalmas-
sági feltételeknek mindenben megfelelő ajánlatot adó Ajánlattevővel köt 
szerződést. 

Bírálati szempontok, súlyok: 

G ajánlati ár  (50%) 
0 az alkalmassági feltételeken túl bemutatott egyéb szakmai referen-

ciamunkák az ajánlati felhívás témakörébe illeszkedően, az ajánlat-
kérés megküldése napjától visszafelé számított tizenöt év vonatko-
zásában  (25%) 

G a 3-as számú alkalmassági feltétel teljesítésének minősége  (25%) 

10 Rendelkezésre álló 
pénzügyi keret az ön-
kormányzat költségve-
tésében: 

14.500.000 Ft 

11 Egyéb megjegyzések: Ajánlattevők jogosultak az ajánlati felhívás tartalmával kapcsolatban 
kérdés feltételére. 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését köve-
tően a végső döntés meghozatala előtt tárgyalást folytasson az ajánlat-
tevőkkel. 

Az Ajánlatkérő a feladat összetettsége és részekre nem bonthatósága 
miatt nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. 

Az Ajánlatkérő hiányosan benyújtott ajánlat esetében egy alkalommal, 
a hiánypótlás benyújtása határidejének megjelölésével hiánypótlási le-
hetőséget biztosít. 

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolás nélkül jogosult meg-
hosszabbítani. 

Az Ajánlatkérő nyilvános eredményhirdetést nem tart, az Ajánlattevőket 
írásban, elektronikus formában értesíti az eljárás eredményéről. 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy az Ajánlattevő a saját kockázatán vesz részt 
az eljárásban. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatosan 
felmerülő összes költséget az Ajánlatkérő viseli, tekintet nélkül az eljá-
rás eredményére. 

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő után beérkezett, illetve formailag 
hiányos ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja. 

;-)( 



Szerződéskötési kötelezettségre vonatkozó rendelkezés:  A  Ptk.  6:74.  § 
(2)  bekezdése alapján az Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot benyúj-
tó Ajánlattevővel szemben szerződés megtagadására vonatkozó jogát 
kifejezetten fenntartja. 
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1-es számú Melléklet az ajánlati felhíváshoz 

SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása 

A  feladat célja, fókusza, főbb kérdései:  

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK) 2015-ben jött létre.  A  cég 
szervezeti felépítése jól tükrözi a  3  fő szakmai feladatát, melyek: a vagyongazdálkodás, a 
parkolásüzemeltetés és a városüzemeltetés. Ezeknek az igazgatóságoknak a munkáját egé-
szíti ki, támogatja a gazdasági igazgatóság. 

Az átvilágítási feladat szervezeti/tevékenységi, hatékonysági  es  eredményességi elemeket 
egyaránt tartalmaz, különös tekintettel a közfeladat ellátásával szembeni társadalmi elvárá-
sokra, valamint a közpénz-felhasználás gazdaságosságának és a közvagyon-felhasználás 
társadalmi és gazdasági eredményességének a biztosítására. 

Az átvilágítás fókusza a  2019.  január  1. es 2021.  február  28.  közötti időszak vizsgálata alap-
ján elsősorban a vagyongazdálkodás helyzetének és aktuális feladatainak meghatározása. 
Kiemelten fontos a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése számára a rövid  es  kö-
zéptávon megvalósítható javaslatok megfogalmazása. 

Az átvilágítás szervezeti és folyamatszabályozási kérdései (a vagyongazdálkodásra fóku-
szálva):  

O Hogyan ítélhető meg a JGK működése a pénzügyi hatékonyság kontrollja (tevékeny-
ségek tervezése, teljesítés nyomon követése, kontrollingrendszer, az egyes tevékeny-
ségek költségeinek/bevételeinek gyűjtése, eredményesség értékelése stb.) szempont-
jából? 

• Teljesítményarányos módon finanszírozza-e az önkormányzat a JGK által végzett te-
vékenységeket? Kimutatható-e egyértelmű alul- vagy túlfinanszírozottság? 

O A  JGK üzleti terve mennyire feladatorientált vagy bázisszemléletű, illetve tekinthető 
megalapozottnak? Milyen információs rendszerek segítenék a megalapozottság javítá-
sát? 

• Milyen részfeladatokat szervez ki a JGK, milyen részfeladatok ellátásába  von  be eseti 
jelleggel alvállalkozókat?  A  kiszervezést vagy szolgáltatás-igénybevételt milyen előké-
szítő munka előzi meg? Kellően szabatos  es  célirányos-e a megrendelés, a költségek 
indokoltságát kellően szem előtt tartó-e a teljesítésigazolás? 

O Az átvilágítás során a szakértők dolgozzanak ki a JGK vagyongazdálkodási tevékeny-
ségének hatékonyságát és eredményességét mérő mutatószám-rendszert. Tegyenek 
javaslatot a JGK teljesítményalapú finanszírozási rendszerére. 

Az átvilágítás specifikus vagyongazdálkodási kérdéskörei: 

• Az átvilágítás során Ajánlattevő vizsgálja meg a vagyonnyilvántartási rendszer megfe-
lelőségét. Térjen ki a hasznosítási  es  értékesítési eljárások felülvizsgálatára. Adjon ja-
vaslatot a rendszer fejlesztésére, ezen belül az ingatlanvagyon többféle szempontú 
csoportképzésére a hasznosítási lehetőségek és finanszírozási megoldások dimenzió-
jában.  A  kihasználatlan ingatlanok esetében tegyen javaslatot a hasznosítási lehetősé-
geket szem előtt tartó alcsoportokra, felmérve azok jellemző paramétereit, fenntartási 
költségeit; adjon becslést a hasznosítás/megszüntetés költségeiről/bevételeiről. 

O Az önkormányzati lakásgazdálkodás fő középtávú irányelve a lakott önkormányzati la-
kások számának növelése.  A  JGK lakásgazdálkodási gyakorlata mennyiben felel meg 



ennek az elvárásnak, mik a korlátozó tényezők?  A  lakásgazdálkodás tervszerű műkö-
désének követelményével mennyiben van összhangban a kialakított adatbázis, illetve a 
felújítási terv? Fejlesztésekkel hatékonyabbá tehető-e az eladás és különösen a bér-
beadás? Felülvizsgálandó a felújítások jogi folyamata, követése a vagyonnyilvántar-
tásban, a bérlők által végzett felújítások megfelelősége, ellentételezése (bérleti díjba 
való beszámítás). Milyen újfajta megoldásokkal segíthető elő a lakásállomány haszno-
sulásának javítása? 

0,  Az önkormányzati helyiséggazdálkodás központi célja az önkormányzati tulajdonú he-
lyiségekből származó bérleti díj bevételek növelése és az üres helyiségek számának 
csökkentése. Az átvilágítás vizsgálja meg, hogy a JGK helyiséggazdálkodási gyakorla-
ta mennyiben felel meg ennek a célkitűzésnek, adjon javaslatot a hasznosítás javításá-
ra. 

o Az átvilágítás térjen ki a bérleményellenőrzéssel kapcsolatos feladatok vizsgálatára. 
Ajánlattevő vizsgálja meg, hogy a bérleményellenőrzés milyen hatókörben történik (ki-
terjed-e a lakás és nem lakás célú helyiség általános állapotára, a leltárban szereplő 
berendezésekre?) Ajánlattevő térjen ki a bérlőellenőrzés értékelésére. 

