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a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2022. marcius 21 -i iilesere
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vel
Eldterjeszto: Borbas Gabriella, Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly

Keszitette: Borbas Gabriella, iigyosztalyvezeto

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.

A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: vallalkozasi szerzodestervezet

Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIU. torveny (Kbt.) az alabbiakat rdgzfti:

„Kivetelek”

9. § (1) E torvenyt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdeseben meghatdrozott ajanlatkero szervezet olyan jogi szemellyel kotott 
szerzodesere, amely felett az ajanlatkero a sajdt szervezeti egysegei felettihez hasonld kont- 
rollt gyakorol, donto befolyassal rendelkezik annak strategiai celjai meghatarozasaban es 
mukodesevel kapcsolatos jelentos donteseinek meghozataldban, valamint amelyben kozvetlen 
magdntoke-reszesedes nincsen, es amely eves netto arbevetelenek tobb mint 80%~a a kont- 
rollt gyakorld ajanlatkerovel vagy az ajanlatkero altal e pont szerint kontrollalt mas jogi 
szemellyel kotott vagy kotendo szerzodesek teljesitesebol szdrmazik;

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (tovabbiakban JGK Zrt) a Kbt ezen pontjanak 
megfelel, tehat a JGK Zrt-vel kotott vallalkozasi szerzodesek eseten nem kell kozbeszer- 
zesi eljarast lefolytatni.
A fenti Kbt. kiveteli korre vonatkozo elvet a 2021. oktober 28-an a Kepviselo-testiilet 
588/2021. (X. 28.) szamu hatarozataval elfogadott Beszerzesi Szabalyzat IV. Fejezet (1) be- 
kezdes c) pontjakent beillesztettuk. Tehat ennek ertelmeben nem kell nyilt pdlyazatot kiirni 
azon beszerzesekre, amelyek a Kbt. 9. §-ban vagy 111. §-ben meghatdrozott kiveteli korbe 
tartoznak. Ennek ertelmeben a JGK Zrt-vel kotott vallalkozasi szerzodesek eseten nyflt 
beszerzesi eljarast sem kell lefolytatni.
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A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a 2022. evi koltsegvetesrol 
szolo 6/2022. (11.24.) onkormanyzati rendelete az alabbi tablazatban szereplo felujftasi es be- 
ruhazasi feladatokat telepiti a JGK Zrt. feladatkorebe, melyekre „hazon beluli” (in house) 
vallalkozasi szerzodes megkoteset javasoljuk. Ezeknek a feladatoknak a fmanszirozasa nem 
keriilt be a JGK Zrt. eves kozszolgaltatasi szerzodeseibe, tekintettel arra, hogy a feladatok 
nem kepezik reszet az eves kozszolgaltatasi szerzodesek 2. szamu mellekletenek. A 2. mellek- 
let cime: a „K6zszolgaltatasi feladatok ellatasanak gyakorlata a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Koz- 
pont Zrt.-vel kotott kozszolgaltatasi keretszerzodes vegrehajtasa soran”, tehat ez a melleklet rogzi- 
ti azokat a feladatokat, melyekre a JGK Zrt-vel kotott kozszolgaltatasi szerzodesek finanszirozast 
biztositanak.
A feladatok elvegzese szerepel a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt 2022. evi iizleti ter- 
veben, melyet a Kepviseld-testulet a 67/2022. (II. 24.) szamu hatarozataval fogadott el.

Feladat Teljesitesi hatdr- 
ido

Becsiilt koltseg 

(brutto Ft)

JGK telephelyek elektromos halozati foeloszto 
szekreny felujitasa.
• Or u. 8. telephelyre elektromos halozati foelosz

to felujitasa

Eloszto szekreny terv szerint kialakitasa aramkori 
beazonositas; feliratozas.
• Nemet utca 17-19. telephelyre elektromos halo

zati foeloszto felujitasa

Teljesitmeny elosztas vizsgalat, Aramkori beazono
sitas; feliratozas, MSZ-30364 sz. szabvanyossagi 
felulvizsgalat, valamint a felulvizsgalat alapjan szuk
seges javitasok
• Baross utca 84. telephelyre elektromos halozati 

foeloszto felujitasa

Eloszto szekreny aramiites elleni feliilvizsgalata; 
nyitott kotesek maszkolasa, elfedese, Aramkori be
azonositas; feliratozas, MSZ-30364 sz. szabvanyos
sagi felulvizsgalat, valamint a felulvizsgalat alapjan 
szukseges javitasok

2022.jiil.30. 9.400.000 Ft

(Felujitas)

Onkormanyzati epiiletek kazanhazi es futesi ha- 
lozat felujitasa.
Orczy lit 31. epiilet (Hrsz: 35987; 31 db lakas; 1 db 
orvosi rendelo) kazanhazaban az epuleti ftites es 
melegviz eloallitas (az orvosi rendeldben csak futes) 
szolgaltatast biztosito kazanok (2 db HOVAL) csere- 
jenek terveztetese, csereje a szukseges szerelvenyek- 
kel egyutt (szelepek, szivattyuk, vezerlo automatika 
a tervdokumentacioban eloirtak szerint); 
kemenyfeliilvizsgalat es beleles a tervezett kazanok 
kazanokhoz eloirtak szerint

