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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat

Képvíselő-testĺi let e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľÚetése

A Maryaľ Kézi|abda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytawa a 2015/20l6-os üámogatĺási

időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, rijabb tornaterem/tornacsarnok felújítísi progľamot
Łámogató nyí|t páůyávatot hirdetett meg 20|6 öszén. A páůyźvat meghirdetésének konkrét cé|ja a
leromlott állapotba keľült, kézi|abdáaźtsra alkalmas sportcsarnokok, toľnatermek korczerĺisítése és ez
á"|ta| akézi|abda utĺínpótlás-nęvelés infrastruktunális feltételeinek javíüísa.
A2016l20|7-estámogatási időszakban két kategóriában lehetett páůyázatotbenyujtani:

I. Páůyáuati kategória _ Komplex sportcsarnok-fehijítási program
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Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett JGK Zĺt. igazgatőság elnöke

A képviselő-testiileti iilés idöpontja:2017. február 2.

Táľgy: Javaslat toľnaterem felújítás tárgrában kĺíľt páiyáuatta| kapcsolatos dtintés
meghozatalára

A napirendet nyílt iilésen kell üárgyalni, a határozat e|fogadásźůloz minősített szavazattöbbség

ErŐxÉszÍro sZERvEZETI EGYsÉG: JozspľvÁnosr GAZDÁLKoDÁsI KoZPoNT ZRT.
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a'. Páilyánati kategóľia - Toľnaterem-felűjítási program

Páůyáuati adatlap keriilt benýjtásra a IJ'. Péůyér:ati Kategória _ Toľnaterem-felújítási programra két
józsefuárosi általános iskola spoľtpályájánat valamint tornatermeinek felújításatárgábn.

Apźiyáratonkizáttó|ag a felújítĺással érintett ingatlan fulajdonosa vehet részt, amennyiben megfelel a
következő kritériumoknak:

. az MKŠZ tagiakent nyilvĺźntartott sportszervezettel óll sząktnai egłiittműködésben _ köztijk
létreiatt megdllapodas alapjĺźn _, amely 0z MKŠZ óhal szervezett országos
głermekbajnolrsógban és/vagł orszógos serdülő bajnolrsógban és/vagł bórmely megłei
bajnolaógban részt vesz; vagl

. olyan az ingatlan felłvése szerinti településen tąlálható ofuatasi intézménnyel óll szaĺqnai
egłüttmíÍködésben _ kijztük létreiau mególlapodas alapjdn _, amely részt vesz a Kéziląbdózds
az islrnlában elnevezésíÍ programban, vagł az iskola tąnulói az MKSZ és a Magłar DióIrsport
Szövetség közti megźIlapodás szerint meghirdetett versenyelren ;

- és a jelen pólyĺźzaton érintett ingatlanon a lótvány-csapatsport tómogatds, illetve az MKSZ
20l5-2016-os orszógos Tornateľem Fehijítási Programja lceretében nem valósított meg,

illene nincsfolyamatban ugłanazon műszaki tąrtalommal targi eszlcöz beruhazas,felújítds.
- Az ingatlan tulajdonosa lehet
o jogi személy (pI. sportszervezet, önkormónyzat, olctatasi intézmény, gazdasógi társasóg,

alapínány);

Az a|álbbi két keriileti általános iskola tornaterem és sportpálya fe|t$ításáxal kapcsolatos péiyźaat
benýjÍásĺához kérjük a Tisztelt Képviselő.testiilet hoz'zźĄátu|álsát aJózsefrźrosiGazdźllkodási Központ
zÍ.. áL|talvégzett előzetes műszaki felmérések a|apján

- Vajda Péter Ének-zenei A|ta|ános és Spoľtiskola udvaľán lévő sportpáýa és té|i időszakban ennek
fedéšére szolgáló sátor, valamint kiegésźítő egységek (öltöző, gépháľ,) 39.366.000,-Ft+27yo ÁFA:
49.99 4.820 Ft ö'sszegre valamint
- Deák-Diák Altalános Iskola tornatermei és kiegészítĺí építményei (öltözők) 26.884.065,-Ft + 27yo
ÁFA = 34.L42.763,- Ft összegre.

A páityázati kiírás éľtelmében a MKSZ a tornateremnek helý adó épiilet fulajdonosáva| _ a páůyźvat

nyeľtessé nyilvání&ását követő 90 napon belül _ megállapodást köt' amelynek főbb feltételei:
. az ingatlan tulajdonosa a megállapodrísban megielölt építési munkákhoz kifejezetten és
vis szavonhatatl anu| hozzőjátru|;
. a megvalósított tárgyi eszköz felújítás azingat|antulajdonosának fulajdonába kerül;
. az in$atlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hory a megállapodás megkiitését követően a teljes
bruttó beruhĺázási összeg, azÄz apźilyźvatokban összesen 84.137.583 Ft(+ĺ-10%)' amelýől a Vajda
Péter Általános iskola esetében 4g.gg4.82o Ft, a Deĺák Diłák ÁftaÉnos Iskola esetében 34.142.763 Ft
(amely eryben a teljes gazÄagodás elismert összege) 30%-áLt gazdagodás megtérítési előleg jogcímen
az |vKSZ által megi el ö|t szźm|ár a me gfi zeti.

