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1. melléklete
MEGÁLLAPoDÁS

Amely létrejĺitt

egyrészről: a MAGYAR xÉzrĺ.a.noa. szovETsEG (székhelye: IO87 Budapest

KÓnyves Kálmán krt.76..; nýlvlíntaľtó bíĺóság neve: Fővarosi Törvényszék;

nyi|v źntartźtsi száma: 0 1 -07.00000 1 9; képvisęletében eljáĺ: Novák Andľas

főtitkar; továbbiakban:,,MKSZ'');

a Budapest Főváros VIiI. keriilet Józsefuarosi onkonľranyzat (székhety: 1082

Budapest, Baľoss utca 63-67.; törzskönyvi azonosító szźtm: 735715;

képviseletében eljaľ: dr. Sara Botond Attila; adőszétma: L57357l5-2-42
to vábbiakbarr :,,P áůy ánő,')

és

a Belső-Pesti TankerÍilet Kcizpont (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich urca

o.; ÁHľ azonosítója:361'340; ađőszělma:1583501 |-f-42; képviseletében eljaľ:

dr. Tolnai Marianna; továbbiakban:,,Yagyonk ez e|ő,,)

másľészről

(MKSZ, PáIyazó és Vagyonkezelő egyiittes említéstik esetén továbbiakbaĺ ,,Szerz(idő Felek'')
között a mai napon 

' 
az a|élbbi feltételekkel:

Előzmények:
Az MKSZ tornaterem/tornacsamok felújítási progľamot támogató nyí|t páJyźnatot hirdetett meg. A
pźiyźnat meghirdetésének konkrét cé|ja a leľomlott állapotba keľiilt, kéziIabđázásra ďkalmas

tornatermek korszerĹísítése, és ezáItal a kézillabda utánpótlás-nevelés infrastľukturďis feltételeinek
javítása, a spoľtág tömegesítésének elősegítése érdekében. A pľogľam összhangban vaÍI az MKSZ
hosszú tavú stratégiai fejlesztési koncepciőjáva| és alźnźny-csapatspcľt tamogatís rendszetében, az

MKSZ 2OI6/2017-es támogatási időszakra vonatkozó spoľtágfejlesztési programja keretében kerül

megvalósításra a |átvźny-csapatsport těmogatásźú biaosító tĺámogaüási igazo|ás kiállításáľól'

felhaszrralásáról, a támogatás elszĺĺmolásĺának és ellenőrzésének, vďamint visszafizetésének

szabźl|yairől szóló I07/2011. (u. 30.) Korm' rendelet szabéiyairafigyelemmel.

(1) BEvEzEToRBľDBLKEZÉSEK

1.1. Szerzőđó Felek elöljĺíróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvĺínos pźiyźnati felhívást tettközzé. 
tornateľmek és toľnacsaÍnokok felujításának tĺĺmogatása tźrgyában (továbbiakban:

,,F'elrĺjítási Pľogram'') ,,Ptlyéľ;atí felhívrĺs és útmutató a Magyaľ Kézllabda Szövetség

országos Tornaterem Felújítási Pľogľamjahoz 2016-2017,, megnevezéssel

(továbbiakban: ,,Pá|yá.zatiE,liáráls"). A Pelyéuati Eljĺárásban Pá|yaző érvényes, azaz a

felhívásban meghatĺáĺozott feltételľendszernek megfelelő, és eredménye\ azaz az MKSZ
altal meghatarozott bírá|atí szempontrendszer szerint tĺĺmogatandónak minősített
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pá|yźľ;atot (továbbiakban: ,,Pá|yázat'') nyrijtott be, mely Ptilyázat teljes terjedelmében
j elen me gállapodás 1 . szĺímú, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.2. Szeruőđő Felek ňgzítik továbbá, hogy Pá|yźnő Páiyćľ;ata szennt a Felújítási Program
keretében felújíttatni kívaĺrt ingatlaĺl (továbbiakban: ,,rngatlan'') azonosítő adatai az
alábbiak: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4. (belyĺajzi szźmĺ: 34694). Szeruóđő
Felek ľögzítik, hogy a TAKARNET hźt\őzati ľendszeren keresztül Pá|yaző által
beszetzett,2aŰ. 05.23. napon kiállított hiteles tulajdoni lap másolattal igazoltarĺ az

Ingatlan PilytnĆ: kizaľólagos ) azaz IlI aÍanyu tulajdonában és Vagyonkezelő
vagyonkezelésében áll. A tulajdoni lap jelen megállapodás 2. szttmll' elválaszthatatlan

mellékletét képezi,

1.3. Szerzodo Felek megállapodnak, hogy a Ptůyazat éľvényességére és eredményességére

tekintettel a PáIyźaat szerint felújítási munkálatok elvégzéséľe, a feliĄítási munka

eredményeként bekövetkezo gazdagodás megtérítésére, a vagyongyaľapodás

ćttruházására illetőleg az ingatIan hasznosítasźxa valamint az egyéb jaľulékos kéľdésęk

rendezésére egymással j elen meglĺllapo dást kötik.

l,4. Szerzodő Felek rögzítik, hogy közös értelmezésiik és megállapodásuk szeľint jelen

szerződés a 20ĺ3' évi V. töľvény 5:68.$ (2) bekezđése szeľinti, hozzäépítésnek nem

minősülő építési munkíkľa és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás

megtérítésére vonatkozó meglállapođás. Szetződő felek ľögzítik, hogy a jelen szeľzőđés

szerinti munkak jellegiiknél fogva az Ingatlanon közös fulajdont nem keletkeztetnek,

ť'gyelemmel a PK. 7. szttmű állásfoglďas III. pontjábanrögzitettelĺľe is, mely szeľint:

,,Nem lehet bĺĺnnifele építési munkát közös tulajdoľ. keletkezését eredményező

bővítésnek, hozzáépitésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eľedményezhet köz<js tulajdont

az épu|et szerkezetét nem éľintő karbantartĺĺsi, korszeríísítési' felújíüísi vagy más építési

munka e|végzś,se, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezáItal az éptilet beosztiísa módosul
(pl. ajtóáthelyezés).'' Mindezekľe tekintettel Szerzódő Felek rögzítik, hogy MKSZ-t a
jelen szerződés szerinti munkák ďapjĺín hrlajdonjogi igény nem illeti meg' ugyanakkoľ

Szeruodő Felek kölcsönösen elismeľik viszont, hogy a munkĺk eredményeként

bekĺivetkező gazdagodást aPźtyóző, mint azIngatlarl tulajđonosa megtéríteni köteles a
je|enszerzódésben foglalt szabályok és Ptk. 5.68.$ Q)bekezdés szabályai szeľint.