O Az átvilágítás vizsgálja meg a lakbérhátralék  äs  a helyiségbérleti díjhátralék keletkezé-
sének és kezelésének a folyamatát, a kezelés hatékonyságát, a nem fizetőkkel kap-
csolatos intézkedéseket. 

O Az átvilágítás vizsgálja meg a vagyongazdálkodási feladat pénzügyi eredményét, az 
ingatlanvagyon egyes szegmenseire külön-külön. Tegyen javaslatot a veszteség csök-
kentésére, a nyereség növelésére. 

o Az átvilágítás vizsgálja meg az ingatlanállomány kezelésének és karbantartásának fo-
lyamatát. 

o Ajánlattevő más önkormányzatok, állami/önkormányzati vagyon hasznosításával meg-
bízott vállalatok jó gyakorlatai, valamint saját tapasztalatai alapján vázoljon fel a va-
gyongazdálkodási feladatkörrel összefüggő modell folyamatok. Meghatározandó a fo-
lyamatok elnevezése, fő lépései, felelősségi körei. 

Az átvilágítás szakmai végrehajtásával kapcsolatos elvárások:  

0,  a szükséges kommunikáció, információcsere az erre a célra szolgáló elektronikus felü-
leten (pl. adatszoba) kerüljön dokumentálásra, a szóbeli megbeszélésekről emlékezte-
tő készül; 

O személyes, vagy kérdőívvel támogatott személyes interjúk a JGK és az önkormányzat 
kijelölt munkatársai körében; 

o Ajánlattevő vizsgálja meg a JGK belső szabályozó dokumentumait (SZMSZ-ek, költ-
ségvetési rendeletek, vonatkozó szabályzatok és ügyrendek); 

• az üzleti tervek elemzése; 

O a közszolgáltatási szerződések, teljesítések és elszámolások elemzése; 

O a vagyonnyilvántartás hasznosítási szempontok szerinti értékelése 

▪ a JGK szakmai beszámolóinak elemzése; 

O a főbb irányítási, szervezeti és működési folyamatok beazonosítása és elemzése; 

o más önkormányzatok jó gyakorlataival való összehasonlítás. 

Teljesítési dokumentumok és határidők:  

1.  Az előzetes jelentés elkészítése, a szerződéskötéstől számított  20  napon belül. 

Az előzetes jelentés főbb tartalmi elemei: 

• interjúalanyok körének meghatározása; 
o a vizsgálandó dokumentumok körének meghatározása; 



• a szakmai specifikációt alapul véve a vizsgálandó kérdések körének rögzítése; 
• a vizsgálati módszertan pontosított meghatározása; 
• az átvilágítás részletes ütemtervének bemutatása; 
• a köztes jelentés tartalmi elemeinek meghatározása. 

2. A  köztes jelentés elkészítése. a szerződéskötéstől számított  60  napon belül. 

A  köztes jelentésnek tartalmaznia kell: 

• az irányítási, szervezeti és működési folyamatok kritikus pontjainak beazonosítását; 
• az irányítási, szervezeti és működési folyamatokban kimutatható kockázatok meghatá-

rozását és értékelését; 
• a végső jelentés szakmai témaköreinek pontos meghatározását, különös tekintettel a 

kritikus pontok, kockázatok kezelésére javasolt megoldások jelzésére. 

3. A  végső jelentés elkészítése, a szerződéskötéstől számított  90  napon belül. 

A  végső jelentés főbb szerkezeti elemei: 

• max.  10  oldalas vezetői összefoglaló; 
• külön fejezetben az irányítási, szervezeti és működési folyamatok kritikus pontjainak, il-

letve kockázatainak elemzése, illetve azok méretének, hatásának felbecsülése; 
• külön fejezetben a jelentés terjedelmének legalább felét kitevő, a hatékonyságra és 

eredményességre fókuszáló fejlesztési, változtatási javaslatok; 
• jól strukturált, részletes szakmai jelentés; 
• mellékletek; 
• az adatszoba lezárásának dokumentálása. 

(7/ 



2-es számú Melléklet az ajánlati felhíváshoz 

AJÁNLATI LAP 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ átvilágítására 

1. Ajánlat tárgya: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása 

2. Ajánlattevő adatai: 

 

2.1. Ajánlattevő neve: 

 

2.1. Cím / Székhely: 

 

2.2. Cégnyilvántartási szám: 

 

2.3. Ajánlattevő képviselője: 

 

2.4. Telefonszám: 

 

2.5. E-mail  cím: 

 

Ajánlati  är  (forintban megadva) 

3. nettó: 

  

ÁFA: 

  

bruttó: 

 

„s‘ 



Alkalmassági feltételek teljesítése 

1-es számú alkalmassági feltétel:  3  referencia 

A  szerződést kötő 
másik fél cégszerű 

megnevezése, 
székhelye. 

Kontaktszemély 
megjelölése, elérhe- 

tősége. 

A  referenciamunka 
tárgya és leírása 

(Akként kell megadni, hogy abból 
az előírt alkalmassági feltétel 
egyértelműen megállapítható 

legyen) 

A  teljesítés 
ideje 

(év/hó) 

A  szerződésbeli
 

ellenszolgáltatás 
nettó összege 

(Ft) 

            

2-es számú alkalmassági feltétel: legalább  2  szakértő 

Szakértő 
neve 

Szakértő szakmai tapasztala- 
tának rövid összefoglalása 

Szakértőt az Ajánlattevő milyen módon foglalkoz-

 

tatja (pl. munkaviszony, megbízási szerződés) 

         

A  táblázat további sorokkal bővíthető. 

A  szakértők részletes szakmai önéletrajzát mellékelni szükséges! 

3-as számú alkalmassági feltétel: módszertani megközelítés 

A  maximum három oldalas, módszertanra vonatkozó szakmai összefoglalót mellékelni szük-
séges!  

02-7 



Referenciák a bírálathoz 

A  szerződést kötő  má- 
sik fél cégszerű meg- 
nevezése, székhelye. 

Kontaktszemély megje-

 

lölése, elérhetősége. 

A  referenciamunka tárgya és 
leírása 

(Akként kell megadni, hogy 
abból az előírt alkalmassági 

feltétel egyértelműen megálla-

 

pítható legyen) 

A  teljesí- 
tés 

ideje 
(év/hó) 

A  szerződésbeli ellen-

 

szolgáltatás 
nettó összege 

(Ft) 

            

A  táblázat további sorokkal bővíthető. 

4.  Az ajánlattal kapcsolatos nyilatkozatok 

4.1.  Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlatra a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. tör-
vény  6:75. §-ban  meghatározott  30  napos ajánlati kötöttséget vállalja. 

4.2.  Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt termék szállítására, tevékenység végzé-
sére szükséges engedélyekkel rendelkezik, csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, 
önkormányzati adósságrendezési eljárás hatálya alatt nem áll, tevékenységét nem függesztette 
fel, vagy nem szünetelteti. 

4.3.  Ajánlattevő kijelenti, hogy nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló  2017.  évi CLI. törvény 
7.  §  34.  pontjában meghatározott, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással. 

4.4.  Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlattevő gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével 
kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló  2001.  évi CIV. törvény  5.  §  (2)  bekez-
dése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta. 

4.5.  Az Ajánlattevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdés a) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Az Ajánlatkérő tudomásul veszi, 
hogy az ellenérték kifizetésének a feltétele, hogy a kifizetés időpontjában is átlátható szervezet-
nek minősüljön. 