Apäůyáuatok elnyerése esetén tehált, atulajdonos összesen 25.24|.275,- Ft ö,nerő megfizetését vállalja
(Vajda Péter Altalános Iskola esetében 14.998.446,- Ft, a Deák Diĺák Altalĺínos Iskola esetében

10.242.829,- Ft), valamint vállalja az eredeti beruhráási összeg legfeljebb 10%-os növekményének
ťlnanszirozálsát (összesen maximum: 4.999.482,- Ft + 3.414.276,- Ft : 8.413.758,- Ft), amennyiben a
kiválasztott kivitelező kalkulációja azeredeti árkalkulációtól magasabb összeget tartalmaz.

Az tvKsz a páiyázatban való résnléte|t páůyáľłrti biztosíték adásához köti, me|ynek iisszege az
igényelt felújíüís iisszegének az 5%o-a. Ez aYajda Péter Altalráĺlos Iskola esetében 2.499.74|,- Ft, a
Deĺák-Diĺák Altalrínos Iskola esetében pedig I.707.138,- Ft, összesen 4,206.879,- Ft. Nyeľtes páiyánat
esetén a páĺlyáaati biĺosíték az önĺészbe beszźmit" illetve vesztes, visszavont vagy érvénýelen
pźúyźaat esetén pedig visszajráľ.



Az źita|źtnos iskolák iizemeltetése 20|7.január l-jétől már nem iinkoľmányzati feladat, azonban az
ingatlanok tulajdonviszonyában váůtozźs továbbra sem tö'ľtént, igy a józsefuárosi iskolák esetében
pá|yźuatotkizźró|ag a tulajdonos önkoľmányzat nyujthat be. A páiyáaat elnyerése esetén az esetleges
beruh'{záshoz a Belső Pesti Tankertilet, mint vagyonkeze|ő hozzÁĘárulása sziikséges, azonban az
előzetes eryeztetések szerint támogatnĺák az iskolák tornatermeinek és spoľtpályájának felújítrását.

A kiíro apáiyávatok értékelésének hatráľidejét 2017 . februfu 6-ban állapította meg, ezérÍ. kérem, hogy a
Tiszelt Képviselő-testĺilet az|vKSZ orságos Tornaterem-felújításra kilĺtpäůyáattal összefiiggésben
_ a fentebb leÍrtak szerinti _ két kerĺileti iskola vonatkoásában adja honá$źtrulLźsáú a páiyźuat
benýjtĺásához.

II. A beteľjesztés indoka
A páůyáuat elnyerése esetén az épiileteken történő értéknövelő beruhĺĺzások miatti vagyonnövekmény
azoĺlkormányzat javáft szo|gźtlją a felujított, jó minőségťi sportpályák pedig a józsefrárosi gyeľmekek
egészségét és fejlődését szolgáljfü.

m. A dtĺntés célja' pénztigyi hatása
A döntés az oĺlkormźnyzat szátmára előnyös, mert sikeres páůyäz.at esetén a keriileti tulajđonban lévő
iskolák és sportpályák értéke növekszik. Ameęplźl|yáantt iisśzeg a Vajda Péter Ének-zenei A|ta|źtnos és
Sportiskola 

"setéb"n 
39.366.000,- Ft +27% ÁFA : 4g.gg4.82o,- Ft, a Defü.Diák Általános Iskola

esetében 26.884.065,- Ft + 27% AFA : 34.142.763,- Ft, összesen: 84.137.583 Ft (+lĄo%). A
pźůyázat elnyerése esetén 25.24I.275,- Ft önerőt, valamint esetlegesen aberuházás maximum 1O%-os
növekményének finanszkozátsá,ŕ. (8.413.758'- Ft) kell megťrzetni. Apáůyázati biztosíték összege (5%)
ässzesen 4.206.87 9.- Ft.
A pźůyáz'at benyujtĺáshoz összesen 33.655.033'- Ft biztosítĺása sziikséges önként vállalt feladat -,
meýnek fedezetéül javaslom a fejlesztési céltaľtalék e|őirźnyzatotmegieliilni.

fV. Jogszabályĺ ktiľnyezet
A Képviselő-testiilet döntése Magyarorszźę helyi önkormányzatalről sző|ő 2011. évi CLXXXXIX.
ttirvény 41. $ (3) bekezdésében, az á||anhäztaÍtźlsról szóló tiirvény végrehajtĺísáról szóló 368ĺ20I|.
(xII. 31.) Korm. rendelet 75. $-ában, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi onkoľmányzat
Képviselö-testiiletének Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvaľosi Öĺkormőnyzat 2017. évi
költségvetésről szóló 36/2016. (xII.21') ö,nkormányzati rendelet 10. $ (1) bekezdésében foglaltakon
alapul.

Fentieka|apjőnkéremazalábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

HłľÁnoza'TI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy diin| hory
|) hozzź$áru| páiyźuatok benyujtĺásźůloz a Mag1ĺar Kézi|abda Szcivetség (MKSZ) źLllta| kiiÍt

országos Toľnaterem felújítĺási páiyźuati felhívásrą a Vajda Péter Enek.zene Altalrános és
Sportiskola sportpályájrának, valamint a Deák-Diĺák Altalános Iskola toľnatermeinek felújítĺása
tźtgyábaĺés vállalja azIvKSZpźůyźuati felhívásban foglaltak teljesítését.