2022. szept. 30. 13.999.999 Ft

(Felujitas)

Nepszinhaz utcai csomopontok (Bekesi u. - Bacso 
Bela, u.) kozter teremtes es kivitelezes.
Viragtarto plantenerek (10 db) kihelyezese, folddel

2022. aug. 31. 4.000.000 Ft 
(Beruhazas)



torteno feltoltese, novenyekkel valo beultetese. A 
setalo utcaresz aszfalt festese. Kerekpartarolok, 
parkolasgatlo oszlopok es kozteruleti szemetes ede- 
nyek kihelyezese..
Zoldudvarok kialakitasa onkormanyzati tulajdo- 
nu epiiletekben.
Zoldudvarok cimei: Bacso Bela u. 4.; Danko u. 16.; 
Futo u. 27.; Koris u. 28.; Lujza u. 30.; Szerdahelyi u. 
18.; Prater u. 55.; Tomo u. 5.; Tomo u. 56.; Vig u. 
30.
A meglevo fak ifjitasa, csonkolasa esetleg az elsza- 
radt fak kivagasa. A meglevo fold felujitasa kom- 
poszttal es termofolddel torteno feltoltese. Agyasok 
kialakitasa, novenyzettel (egynyari, ketnyari, eveld 
viragok, cseijek, sovenyek) torteno beultetese. A kis 
zart udvarokba plantenerek vasarlasa, kihelyezese, 
feltoltese termofolddel, es beultetese viragokkal, 
cserjekkel, esetleg fakkal.

2022. nov. 30. 20.000.000 Ft 

(Beruhazas)

Tolnai kert fejlesztese
A Tolnai kertbe a tavalyi evben megkezdett fejlesz- 
tesek folytatasa. Padok es kerekpartamaszok kihe
lyezese. Az ivokut athelyezese es uj ivokut beszerze- 
se es telepitese. A kerten beliili utak es burkolatok 
epitese. Tomoritett zuzottko burkolat kialakitasa sze- 
gellyel:
• tiikorkeszites 38 m3;
• femszegely lerakasa 187 folyometer;
• andezit zuzottko teritese 162 m

2022. jun. 30. 2.000.000 Ft 

(Beruhazas)

Mikro Mobilitasi Pontok kiepitesenek folytatasa
Forgalomtechnikai terv elkeszitese, Forgalomtechni- 
kai kivitelezes

kerekpartamaszok kihelyezese

2O22.december
15.

6.000.000 Ft 

(beruhazas)

II. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes targyaban a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag dontese szukseges.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-vel kotendo vallalkozasi szerzodes jo- 
vahagyasa, melyhez 43.622.046 Ft+Afa, brutto 55.399.999 Ft osszegu penzugyi fedezet biztosi- 
tasa szukseges.

A fedezet a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek a 2022. evi koltsegve- 
tesrol szolo 6/2022. (11.24.) onkormanyzati rendelet 10. es 11. mellekleteben az alabbi koltsegve- 
tesi eldiranyzatokon all rendelkezesre:

Eldiranyzat megnevezese Brutto dsszeg
JGK telephelyek elektromos halozati foeloszto szekreny felujitasa 
(Felujitas)

9.400.000 Ft

Onkormanyzati epiiletek kazanhazi es futesi halozat felujitasa 
(Felujitas)

13.999.999 Ft

Nepszinhaz utcai csomopontok (Bekesi u. - Bacso Bela, u.) kozter teremtes 4.000.000 Ft
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IV. Jogszabalyi kbrnyezet

kivitelezes (Beruhazas)
Zoldudvarok kialakitasa onkormanyzati tulajdonu epiiletekben 
(Beruhazas)

20.000.000 Ft

Tolnai kert fejlesztese (Beruhazas) 2.000.000 Ft

Mikromobilitasi Pontok kialakitasa, elokeszitese, tervezese (Beruhazas) 6.000.000 Ft

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo Budapest Fova- 
ros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 36/2014. (XI. 06.) onkor- 
manyzati rendelet 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 
dontesi hataskdrebe tartozik a targyi iigy.

Melleklet: Vallalkozasi szerzodes tervezet

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.



Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penziigyi 

Bizottsaganak ..../2022. (III. 21.) szamu hatarozata

A „J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-vel torteno in house szerzodes megkotesere

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy
1. jovahagyja a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-vel kotendo vallalkozasi szerzo- 

dest,
2. es felkeri a polgarmestert az eldtegesztes mellekletekent csatolt vallalkozasi szerzodes 

alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2022. marcius 11. 1>

iigyosztalyvezeto

Keszitette: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly

Leirta: Borbas Gabriella ' -

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

Jogikontroll: dr. Kiss Eva

A^JEGYZO

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

Satly Balazs

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag elnoke



VALLALKOZASI SZERZODES

mely letrejott egyreszrol a 
cim:

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

torzsszam: 735715
adoszam: 15735715-2-42
szamlaszam: 11784009-15508009
kepviseli: Piko Andras polgarmester
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

kepviseli: Kovacs Otto igazgatosag elndke
mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)
(Megrendelo es Vallalkozo a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott helyen es iddben 
az alabbi feltetelekkel:

masreszrol a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zartkoruen Mukodo
Reszvenytarsasag

cim: 1084 Budapest, Or u. 8.
cegjegyzekszam: 01-10-048457
adoszam: 25292499-2-42

Preambulum

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat a keruleti kozterulet 
tulajdonosa es kezelesere, fenntartasara kdtelezett. Felek rogzitik, hogy a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzatanak 
100 %-os tulajdonaban allo, egyszemelyes zartkoruen mukodd reszvenytarsasag. Megrendeld 
a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. felett a sajat szervezeti egysegei felettihez hasonlo 
kontrollt gyakorol, donto befolyassal rendelkezik annak strategiai celjai meghatarozasaban es 
mukodesevel kapcsolatos jelentos donteseinek meghozatalaban, valamint amelyben kbzvetlen 
magantoke-reszesedes nincsen. Tovabba a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. eves netto 
arbevetelenek tobb mint 80%-a a Megrendelovel kotott vagy kotendo szerzodesek 
teljesitesebol szarmazik. A beszerzes targyara tekintettel megallapithato, hogy a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. el tudja vegezni a muszaki leirasban rogzitett feladatokat, 
cegkivonata szerint a ceg tevekenysegi kbre ezekre a feladatokra is kiterjed.

A Kdltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ......... szamu hatarozataban ddntdtt a Vallalkozasi
szerzodes megkoteserol.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Polgari torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny (a 
tovabbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdes 7. pontja alapjan szerzodo hatosagnak minosul.

LA szerzodes targya

1. Megrendeld a jelen szerzodes alairasaval megrendeli Vallalkozotol a jelen szerzodesben 
rogzitett feladatok elvegzeset jelen szerzodes szerinti modon, tartalommal es mennyisegben, 
eredmenyfelelosseggel.

2. Ateljesites soran a Vallalkozo altal ellatando feladatok reszletezeset es teljesitesi hataridejet a 
muszaki leiras tartalmazza azzal, hogy Megrendeld kifejezetten tajekoztatja a Vallalkozot 
arrdl, hogy Vallalkozo feladata:

• JGK telephelyek elektromos haldzati fdelosztd szekreny felujitasa
• Onkormanyzati epuletek kazanhazi es futesi halozat felujitasa
• Nepszinhaz utcai csomopontok (Bekesi u. - Bacso Bela, u.) kozter teremtes es kivitelezes
• Zoldudvarok kialakitasa onkormanyzati tulajdonu epiiletekben
• Tolnai kert fejlesztese



• Mikro Mobilitasi Pontok kiepitesenek folytatasa

3. Vallalkozo a megrendelest elfogadja.
4. Felek megallapodnak abban, hogy a fenti feladatokat a Vallalkozdnak, mint a fenti feladatokat 

rendszeresen, iizletkoreben vegzoen ellato szemelytol elvarhato fokozott gondossag mellett 
kell ellatnia, eredmenyfelelosseggel.

5. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a feladat ellatasa soran alvallalkozd(k) (Ptk. szerint 
kozremukodok) igenybevetelere jogosult, akkent, hogy a Vallalkozo az igenybe vett 
alvallalkozd(k)ert ugy felel, mintha a munkat maga vegezte volna. Nem jogszeru igenybevetel 
eseten felel mindazon karokert is, melyek ezek nelkiil nem kovetkeztek volna be.

6. Felek a szerzodes targyat jogilag oszthatatlannak tekintik.

II. A felek jogai es kotelezettsegei

1. Vallalkozo koteles minden jelen szerzodesben meghatarozott tevekenysege soran a mindenkor 
hatalyos valamennyi magyar, Europai Unios jogszabaly, egyeb rendelkezes, tovabba a 
szakmai szabalyok betartasara.

2. Vallalkozo tevekenyseget az eldirtakhoz kepest 1. osztalyu minosegben kell, hogy 
megvalositsa (teljesitse), az eloirt hataridokon (idotartamon) belul. Az egyes feladatokra 
vonatkozo hataridoket a szerzodes 1. sz. mellekletet kepezo Muszaki Leiras tartalmazza. Az 
ott rogzitett hataridok szigoru, (fix) hataridok, melynek tartalmaval a felek tisztaban vannak.
1. osztalyu teljesites alatt Felek az ellatandd szolgaltatas jelen szerzodesben illetve a muszaki 
leirasban foglaltaknak megfelelo hiany-, es hibamentesseget ertik.

3. Vallalkozo tevekenysege soran nem sertheti a Megrendelo jo himevet, azt koteles 
folyamatosan megdrizni a tevekenysege ellatasa soran.

4. Vallalkozo es kozremukodoje olyan tevekenyseg ellatasat nem vallalhatja, amely sertheti, 
vagy veszelyeztetheti a Megrendeldvel szembeni jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegei 
telj esiteset.