7 
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5.  Az ajánlathoz csatolt dokumen-
tumok felsorolása: 

Legalább  2  szakértő önéletrajza 
Maximum 3  oldalas, a módszertanra vonatkozó szakmai 
összefoglaló 

  

Kelt:  Budapest,  2021.április  23. ryr,korii7 ,-; 

Pikó András 

olgármester 
• 

13  0 az Ajánlatkérő 
cégszerű aláírása 

aláírása 



• 

•••• , 
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2-es számú Melléklet 

jänDat Hap 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ átvilágítására 

1. Ajánlat tárgya: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása 

2. Ajánlattevő adatai: 

 

2.1. Ajánlattevő neve: IFUA Horváth &  Partners  Kft. 

2.2. Cím / Székhely: 1117 Budapest,  Buda-part tér  2. 

2.3. Cégnyilvántartási szám: 01-09-063411 

2.4. Ajánlattevő képviselője: Bodnár Viktória Katalin 

2.5. Telefonszám: +36 1 382 8888 

2.6. E-mail  cím: companyehorvath-partners.com 

 

Ajánlati ár (forintban megadva) 

3. nettó: 11 023 622,- Ft 

 

ÁFA: 2 976 378,- Ft 

 

bruttó: 14 000 000,- Ft 

Budapest, 2021.  május  7. 

Bodnár Viktória Katalin 
IFUA HORVÁTH &  PARTNERS  Kft. 
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Józsefvárosi önkormányzat 
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F  LIA 
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I -es  számú alkalmassági feltétel:  3  referencia 

A  szerződést kötő másik fél 
cégszerű megnevezése, 

székhelye. 

Kontaktszemély megjelölése, 
elérhetősége. 

A  referenciamunka tárgya és 
leírása 

(Akként kell megadni, hogy 
abból az előírt alkalmassági 

feltétel egyértelműen 
megállapítható legyen) 

A 
teljesítés 

ideje 
(év/hó) 

A  szerződésbeli 
ellenszolgáltatás 

nettó összege 
(Ft) 

BVH Budapesti 
Városüzemeltetési  Holding 
Zrt.,  1052 Budapest, 
Városház utca  9-11. 

Kővári Zsolt 
(vagyonkezelési igazgató) 
kovari.zsoltebvh.budapest.h  
u, 

FŐ KERT Nonprofit Zrt. 
pénzügyi fenntarthatóságának 
vizsgálatára és a működési 
hatékonyság javítására 
vonatkozó szakértői 
tevékenység, amely kiterjed a 
gazdálkodási és működési 
folyamatok átvilágítására, a 
teljesítmény elszámolására és 
a működési 
(költség)hatékonyság 
vizsgálatára, illetve ezek 
fejlesztési javaslataira. 

2019/07-

 

2019/10 
8.900.000 Ft  + ÁFA 

Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.,  1133 
Budapest,  Pozsonyi üt  56., 

Gungl Beáta (Stratégiai 
társaságokért felelős 
igazgató), 
qunqlbeataemnv.hu, 

2017/12-

 

2018/04 
7.050.000 Ft  + ÁFA Vállalati stratégia kialakítása és 

az egyes szervezeti egységek 
operatív terveinek 
meghatározása, amely magába 
foglalta vagyonkezelői feladatra 
vonatkozóan az MNV 
szerepének és jövőképének 
újragondolását, valamint 
konkrét fejlesztési célok és 
kapcsolódó 
mutatószámrendszer 
kidolgozását. 

7.400.000 Ft  + ÁFA Budapest  Főváros II. 
Kerületi Önkormányzat, 
1024 Budapest,  Mechwart 
ligeti. 

Dankó Virág 
(alpolgármester), 
polgarmesteremasodikkerul  
et.hu  
+36 1 346 5552 

Szervezeti átvilágítás a 
működés és a szervezeti 
egységek elemzésével annak 
érdekében, hogy az 
irányíthatóság, a felsővezetői 
kontroll, valamint a működési 
hatékonyság javuljon, továbbá 
az ügyfélszolgálati folyamatok 
célzott elemzésével az ügyfél 
elégedettség növekedése 
valósuljon meg. 

2017/01-

 

2017/03 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Onkormányzat 

HORVÁTH 

F We\ 
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2-es számú alkalmasságl feltétel: legalább  2  szakértő 

Szakértő szakmai tapasztalatának rövid 
összefoglalása 

Szakértő neve, 
szerepe 

Szakértőt az 
Ajánlattevő milyen 

módon foglalkoztatja 
(pl. munkaviszony, 

megbízási szerződés) 

inkaviszony 
Projektvezető 

3.7.::&;Vá 

r 

Munkaviszony 
Projektvezető 
helyettes 

Munkaviszony 

Szenior szakértő  1 

.1 • 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Onkormányzat 

"--"" 

HORVÁTH 

I FLEA 



Megbízási szerződés 
— 

Szenior szakértő  2 

- A 1 

V. 

r 

• 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

HORVÁTH 

F  UA 

( 
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A  szakértők részletes szakmai önéletrajza a mellékletben megtalálható. 
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3-as számú alkalmassági feltétel: Módszertani megközelítés 

1.  Feladatértelmezésünk 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ajánlatot adhatunk a Józsefvárosi Önkormányzatnak a 
vagyongazdálkodási feladatellátás és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
átvilágítására, a hatékonyság növelésére és az optimális működési modell megalkotására. 
Meggyőződésünk, hogy széleskörű hatékonyságjavítási, szervezési és átvilágítási, valamint 
az önkormányzati (holding) szervezeteknél szerzett tapasztalatainkkal, gyakorlatorientált 
módszereinkkel hasznos partnerei lehetünk Önöknek a projektben. Elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsuk az Önkormányzat számára, és 
készen állunk támogatására ezen kiemelt jelentőségű projektben. 

Kiinduló helyzet 

• A  Józsefvárosi Önkormányzat kezdeményezte a 
vagyongazdálkodási feladatellátás átvilágítását a 
2019.  január 1-et követő időszakra vonatkozóan. 

• Az átvilágítása célja a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ (JGK) Zrt. vonatkozásában: 
v  a pénzügyi kontroll erősítése és 

hatékonyságának javítása, 
v  a teljesítményarányos finanszírozás 

fejlesztése, 
v  az üzleti terv megalapozottságának 

javítása, 
v  a szolgáltatások kiszervezésének 

optimalizálása, valamint 
v  vagyongazdálkodási tevékenység 

eredményességének és hatékonyságának 
mérése és javítása. 

Az átvilágítás fókusza kiterjed a vagyon-
nyilvántartási rendszerre, a lakás- és 
helyiséggazdálkodás optimalizálására, a 
bérleményőrzésre, hátralékkezelésre, 
ingatlankezelésre és karbantartásra. 

Az átvilágítás során fokozott figyelmet kell 
szentelni az eredményesség javítására. 

2.  Megközelítésünk 

Javasolt megoldásunk 

Feladatunk, hogy olyan fejlesztési programot 
dolgozzunk ki az Önkormányzattal és a JGK Zrt-vel 
közösen, mely egy fentartható és hatékony, 
optimális működési modellt tesz lehetővé az 
önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok 
ellátására. Ennek érdekében az alábbi feladatokkal 
támogatjuk az Önkormányzatot: 

kg A  feladatellátás jelenlegi módjának és 
feltételrendszerének mély megértése 
adatalapú felméréssel, dokumentum-
elemzéssel és személyes egyeztetésekkel. 

• Felhasználjuk a legjobb gyakorlatokat, az 
egységes irányítás / holding struktúrák, 
valamint a vagyongazdálkodás területén 
szerzett szaktudásunkat. 