Felelős: dr. Sára Botond Ąolgármester
Hatĺíridő: 2017. február 02.

felkéri dr. Sĺáľa Botond alpolgrármestert a hatáľozat I.) pontjában meghatáttozatt pźůyáuati
dokumentiĺció és a hozzá tzrtoző nyilatkozatok alźúĺásźra.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármesteľ
Hatĺáridő: 20|7. február 02.

váilia|ja a péůyáu-atok éľvényességéhez szfüséges 5%-os páůyáľzati biztosíték, összesen
4.206.879,-Ft(2.499.741,- Ft és |.707.l38,- Ft) megfizetésétazMKsZ részśre.

Felelős: dľ. Sáľa Botond polgĺáľmester

2)

3)



Határidő: 2017. febľuáľ 05.

4) előzetesen vállalja a páiyázatok elnyerése esetére, a bruttó beruhĺáási éÍték 30%-áľrak és a
végleges beruházási éľték kĺilönbözetének (maximum l0%) megfelelő összegťi önerő
(legfeljebb 19.997.928,- Ft + |3.657.|05,- Ft - 33.655.033'- Ft) biztosítrását és rendelkezésre
tartásźú.

Felelős: dr. Sára Botond polgármester
Hatĺíridő: 2017 . februátr 02.

5. a) a 4. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás III07-02 cím - önként vállalt feladat
_ fejlesztési céltartalék e|őirányzatźnől 33.655,0 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _
iinként vállalt feladat _ felújítĺási e|oirényzatra (Vajda Péter Enek.zene A|ta|źtnos és
Sportiskola sportpályájának felújít.ása Ig.gg7,g e Ft, Deák-Diák Általános Iskola
tornateľmeinek felújítása 16.657,I e Ft) .

b) felkéri a polgĺírmesteľt, hogy az a) pontban foglaltakat a 2017 . évi költségvetés következő
módosíŁásĺínál ve gye figyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáľidő: a) pont esetén 2017. fębruár 02., b) pont esetén a költségvetés kiivetkező módosítĺása

szewezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt.,A dłintés végľehajtĺĺsńt végző
Pénzĺiryi tiryosztĺĺly

Budapest 2017. február 1.

Tö'rvényességi ellenőrzés :
Danada-Rĺmán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából:

WÁJ"-L'
dr. Balla Katalin

jegyzśi kabinetvezető

Melléklet: 2 dbpáúyáuati adatlap

Ą,t"',łrhŃ
igazgatoság elnöke



Pályázati adatlap
országos tornateremfe!újítási program

l. Pá|yázó adatai

l. |ä|ýzó rcgisztrácĺós adatai

l.1. A Pá|yázó szeileÉt teł6 nďe Budapest F6város v|||. kerú|etJózrcfoáros önkormányzat

t2. A páhÉró besoÍo|ása ônkormányŹat
13. A Pá\rázó adószáma 757357L5.242
Ĺ4. A pábrázó bankrám|aszáma 141@309-10213949.01@0@6
1.5. A pály"áró srékhe|ye
1.5.1. Megye Budapest

1.5.2. |rányítósŹám 1082
1.5.3.Te|ep.i|és Budapest
1.5.4. Utca, házszám Barcs utę 6}67
Ĺ6. A páEró |ewĺetés| đme
1.6.1. |rányíkiszám 1082
1.6.2.Telepü|és Budapest
1.6.3. Ut6, hiázgám Barcs utca 6}65
Ĺ7. r€pcsolattaÍtó adata|
1.7.1. Kaffilattartó nere BoBik |sMn Péter

1.7.2. Kapffi|attarüi beogtás |ntézményműkfutetésivezetó
1.7.3.Kaffi|attarkimob||t€|efonszáma 06204/'o797s
1.7.4. Kap&|attartó ema|| címe boĚiki@Jgk.hu
1.& sĚkma| e8Yúttmĺlködésben gercp|ő

f,erczet Ferenďárcs|Toma c|ub

ll. Pá|yázat adataI

2. A fe|újftani kÍtánt |étesftmény adatai

zl. l.étesftĺnéÍry dmađatal
2.1.1. Me8ye Budapeś
2.1.2. lrányŕtószám 1089
2.1.3. Te|epĺi|és Budapest

2.1.4. Ut€, házsám vajda PéterutÉ 25.31
2.1.5. He|yEJz|gám s@3lt
22. lćtesfu|tény nm Vajda Péter Ének.zenei Á|ta|ános és sportisko|a sportpiá|ya

2.3. |ćtesÍtnényüJ|a|donosa Józseńŕárosi önkormánylat
2.4. lćtesÍtményfenntaÍtóJa JGKzrt
2.5. A |étesŕhénYb€n hltelesÍtett srabvány
léillabdapálýa talá|ható |GEN

3. A fe|újÍtás adatai

Soeám Felúlítás tátrE Fe|úlÍtás tíDu! Be6li|t nettó ár íFtl ÁFA íFtl Be6ĺ1|t bruttó ár íFt)

I fornaterem 4ĺELll.L^|áł 3.|nnÉ. Á 18 78600( 5072221 2345422C
fornaterem á. Ä|áhř^ň^. h{|Á': 9 600 0{x 2 592 00( 12 192 off
TornateÍ etófelúiÍtás I 380 00( 372il 1752@(.