5. A Vallalkozo a szerzodes teljesitesekor koteles a szolgaltatasra vonatkozo valamennyi iratot, 
dokumentacidt, stb. jegyzek szerint atadni a Megrendeldnek.

6. Vallalkozo koteles folyamatos kapcsolatot tartani a Megrendeldvel, felkeres eseten 
beszamolni sajat tevekenysegerol, szakmai mukodeserol.

7. Megrendelo koteles a Vallalkozo rendelkezesere bocsatani a jelen szerzodesben rogzitett 
feladat ellatasahoz sziikseges adatokat, iratokat, informaciokat.

8. A keletkezett hulladek elszallitasara a Vallalkozo koteles, aki koteles ezt a Megrendelo fele 
igazolni.

9. Vallalkozo koteles a munkateriiletet megfeleloen elkeriteni akkent, hogy az csak a 
sziiksegeshez kepest legkevesebb teriileten es idoben korlatozza a kozlekedest. A sziikseges 
forgalomelterelesi feladatok ellatasaert, illetve azok nem szerzodes-, vagy jogszabalyszeru 
teljesitesebol eredd hatranyos jogkovetkezmenyekert a Vallalkozo felel.

10. Vallalkozo csak a jogszabalyi felteteleknek megfelelo, szabvanyos, megfelelo 
tanusitvanyokkal rendelkezo termekekkel teljesithet a szolgaltatas nyujtasa soran.

11. Felek megallapodnak abban, hogy a muszaki leirasban tetelesen rogzitett, a jelen szerzodes 
alapjan a Vallalkozo altal beszerzendo eszkbzdk a teljesitesigazolas kibocsatasa napjan jelen 
szerzodes alapjan a Megrendelo tulajdonaba kerulnek. A vallalkozoi dij a vetelarat teljes 
mertekben tartalmazza.

12. Vallalkozo koteles naprakeszen epitesi naplo vezetesere, tovabba a felelos muszaki vezetoi 
feladatok biztositasara.

13. Vallalkozo koteles - a muszaki atadas elott - muszaki dokumentacio osszeallitasara es 
Megrendeldnek torteno atadasara (elektronikus es papir alapu formatumban, 1-1 peldanyban), 
ami tartalmazza kulonosen a megvalosulasi tervet, a felhasznalt anyagok mubizonylatait, 
kivitelezoi megfelelosegi nyilatkozatot.



14. Vallalkozo felel a tevekenysege vagy mulasztasa miatt akar a Megrendelore, akar harmadik 
szemelyekre haramlo valamennyi karert.

15. Vallalkozo koteles Megrendeldt haladektalanul mentesiteni minden olyan koveteles alol, 
melyet Vallalkozo tevekenysegevel, vagy mulasztasaval osszefuggesben harmadik szemelyek 
a Megrendelovel szemben ervenyesitenek.

16. Barmilyen, a szerzodesszeru teljesitest veszelyeztetb akadalyoztatast, (ide ertve a kesedelmet 
is) Vallalkozonak haladektalanul jeleznie kell Megrendelo fele, illetve a kesedelem elharitasa 
erdekeben minden tole elvarhato intezkedest haladektalanul meg kell tennie. A tajekoztatas 
elmulasztasabol eredd karokert Vallalkozo teljes karteritesi feleldsseggel tartozik.

17. Megrendelo jogosult a Vallalkozonak utasitast adni a feladat ellatasa tekinteteben, azonban az 
adott utasitas nem teheti a szolgaltatast terhesebbe. Ha a Megrendelo celszerutlen vagy 
szakszerutlen utasitast ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelo a 
figyelmeztetes ellenere utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a szerzodestol elallhat vagy a 
feladatot a Megrendelo utasitasai szerint, a megrendelo kockazatara ellathatja. A Vallalkozo 
koteles megtagadni az utasitas teljesiteset, ha annak vegrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi 
hatarozat megsertesehez vezetne, vagy veszelyeztetne masok szemelyet vagy vagyonat. 
Vallalkozo sziikseg eseten konzultaciot kezdemenyez Megrendelonel a feladat teljesitesenek 
egyeztetese erdekeben. Ezen kotelezettseg teljesitesenek ehnaradasa a Vallalkozo terhere esik.

18. Megrendelo jogosult a Vallalkozo tevekenyseget ellendrizni, valamint sziikseg eseten 
tajekoztatast kemi. A tajekoztatas keres kereteben a Vallalkozo koteles a kert tajekoztatast 
megadni 5 muhkanapon beliil (kiveve, ha a tajekoztatas, ill. az erintett feladat jellegebol, vagy 
jelen szerzodesbol mas nem kovetkezik), sziikseg eseten a teljesitessel kapcsolatban a 
Megrendeldt keres nelkiil tajekoztatni. Az ellenorzes elmulasztasa vagy nem megfelelb 
ellatasa nem mentesiti Vallalkozot a szerzodesszeges jogkovetkezmenyeitol.