Az Önkormányzat és a JGK Zrt. kijelölt 
érintettjeivel szorosan együttműködve 
alakítjuk ki javaslatainkat, amelyet az 
egyetértésben elfogadott helyzetértékelésre 
építünk. 

Az azonosított szervezeti, működési és 
gazdálkodási kihívások alapján átfogó 
implementációs tervet dolgozzunk ki, 
figyelmet szentelve a változás-
menedzsmentre és a visszamérhetőségre. 

Az optimális működési modell érdekében szükségesnek gondoljuk az Önkormányzat és a JGK 
Zrt. szerepének újragondolását a vagyongazdálkodási feladatellátás lehetséges modelljei 
mentén. Ehhez felvázoljuk a lehetséges opciókat és bemutatunk jó gyakorlatokat. 
Olyan megoldásra törekszünk, amellyel: 

Átláthatóvá válik a vállalat(csoport) és a divíziók; 

Irányíthatóvá válik az önkormányzati társaság; 

Gyorsabb, jobb tulajdonosi döntések születhetnek; 

Az egységek / divíziók számára világos pénzügyi és teljesítménybeli elvárások 
fogalmazhatók meg, teljesítményük fokozódik; 

A  vállalat életútja tervezett lesz, a tulajdonosi értéket maximalizálni lehet az elvárások 
mentén. 

A  tulajdonosi és vagyongazdálkodási szerepeket az alábbi modell mentén javasoljuk 
újragondolni. 

 rRiviAz 
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I LI 

Csekély befolyás a vállalati 
működésbe. 

Állam / Főváros által rábízott, 
jogszabályban definiált, 
végrehajtói feladatok. 

Tulajdonosi és felügyeleti 
joggyakorlás. 

Befektető jellegű elvárások is 
megjelenhetnek (nyereségre / 
yeszteségre vonatkozóan). 

Befektetés

 

-

 

Befektetés 

• Kis mértékű befolyásolás: 
irányítás pénzügyi 
eszközökkel, elvárások 
közvetítése a (szakmai) 
függetlenség megtartása 
mellett. 

• Kontrolling és pénzügyi 
adminisztráció, finanszírozási 
feladatok. 

• A  kontrolling a tervezés és 
beszámolás koordinálását, 
támogatását foglalja magába. 

Pénzügyi Egység 

Nagy befolyás: irányelvek 
meghatározása, stratégiai 
pályára állítás és a teljesülés 
figyelemmel kísérése. 

Főváros, önkormányzati és 
szakterületi / vállalati 
stratégiák és célok 
összehangolása. 

Kiemelt vállalatok / projektek / 
célok megfogalmazása és 
menedzselése. 

Stratégia elfogadása és/vagy 
a stratégia meghatározása, 
nyomon követése. 

Stratégiai Egység 

Erős irányítás, befolyásolás. 

Központosítható feladatellátás 
és szolgáltatások: közösen 
szervezett, közösen ellátott 
(egymásnak szolgáltatott) vagy 
egyedi feladatellátás. 

Szinergiamenedzsment 

Operatív feladatok: 
Ügyfélszolgálat /  Help desk, 
HR,  Facility management, 
Beszerzés, Operatív 
kontrolling,  IT, Cash pool, Car 
pool  stb. 

Operativ  Egység 

Gyenge Irányítás és kontroll Erős 

Az irányítási kontroll javítható az operatív feladatok átgondolt újraszervezésével (közösen / 
központilag ellátott és szervezett feladatok és szolgáltatások meghatározása), amellyel 
kihasználhatóak a feladatellátásban rejlő szinergiák, rövid és hosszú távú megtakarítások és 
bevételnövekmény érhető el, összességében javítható a feladatellátás hatékonysága és 
eredményessége. Az alábbi közösen szervezhető szoláltatások tipikusan jelentős 
megtakarítási potenciált rejtenek. 

KÖZÖS SZOLGÁLTATÁSOK 

IH 

(j)) 

Létesítményüzemeltetés 

Infrastrukturális szolgáltatások 

Beszerzés-ellátás 

Energia 

Gépjárművek 

Cash pool 

Informatika és telekommunikáció 

Pénzintézeti kapcsolatok 

Gazdasági és munkaügyi adminisztráció 

Ügyfélszolgálat 

Kintlévőségkezelés 

Egyéb szolgáltatások 

  

Egyes tevékenységek közös Összes tevékenység közös 
ellátása megszervezése 

 

Egyedi feladatellátás 

  

   

    

3.  Projekt módszertan 

Az Ajánlatadásban meghatározott elvárásoknak és tartalomnak megfelelően elkészítettük a 
projektben megvalósítandó feladatok módszertanát és előzetes ütemezését. 
Feladatcsoportonként feltüntettük a becsült erőforrás szükségletet szakértői napban  (1 
szakértői nap =  8  munkaóra) meghatározva. 
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Fejlesztési irányok kijelölése 
O Helyzetértékelés 

 

   

Előkészítés, orientáció, tervezés 

• Vezetői elvárások és prioritások 
megismerése és megértése, a 
helyzetértékeléshez szükséges adatok, 
információk összegyűjtése. 

Operatív egyeztetés, tartalmi kijelölés, 
vezetői elvárások rögzítése 

Módszertan és ütemterv véglegesítése 

Kick-off  értekezlet tartása 

Adatbekérések / kérdőívek kiküldése 

Dokumentumok összegyűjtése 

Előzetes jelentés elkészítése 

• Előzetes jelentés 

ä  Emlékeztetők 

E • Végleges projektterv 

,er 
Helyzetértékelés, kulcskérdések 
azonosítása 

• A  kulcskérdések és problémalérkép 
azonosítása, megoldandó feladatok és 
lehetséges irányok, opciók felvázolása. 
Helyzetértékelés egyeztetése. 

• Helyzetértékelő interjúk és/vagy 
workshopok tartása 

• Benchmark  készítése a jó gyakorlatokkal 

• Problématérkép összeállítása 

• Kulcskérdések azonosítása 

• Lehetséges fejlesztési opciók felvázolása 

• Prioritások meghatározása 

• Változásmenedzsment kihívásainak 
azonosítása 

• Prezentáció  es workshop  a 
helyzetértékelésről 

• Köztes jelentés  es  prezentáció a 
helyzetértékelés megállapításairól, 
kulcskérdésekről, lehetséges fejlesztési 
irányokról és kockázatokról.  

Vagyongazdálkodásra vonatkozó 
fejlesztési javaslatok meghatározása 

• Optimális működési és irányítási modell 
definiálása, az eredményes  es  fenntartható 
működésre vonatkozó javaslatok 
kialakítása. 

• Alapelvek rögzítése, opciók kiválasztása 

• Szervezeti megállapodások a folyamatok 
lefutásáról 

• Eltérések  es  főbb változáskezelési 
területek beazonosítása 

• Javaslati csomagok kialakítása 

• Fejlesztések (munkaterv) részletes 
definiálása 

• Visszamérésre vonatkozó monitoring 
rendszer (KPI)-ok azonosítása 

• Prezentáció  es  záró  workshop  a 
javaslatokról  

• Végső jelentés a helyzetértékelésre 
épülő fejlesztési javaslatokról, amely 
tartalmazza a megvalósításhoz szükséges 
cselekvési tervet  es  monitoring rendszert. 

m 

Co 

O 
Határidő: Szerződéskötéstől számított  20  nap Határidő: Szerződéskötéstől számított  60  nap Határidő: Szerződéskötéstől számított  90  nap 

Becsült erőforrás szükséglet:  12  szakértői nap Becsült erőforrás szükséglet:  35  szakértői nap Becsült erőforrás szükséglet:  30  szakértői nap 
LU 

4.  Leszállítandók tartalmi elemei 

Az Ajánlati felhívás leszállítandó eredménytermékei vonatkozásában kiemelnénk azt a 
cselekvési (munka)tervet, amely egy kézzelfogható javaslati csomag az Önkormányzat 
számára, ezzel támogatva a megvalósítást és a változáskezelést, ezt egészíti ki az 
eredményeséget és visszamérhetőséget biztosító mutatószámrendszer az alábbiak szerint. 