@ A FELÚJÍrÁsr MUNKÁK

2.|, Szetzőđő Felek rögzítLk, hogy Pá|yáző Pźúyazata mellékletekéĺt az MKSZ szźlmttta

benyrijtotta _ többek között - az Ingatlan igényelt felújítasa mtĺszaki taľtalmanak

meghattrozásaként az alábbi elemekből á|lő műszaki dokumentációt (az elemek

egytittesen továbbiakban: ,,Műszakĺ Dokumentáciĺí''): a szakkivite|ezó vagy tervezo

źita| az építőipaĺi normarendszereknek megfelelően elkészített szakágankénti tételes,

ćrazott költségvetést, amely a|apjaĺ az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi

egységei és egységaľai megźl|apíthatóak (továbbiakban: ,,Ktiltségterv,,); a felújítandó
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2.2.

Ingatlan méretekkel ellátott a|aprajzźt és metszetét, amelyen a felrijítanđó teľĹilet
megjelölésre keľtilt (továbbiakban: ,,A|aprajz,,); a nettó alapteľĺiletet ismertető
helyiséglistát a fe|iljítandó helyiségekľőI (továbbiakban: ,,Helyiséglista''); a felújítási
munkfüat ismertető műszaki leíľást (továbbiakban: ,,Miĺszaki Leírás'') és a
fotódokumentációt (továbbiakban:,,Fotódokumentáció''). A Műszaki Dokumentáció a
Pá|yźzat részeként jelen megállapodás |. szőmí;, elválaszthatatlan mellékletének ńszét
képezi.

Peůyćulć: kijelenti, hogy a Miíszaki Dokumentaciót szakértelemmel és gyakorlattal
rendelkező szakember bevonásávď áIlította össze, az abbaĺĺ foglďtak helyességééľt és
me gvď ósíth atő ságáért helýáll.

Penyź.aő kijelentí és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatfuozott
felújítási munkák (továbbiakban: ,,Felr'ijítási Munkák'n) nem építési engedély kötelesek
valamint építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszeľű bejelentéshez nem
kötöttek. Szerződő Felek rĺigzítik, hogy ezen rállaspontja igazolásaként Pá|yaző a
PáLyźnat mellékleteként csatolta a d('ř* hatóság ąftą| *** napjan kiállított hatósági
igazolvźny eredeti példĺĺnyát. Peůyaző tudomasul veszi, hogy a Pályázathoz csatolt
hatósági igazo|vźny tényétőI fliggetlenüI minden olyan kĺáľéĺ koľlátozas nélktĺl felel,
amely abból eĺed, hogy bráľmely hatóság _ a Ptt|yáző jelen pontban tett kijelentésével
szemben _ esetlegesen azt á||apitja meg, hogy a Felújítási Munkák építési engedély
kötelesek'

Szerzódó Felek rcgzítik, hogy a Költségtervet jelen megállapodrís ďáírását megelőzóen
MKSZ szakéĺtők bevonásávď feltilvizsgálta és megállapította, hogy a Felújítási Munkák
a Kĺiltségtervben szereplő 20 185 613,- Ft (aznz hliszrľrillió.szźnnyo|cvan<jtezer-
batszáttizenhfuom foľint) +f7yo Áľĺ. összeg helyett 27 708 23I,- Ft (uu
huszonhétmi|Iiő-hétszáznyolcezeľ-kétsżázhatmincegy forinĐ +2?% Áľa összegií
felújítási költség (továbbiakban: ,,Felújításĺ Kiiltség'') vállďrása ellenében vďósíthatóak
meg. A Felújítísi Ktiltségek rész]etezését az egyes költségnemekre, mennyiségeke,
arLyag- és díjköltségľe is kiterjedően a jelen megállapodás 3. számú, elvéiaszthatatlan

mell éklete tarta]mazza

Pá|yaző elismeri, hogy a Felújítási Költség összegét MKSZ vele jelen megĺállapođás
a|źúrćsźt megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy a Felújítási Költség
mega|apozottsźąźtróI, a Költségterv és a Felújítási Költség közötti eltéľés

sziikségességéről szakértő tanácsadók bevonásávď maga is meg tudott győződni.
Minderre tekíntettel PáIyaző és Vagyonkeze|ő jelen megállapodźs alźllrásźpal feltétel'
kifogás vaw ferĺrtartĺís nélkil és visszavonhatatlanul elfogadja a Miiszaki
Dokumentációban meghatáľozott Felujítási Munkrík teljes költségeként a Felújítási
Költségeket, szemben az á|ta|amegielölt Költségteľwel.

2.3.

2.5.

2.4.
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z.6. PáIyaző jelen megállapodásban írt kötelezettségei maľadéktalan és szetzodésszeĺu
teljesítése esetére MKSZ kötelezettséget vtllal, hogy a Felújítási Munkákat a Felujítási
Pľogram keretében, a jelen megállapodlásban ĺész|etezettek szerint a gazđagodás

megtéľítési igény fenntartźsa mellett, de saját koltségére, vállalkozó bevonasával,
szakszeríĺen e|véezi.

f .7 . Pćlyć.zó és Vagyonkezelő jelen megállapodts a|áiľásáva|hozzttjáĺu|ását ađja ahhoz, hogy
MKSZ a Felújítasi Munkákat a jelen meglíllapodásban meghatfuozott feltételek mellett,
vallalkozó bevonásával szakszeríĺen eLvégezze.

2.8. MKSZ ferrntartja a jogot, hogy a MĹiszaki Dokumentációban meghatátozott miĺszaki
tartalmat a Pá|yázó és Vagyonkezelő egyidejű értesítése mellett indokolt esetben, a

felhaszná|ásta kerülő anyagok jellemzői illetőleg az alkďmazott technológia
vonatkozásában megváltoztassa, az.z.a,|, hogy ez a műszakitartalom-változás a Felújítási
K<ĺ lts é gek j el en me gál lapo drásban r o gzített ö s sze gét nem mó do s íthatja.

(3) A FELÚJÍľÁsr MUNKÁK ELYÉ'GzÉsÉNBx nÉszr,nľsZABÁLYAI

3.1. Szęrzodo Felek jelen megallapodás teljesítése soľán a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének megfelelően kölcsĺjntjsen együttmfücidvę kötelesek eljárni.

3.2, PáJ'ytző az Ingat|aĺt, mint munkaterĹiletet a Felújítási Munkak elvégzésére alkďmas
állapotban köteles MKSZ, illetőleg az érdekkĺirében eljaró vallalkozó birtokába bocsátani

a tornatermeket legkésőbb 2017.06' 16. napjźľĺ, a kültéri sportpalyát legkésőbb 207. 06.
22, napjźn, jegyzőkönyv felvétele mellett.