4 lornaterem rcls6 fe|ú|Ítás 3 6(x)00( 97f0pĺ 4572ďI
)|töż6 i|tö26hélviŚéE felúiítá$ 3 000 ofi 810 00( 3 810 (xr

)|töz6 l|zesblokk fe|úĺÍtáę 3 mo 0c[ 810 o0( 3 810 @c

a
a

10
11

L4

t5
16

t7
18

19

20

osĘC*n 39 il56 00í lo62a2ľ2. Ą9gl'/l8dl



4' tétesftBÉnY helyfeténet á||apotának Í6vid bemutatása, a felújÍtás szĺikégességének indoklása

5. A pá|Ézathoz csatolt me||ék|etek

Soeám Me||ék|et megnevezése DaÉbgám

1. A|áírt e|6zetes nyi|atkozavnyi|atkozatok a spořtcé|ú lngat|an tu|ajdonosíýtu|ajdono$it
képvise|6 szemé|y ľészéľó|, ame|yben k|je|enti, ho8y a felújÍtáshoz történ6 tulajdorcsi

1 hozzáJáru|ást a gez6dés a|áÍrásá|gaz MKsz rende|kezésre bffiíitja.

A fe|újítás| érintett lngat|an 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapiának földhiEta| á|ta| kiadott

2 eredetĺ pe|dánya EBY hite|es máslata
A rende|kező hatóság igazo|ása arÍó|, hogy a beje|entésben megie|ö|t beruházási

3 tevékenységnemépÍtésientedé|y-köte|es
Nyi|ďkozat az ingat|an tulajdonos, vagy a sportszervezet á|ta| eBy összeBben

4 kifizetendő összeB rendelkezésre á|lásáró|

A fe|újŕtás műszaki tarta|mának rész|etes kifejtése (a pá|yázati kiírás 7.5. Pontjában
5 meghatározottdokumentumokl
6 A pá|yázati biztosÍték befizetését igazo|ó bizony|at máso|ati pé|dánya

A Magyař Kézi|abda szövetséB taďaként nyilvántartott sportszervezette| és/vagy az

ingat|an fekvése szerinti te|epÜ|ésen ta|á|hďó oktatási intézménnye| kötött szakmai

7 megál|apodás hite|es máso|ata.

8 Egyéb

Asportpá|yđ az álta|ános |skota me||etti udwron he|yezkedik e|. lýtő|.taEgig sátor fedés a|att haszfrálhatłí. Megá||apodás alapján az FTc

utánpót|ás edzéreket tart a téli idószakban a $átorban. A !É|ra burkolata öntöttgumi burko|a! ame|y máre fe|újítandó á||apotba kerü|L Bizonyos

he|yeken kireped! másho| fe|púposodotL Nyári idóýakban a pályđ koÍ|átozottan haýnálható, mert n|n6 |aMafogó há|ókka| i||. pa|ánkka| körÜ|

keríwe, vi|ágíuás és nézőtér/e|átóJelen|eg nem á|| rendeIkezésľe. Az e|6z6ekben fe|soroltak kia|akíuisántú|, a pá|Ya burko|atának eĘére, a sátor

fedés két kütsó Íétegének eréjére w|amintaz Áĺtalános |sko|ában |évą a k.i|s6 Fá|yához is haszná|t ö|t6zók és vizesb|okkokfe|úihí$ához

forÍásE nyúitjuk be !Éĺyázatunkat.

(



6. Nyilatkozatok

A|u|írott, mint a pá|yázó képvise|etérejogosu|t személy a pá|yázó szervezet nevében az a|ábbiakró| nyi|atkozom:

a Bílyízati adat|apon é5 me|lék|ete|ben fe|tüntetett adatok te|jes köroek, Elodiak és h|te|erek, az abban tett nyilatkozatok a

wlóságnak megfe|eInek;

a p.ílyázati kiírás 2. pontiában meghaüĺrozott fe|téte|ekrek meďe|e|;

3. a Fí|ľizat benyúitásáwl eryide|űĺeg a pá|yázó vá||a|ja a pí|yázaü kategóriához meghatározott pá|yiizati b|ztosíték megfizetését é5

tudomásu| Eti, ho8y amennyib€n az aján|ati kötöttsegérek ideje a|att pályázati kére|mét viwavonja, Egy az érdekkörében fe|merült

okokbó| e|á|| a genódéskötéstô|, a pá|yázat| b|ztosÍték az MKsz-t il|eti meg;

a megá||apodás tarta|mát a pátyázó megismerte és tudomásu| regi, ho8Y annak módosÍÉsán 6k az MKý kifejezett hozzá|áÍulás

esetén ęn mód, azza|, hogy a hozzáiáru|ás megtagadág rem mentesítl a pá|yázótaján|ati kötöttsége a|ó|;

5. a pályázat benyújtiĺsímk id6pontiában a pá|Ézó képvi*t6Je Jogosu|t a pályázó képüse|etére és kije|enti, hogy amennyiben re|eváns,

testületi ýerek részérő| a pá|yázat benyújtásához és a je|en nyi|atkozat megtéte|éhez eüksĘes fe|hata|mazássl Íende|kezit a

pá|yizat b€nyúttácĺt jóváhasyták és harmadik szemé|yekrek smminemo o|rdn iogosu|tsága nins, me|y az általa képvise|t geryezet

részér6| megakadá|yozná regy bármiben koÍ|átozná a Pá|Ézat me6n|ósítását;

a pítyízó vá||a|ja, hogy a kivite|ezéshez súkséges óges éngedé|yt beýeŽl és a kivite|ezés kezdetére átadja azokat az MKsz, Egy az