Az átvilágítás során kialakitjuk  at  a rrninkatervet, amelynek végrehajtásával 
meg lehet valósítani a javasolt fejlesztési koncepciót és kidolgozzuk 
fejlesztések monitoringjära alkalmas mutatószámrendszert (KPI) 

- 
Fejlesztési roadmap és munkaterv tartalmi elemei: 

A  következő  3-5  év fő fejlesztési feladatai, priorizálva, pl.: 
• Szervezeti / folyamati átalakítások kidolgozása, megvalósítása 
• Szabályozási változtatások végrehajtása 
• Informatikai rendszerek fejlesztése, bevezetése 
• Közös szolgáltatások megszervezése / megvalósítása (pl. beszerzés, 

ügyfélszolgálat,  facility management  stb.) 
Központosított beszerzések lebonyolítása 
Vagyonnyilvántartási további adminisztrációs) informatikai rendszer fejlesztése 
Kontroling rendszer fejlesztése 
Teljesitményértékelési  es  kapcsolódó finanszírozási rendszer bevezetése 
Részletes  due diligence  a diviziókra / szervezeti egységekre / tagvállalatokra 

Felelősök 

ti Határidők 

Becsült erőforrásigény 

Várt hatás: becsült bevételi / megtakarítási potenciál 

A  feladat végrehajtásának feltételei, függőségek 

Kapcsolódó kulcs mutatószámok (KPI) a visszamérésre vonatkozóan, pl. 
Kihasználtság 
Megtakarítás 
Egységnyi árbevétel 
Minőség / Szolgáltatási szint javulás 
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Csoportirányítási és önkormányzati tapasztalat 

Az elmúlt húsz évben sikeresen alakítottunk ki 
csoportirányítási koncepciót vertikális és horizontális 
holdingok számára, és több mint  30  nagy önkormányzat 
számára dolgoztunk. 

4 

group 

aDUNAFERR 
WALLIS 

NINV 

irányítási folyamatok ismerete 

Tapasztálat közös szolgáltatások kialakításában 

Az elmúlt két évtizedben több ügyfelünket és 
vállalatcsoportot támogattunk sikeresen közös 
szolgáltatások kialakításában. 

G,  v 
a PI''' k  WALLIS 

4111b, 
IrEGIS emir' 

Tapasztalat beszámolási rendszer kialakításában 

Me* 

••••••• 
ee.. 

D 

V 

--

 

Ei 
fehk  a reDUNAFERR 

• 
Magyarország vezető  controlling  tanácsadó cégeként az 
elmúlt két évtizedben számos sikeres irányítási 

! folyamat kialakítási projektben vettünk részt: 
stratégiaalkotás, tervezés, beszámolás. 

yr COE 
otpbank 

AXIÁL 
Bonajárni• 

- • 

. . OE.1.2 Telekorn 

tetenor 7IGAZ 
to GEotoN Mt= 

group ciii 

Az elmúlt években számos vállalat számára alakítottunk 
ki  reporting  rendszert, melyet implementáltunk is. 
Kipróbált módszertannal rendelkezünk, mely a 
vállalatspecifikus kihívásokat is képes kezelni. 

e (1`sigelPee.., , telera 
ti.e17.! ro Itnnajorm• 

€OE) dirEWS sA NOE' I ..:LOE AXIAL at vodPfone otpbank 
• 

- 
esi.iirérn • •LOE 
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Referenciák a bírálathoz 

Miért érdemes az IFUA Horváth &  Partners-et  választani? 

Az IFUA a megfelelő partner a projekt megvalósításához. 

IFUA Horváth 

Több mint tucatnyi hazai nagyvárosban alakítottunk ki önkormányzati 
holdingokat és fejlesztettük azok működését éveken keresztül, éves szinten 
több százmilliós megtakarításokat realizálva a városoknak 

Debrecen MJV Vagyonkezelő Zrt. 
Kialakítása és fejlesztése  (2000-) 
Kihívás:  A  nemet  „Stadtwerke" 
mintájára az első hazai önkormányzati 
holding létrehozása 
Megoldás: 
• A  tucatnyi, korábban önkormányzat 

által közvetlenül irányított vállalat 
„fölé" egy 100%-os városi tulajdonú 
holding létrehozása 

• A  holding szervezetének, működési 
folyamatainak kialakítása 

• Központositott irányítási rendszer és 
szolgáltatások kialakítása: tervezés 
és beszámolás,  cash es  befektetési 
pool,  központosított beszerzés,  IT 
rendszerek harmonizációja,  shared 
servicek kialakítása  (ERP,  IT). 
Eredmény: Évi  —500  m  Ft 
megtakarítás 

Kapos  Holding  Zrt. kialakítása és 
fejlesztése  (2008-) 
Kihívás:  A  többségi tulajdonban lévő 
önkormányzati társaságok irányítására 
hatékony szervezeti megoldás 
kialakítása. 
Megoldás: 
• Döntéselőkészítés  a  törzsház 

konszern és  a holding  típusú irányítási 
rendszer közötti választáshoz 

• Közgyűlési döntés követően  a  modell 
részletes kidolgozása, vonatkozó 
szabályzatok módosítása,  a  Kapos 
Holding  Zrt. Létrehozása 

• Közös szolgáltatások megszervezése, 
beszerzése, egységes városi 
ügyfélszolgálat kialakítása 

Eredmény: Évi  —400  m  Ft 
megtakarítás, egységes városi 
ügyfélszolgálat 

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató 
Zrt. kialakítása és fejlesztése  (2004-) 
Kihívás:  A  törzsház-holding és az 
egységes vállalat modell határán 
egyensúlyozva egy hatékony irányítási 
rendszer kialakítása. 
Megoldás: 
• Optimális szervezeti megoldás 

kiválasztása. 
• Irányítási és szolgáltatási 

folyamatok kialakftása. 
• Műszaki, üzemeltetési 

szolgáltatások (karbantartás, 
takarítás, parkgondozás) közös 
megszervezése révén jelentős 
megtakarításo elérése. 

Eredmény: Évi  —400  m  Ft 
megtakarítás 
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A  szerződést kötő másik fél 
cégszerű megnevezése , 

székhelye. 

Kontaktszemély 
megjelölése, elérhetősége. 

referenciamunka tárgya és leírása 
(Akként kell megadni, hogy abból az 

előírt alkalmassági feltétel 
egyértelműen megállapítható legyen) 

A 
A 

teljesítés 
ideje 

(év/hó) 

szerződésbeli 
ellenszolgáltat 

ás 
nettó összege 

(Ft) 

FÖKÉTÜSZ Fővárosi FÖKÉTÜSZ szervezeti felépítés, 2019/08- 33.700.000 Ft 
Kéményseprőipari Kft. 
1145 Budapest,  Szugló 
utca  9-15. 