19. A teljesites helyei: a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosuzemeltetesi Bizottsaganak 43/2021. (IX.08.) szamu hatarozataban jovahagyott 
helyszinek, melyeket a szerzddes 1. sz. melleklete is tartalmazza.

20. Fenti vallalkozoi kbtelezettsegek barmely modon valo megszegese, mely a szolgaltatas 
szerzodesszeru teljesiteset kizarja, vagy veszelyezteti, sulyos szerzodesszegesnek minosul.

HI. Vallalkozoi dij, fizetesi feltetelek
1. Vallalkozot jelen szerzddes szerinti tevekenysegek ellatasaert vallalkozoi dij illeti meg. A 

vallalkozoi dij merteke: 43.622.046 Forint +Afa, brutto 55.399.999 Forint, azaz 
dtvenotmillio haromszazkilencvenkilenc Forint.

2. A fenti dij magaban foglalja kulonosen a Megrendelo tulajdonaba keriilo vagyontargyak 
ellenerteket is.

3. A vallalkozoi dij magaban foglalja Vallalkozo feladat-ellatashoz sziikseges valamennyi 
koltseget es kiadasat. Vallalkozo a tevekenysege ellatasa soran a fenti pontban 
meghatarozottakon tul semmifele tovabbi dijazast, osszeget, stb. nem kbvetelhet, kiveve a 
kesedelmi kamatot.

4. Megrendelo az ellenszolgaltatast sajat forrasbol biztositja.
5. A szerzodeskotes, a szamlazas es a kifizetesek penzneme: HUF.
6. Megrendelo eloleget nem fizet.
7. Vallalkozo a muszaki leirasba foglalt reszteljesitesekhez igazoddan 6 db reszszamla 

benyujtasara jogosult.
8. A reszszamla a muszaki leiras pontjaiban meghatarozott feladatok Vallalkozo altali teljesiteset 

kovetoen, teljesitesigazolas birtokaban allithato ki.
9. A kifizetesek modja atutalas.
10. Megrendelo a vallalkozoi dijat az igazolt szerzodesszeru teljesitest kovetoen kiallitott szamla 

elleneben, atutalassal, forintban (HUF) teljesiti 30 napos fizetesi hatarido mellett, a Ptk. 
6:130. § (l)-(2) bekezdes rendelkezesei alapjan. Megrendelo reszerol teljesitesigazolasra a 



Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Gazdalkodasi Ugyosztaly 
vezetoje jogosult.

11. Kesedelmes fizetes eseten a Megrendeld, mint szerzodo hatosag koteles a Ptk. 6:155. § 
szerinti kesedelmi kamatot es a kiildn jogszabalyban meghatarozott koltsegatalanyt 
megfizetni.

12. Felek rogzitik, hogy fizetesi kotelezettseget kizarolag a jelen szerzodesnek es a hatalyos 
jogszabalyoknak megfeleld szamla es mellekletei Megrendeld altali kezhezvetele 
eredmenyez.

IV. A szerzodest biztosito mellekkbtelezettsegek

1. Felek rogzitik, hogy Vallalkozot kellekszavatossag terheli.

V. A szerzodes modositasa, megszunese, megsziintetese

1. Jelen szerzodest a felek a teljesitesig kotik azzal, hogy az egyes teljesitesi hataridoket, ill. 
teljesitesi idoszakokat a muszaki leiras tartalmazza azzal, hogy Vallalkozo a szerzodest 
koteles maradektalanul 2022.12.15. napjaig teljesiteni.

2. Szerzodo Felek rogzitik, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato. Felek rogzitik, hogy 
a szerzodes - alakszeru szerzodesmodositas nelktil - mddosul az alabbi esetekben:
a) felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosulasa eseten a nyilvantartasba 

bejegyzes napjaval,
b) felek kapcsolattartoira, teljesitesigazold szemelyere vonatkozo adatok modosulasa eseten 

a masik felhez tett kozles kezhezvetelenek napjaval.
3. Felek rogzitik, hogy semmis a szerzodes modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot 

mentesitsek az olyan szerzodesszeges (illetve szerzddesszegesbe eses) es annak 
jogkovetkezmenyei - ide nem ertve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - 
alkalmazasa aldl, amelyert felelds (illetve felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy 
Megrendeld atvallaljon a Vallalkozot terhelo tobbletmunkakoltsegeket vagy indokolatlanul 
egyeb, a szerzodes alapjan a Vallalkozot terhelo kockazatokat. E korben kijelenti Vallalkozo, 
hogy a kockazatokat felmerte es azt a jelen szerzodesben foglalt ellenszolgaltatasban teljes 
kortien ervenyesitette.

4. Felek a fentiek okan az indoklas nelkiili elallas (felmondas) jogat kizaijak.
5. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodesben sulyos szerzodesszegeskent nevesitett vagy egyeb 

sulyos szerzodesszegesek a serelmet szenvedett fel oldalarol az erdekmulast onalloan es 
ketseget kizarolag bizonyitjak, igy a serelmet szenvedett fel jogosult a szerzodes azonnali 
hatallyal tbrtenb felmondasara.