MKsz képv|re|6Je régére;
a pílyázó vá|ĺa|ja, hogy m|nden o|ľdn fe|tételt biztosft a fe|úihás t€|jes id6tartama a|att am| egyéb e*tben a beruházó fe|adata |enne

(felwnulási teriilet biztosít'á$, vízvéte|i lehet6#g ánmvételi |ehetőeg; munkaterú|et kivite|ezésre a|ka|masí tetele, fe|újĺtási terú|et

e|6készĺteę};

a pálÉzó ví||a|ja, hoey az anyago|í géPe|í stb. - építési terÜtetrc törtérr6 - begá||ÍĘígíhoz szükséges beJárást, útvona|at biztosítja;

a pá|rázó Mí||atja, hogy a felú|Ítás he|yszínén, az MK9Ž á|ta| a vá||a|kozók kivá|agÉsán inínyu|ó píl$ázási id6ýakban E|amennyi, a

kivite|ezésben régt venni kÍvánó Vál|alkozónak és szá||Ítónak - et6re egyeztetett ld6Pontban - bemubqa az épĺtési terü|etet ismerteti

w|ük mindazon adatokô! ténYeket, stb., ame|Yek a kivite|ezésre és az anyagszá||ÍtásE történ6 miné| pontosabb a|án|atadáshoz

szükéges. Lehetóséget biztosít régúkre a he|yszĺn megismerésére, bejárásán, tanulmányozásáE. vá||aĺa, hogy olyan Íéý|etes

adatokat ad meg részükre, ame|yek é|ősegÍt|k azt, ho8y az MKsz á|ta| rende|kezésükre b$átott információk me||ett, szakmailag és

pémÜgy||eg megaĺapozott aján|atot nyújthassmk be a kivite|ezésre.

a pĺtyízó eeYÚttműkódik a k|vitelef6ve|, az MKsz kéPü*|6jéve| és az MKSZ á|ta| megbÍzott moszakl e|len6rre| azéń, hogy a k|vite|ezés a

nyertes pá|yázóE| történt egyeztetes után az MKsz álta| meghatárczott ld6pontban elkezdódhesren, és zökken6mentesen kerü|jön

végrehajÉsn;
a fe|ú|ĺÉs kapcsán, az MKsz é5 a kiüte|ezést végző Vá||a|kozó közti vá|la|kozói gen6déshez tartozó mđszaki tarta|mät a k|v|te|ezés

kezdési idópontlában (a terúlet műgakl átadá$kor) a páVázó meBismeri, és az abban fog|a|takat e|fogadja, regíti annak

megw|ósu|ásáL

a pá|yázó tudomásu| wszi, hogy aŹ MKsz az e|6z6 Pontban említett geEódésben meghatározott megE|ósĺtott fe|újíuís átadását

köret6 egy év múl6, 8aEnciá|is bejárásn hQa a ĺeuódést a|áÍró kivite|ezót, ame|ynek rcnín a pá|yázó kozreműkôdik az euárásban. A

ý|yázó és a k|vŤte|ezó közösen megvizs8á|ják a fe|ú,ÍÉs á||apoüít, je8y2ókönyret reínek fe| a 8aEnc|á|is hibákról {amenny|ben

leszrek). AjegEókönyvben rt'gzÍt|k a kuavítandó h|bákat és a javÍtás e|végzésére közósn me8határcznak egy id6pontot, Egy rögzÍtik,

hogy nircenek gaÉnciá|is hibák. Amennyiben a hit'ákat a kivit€tezó haüár|dóÍe és hiányta|anu| kijavítottá, wBy nem voľtak hibák, a

je8y,6könyvben rögzítik ezt a tényt és a jegyz6kônyv egy peldánľát átadják az MKSZ képvise|6je réĺére.

a pá|yázó tudomásu| Yeęi azt, hogy a k|vite|eŽés mogaki tartalmához és kö}ségéhez kapcs|ódó |nformác|ókrcl az MKý nem köteles

rég|eteśbb táJékoztaüíst biztosÍtani anná|, m|nt am| a pá|yázati útmutatoban, a vá||a|kozów| kötött szen6désben és annak

meIlék|eteiben oIEsható;

a pílnĺzó uá|la|ja, hogy nyertes pá|yázat estén, a gen6déskötés fe|téte|eként egy öse8ben k|flzetésre keĺü| az egyiittmÚködési

megá||apodás me||ékletében meBhatározott öweg 309{"a, ame|y a beruházás tényleges bnrttó öwegének 3rfÁ.a. Ezt az öseget a

Piilyázó 8 napon be|üt átuta|ás litián te|jesíti az MKsz Íészére. A pá|ýízati blztosÍtékként me8fizetett dii ebbe az összegbe be*ámÍq

ha a tény|eges kivite|ezési ár magagbb, mint a Pátyizat benyújtásakor megismert besü|t kô|tség 110*"a, akkor pá|yázó elá|lhat az

MKsz á|ta| kötendő e8yÚttmoködésl megá|lapodás a|áífiísátó|. Jogosu|t tovíbbá az e|á||ásE, amennyiben a pá|yázó az MKý á|taI kéÍt,

mgyonkeze|6i hozzájáruló nyi|atkoŹatot 30 napon be|ü| a Egyonkezet6 hÍEta|os döntés miatt nem bm9áJtja rendelkezésre.