Kovács Balázs  Norbert, 
ioazgatoekPmPnvRenro.hu, 

működési folyamatok, a 
munkaszervezés teljes felülvizsgálata 
az alaptevékenység, illetve az 
alaptevékenységhez nem tartozó, 
támogató tevékenységek esetében, 
valamint további átszervezési 
lehetőségek keresése, melyek növelik 
a kéményseprő-ipari tevékenység 
hatékonyságát. Üzleti 
teljesítménymutatók (KPI) kidolgozása 
a vezetői döntéstámogatás érdekében, 
és ezzel összhangban egyéni 
teljesítménymérési rendszer 
kidolgozása. 

2020/03 + ÁFA 

-I 

Külgazdasági és A  Külgazdasági és Külügyminisztérium 2018/07- 10.000.000 Ft 
Külügyminisztérium,  1027 
Budapest,  Bem rakpart  47. 

Görömbei Sára, 
sara.cprombeiemfa.qov.hu 

háttérintézményeinek (HIPA, EXIM, 
MNKH / HEPA, CED, KKM Oktatási és 
Rekreációs Kft., Demokrácia Központ 
Közalapítvány) intézmény-irányítási és 
-felügyeleti modelljének és 
teljesítményértékelésének átvilágítása; 
az egységes intézményirányításra, az 
elszámolásra és a tervezési és 
beszámolási folyamatokra vonatkozó 
javaslatok kialakítása. Egységes 
governance  logika és felügyeleti 
modell kialakítása,  compliance 
biztosítása, hatékony gazdálkodás és 
jogszerűség biztosításának 
elősegítése. 

2019/04 + ÁFA 

-( 

„VKSZ" Veszprémi Egységes intézmény- és 2011/03- 7.600.000 Ft  + 
Közüzemi Szolgáltató Zrt., 
8200  Veszprém, Házgyári 
Út  1. 

Göttlinger László, 
nottlincierevks77rt.hu, 

társaságirányítási koncepció 
kialakítása.  A  projekt célja a 
finanszírozás hatékonyságának 
fokozása és a szakmai munka 
teljesítményének növelése az 
adminisztratív feladatoktól való 
tehermentesítés által. Ezen belül 
célok: váljon átláthatóbbá az 
intézmények működése, javuljon az 
intézmények működési hatékonysága, 
kerüljenek kihasználásra a közös 
feladatellátásból eredő megtakarítási 
lehetőségek, s ezáltal csökkenjenek a 
város költségvetését egyre nagyobb 
arányban megterhelő támogatási 
igények oly módon, hogy 
mindeközben ne romoljon az 
Intézmények által nyújtott 
közszolgáltatások színvonala. 

2011/07 ÁFA 
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A  szerződést kötő másik fél 
cégszerű megnevezése , 

székhelye. 

Kontaktszemély 
megjelölése, elérhetősége. 

A referenciamunka tárgya és leírása 
(Akként kell megadni, hogy abból az 

előírt alkalmassági feltétel 
egyértelműen megállapítható legyen) 

A 
teljesítés 

ideje 
(év/hó) 

A 
szerződésbeli 
ellenszolgáltat 

ás 
nettó összege 

(Ft) 

„VKSZ" Veszprémi A  feladat alapú finanszírozás 2011/02- 7.680.000 Ft  + 
Közüzemi Szolgáltató Zrt., 
8200  Veszprém, Házgyári 
úti, 

Göttlinger László, 
qottlingervkszzrt.hu, 

bevezetése az önkormányzati 
költségvetési szervek 
vonatkozásában, ennek keretében a 
jelenlegi gyakorlat értékelése, az új 
finanszírozási és beszámolási 
rendszer módszertanának 
kidolgozása, a tervezési folyamat 
újraszabályozása, a tervezési táblák 
elkészítése, valamint a megvalósítás 
feladat- és ütemtervének kialakítása.  A 
munka során az alábbi kérdésekre is 
választ adtunk: 

- Mennyibe kerül az 
Önkormányzatnak az adott 
kötelezően ellátandó feladat 
elvégzése? 

- Mekkora részét fedezi a központi 
normatív hozzájárulás és mekkora 
részt kell az Önkormányzatnak 
saját forrásokból kiegészíteni? 

- Más önkormányzatokkal 
összehasonlítva mennyire végzi az 
Önkormányzat hatékonyan az 
adott feladatot? 

2011/07 ÁFA 

+36 88 545 136 

Kaposvár Megyei Jogú Kaposvár Megyei Jogú Város 2010/10- 8.600.000 Ft  + 
Város Önkormányzata, 
7400  Kaposvár, Kossuth tér 
1. 

Szita Károly, 
+36 82 501 502 

Önkormányzatának tulajdonában lévő 
7  db gazdasági társaság egységes 
irányítási rendszerére vonatkozó 
döntés előkészítése, megalapozása és 
a döntést követően a holding 
rendszerű egységes irányítási 
rendszerre történő áttéréshez 
szükséges intézkedési terv 
kidolgozása, a szervezeti 
átalakításhoz szükséges 
dokumentumok, előterjesztések 
elkészítése és a végrehajtásban 
történő közreműködés. 

2011/04 ÁFA 

Budapest  Főváros  IX. Budapest  Főváros  IX.  kerület 2010/12— 5.285.000 Ft  + 
kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, 
1092 Budapest IX.  Bakáts 
tér  14. 

Krätschmer  Anita, 
kratschmeraeferencvaros. 

Ferencváros Önkormányzata 
gazdálkodásának és működésének 
átfogó átvilágítása, a szervezet és 
gazdálkodás értékelése és a 2011-es 
költségvetést érintő javaslatok 
elkészítése. 

2011/02 ÁFA 

hu 
+36 1 217 1551 
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A  szerződést kötő másik fél 
cégszerű megnevezése , 

székhelye. 

Kontaktszemély 
megjelölése, elérhetősége. 

A referenciamunka tárgya és leírása 
(Akként kell megadni, hogy abból az 

előírt alkalmassági feltétel 
egyértelműen megállapítható legyen) 

A 
teljesítés 

ideje 
(év/hó) 

A 
szerződésbeli 
ellenszolgáltat 

ás 
nettó összege 

(Ft) 

Békéscsaba Megyei Jogú A  törzsház-konszern koncepció 2011/05- 6.350.000 Ft  + 
Város Önkormányzata, 
5600  Békéscsaba, Szent 
István tér  7. 

Opauszki  Zoltan, 
opauszkiz@bekescsaba.hu 

megvalósítása Békéscsabán: döntés- 
előkészítés és ütemezés. 
Helyzetfelmérés készítése, mely kitér 
a  2008  óta történt változásokra, 
kiemelten azon elemekre, melyek 
befolyásolhatják a korábban lefektetett 
működési alapelveket. 

Javaslatalkotás az egységes irányítás 
2012-től bevezetendő új modelljére. 

Az Önkormányzat által kiválasztott új 
működési modell magas szintű 
kidolgozása, kitérve a felmerülő jogi 
kérdésekre, az új modell személyi és 
tárgyi feltételeire, munkaszervezetére, 
valamint a vállalatcsoport 
létrehozásához szükséges feladatok 
összesítésére és ütemezésére. 

Közgyűlési előterjesztés a 
helyzetfelmérés eredményeiről, 
valamint az aktualizált, 2012-től 
alkalmazandó modell-javaslatról. 

2011/07 ÁFA 

 

Békéscsaba Békéscsaba Megyei Jogú Város 2011/09- 21.850.000 Ft 
Vagyonkezelő Zrt.,  5600 
Békéscsaba, Irányi  u. 4-6. 