6. Sulyos szerzodesszegesnek minosul Vallalkozo reszerol kulonosen:
a) a szerzodesben rogzitett feladatok eseteben bizonyithatoan Vallalkozo hibajabol tortent 

mulasztas,
b) ha a szerzodesben rogzitett esetekben a Megrendeld altal tett eszreveteleket, utasitasokat a 

Vallalkozo sajat hibajabol torteno figyelmen kivul hagyja,
c) Vallalkozo olyan tevekenyseget vagy mulasztast tanusit, mely a Megrendeld jdhimevet 

serti vagy veszelyezteti.
d) tevekenysegevel vagy mulasztasaval a Megrendelonek vagy harmadik szemelynek kart 

okoz.
7. Sulyos szerzodesszegesnek minosul Megrendeld reszerol kulonosen: ha a Megrendeld a 

feladat ellatasahoz szukseges adatokat, informaciokat nem vagy nem teljes kortien biztositja 
Vallalkozo erre iranyulo irasbeli felhivasa ellenere sem.

8. Szerzodesszeges eseten barmely fel koteles fentiekben rogzitett felmondasi/elallasi joganak 
gyakorlasa elott a masik, szerzodesszego fel figyelmet irasban felhivni a szerzodesszeges 
megsziintetesere, megfeleld, legalabb 3 munkanapos (fizetes teljesitesenel 15 napos) hatarido 
mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazd nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos 



szerzodesszeges tenyere, es meg kell jelolni a sulyos szerzodesszeges megallapitasanak 
alapjaul szolgalo tenyt, koriilmenyt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a 
szerzodesszeges jellege miatt (pl.: elmulasztott szigoru hataridd) nem lehetseges.

9. A szerzodes barmely okbol va!6 megszunese eseten a Vallalkozo a birtokaban levo, a 
Megrendeld altal atadott dokumentumokat, Megrendeldi ingosagokat a teljesitessel egy 
idoben, vagy a szerzodes barmely okbol tortend megszuneset koveto 3 napon belul atadja a 
Megrendeld reszere iratjegyzekkel egyUtt, jegyzokdnyv felvetele mellett. Vallalkozo jelen 
szerzddessel veglegesen es visszavonhatatlanul hozzajarul ahlioz, hogy fenti kotelezettsege 
szerzodesszeru nem. vagy kesedelmes/hianyos teljesitese eseten a Megrendeld az ingosagokat 
akar jogos onhatalommal is birtokba vegye, tovabba Vallalkozo lemond a jelen szerzddessel 
veglegesen 6s visszavonhatatlanul a Megrendeldvel szembeni valamennyi birtokvedelmi 
jogarol a fenti korben.

10. A szerzodesszego Fei teljes korii kartentesi feleldsseggel tartozik az altala szerzddesszegessel 
a masik felnek, illetve harmadik szemelynek okozott karert.

11. Szerzodo Felek jelen vallalkozasi szerzodes - barmely okbol tortend - megszunese eseten 
kdtelesek teljes koruen elszamolni egymassal, beleertve az esetleges kartentesi es 
kotberigenyeket is.

VI. Felek k6pviselet6ben elj^rd szemelyek

1. Vallalkozd feladatat Megrendeldvel folyamatosan egyeztetve koteles ellatni.
2. Felek jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvetel helyet es idejet azonosithatd mddon 

igazolo mddon tehetik meg ervenyesen. A Felek a fentieken drtik a fax es az elektronikus 
levelezes (e-mail) formajat is.

3. A Felek a jelen szcrzddesben foglaltak teljesftesenek 
szemelyeket jelolik meg kapcsolattartdkent.

eldsegitese erdekeben az alabbi

Mcgrendclu reszerol Vallalko/6 r6s/6rol

Nev:
> a. ( ’

Borbas Gabriella 
Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly 

vezeto

Sztanek Endre 
Varosuzemeltetesi igazgatd

Id:
E-mail: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu sztaneke@jgk.hu

4. Felek tudomasul veszik, hogy egymashoz cimzett jognyilatkozatokat hatalyosan csak a fenti 
pontban megjelolt szemellyel kozolhetik, illetve reszere tovabbithatjak.

5. Amennyiben fentiekben meghatarozott, Felek kepviseleteben eljaro szemelyek megvaltoznak, 
errol Felek irasban kbtelesek ertesiteni egymAst.

VII. Titoktartas

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tenyt, informaciot mely jelen szerzodes keretein 
belul a masik fellel kapcsolatban a tudomasukra jut, titokkdnt kezelnek, kiveve melynek 
nyilvanossagra hozatalat jogszabaly eldirja.

2. Vallalkozd kdteles mentesiteni a Megrendeldt a fentiek miatt a harmadik szemelyek altal a 
Megrendeldvel szemben ervenyesitett valamennyi kar, ill. igeny vonatkozasaban. Erre nezve a 
jelen szerzodes V. fejezetenek rendelkezesi megfeleloen iranyadok.