Amennyiben tÉrmi|yen más ok miatt, E8y |ndok|ás né|kü| á|| el a ý|yázó az MKý á|ta| kótendó egyúttmokôdés| megá||apodás

atáĺrásátó|, akkortudomásu| vegi, hogY a pá|Ézat benyúlÉýít követ6 2 naptári évben az MKsz k|zárhatja az á|tala meghirdetett

a pá|yázó tudomásu| vegi, hogy szen6déskötési kötetezettség terhe|i. Amennyiben a szenódéskötési köte|ezettsé8nek a te|jes

beruMzás| kö|tség megismerését követó 15 munkanapon be|ü| nem teg e|e8et a pá|yőzó wgy a 14. pontban meghatározott összeget

30 napon be|ii| nem utaua á! az MKsz a pá|yázatot visga|épettnek tekintheti, és 2 évrc kizárhatja az MKsz á|ta| kiírásE kerÚ|6 később|

pátyázatokbó| w|amint nem fizet|v|sa a pá|ylázó á|ta| Pá|yázati B|ztosÍtékként meďzetett öseget.

a fej|e*tése| érintett ingat|an tu|ajdonos nem a Magyar Á||am.
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Pá|yázati adatlap
országos tornateremfelújítási program

l. Pályázó adatai

1. Pá|yázó Íegisztníciós adata|

l.1. A pá|Yázó sleÍvezet te|ies neve Budapest Főváros V|||. kerü|etJózsefváÍos tnkormányfat
1.z A pá|yázó begorolása önkormányzat
1'3. A pá|yázó adószáma L5735715.z4z
1.'|' A pályázó bankszám|aszáma 141@309.10213949-01000006
1.5. A pávázó gékhelye

1.5.1. Megye Budapest
1.5.2. |Íányítószám 1082

1.5.3. Te|epÚ|és Budapest
1.5.4. Utca, házszám Baross ut€a 63.67
1'6. A pá|yázó leve|ezési ďme
1.6.1. lrányÍtószám 1082
1.6'2.Telepíi|és Budapest
1.6.3. Utca, házszám BaÍoss utca 63{7
1.7. lGpcso|atlaľtó adatái
1.7.1. Kapcso|attartó neve Bozsik |stván Péter
1.7.2. Kapcso|attartó beosztása lntézménymoködtetési vezető
1.7.3.Kapcso|attartómobi|te|efonszáma 06204Ę7975
1.7.4. Kapcsolattartó e.mai| cÍme bozsiki@igk.hu
1'8. szakma| eg.ý.ittm{Iködésben szerepló
Ee|Yezet FerencváÍosiTorna c|ub

ll. Pályázat adatai

2. A felújítani kĺvánt létesftmény adatai

2.1. létesÍtnénv ďmadatai
2.1.1. Megye Budapest
z.l.2.|Íá.|y|tós2ám 1081
2.1.3. Te|epü|és Budepest
2.1.4. t,tca, házszám ||. János Páĺ pápa tér 4.

2.1.5. He|yÍajzi szám u694
22. létesÍtnényneve Deák.DiákÁlta|ános |sko|a

2'3. ltéteďünényfu|aJdonosa Józsefvárosi Önkormányzat
2.4. tét€ďtrnényfenntartója JGKzrt
2.5. A |étesÍtményben hite|esíte'tt szabvány
kéülabdapálvatalálható NEM

3. A fe|újÍtás adata.

sorszám Fe|úiĺtás táRa Fe|úiítás tíDusa Becsü|t nettó ár (Ft) ÁFA (Ftl Becsü|t bruttó ár (Ft)

ToÍnaterem
'á|vaburko|at 

fe|úiítás és cse 15 104 06! 4 07809t !978216i
2 J|töző i|tözőhe|viséc feĺúiítása 1mom( 2700fĺ' 1 270 0C[

3 ]|tôző ,izesb|okk fe|úiítása 2m0otr 540 00( 2 SitO 0o(

4 fornaterem nńhi| tÁrA|w4|áG'tÁ hAc' I ocp 00( 27000,( I 27000(
5 roÍnaterem

'e|ső 
fe|úiÍtás 3 500 0c[ 945 0o( 44/.500(

6 fornaterem ,i|ápítáś éś e|ektromns há|ór 2480otr 669 6fi 3 149 60l

7 |ornateÍem réoészeti rendszeÍ korszerűsi 1 8fi) 00( lt8600( f2a6
8 :wéb
9
10
11

72

13

t4
15
16

L7
18
19

20

Összesen 26 88/r ĺt6: 7 258 69ĺ uu;lrg!
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4. Ĺétesftmény he|yzeténet á||apotának rövid bemutatása, a felújítás szĺikégességének indok|ása

á|ta|ános isko|ában |évő sportpá|ya fe|újítására a toÍnaterem ie|en|egi e|haszná|t pad|ó és Íal burko|atának cseréjére, sze||őztető rendszer
a tornateremhez tartozó ö|tözők és vizesb|okkok fe|újítására, nyújtjuk be pá|yázatunkat. A toÍnatermet jelen|eg kézilabda, kosárlabda,