Kozma János 
vagyonkezeloeglobonet.hu 

Önkormányzata érdekkörébe tartozó 
gazdasági társaságok egységes 
irányítási rendszerének kialakítása. 
Egységes kulcsfolyamatok kialakítása, 
az irányítási modellhez kapcsolódó 
közös támogató tevékenységek a 
folyamatok és a szabályzatok szintjén 
megfelelően előkészítése a 
megvalósításnak. Egységes 
gazdálkodási adminisztráció 
kialakítása, közös beszerzési rendszer 
kialakítása, vállalatcsoport-szintű 
controlling  rendszer kialakítása, 
egységes létesítményüzemeltetési és 
karbantartási tevékenység kialakítása. 

2011/12 + ÁFA 

+36 66 445542 

Debrecen Megyei Jogú Debrecen Megyei Jogú Város 2010/02- 1.500.000 Ft  + 
Város Önkormányzata, 
4024  Debrecen, Piac  u.20. 

Kovács Lászlóné, 
kovacsneAph.debrecen.hu 

Önkormányzata részére a város 
közvetlen és közvetett tulajdonában 
lévő kulturális társaságok jogi és 
szervezeti átalakításának 
előkészítése, az irányítási rendszer 
átalakítása során felmerülő 
alternatívák vizsgálata, továbbá 
javaslat megfogalmazása ezen 
alternatívák közötti választásra. 

2010/03 ÁFA 

+36 52 511 433 
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A  szerződést kötő másik fél 
cégszerű megnevezése , 

székhelye. 

Kontaktszemély 
megjelölése, elérhetősége. 

A referenciamunka tárgya és leírása 
(Akként kell megadni, hogy abból az 

előírt alkalmassági feltétel 
egyértelműen megállapítható legyen) 

A 
A 

teljesítés 
ideje 

(év/hó) 

szerződésbeli 
ellenszolgáltat 

ás 
nettó összege 

(Ft) 

Önkormányzati A  debreceni önkormányzati 2009/11- 7.000.000 Ft  + 
Egészségügyi  Holding 
Zrt. 

4043  Debrecen, Bartók 
Béla  u. 2-26. 

Dr. önodi-Szűcs  Zoltan, 
elnök-vezérigazgató 

52/511-777 

Egészségügyi  Holding  számára az 
egészségügyi ellátást végző 
tagvállalatok szakmai  controlling 
rendszerének, 
beszámolórendszerének adaptálása, 
fejlesztése, valamint további 
controlling  vonatkozású feladatok 
ellátása. 

2010/01 ÁFA 

Nyíregyháza Megyei Jogú Az ÁROP-1.A.2/B-2008-0002 számon 2009/05- 39.500.000 Ft 
Város Önkormányzata, 
4400  Nyíregyháza, Kossuth 
tér  1. 

Holp  Janos 
holpjenyirhalo.hu 

benyújtott pályázat keretei között: 

G általános döntési kompetenciák, 
eljárások korszerűsítése a stratégiai 
menedzsment erősítése érdekében; 

a a hivatal szervezetének átalakítása; 
ügyfélszolgálati tevékenységek 
ellátásának javítása 

2010/04 + ÁFA 

  

0  a hivatal belső szervezeti egységei 
közötti együttműködés javítása; 

   

0  a hivatalon belüli koordinációs 
funkció színvonalának növelése; 

   

0  az önkormányzat által felügyelt 
intézményekkel való 
információáramlás folyamatának 
korszerűsítése, 

0  a hivatal működését, illetve a nyújtott 
közszolgáltatások eredményességét 
mérő mutatószámok bevezetése, 

0  a projekt szemlélet megerősítése. 

   

0  a költségvetési gazdálkodás 
eredményességének javítása 

   

0  pénzügyi és gazdálkodási 
felelősségvállalás szabályozása; 

   

0  stratégiai tervezés és éves 
költségvetés összekapcsolása 

   

0  és végrehajtási technikák 
alkalmazása; 

   

0  pénzügyi és költségvetés 
végrehajtási ellenőrzés javítása 

   

0  szervezeti megoldások bevezetése a 
lakosság naprakész és folyamatos 
tájékoztatásának javítására, a 
döntések nyilvánossá tételére; 

   

0  szervezeti és informatikai 
megoldások a hálózatok 
létrehozására, illetve a hálózatokon 
nyugvó működési mód 
elterjesztésére. 
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A  szerződést kötő másik fél 
cégszerű megnevezése , 

székhelye. 

Kontaktszemély 
megjelölése, elérhetősége. 

A referenciamunka tárgya és leírása 
(Akként kell megadni, hogy abból az 

előírt alkalmassági feltétel 
egyértelműen megállapítható legyen) 

A 
A 

teljesítés 
ideje 

(év/hó) 

szerződésbeli 
ellenszolgáltat 

ás 
nettó összege 

(Ft) 

Kenézy Kórház A  debreceni önkormányzati 2009/01  — 8.000.000 Ft  + 
Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. 

4043  Debrecen, Bartók 
Béla  u. 2-26. 

Dr. Lampé Zsolt, ügyvezető 

52/511-777 

Egészségügyi  Holding  vezette 
cégcsoport központosított működési 
modelljének megalapozása, az 
elindítás támogatása. 

2009/03 ÁFA 

Debreceni Vagyonkezelő A  Debreceni Vagyonkezelő Zrt., a 2008/09  — 10.000.000 Ft 
Zrt. 
4025  Debrecen, Piac  u. 77. 

Dr. Mészáros József 

Debreceni Vízmű Zrt., a Debreceni 
Távhőszolgáltató Zrt., valamint a Cívis 
Ház Zrt. tervezett összevonásának 
komplex szakértői elemzése. Az 
átalakítás szervezeti és működési 
koncepciójának megtervezése, az 
összevonás gazdasági és 
szolgáltatásminőségben jelentkező 
hatásainak költség-haszon elemzéssel 
történő feltérképezése. Ezt követően 
az elvárt eredmények elérési 
módjának véglegesítése és a 
megvalósítás megtervezése. 

2009/04 + ÁFA 

Kecskeméti Termostar Közreműködés a kecskeméti 2009/08- 13.000.000 Ft 
Hőszolgáltató Kft. 

6000  Kecskemét, Akadémia 
krt.  4. 

Horváth Attila, ügyvezető 
igazgató 

76/486-746 

önkormányzati tulajdonban lévő 
vállalatok egységes irányítási 
rendszerének és a gazdasági 
feladatok közös feladatellátásának 
koncepcionális megtervezésében, 
megszervezésében és a megvalósítás 
támogatásában. 

2009/11 + ÁFA 

Igazságügyi Minisztérium, Területi Kamarák vagyoni helyzetének 2017/06- 9.999.000 Ft  + 
1055 Budapest,  Kossuth 
Lajos tér  4. 

Lángné dr. Süle Anett, 
anett.sule.langneeim.qov.h 

elemzése, a vagyonnyilvántartás 
ellenőrzése.  A Magyar  Igazságügyi 
Szakértői Kamara (MISZK) gazdasági 
helyzetének / gazdálkodásának 
elemzése, az új MISZK 
tevékenységében és 
finanszírozásában rejlő fejlesztési 
lehetőségek feltárása. 

2017/08 ÁFA 

u 
+36 1 795 6450 

Z147 H 0 RVÄT 
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További önkormányzati referenciáink, részletezés nélkül  (ABC-sorrendben): 

OBudaörs Város Önkormányzata: Gazdasági program összeállítása. 