3. A titoktartasi kotelezettseg megszegesebol eredd karert az ezert felelds fel kartentesi 
kotelezettseggel tartozik. E korben a Megrendeldt ert kar vonatkozasaban a jelen szerzodes 
kotberekre vonatkozo szabalyai megfeleloen alkalmazandoak.

4. Felek titoktartasi kotelezettsege kiteijed a munkavallaloikra, valamely polgari jogi szerzddes 
alapjan munkavegzesre iranyulo jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a fellel 
kapcsolatban levo egydb szemelyekre, kozremukodoikre is. Ezen szemelyek magatartasaert a 
titoktartasi kotelezettseg viszonylataban az erintett Fel, mint sajat magatartasaert felel.

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
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5. A szerzodo Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok szerinti illetekes 
ellenorzo szervezetek feladat- es hataskdruknek megfeleloen jelen szerzodes alapjaul szolgald 
kozbeszerzesi eljarast es jelen szerzodes teljesiteset ellenorizhetik, reszukre a jogszabaly 
szerinti informacid megadasa iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhato meg.

6. Az illetekes ellenorzo szervezetek ellendrzese, helyszini vizsgalata eseten Vallalkozo koteles 
minden segitseget Megrendelo reszere megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az 
ellendrzes hatekonysaga es Megrendelo kotelezettsegeinek megfeleld teljesitese erdekeben.

7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrol, hogy Megrendelo koteles a 
Kozbeszerzesi Hatosagnak bejelenteni, ha

a) Vallalkozo szerzodeses kotelezettseget sulyosan megszegte es ez a szerzodes 
felmondasahoz vagy elallashoz, karterites kovetelesehez vagy a szerzodes alapjan 
alkalmazhato egyeb jogkovetkezmeny ervenyesitesehez vezetett, valamint ha 
Vallalkozo olyan magatartasaval, amelyert felelds, reszben vagy egeszben a szerzodes 
lehetetlenuleset okozta. A bejelentesnek tartalmaznia kell a szerzodesszeges leirasat, az 
annak alapjan alkalmazott jogkovetkezmenyt, valamint hogy a szerzodo fel a 
szerzodesszegest elismerte-e, vagy sor kerult-e arra vonatkozoan perinditasra.

b) Vallalkozo szerzodeses kotelezettsegenek jogeros birdsagi hatarozatban megallapitott 
megszegese eseten a szerzodesszeges tenyet, leirasat, lenyeges jellemzoit, beleertve azt 
is, ha a szerzodesszeges a szerzodes felmondasahoz vagy a szerzodestol valo elallashoz, 
karterites kovetelesehez vagy a szerzodes alapjan alkalmazhato egyeb szankcid 
ervenyesitesehez vezetett, valamint Vallalkozo szerzodo fel olyan magatartasaval, 
amelyert felelds, (reszben vagy egeszben) a szerzodes lehetetlenuleset okozta.

8. Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkozo nem jogosult a fenti adatok atadasa 
miatt a Megrendeldvel szemben semmifele igenyt sem ervenyesiteni abban az esetben sem, ha 
barmely atadott teny, vagy korulmeny utobb nem bizonyulna valosnak, kiveve ha ezzel a 
Megrendelonek az adatok atadasanak pillanataban tenyszeruen tisztaban kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibas jogszabaly-ertelmezesbol vagy teves tenyallas-ertelmezesbol szarmazo 
korulmeny, kiveve ha az a Megrendelonek felrdhatdan kovetkezett be).

VIII. Vegyes es zaro rendelkezesek

1. Szerzodo Felek kijelentik, hogy szerzodeskotesi kepessegiik korlatozas ala nem esik, ezert 
jelen szerzodes megkotesenek akadalya nem all fenn.

2. Szerzodo Felek megegyeznek abban, hogy a vitas kerdest megkiserlik peren kivuli bekes uton 
rendezni, es csak ennek eredmenytelensege eseten fordulnak birosaghoz.

3. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog, kulonosen a Ptk. 
rendelkezesei, tovabba a kapcsolodo jogszabalyok vonatkozo rendelkezesei az iranyadok.

4. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzodes barmely pontja kogens 
jogszabalyba utkozne, vagy a kozbeszerzesi eljaras kotelezd ervenyu dokumentumanak 
tartalmaval ellentetes lenne, akkor a szerzodes fentieket serto rendelkezese helyebe - minden 
tovabbi jogcselekmeny, igy kulonosen a szerzodes modositasa nelkiil - a megsertett kotelezo 
ervenyu jogszabalyi rendelkezes vagy kozbeszerzesi dokumentumi rendelkezes keriil. 
Fentieket kell megfeleloen alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabaly akkent 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezese a szerzodes resze (vagy a szerzodesben 
szovegszeruen szerepelnie kell) es azt szovegszeruen a szerzodes nem tartalmazza (az adott 
rendelkezes a szerzodes reszet kepezi).