3.3. MKSZ, illetőleg az érdelĺJ<ĺĺľében eljaró vállďkozó a munkateriilet szabźĺ|yos átadás-

äLtvételét követően kötelęs a Felújítási Munkákat a lehető legrcividebb időn belül
megkezdeni, és a szakszeľíĺ munkavégzéshez szĹikséges idő ďatt befejezni
(továbbiakban: ,,Teljesítési Határidő''). A Felújítási Munkák befejezésének tervezeÍt

Teljesítési Hatĺáľideje: 145 nap. Abban a nem várt esetben,ha a munkateľĹiletetPtůyázó

késedelemmel adja MKSZ, iltetőleg az érdekkĺjrében eljaľó vrillďkozó birtokábą a

Teljesítési Hatfuidő annyi nappal meghosszabbodik, ah'ány nap késedelemmel adta ět a

munkatertil etet a P źův taő.

3.4. Szerződő Felek a félĺeéľtések elkerülése érdekében kifejezetten ú5gzitik, hogy a

Teljesítési Hatáľidő kinĺő|ag tetvezett. MKSZ, illetőleg az éľdekkörében eljáró

váIlalkozó jogosult a FelújíĹísi Munkĺíkat a Teljesítési Hatĺáridő lejartát megelőzően,

vagy azt legfeljebb 5 nappal később befejezni, ez is szerződésszeľÍĺ teljesítésnek minősĹil.

Szęrzőđő Felek rögzítik továbbá, hogy a Műszaki Dokumentáció esetleges módosulása

esetén a Teliesítési Határidő is változfiat
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3.5.

3.6.

Pá|yaző köteles a Műszaki Dokumentációhoz kapcsolódó illetóleg a Felújítási Munkĺĺk
szakszerű elvégzéséhez egyébként sztikséges információt kellő időbeĺ az IvKSZ,
illetoleg az érdekkorében eljaró věů|a|kozó rendelkezésére bocsátani, vďamint a
teljesítésben az MKSZ-t, illetőleg az éľdekköľében eljaľ.ó vćů|alkozőt egyebekben is
minden lehetséges és elvárható módon segíteni.

Pá|yazó saját k<iltségén köteles gondoskođni aľról, hogy az Ingatlanban a Felújítási
Munkíĺk elvégzéséhez sztikséges k<izmúvek a munkavégzés teljes időtartarna a|att
MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljĺíró vállalkozó rendelkezésére álljanak'

3,7. Pźůyaző saját költségén kĺiteles gondoskodni arról, hogy a Felújítĺási Munkák
elvégzésének időtaltama alatt a munkaterĹilet a munkát végző személyek és gépek
szźtmátt a folyamatos an megköze lít}rető le gyen.

3.8. MKSZ, az érdekkörében etjĺáľó vtúla|kozó útjan ktiteles gondoskodni a Felújítási Munkak
végzése során keletkező hulladékok folyamatos a kijelölt helyen töľténő deponálrásáról,
engedéllyel renđelkező kezelőhöz történő rendszeres eLszaLlításuól. MKSZ, i|Iető|eg az
érdekkĺjrében eljiĺró vállalkozó veszéIyes hulladékot e munkaterületen nem tfuo|hat, azt
annak keletkezésekor köteles a jogszabéiyokban foglďtaknak megfelelően elszallíttafiri.

3,9. MKSZ fudomásul veszi,hogy az érdekkörében eljáró véilalrkoző a Fetrijítási Munkakat
egyébként funkcionálisan műkĺjdő ingatlanban illetőleg annak.közvęflen kömyezetében
végzi, ezértMKSZ fokozott Íigyelmet fordít aną hogy azérdekkĺiľében eljaró véÄ|a|koző
munkateľĹiletén kívül eső épületľészek folyamatosan és i.liztonságosan ĺizemeltethetők
maradianak.

3'l0' Amennyiben Felújítási Muĺkrík elvégzése sorrín köztenilet igénybevételére van sziikség,
az eÍlhez szĺikséges engedélyt, illetve az azza| kapcsolatban felmeľülő dljat Pźiyěr:ó
kriteles beszerezni, illetve viselni.

3.I1. Pá|yazó és Vagyonkezelő jogosult azMKSZ érdekkĺjrében eljáľó vállďkozó teljesítését
folyamatosan nyomon kísérni vagy mís módon ellenőrizrri, és hďadéktalanul' ínásban
je|ezni köteles MKSZ.nek, ha a vái|alkozo munkavégzését illetőleg tetjesítését
szakszeríÍtlennek, a Miĺszaki Dokumentációban meg}latározottaktól eltérőnek, vagy más
okból hibásnak tartja.

3'I2. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a masik félazonna|i, ínásban töľténő értesítésére,
ha érdekkörtikben olyan köriilmény meľiil fel, amely akadályozłratj a vagy meggátolhatja
a Fetújítási Munkak szakszeľÍi elvégzését iltetőteg a munkak tewezet1 Teljesítési
Hatĺáridőn belĺil tcirténő befejezését. \ t
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3.13. A Felújítási Munkík elvégzését és az áÍadás-źLt,tételi eljarás sikeres lebonyolítását
követően MKSZ a munkateľĹiletet kötęlęs Ptl|yazó birtokába visszabocsátani,
jegyzőkĺinyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben rijgzíthetlk Szerzőđĺ! Fe\ek az
eIvé,gzett Felújítási Munkakkal kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, amelyek alapul
szolgálhatnak arra, hogy MKSZ a vele külön szerződéssel a Felújítási Munkak szakszeríi
elvégzéséľe szeruődötĹ vállďkozóvď szemben szavatossági vagy jótállási igényeket
érvényesíthessen. Amennyiben a Pä|yźaő vagy a Yagyonkezelő részéról szavatossági,
jótállási vagy a hibás teljesítéssel összefiiggő egyéb igény bejelentésére keriil sor a
jegyzőkĺlnyv felvétele sorĄ illetve a jótállási, szavatossági, hibás teljesítéssel
összefüggő egyéb igény érvényesítésére biztosított töľvényes határiđőn belul, úgy az
MKSZ _ amennyiben egyetéľt aPáIyánó vagy a Vagyonkezelő igényével- sajátnevében
felhívja a vtůlLa\kozót az igény teljesítésére, amelynek elmaľadása esetén, ingyenesen
engedményeziavźil;a|kozóf elébejelentettkĺ jveteléstaPáLyáz;őra.