OBudapest  Főváros Önkormányzata:  A  Fővárosi Önkormányzat és az EIB között 
megkötött hitelszerződésben előírt BKV Zrt. és fővárosi tömegközlekedés hosszú 
távú működési és finanszírozási stratégiájának kialakítása. 

OBudapest  Főváros Önkormányzata: Szakértői támogatás a Fővárosi Önkormányzat 
közlekedésszakmai feladatainak ellátásához. 

OBudapest  Főváros X. kerületi Önkormányzat: Okos város stratégia és fejlesztési 
koncepció kialakítsa 

e Budapest  Főváros XIII. kerületi Önkormányzat:  A  polgármesteri hivatal 
szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, 
ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint 
projektmenedzsment témakörében. 

OBudapest  Főváros XV. kerületi Önkormányzat:  A  polgármesteri hivatal 
szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, 
ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint 
projektmenedzsment témakörében. 

OBudapest  Főváros XX. kerületi Önkormányzat:  A  polgármesteri hivatal 
szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, 
ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint 
projektmenedzsment témakörében. 

e Cegléd Város Önkormányzata: Alapozó tanulmány elkészítése Cegléd város 
önkormányzati intézményei, valamint gazdasági és közhasznú társaságai egységes 
irányítási rendszerének kialakításáról. 

o Cegléd Város Önkormányzata: Az önkormányzat érdekkörébe tartozó szervezetek 
egységes irányítási rendszerének, szervezeti struktúrájának részletes kidolgozása. 

e Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: Közreműködés a DMJV 
Önkormányzat Vagyonkezelő Rt. kialakításában (megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése,  controlling  koncepció és informatikai stratégia kialakítása, belső 
szolgáltatások rendszerének meghatározása,  cash pool  rendszer létrehozása). 

OEger Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megvalósíthatósági tanulmány készítése 
Eger önkormányzati tulajdonú társaságainak hatékonyabb működtetésének 
lehetőségeiről. 

OEger Megyei Jogú Város Önkormányzata: Az intézményirányítási rendszer 
korszerűsítésére vonatkozó koncepció és megvalósítási terv kidolgozása; Az 
önkormányzati társaságok egységes irányítási rendszerének továbbfejlesztése. 

• Esztergom Város Önkormányzata: Az Esztergom Város Önkormányzata irányítása 
alatt álló gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása. 

• Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt:  A  Jászberényi Vagyonkezelő 
és Városüzemeltető Zrt. és leányvállalatai gazdálkodásának, a vállalatcsoport 
szervezeti struktúrájának és irányítási rendszerének értékelésére vonatkozó 
szakértői tanulmány kidolgozása. 

o Gyömrői Önkormányzat: Iskola fenntartási feladatok átvilágítása, iskolafejlesztési 
koncepció kialakítása, igény előrejelzés, kapacitástervezés és geolokációs helyszín 
elemzés. 

Budapest  Fóväros VIII. kerület 
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e Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata: Közreműködés a Pénzügyi Iroda 
folyamatainak újraszervezésében. 

e Jászberény Város Polgármesteri Hivatal: Az önkormányzati és a Polgármesteri 
Hivatalon belüli feladatellátás helyzetértékelése, majd javaslattétel a Polgármesteri 
Hivatal működési hatékonyságának növelésére. 

OKazincbarcika Megyei Jogú Város Önkormányzata: Helyzetértékelés és javaslat 
Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatalának működésére, egységes 
vállalatirányítási modelljének kialakítására vonatkozóan, valamint Kazincbarcika 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vállalatcsoport egységes vállalattá 
alakításában való közreműködés. 

• Kisújszállás Város Önkormányzata:  A  költségvetési szervek és az önkormányzat 
által alapított gazdasági társaságok által ellátott feladatok átfogó felülvizsgálata, az 
önkormányzati vagyon üzemeltetésének, használatának és kezelésének áttekintése. 

• Makó Város Önkormányzata: Makó Város Önkormányzatának támogatása a város 
által kibocsátott kötvények feltételrendszerének újratárgyalásában. 

e Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata:  A  polgármesteri hivatalban és az 
intézményrendszerben kiaknázható megtakarítási lehetőségek feltárása az irányítás 
korszerűsítése és a működés racionalizálása révén. 

OMiskolc  Holding  Zrt.:  A  holding létrehozásával, illetve a vállalatcsoport irányítási, 
valamint tervezési és beszámolási rendszerének kialakításával kapcsolatos szakértői 
támogatás. 

• Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: Az önkormányzat 
tulajdonában lévő egyes gazdálkodó szervezetek egységes irányítási rendszerének 
koncepciójára vonatkozó szakértői javaslat kidolgozása. 

oSiófok Város Önkormányzata: Megvalósíthatósági tanulmány készítése az 
önkormányzati intézmények egységes irányítási rendszerének kidolgozásáról. 

OSzeged Megyei Jogú Város Önkormányzata: Önkormányzati egészségügyi 
intézmények  controlling  szemléletű elemzése. 

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megvalósíthatósági 
tanulmány készítése az önkormányzati tulajdonú társaságok hatékonyabb 
működtetésének lehetőségeiről. Szervezetalakítás,  controlling. 

• Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: "Információs Gazdaság 
Stratégia" (IGS) elkészítése vezetési tanácsadási tevékenység keretében. 

• Tata Város Önkormányzata:  Projekt-  és beruházásmenedzsment rendszer 
kiépítéséhez oktatás tartása a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainak. 

• Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megvalósíthatósági tanulmány 
készítése a zalaegerszegi önkormányzati intézmények egységes irányítására 
vonatkozóan. 

OZalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata: Szakértői javaslat készítése a 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságok 
egységes irányításának kialakítására. 

• Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata:  A  polgármesteri hivatal 
szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, 
ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint 
projektmenedzsment témakörében. 

HORVÁTH 

 TUA 



BOdriár Viktória Katalin 
IFUA HORVÁTH &  PARTNERS  Kft. 

,Budapest  FővároV11.1..1<,erület 
(5iefVároi önkormányit: 

Ajánlat —  Budapest  Főváros rulet Józse hkorMánYza 
„Józsefvárosi Gazdálkodási 

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlatra..413-9,1gátf, - 
törvény  6:75 §-ban  meghatározott - 30  napos ajpti 

. , 
Az ajánlattevő kijelenti hogy az ajániet ,.4r..r.f9g)44-jermék:szallItasaratevekenyseg 
ve'gz' éssére SzükségéséhgedélyekkefréhelefkéZik; csöd, vagy felszámolás ellefäs, 
végelszámolás, önkorrnánSizati.acIógságrendezési eljárás hatálya alatt nem  all, 
tevékenységét nem függesztette fel, vagy nérn szünétélteti. , 

koztartozassal 

- • - . Agext . • 
személlOzszeMben alkalmazható büntetőjogi, ed fgeld.orszólő  .2001.  évi CIV. törvény - - •  

§  (2)  bekezdése alapján a bírósa jogerős itelet -.hem  korlätoita. 
- 

Az Ajánlattevő kijelenti, hogy a nemzeti.vagyonról,siójó 11.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdés a) pontja szerinti átlátható szervezetnek minosul AzAjanlatkero tudomásul veszi • 
hogy az ellenérték kifizetésének a feltétele, hogy a kifizeté időpbntjában is átlátható 
szervezetnek minősüljön. 

Budapest, 2021.  májusi: 
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