és torna edzésekre haszná|ják az isko|ai testneve|és órákon tú|. A burko|at felújítását követően a|ka|mas |ehet utánpót|ás bajnoki
Iebonyo|ítására is'

5. A pá|yázathoz csatolt me|lék|etek

Sorszám Me||ék|et megnevezése Darabszám

1. A|áÍrt e|őzetes nyi|atkozat/nyi|atkozatok a sPortcélú ingat|an tu|ajdonosáVtu|ajdonosait
képvise|ó szemé|y részérő|, ame|yben kije|enti' hogy a fe|újításhoz történő tu|ajdonosi

1 hozzájáru|ást a s:enódés a|áÍrásáig az MKsz Íendelkezésre bocsájtja.

A felújítássa| érintett in8at|an 30 napnáĺ nem ré8ebbi tu|ajdoni |apjának fö|dhivata| álta| kiadott
2 eredeti pé|dánya va8y hite|es máso|ata

A rende|kező hatóság igazo|ása arró|, hogy a beje|entésben megje|ölt beruházási
3 tevékenységnemépítésiengedé|y.köte|es

Nyi|atkozat az inget|an tu|ajdonos' vagy a sportszeÍvezet á|ta| egy összegben
4 kifizetendő összeg rende|kezésre á||ásáró|

A fe|újĺtás műszaki tartalmának rész|etes kifejtése (a pá|yázati kiĺrás 7.5. pontjában

5 meghatározottdokumentumok)

6 A pá|yázati biztosĺték befizetését igazo|ó bizonylat máso|ati pé|dánya
A Magyar Kézi|abda szövetség ta8jaként nyi|vántartott sportszeÍvezette| ésĺvagy az
ingat|an fekvése szerinti telepü|ésen ta|á|ható oktatási intézménnyel kötiitt szakmai

7 megá||apodás hite|es máso|ata.

8 Egyéb

3



6. Nyilatkozatok

A|u|írott, mint a pá|yázó képvise|etére jogosult szemé|y a páĺyázó szeruezet nevében az a|ábbiakró| nyi|atkozom:

L4.

a pá|yázati adat|apon és me||ék|eteiben fe|tüntetett adatok te|jes körűek, va|ódiak és hite|esek, az abban tett nyi|atkozatok a

va|óságnak me8feleInek;

a pá|yázati KíÍás f . pontjában me8hatáÍozott fe|téte|eknek megfe|e|;

3. a pá|yázat benyíjtásáva| egyidejo|eg a pá|yázó vát|atja a pá|vázati kategóriához me8határozott pá|yázati biftosíték meďizetését és

tudomásut v6szi, hogy amonnyiben az aján|ati kötöttségének ideje a|att Pá|yázati kére|mét visszavonja, va8y az érdekkörében fe|merült

okokbó| e|á|| a szerződéskötéstól, a pá|yázati biztosíték az MKsz.t il|eti me8;

a megál|apodás tarta|mát a pá|yázó me8ismerte és tudomásu| veszi, hogy annak módosítására csak az MKsz kifejezett hozzájáru|ása

esetén Van mód, azza|,hogy ahozząáÍu|ás me8tagadása nem mentesíti a pályázót aján|ati kötöttsége a|ó|;

5. a pá|yázat benyújtásának időpontjában a pá|yáző képvise|ője iogosu|t a pá|yázó képvise|etére és kĺjelenti, hogy amennyiben

Íe|eváns, testĺi|eti szervek részéró| a Pá|yázat benyújtásához és a je|en nyilatkozat me8téte|éhez szükséges fe|hata|mazássa|

Íendelkezik, a pátyázat benyújtását jóváha8yták és harmadik szemé|yeknek semminem.l o|yan jo8osuľtsá8a nincs, mely az á|ta|a

képvise|t szervezet réýérő| megakadá|yozná vagy báľmiben korĺátozná a pá|yázat megva|ósítását;

a pá|yázó vá||a|ja, hoď a kivite|ezéshez szükéges összes enBedé|yt beszeni és a kivite|ezés kezdetére átadja azokat az MKsz, ydgy az

MKsz képviselője Íészére;
a pá|yázó vá||a|ja, hogy minden o|yan feltételt biztosĺt a fe|újĺtás te|jes idótartama a|att, ami e8yéb esetben a beÍuházó fe|adata |enne

(fe|vonu|ási terElet biztosítása, vízvételi lehetőség, áramvéte|i |ehetősé6, munkaterü|et kivite|ezésre a|ka|massá téte|e, fe|újítási

terület e|őkészítése);

a pátyázó vá||a|ja, ho8y az anya8ok, tépet stb. - épÍtési ter.i|etre történő - beszá||ításához su íikétes bejáÍást útvona|at biztosítja;

a pá|yázó vá||a|ja, hogy a fe|újÍtás he|yszínén, az MKsz á|ta| a vá||aĺkozók kivá|asztására irányu|ó pá|yázási időszakban va|amennyi, a

kivite|ezésben részt venni kívánó Vá||a|kozónak és szá||ĺtónak - e|őre egyeztetett időpontban - bemutatja az építési terÍi|etet,

ismerteti ve|ük mĺndazon adatokat, tényeket stb., ame|yek a kivite|ezésre és az anyagszá|ĺításra történó minéI pontosabb

ajánlatadáshoz szüké8es. Lehetőséget biztosÍt Íészĺikre a he|yszín me8ismeÍésére, bejárására, tanulmányozására. vál|a|ja, ho8y o|yan