3.I4. Szerződő Felek a felreéľtések elkerĺilése éľđekében kifejezetten rögzítsk, hogy mivel
jelen megĺĺllapodás nem a Pályaző és Vagyonkezeiő megrendelésére az MKSZ źital
e|végzendő építési-szerelési tevékenység végzéséľe kötött építési szetződés, Szerződő
Felek a munkĺík befejezését követően a 191,12009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33'$
ľendelkezései szerinti műszaki ćLtadás.źńvétęli eljaľást nem taľtanak. Szerződő Felek
ugyancsak a félľeértések elkeľiilése éľdekében rögzítik, hogy Palyaző és Vagyonkezelő
tehát nem megrendelője a Felújíüísi Munká{<nak, MKSZ pedig nęm a Felújítlísi Munkĺĺk
elvégzésére szeruődött vtú|a|koző, következésképp vÍrsz a Felújítási Munkák
elvégzéséért vállďkozói díjat nem kéľ, mindösszesen annak a gazdagodasnak a
megtéľítésére taľt a jelen meglíJlapodasban fogla|t szabéiyok szerint igényt, amely
gazdagođás Péiyaző vagyonában ązzď következik be, hogy a PáIyáző tutajdonában á1ló

ingatlanon a Pálryáző és Vagyonkeze|ó hozzźtjźtrulása (de nem megrendelése) alapján

MKSZ saját vagyona teľhére Felujítási Munkĺĺkat végez. Szerződó Felek megállapodnak,
hogy a Ptiyźlzó a gazdagodás éľtékét a Ptk. 6:580.$ bekezdése szerint pénzben ťlzetimeg,

3.l5, Yagyonkezelő jelen szerződés a|äírt,stxal kötelezettséget vrállď aftą hogy
egyiittműkcidik a Pěiyazóva| a 3.6,,3.7.,3'8. és 3.11' pontokban meghatźltozottak
teljesítése éľdekében.

(4) A GAZDAGoDÁS MEGTÉRÍTÉSE És ł va.cYoNGYARAPoDÁs ÁľnľcBunsn

4.1, Pa|yázó, mint az Ingatlan fulajdonosa, és Vagyonkezelő, mint az Ingatlan

vagyonkezelője szakértő tanácsadókkal történt egyezietést követően jelen megállapodás
ďáírásával visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Felujítasi Munkak elvégzéséveIPźlyázĆl
gazdagodni fo g (továbbiakban:,, Gazdago d ás'')

4.2. Szerzodó Felek szakértő tanácsadókkal ttĺľtént egyeztetést követően jelen megállapodás

a|tirásěxal visszavonhatatlanul, kölcsönĺjsen elismerik, hogy PáIyźaő Gazdagodásának

mértéke megegyezik a Felújítási Költségek összegével, azaz 27 708 23I,- Ft (azaz

huszonhétmillió-hétszfunyolcezer.kétszćzhaľmincegy forint) + 27% ÁFA osszeggel
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4.3.

(továbbiakban: ,,Gazdagodás Éľtéke''), mely Gazdagodás Érrcl<et Pá|yźző pénzben
ťlzeti meg MKSZ szźtmáta' Szeruőďí| Felek ľögzítit hogy a Gazdagodás Értéke az
általanos forgalmi adóról szőIő 2007. évi CXXVII. torvény 2.$ a) pontja és 259'$ 6'
pontja alapján az źt|ta|źnos forgalmi adót is magábanfoglaló, bruttó összeg.

Szerződő Felek jelen megállapodás a|áirźsálval a Felújítlási Munkĺák szakszerii elvégzése
esetére már most kcilcsön<isen lemondanak arról a jogról, hogy a Gazdagodás Éftékét
utóbb vitassák vagy feltilvizsgélattatgyá*átegyék, figyelerirmeIarrąhogy a Gazdagodás
Éĺterct szakértő tanácsadók bevonásával attapítottfü meg és fogadtak el. Szeľződő Felek
rdgzítik, hogy a Gazdagodás Értekękizfuő|ag abban az esetben vizsgĺĺIható feltil vagy
vitathat utóbb, ha MKSZ a Felújítási Munkíkat részben nem, vagy nem szakszeriíen
végzi e|.

Szerzódó Felek megállapođnak, hogy a Gazdagodas Éľteke 30%-źľrak (azaz harmlnc
száza|ékźnak) megfeleló 8312 469,- Ft (uu nyolcmilIió-háłomszőntlzenkétęzer-
négyszázhatvankilenc forint) +27oÁ ÁFA összeget jelen megiíllapodás aLáírásátkĺivető 8
(nyolc) napon belül Pályazó köteles Megfizetni gazdagodźs megtérítési előleg jogcímen,

számla ellenében az MKSZ K&H Bank péĺutntezetnéI |0400126-214|3218-00000000
számonvezetett szám1ájtlra utďással. Szetződo Felek r<igzítik, hogy a Felújítrĺsi Progľam
pá|ytnati felhívása és útmutatój a szerint aPa|yźző źL|tal pźiyázati biztosíték jogcímen mar
átutalással megťlzetett 1707 |38,- Ft (azaz egymillió-hétszźvhétezet-százharmlncnyolc
foľint) összeg a gazdagodás megtéľítési előleg cisszegébe beszéĺmít, így Pćiyźr;ő
ténylegesen a gazdagodás megtérítési előleg palyźzati biaosíték összegével csökkentett
összegével köteles még teljesíteni.

Szerzódő Felek megĺíilapodnak, hogy a Gazdagodás Értéke 7}%-aÍLak (azaz heĺłen
széaa|ékának) megfelelő 19 395 762,- Ft (uaz tizenkilencmillió-
hfuomszázkilencvenötezer-hétszźvhatvankettő forint) + 279,o ÁFA összeg eseđékessége a

Felújítási Munkák befejezését pontosabban a munkateriiletnek a Pttyáző biľtokába
történő visszabocsátĺíst követő 366. nap. A Gazdagodĺís Értéke loo%-ának (azaz szta
szÁza|ékának) megfelelő 27 708231,- Ft (uu huszonhétrni||iő-hétsz.aznyolcezer-
kétszénhaĺmincegy forint) +27% ÁFA ĺisszegröl tehát MKSZ a Felújítĺási Munkák
befejezését, pontosabban a munkaterĹiletnek a Petlyazó biľtokába t<irténő visszabocsátást
követő 366. napra" mint fizetési haüáľidőre illitja ki a végszám|áját, melyből fizetett
tételként levonásra kerĺil a 4,4. pont szerinti 30%.os előleg összege.