5. A szerzodes es annak dokumentumainak nyelve a magyar.
6. Jelen szerzodes mellekletet kepezi (fizikailag nem csatolva) az eljaras iratanyaga, azaz az 

ajanlatteteli felhivas es a nyertes ajanlattevo ajanlata.
7. Jelen szerzodes 5 megegyezo, eredeti peldanyban kesztilt osszesen 8 szamozott oldalon, 

amelybol 4 peldany a Megrendelot, 1 peldany a Vallalkozdt illet meg.
8. A szerzodes a mindket fel alairasra es kotelezettsegvallalasra jogosult vezeto 

tisztsegviseldjenek (Vallalkozdnal cegszeru) alairasa eseten ervenyes.



9. Jelen szerzodes az alairas napjan lep hatalyba.
Felek jelen szerzodest - annak elolvasasat es ertelmezeset kovetoen - mint akaratukkal 
mindenben egyezot jovahagyolag alairtak.
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1. sz. melleklet

Muszaki leiras

Feladat Teljesitesi 
hatarido

Becsiilt koltseg 
(brutto Ft)

JGK telephelyek elektromos halozati foeloszto 
szekreny felujitasa.
• Or u. 8. telephelyre elektromos halozati foeloszto 

felujitasa
Eloszto szekreny terv szerint kialakitasa aramkori 
beazonositas; feliratozas.
• Nemet utca 17-19. telephelyre elektromos halozati 

foeloszto felujitasa
Teljesitmeny elosztas vizsgalat, Aramkori beazonositas; 
feliratozas, MSZ-30364 sz. szabvanyossagi felulvizsgalat, 
valamint a felulvizsgalat alapjan sziikseges javitasok
• Baross utca 84. telephelyre elektromos halozati 

foeloszto felujitasa
Eloszto szekreny aramiites elleni feliilvizsgalata; nyitott 
kotesek maszkolasa, elfedese, Aramkori beazonositas; 
feliratozas, MSZ-30364 sz. szabvanyossagi felulvizsgalat, 
valamint a felulvizsgalat alapjan sziikseges javitasok

2022. jiil. 30. 9.400.000 Ft
(Felujitas)

Onkormanyzati epiiletek kazanhazi es futesi haldzat 
felujitasa.
Orczy lit 31. epulet (Hrsz: 35987; 31 db lakas; 1 db orvosi 
rendelo) kazanhazaban az epiileti futes es melegviz 
eloallitas (az orvosi rendelbben csak futes) szolgaltatast 
biztositb kazanok (2 db HOVAL) cserejenek terveztetese, 
csereje a sziikseges szerelvenyekkel egyiitt (szelepek, 
szivattyiik, vezerlb automatika a tervdokumentacioban 
eldirtak szerint); kemenyfeliilvizsgalat es beleles a 
tervezett kazanok kazanokhoz eldirtak szerint

2022. szept. 30. 13.999.999 Ft 
(Felujitas)

Nepszinhaz utcai csomopontok (Bekesi u. - Bacso 
Bela, u.) kozter teremtes es kivitelezes.
Viragtarto plantenerek (10 db) kihelyezese, folddel 
torteno feltoltese, nbvenyekkel valo beultetese. A setalo 
utcaresz aszfalt festese. Kerekpartarolok, parkolasgatlo 
oszlopok es kbzteriileti szemetes edenyek kihelyezese..

2022. aug. 31. 4.000.000 Ft 
(Beruhazas)

Zoldudvarok kialakitasa onkormanyzati tulajdonu 
epiiletekben.
Zoldudvarok cimei: Bacso Bela u. 4.; Danko u. 16.; Futo 
u. 27.; Koris u. 28.; Lujza u. 30.; Szerdahelyi u. 18.;
Prater u. 55.; Tomo u. 5.; Tomo u. 56.; Vig u. 30.
A meglevo fak ifjitasa, csonkolasa esetleg az elszaradt fak 
kivagasa. A meglevo fold felujitasa komposzttal es 
termofblddel torteno feltoltese. Agyasok kialakitasa, 
novenyzettel (egynyari, ketnyari, evelo viragok, cserjek, 
sbvenyek) torteno beultetese. A kis zart udvarokba 
plantenerek vasarlasa, kihelyezese, feltoltese 
termofblddel, es beultetese viragokkal, cserjekkel, esetleg 
fakkal.

2022. nov. 30. 20.000.000 Ft 
(Beruhazas)

Tolnai kert fejlesztese 2022. jun. 30. 2.000.000 Ft



ATolnai kertbe a tavalyi evben megkezdett fejlesztesek 
folytatasa. Padok es kerekpartamaszok kihelyezese. Az 
ivokut athelyezese es uj ivokut beszerzese es telepitese. A 
kerten beliili utak es burkolatok epitese. Tomoritett 
zuzottko burkolat kialakitasa szegellyel:
• tiikorkeszites 38 m3;
• femszegely lerakasa 187 folyometer;
• andezit zuzottko teritese 162 m2

(Beruhazas)

Mikro Mobilitasi Pontok kiepitesenek folytatasa
Forgalomtechnikai terv elkeszitese,
Forgalomtechnikai kivitelezes
Kerekpartamaszok kihelyezese

2022. dec. 15. 6.000.000 Ft 
(Beruhazas)