Íész|etes adatokat ad meg részükĺą ame|yek e|6segÍtik azt, ho8v az MKsz á|tal rende|kezésükre bocsátott információk me|lett,

szakmaiĺag és pénzü8yi|e8 meta|apozott aján|atot nyújthassanak be a kivite|ezésre.

a pá|yázó együttmoködik a kivite|ezóve|, az MtGz képvise|őjével és az MKsz áĺta| me8bĺzott mĺiszaki e|lenőÍre| azért, ho8y a kivitelezés

a nyertes pá|yázóvaI történt egyeztetés után az MKSz áha| meghatározott időpontban e|kezdődhessen, és zökkenőmentesen kerü|jön

végrehajtásra;

a fe|újítás kapcsán, az MKsz és e kivite|ezést vé82ó vál|a|kozó közti vá||a|kozói szenődéshez tartozó mÍlszaki tarta|mat a kivite|ezés

kezdési időpontjában (a terü|et műszaki átadásakot| a pá|vázó megismeÍi, és az abban fotla|takat e|fogadja, segÍti annak

megva|ósu|ását.

a pá|yázó tudomásul veszi, hogy az MY\sz az e|őzó pontban em|ített szenődésben meghatározott me8ya|ósított fe|újÍtás átadását

követő egy év mú|va, garanciá|is bejárásra híÚa a szerződést a|áíró kivite|ezőt ameľynek sońn a pá|vázó közreműködik az e|járásban.

A pá|yázó és a kivite|ező ktizösen megvizsgá|ják a fe|újítás ál|apotá! je8yfókönyvet vesznek fe| a 8aÍanciális hibákró| (amennyiben

lesznek). Ajegyzók.inwben ró8zÍtik e kijavítandó hibákat és a javÍtás e|vé8zéséÍe köz.isen meghatáŕoznak egy időpontot, vagy rögzÍtik,

hogy nincsenek garanciá|is hibák Amennyiben a hibákat a kivite|ező hetáridőre és hiányta|anu| kijavÍtotta, vaBy nem voltak hibák, a

jetyzőkönwben rłi8zÍtik ezt a tényt, és a jegyzókönyv egy pé|dányát átadják az M|(sz képvise|ője részére.

a pá|yázó tudomásuI veszi azt, hogy a kivite|ezés műszaki tartalmához és kö|tsfoéhez kapcso|ódó információkĺó| az MKsz nem k.ite|es

rész|etesebb tájékoztatást biztosÍtani anná|, mint ami a pá|yázati útmutatóban, a vál|a|kozóval kötött szenődésben és annak

me||ék|eteiben o|vasható;

a pá|vázó vá|la|ja, hogy nyertes pá|yázat esetén, a szerződéskötés fe|téte|eként egy össze8ben kifizetésre kerü| az eByüttmoködési

megá|lapodás me||ék|etében me8határozott összeg 30%-a, ameĺy a beruházás tény|eges bruttó összegének 30%-a. Ézt az összeget a

pá|yázó 8 napon be|ü| átuta|ás útján te|jesíti az MKsz részére. A páĺyázati biztosítékként megÍizetett díj ebbe az összegbe beszámíĘ

ha a tény|eges kivite|ezési ár magasabb, mint a pá|yázat benyújtásakor megismert be€sü|t kö|tséB 11o%-a, akkor pá|yázó e|á||hat az

MKsz á|taI kötendő e8yüttműködési megá||apodás a|áírásátó|. Jogosu|t továbbá az e|á||ásra' amennyiben a pá|yázó az MKsz á|ta| kéÍü

vagyonkeze|ői hozzá!átu|ó nyi|atkozatot 30 napon be|ül a vagyonkeze|ő hivata|os döntése miatt nem bocsájtja ĺende|kezésre.

Amennyiben báÍmi|yen más ok miatt, vagy indok|ás né|kíi| á|| e| a pá|yázó az MKsz áha| kötendő együttműköđési megá|lapodás

a|áíÍásátó|, akkor tudomásuI veszi, hoBy a pályázat benyújtását követő 2 naptári évben az M|Gz kizárhatja az á|ta|a me8hirdetett

a pá|yázó tudomásu| veszi, hogy szerződéskötési köte|ezettség terhe|i. Amennyiben a szenődéskotési köte|ezettsé8nek a te|jes

beruházási kö|tsé8 me8ismeÍését követő 15 munkanapon be|ü| nem tesz e|etset a pá|yázó vaEy a 14. pontban meghatározott össze8et

30 napon be|ül nem uta|ja át' az Mr\s'z a pá|yázatot visszaléPettnek tekintheti, és 2 évre kizárhatja az MKsz á|ta| kiírásra kerü|ő későbbi

pá|yázatokbó| va|amint nem fizeti vissza a pá|yázó á|tal Pályázati Biztosítékként me8fizetett összeBet.

a fej|esztésse| éĺintett ingat|an tu|ajdonosa nem a Magyar Á||am.
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