Szerződő Felek megáIlapodnĄ hogy a Gazdagodás Érteke fiO%o-a jelen szerződés

feltételei szerinti megtéľítése ellenében és a jelen szerződésben meghaŁĺľozott egyéb, a

PáIyazőt teľhelő kĺjtelezettségek szeruődésszení teljesítése esetén azIvKSZ a Felrijítási
Munkĺĺk elvégzése eľedményeként létrejött vagyongyarapodás egészét átengedi

Páiyazőnak' a munkateľti|etPźt|yźnő birtokába történő visszabocsátősanapjátkövető 366.

(htlromszźuhatvanhatodik napon), mely nappal egyuttď amźlr megfizetett előleg összegét

is tartalmazó végszám|áját Pá|yán részéte kiállítja. Szerződő Felek rögzítik, hogy a

4!4.

4.5.

4.6.
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vagyongyarapodás átengeđése napjáig a felújítási munkak értéke idegen ingatlanon

végzetÍberuhazáskéntazIvÍKSZkönyveibenkeľülkimutattsa,

(5) AZ INGATLAFI BÉRLETE

5.2,

Szerződő Felek már most, jelen megállapodás a|áńttsával. megállapodnak, hogy MKSZ a

Felújítási Munkákkal éľintett toľnacsarnokot illetőleg tornatermet a munkatertiletnek a

Pá|yáző birtokába történt visszabocsátásávaL kezdodo és 366 napjaig tartő határozott
időre bérbe veszi, Pá|yazć: pedig azt Vagyonkezelo hozzájźrulrásával bérbe adja. A
hatźrozott időľe szóló bérlet teljes időtartamaľa eső bérleti díj általanos foľgďmi adót is

magában foglaló, bruttó összege megegyezik a Gazdagodás Értéke általános forgalmi
adót is magában foglaló, bruttó összege 7lYo-tnak (azazhetlĺen szěu,alréktnak) megfelelő
19 395 76f,- Ft (azaz tizenkilencmillió-háromszávkilencvenötezer-hétszźvhatvankettő

forint) +27yo ÁFA összeggel' A bérleti díj teijes összegének esedékessége ugyancsak a

Felújítási Munkak befejezését, pontosabban a munkaterjletnek a Pttyazó birtokába

történő visszabocsátást követő 366. nap.Péiyćuó, mint béľbeadó a szárĺűéĄtt azNKSZ,
mint bérlő részére a Felújítási Munkak befejezését, pontosabban a munkaterületnek a

Pä|yaző birtokába történő visszabocsátĺst k<jvető 366. napta, mint fizetési határidőre

állítja ki.

Szerződő Felek mríľ most, jelen megállapodts aJźńrźsź"ľď megállapodnak, hogy az

MKSZ áka| aPźiyaző tészére a Gazdagodĺĺs Értete 1,o0%-áłóI (azaz szća szźľ:allékárőI)

kiallított végszźm|źĺja alapján az e|ő|egfrzetést követően még fennál|ő, a GazÁagodźs

Éľtete 70%-ćľrak (azazhetven szĺzďékrĺnak) megfelelő összegrĺ Íizetési kötelezettséget

tarta|mazó, és aPźlyaző alta| az MKrSZ tészére bérleti díjľól kiállított - azonos összegiĺ

és azonos esedékességrĺ _ szímlak éľtékét egymasba besz-ámítjtil<' így gyakoľlati

pénziigyi teljesítést egyik szĺĺmla sem igényel majd. Szerződő Felek a féIĺeértésęk

elkerĹilése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a beszĺámítĺĺsban való megĺállapodástól

egyik fél sem jogosult eltérni és egyik fel sem jogosult követelni az á|ta|a kiállított

szźmia beszámítássaĺ vďó teljesítéstől eltérő módon töľténő teljesítését, kivéve azt az

esetet, ha Pályźľ;ć: az ingailan bérbeadásávď kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, és

ezért MKSZ je|en szeruodést felmondja. A szeĺződés PeÄyaző szeruődéssz-egéséľe

ďapított felmondása esetén MKSZ jogosult a Gazdagodás Értete 70%-źnak(azazhetven

szćnalékźnak)pénzbentoľténőmegfizetésétkövete]ni.

Szerződő Felek megállapodnak' hogy a bérlet időtaľtama ďatt MKSZ, mint béľlő

kizárő|agtanítasi időn kívĺil, heti 6 órában jogosult abéľlemény haszná|atfua.

Szeruődő Feiek megállapodnak, hogy MKSZ _ a bérlet időtartamahoz és hasznźt|ati

idősávokhoz igazodőan _ jogosult a bérleményt szabađbe1lźtźsa szeľint albérletbe vagy

ingyenes hasznáiatba adni. Szeĺződő Felek a félreértések elkeľiĺlése érdekében ńgzítlk,
bogy az a szemé|y, akinek vagy amelynek a béľleményt azMKSZ ingyenes hasznźůatba

vagy ďbéľletbe adja, csak a je|en szeruődésben meghatá,rozott határozott bérleti

5.1.

).J.

5.4.
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időtaĺtam alatt és csak a jelen megállapodásban meghatärozott iđősávokban jogosult
binokolni és használni.

5.5. Szeruődő Felek megállapodnak, hogy a bérlet teljes időtaĺtama alatt a bérlemény
hasznáIatáva|, fenntaľtásával' karbantarĺísávď' állagmegóvásával, felújítísával
kapc so l ato s minden kö ltsé g lazźr ő|ag P źiy ánőt terhel i.

(6) AszEF.zoDÉSsZEGns rowľKEzMENYEI

6'1. Szetződő Felek megállapodnak, hogy Pétyazó évi 10% késedelmi kamat fizetésére
köteles a késedelem éľintett cisszeg után, ha a Gazdagodas Értéke 3O%-anak (azaz
harminc szźualéktnak) megfelelő 8 312 469,- Ft (uu nyolcmillió-
hfuomszánizenkétezer-négysz'ázhatvallkllenc forint) +27oÁ ÁFA tĺsszeget határidőben
nem fizeti meg' vagy más fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult eláltni jelen szerződéstől _
káĺéľítés követelése és a Pa|yazati Eljárás dokumentumaiban kozzétett egyéb
kĺĺvetkezmények alkalmazásame||eľt_ha Pá|yáző aGazdagodes Éteke 3}Yo-anak(azaz
harminc sztľal'ékának) megfelelő összeg vagy annak egy része megfizetésével 15

(tizenöt) napot meghaladó késeđelembe esik'

6.3.

6.4.

Szerződő Felek megállapođnak, hogy MKSZ jogosult jel ei szeruődéstől elállni vaw azt
azonnalí hatallyal felmondani, haPźlyázó a jelen megállapodźs 3.2; 3.5; 3.6;3.7;3.8;
3.17,3,I2 illetőleg 5.1 _ 5.5. pontjaiban írt egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és

mulasztását az Iľĺ{KSZ által kiildött írásbeli felszolítás kézhezvételét követő 3 (hírom)
napon beliil sem oľvosolja kötelezettsége maľadéktďanul szeruődésszeľű teljesítésével.

Szeruődłó Felek megríllapodnak, hogy MKSZ jogosult je|en szeruł5déstől elállni vagy azt
azoma|i hatállyal felmondani, ha tudomasara jut hogy Péilyázó vagy Vagyonkezelő
biíľmely, jelen megállapodas 8.1 _ 8.1 0 pontjaiban tett szavatoló nýlatkozata valótlan.

Szerződĺ| Felek megĺĺllapodnak, hogy Pźiyazó a Gazdagodĺĺs Érterc 2O%o (azaz htsz
szźzalékźnak) megfelelő ĺisszegű ktitbér fizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződés
8'10 pontjában tett szavatoló nyi|atkozata valótlan vagy az ott íľt kotelezettségét

megszegi.

Pźůyázć:jogosult igazoIt káľai megtérítését kĺlvetelni, ha MKSZ a Felújítási Munkát nem
a hatályos Műszaki Dokumentációban rögzítetteknek megfelelően vagy egyébként

szakszenĺtlenül végezteti el és ennek eredményeként a felújítással érintett

toľnacsarnolďtoľnateľem rendeltetésszeru haszněůatľa nem, vagy csak koľlátozottan
alkalmas.

6.5.

6.6.
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6.7. MKSZ jogosult minden olyarr kaľa megtérítését követelni Pá|yázôtő|, ami abból ered,

hogy Pztlyázć: a jelen megállapodás megkötése vagy teljesítése során esetlegesen valótlan

tartalmú nyilatkozatot tett, különtĺsen, de nemL<lz,źrőlagosan azIngatlannal való szabad,

rendelkezési jogą a Felújítasi MuÍlkak nem építési engedélyköteles volta köĺében.

(7) A JoGvITÁx nrľoEZÉsENEK MóDJA

7,I. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megáIlapodráson alapuló vagy a jelen

megállapodással kapcsolatos, illetőleg a Felújítasi Programot éľintő esetleges jogvitáikat

elsődlegesen békés, pęľen kíviili egyeztetések (továbbiakbarl: ,,Egyeztetés'') keretében

tciľekednek rendezni.

7.2. Az allaspontja szerint jelen megallapodássď kapcsolatosan sérelmet szenvedett féll az

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezIi, a vélelmezett sérelem bekĺjvetkezését kdvet<ĺ

3 (háľom) munkanapon bęliil. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait kcjteles

teljes könien meghatiározni és kezdőiĺatban (továbbiakban: ,,Kezdőirat'') rögzíteru, a

sérelem orvoslásaľa vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett.

7.3. A Kezdőirat kézheméte|ét kĺivető 3 (hĺáľom) munkanapon Ĺelul a másik fel vrĺlasziratban

(továbbiakban: ,,Válaszirat,,) kötelęs összefoglalni a je|zett séľelemmel kapcsolatos,

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagyjavaslat kérdésére is.

Amennyiben a Válasziratot az arurak elkészítésére köteles fél hatáľidőben nem küldi meg

a Kezdőiratot készítő félnek, a Kezdőlratot készíto fel igénye érvényesítésére igénybe

veheti a bírói utat, azBgyeztetés eľedménytelentĺl lezáľtnak minősiil.

7.4. Amennyiben aYźůasziratban írtak szeľint a fél nęm fogadja el teljes körííen a séľelmet

szenvedett fél alláspontjźÍ, igéĺyét vagy javaslatált, Szerződő Felek kötelesek legalább

egy személyes egyeztetést tartani a vitás kéľdésekben, mely személyes egyeztetésről
jegyzők<inyvet kötelesek felverľri. Szsrződő Felek közös döntése alapjan - amelyet

ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkönyvben kĺjtelesek ňgzíteru _ a
személyes egyeztetések tovább folytathatóak2 azaztöbb egyeztetési forduló is tartható.

7.5. Amennyiben a személyes Egyeztetés eredményre nem vezetett - mert Szerzőďo Felek az

igények rendezésében teljes köľiĺen megállapodni nem fudtak vagy valamelyik Szerződő

FéL az Egyeztetésen nem jelent meg és a ľészvétele akadźiyát sem jelezte előzetesen _

bármelýk fel igényével belátása szeľint bíľósághoz foľdulhat, vagy azigényéľvényesítés

más ttĺrvényes útjara léphet.

7 '6. Szerződó Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megállapodássď

kapcsolatos, illetőleg a Felújítási Proglamot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton
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torténő eLbírá|ásfua kikötik Budapesti II. és III. Kertileti Bíróság kizĺĺľólagos
illetékességét.

(8) sZAvATor.oľyrr,aTKoZAToK

PáLyazőjelen megiíllapodas a|źlitźsźxa| is megerősíti, hogy Peůyázatät aPéůyérzati Eljaĺás
felhívása és útmutatoja gondos áttanulmanyozása után, megfontolt mérlegelést és a
tanácsadóivď toľtént egyeztetéseket követően' a szĹikséges műszaki, jogi és egyéb
ismeľetek biľtokában nyťrjtotta be, titkolt fenntaľtrísok vagy kifogások nélkiil, a Felújítási
Program teljes feltételrendszerét elfogađva.

Pźiyáző jelen megállapodás a|ětíré,sá.ľal- kijelenti, hogy Peůyazata benyújtása óta sem
személyes helyzetében sem az Ingatlan állapotában semmilyen olyan ténybeli.vagy jogi
vźitozäs nem tĺjľtént, amely a jelen megallapodasban meghatarozottak megvalósítlásanak
akađaIyátvagygátjátképezné,illetőlegaztveszé|yeztetné.

8.3. Pá|yaző és Vagyonkezelő jelen megállapodás a|áításźya| is kijelenti, hogy az Ingatlannal
való ľendelkezési joga kizárőIag a vagyonkezelésĺe vonatkozó jogszabalyok szerint
korlátozott,.jelen megáIlapodás megkötéséľe szabadon jogosult, a jelen megďlapodásban
foglalt k<jtelezettségek teljesítésére képes, és jelen megállapodásban foglalt rigylet
harmadik személy jogát vagy jogos éľdekét nem sérti.

8.4. Pá|yazójelen megállapodás alźúrásäval is kijelenti, hogy kizárólagos felelősséget véi|a| a

Mriszaki Dokumentáció helyességéért, megvďósíthatóságáért valamlnt azért, hogy a
Felújítási Munkrík harmadik személyjogát vagy jogos érdekét nem séľtik.

8.5. Pźůyaző és Vagyonkezelő kijelentik és szavatolját hogy jelen szerződés ďáírása előtt a
nemzeti köznevelésýĺ| smlő 20II. évICXC toľvény 7ó.$ ľendelkezéseiľe is figyelemmel
külön megallapodásban Vagyonkezelő biztosította Pátyéaónak azt a jogot, amely alapján

PáIyáző azIngat|arÍ a jelen szerződés 5. pontjában íľt feltételek szerint saját maga béľbe

adhatjaMKsz részéte.

8.6. Ptiytnő és Vagyonkezelő jelen megállapodás a|źtírźsé'ľa| is kijelenti, hogy jelen

megállapodás szĺivegének tervezetét az aláíÍást mege|őzoen kellő időben megismerhette

és küiön jogi képviselőjével megkonzultáIta'. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláíľźst
megelőzően értelmene és megértette, a megéi|apodás áltď út rőtt kötelezettségek és

jogok tarta]mát érti és ferntartás vagy kifogás nélkĺil elfogadja' Páiyaző kijelenti, hogy

kĺĺtelezettségeinek teljesítésére maľađéktďanul képes, azokat szerződésszerűen teljesíti,
jogait pedig jóhiszemtĺen gyakorolja. Palyáző kijelenti továbbá, hogy a jelen

8.1,

8.2.
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megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peľen kíviili egyeztetés keretében

tĺjrekszik rendezni.

8.?. PáIyźnő jelen megrállapodás a|áírástxa| kijelenti, hogy megszĹintetésére irĺnyuló vagy

esetlegesen azt eredményező eljarrás hatźiya alatt nem á|I, gazdtůkodtsźú

ťtzetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti,

működése törvényes és jelen megallapodásban vállalt kcitelezettségei teljesítése

korLátozás alá nem esik.

8.8. Pćůyazőjelen megállapodás alźirástnal^ is kijelenti, hogy a Pźt|yźzataĺészeként vagy jelen

megĺállapodás mellékleteként áltďa ĺenđelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz a

kibocsátótó| szćrmazőak és valós taľtalmúak, és az azokban foglďtak jelen megállapodás

ďáírasanak napjan is érvényesek és hatályosak.

8.9. Pá|yaző képviseletében eljari természetes személy jelen megállapodas a|étításäval

egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás a|áítäsźűloz sziikséges képviseleti joggal

minden korlátozás nélktil szabadon renđelkezik, jelen megállapodás megkĺitése során a

Pályaző képviseletében, aPályázó akarata szerint és érdekei szem előtt tartásávaljaľ el.

Pźiyźr;ő képviseletében eljĺáľó teľmészętes személy jelen megállapodĺás a|ttiĺástpa|

egyrittal ezęn kijelentéséért személyes felelősséget vallď, a kijelentés esetleges

valótlanságából eredő kĺĺrok teljes kĺiľú megtérÍtéséľe is kiteľjedően.

8.I0. Pályźu;ó jelen megállapodás a|áirásával kijelenti és szavatolja, hogy az á|talános foľgďmi

adóról szóló 2007. évi C)CXVII. töľvény 88.$ (1) bekezdés b) pontja alapjźtn a 86.$ (1)

bekezdés l) pontja szeľinti ,,az ingatlan (ingatlanľész) béľbeadása, haszonbéľbeadása''

szolgáltatásnyujtást az źitallźnos forgďmi ađő frzetési kdtelezettség vonatkozásźhan

adókötelessé tette, és kötelezettséget vlĺllď, hogy ezen szo|gźlltatatrást adóköteles jogi

he|yzetét jelenszerzőđésteljesidőbelihatźlyaalattfenntartja

(9) VEGYES És zÁnl RENDELKEZIESEK

9.1,. Vagyonkezelő kijelenti, hogy a vagyonkezelésében lévő Ingatlant érintően Petyaző ćtta|

jelen megállapodasban tett kötelezettségvállalásolĺJroą egyéb nýlatkozataihoz, vďamint
je|enszerzódésteljesítéséheztovźtbbifeltételnélkiilhozzäjánil,.

9.2. Szerzód(i Feiek meglĺllapodnak, hogy jelen megállapodásk'lzfuő|agközös megegyezéssel

vagy a jelen megállapodásban meghatálrozott esetekben, szerződésszegésre ďapított

felmondiíssal, illetőleg a jelen megállapodtsban az MKSZ javětra alapított elállási jog

gyakoľlásávď szüntethető meg' Szeĺződő Felek megallapodnak, hogy MKSZ jogosult

jelen szerződéstől egyoldalúan elĺá.llni, ha he|yzeteben vagy köľÍilményeiben olyan

vźitozás kcĺvetkezik be, amelyre tekintettel a Felújítási Pľogľam frnanszitozÁsáľa nem

képes vagy aznemáll szandékában.
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9,3. Szerződo Felek jelen megállapodás módosításara, megszűntetésére, a jelen megállapodás

ďapján vagy azza| kapcsolatosan közlenđő jognyilatkozatoha az írasbeli forma

kizáĺőlagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nýlatkozat ajánlott-tértivevényes úton

történt elkiildés esetén abbarr az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postara adástól

szálĺított ötódik napon' ha a téľtivevény a jelen megállapodásban megjelölt címľől
(cimvá|tozźls bejelentése esetén a bejelentett új címről) ,,nem keľeste'', ,,elkdltözött'',

,,cimzett ismeretleď' vagy 
''nem 

vette át'' jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés

akkor szćtmit kézbesítetftrek, ha a ktildő készüléke az elkiildést sikeľesnek minősíteĺe.
Szeĺzőđó Felek az elekftonikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-téte|

lehetőségét klzĄtű<.

9.4. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződó FeIęk kapcsolattaľtói és azok

elérhetőségei:

9.4.1.MKSZrészérő|: Dľ. Bíró Szabolcs ügyvezető igazgatő, +3ó 30 456 0215

9 . 4 .2. P á|y aző Ész& ő| : dľ. Pesti Iv ett igazgatósági elnök, +3 6 - Í - 4 59.21 09

9.4.3.Vagyonkezelő részéről: dr. Tolnai Maľianna tankerületi igazgatő,+36-I-795-8228

9.5. Jelen megállapodás Szerzódő Felek teljes megállapodását jelenti. Szerződői Felek

barmely koľábbi, a jelen megállapodás táĺgyával kapcsolatos írásbęli vagy szóbeli

nyíIatkozata _ ide nem érľve a Pá|yázati Eljáľás és a Pá|yázat đokumentumaiban tett

nyilatkozatokat_vagy megállapodźsahatźlyátveszti jelen szeĺződés a|ěÁrźsěxal.

Jelen szerződést Szerzodő Felek gondos átolvasasát és köztis éľtelmezést, valamint jogi

képviselőikkel töľtént kiilön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,

jőváhagyőIag írtĺák alá, töľvényes képviselőik útján.

Budapest, 2017. június Budapest,2017. júníus

M agy ar Kézila b da S zöv ets ég

(képv. : Novdk Andrós ĺőtitknĐ

Budapest, 2017. június

Budapest Fővóros WII. keĺiilet Jóuefvóľosi
onkormónyzat

(Mpv.: dr. Sára BotondAttila
alpolgdrmester)

B e Is ő-Pes ti Tan ker iilet
(képv.: dr. Tolnai Mariąnna tąnker,ületi igazgató)
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Pályázati adat|ap
országos tornateremfelújítási program

|. Páĺyázó adatai

1'. Pá|yőzó regisztrációs adatai

Ĺ'1. Apá|yázó *Nezet teĺjes néve Budapest Fóváíos V|l|. keÍ.iĺet Józsefoáros lnkormányzat
1.2. A pá|yázó besro|áŚa önkormányzat
í'3. A pályázó adóíáma 1573s7|5-z4z
1.4. A pályázó bank'ám|asáma 14100309-10213949-01000006
1'5. A pályázó székhe|ye
1.5.1- Megye Budaoest
t'5.2. ĺíánYítószám 1082
1.5.3. Te|ep.i|és 8udapest
1'5.4. Utca. házgám Baross utca 63{7
l'6. Á pá|yázó |eve|ezésĺ ďme
1.6.1. |rányítószám 1082
1.6.2. Telep.i|és Budapest
1.6.3. Utct. házszám Barosś utca 63.67
1.7. Kap6olattartó adatai
1.7.1. Kapcsolattartó neve Bozsik |shrén Péteí
1.7.2' Kapcsoĺattartó b$sztása lntézménymüködtetési veretó
1.7.3. Kapcso|attaÍtó mobiltelefonszáma 06 20 44o 1975
1.7.4. Kapcso|attartó e-mai| cÍme bozsikiroiEk.hu
1.8. sakmal együttműködésben gereptő
teruezet FerencvárosiTo|na club

ll. Pá|Ézat adatai

2. A feĺúiĺtanl kĺvánt |étesítmény adataĺ

2'1. Ĺét€sítmény cĺmodatäi
2-1-1. Me8ye Budapest
2.7-z.|tányítlszáń 1081
2.1.3. Te|epü|és Budapest
2.L4. Utca, házszám ll. János Pá| pápa téÍ 4.
z.1.5. He|yrajzi szám 34694
2.2. LétesÍtmény neve Deák-Diák Á|ta|ános |sko|a
2.3. Létesítmény tulaidonosa Józsefoárosi ÖnkoÍmánYfat
2.4. létesĺtményÍenntartója JGKzrt
2.5. A |étesítményben hítelesĺtett s4bvány
kérilabdapá|ya tatá|ható NEM

3. A feĺújÍtás adatai

sorszám Fe|úiĺtás táwa l Fe|ÚJÍtás típusa 8ecsü|t nettó ár íFtl ÁFA ĺFtl Beśĺilt bÍuttó áÍ ĺFtlI
lp'!!!ya bqĺko|at-fe|ú'ítás-és-cs€ 18 000 o0( 4 860 mr 22 860 00(f )ĺtôző Jltözóhe|yiséłfe|ú|ítása I 000 00( 27000c I 27000r

3 ltözó /ĺzesb|okk fe|úiításe 2 000 00Í 540 00( 2 540 0Ír
4 |ornateíem nôhi| téŕ.|ul|'.'ýÁ h4 1 000 00t 270 00( 1 270oil
5 |ornateíem oelsó fe|úiítás 3 500 00c 945 ooí 4 44SOU
6 tornaterem /i|á8ĺtás és e|ektÍomos há|óf 2 480 00( 669 60t 3 149 60(.oínateÍem

ĺépészeti Íenďszer korszerűsí 1 800 00( 486 00ĺ 22860cŕ
8 iByéb )áĺyaburkolat-fe|úiítás és cse 8 000 00( 2 160 00( 10 160 00r
9

10

1l
72

13

L4

Ĺ5

16

Ĺ7

18

19

20

Osesen I 3? ?80 oonT r n 2n0 600l a7 99060t
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4. Létesítmény he|yzeténe|g á||apotának rłivĺd bemutatása. a felújÍtás szükégessé8ének indok|ása

á|ta|ános iskotában |évó spoÍtpáĺya felújításáÍa a toÍnateÍem jelef,|egi €|haszná|t Pad|ó és fa| buÍkolatánakcseréjére' sze||óztető rendszeí

a toÍnateremhez tartozó öltöz6k és vizesb|okkok felújításáÍa, ny(ijtjuk be pályázatunkat. A toÍnateÍmetje|en|e8 kézi|abda, kosár|abda,

és toína edzésekíe hasznáĺják az isko|ai testneve|és óÍákon tÚ|. A burkolat fe|úiítását követően a|kaĺmas |ehet utánpót|ás bajnoki

lebonyo|ĺtására is.

5. A pályázathoz csato|t me||ék|etek

soEzám Me|lékĺet me8nďezés€ DaÍabgám

1' A|áíÍt e|ózetes nyi|atkozat/nyitatkozatok a spoÍtcé|ú ingat|an tuĺajdonosát/tu|ajdonosait
képviselő szeméĺy Íészéró|, ame|Yben kijelenti, ho8ý a fe|újításhoz történó tu|ajdonosi

1 hozzáJáruĺást a szenődés a|áírásáig a2 MKsz Íende|kefésre bocsáitJa.

A felúiĺtássa| éíintett ingat|an 30 napnál nem Íégebbi tu|aidoni |apjának fö|dhivata| á|taĺ kiadott

2 eÍedeti ĺ,é|dáttyd vdts'y ||.[eles nláŚolata
A rendelkező hatósáB igazo|ása aÍró|. hogY a bejelentésben megielö|t beruházási

3 tevékenységnemépĺtésĺengedé|y.köte|es
Nyi|atkozat az ingat|an tu|ajdonos, vagy a sportszervezet által egy összegben

4 kifizetendő összeg rendeĺkezésre ál|ásáról

A felújítás műszaki taÍtalmának rész|etes kiÍejtese (a pá|yázati kiĺrás 7'5. pontjában

5 meghatározottdokumentumok)
6 A pá|yázati biztosíték befizetését igazoló bizonylat máso|ati pé|dánya

A Magyar Kéziĺabda sztivetsét tagjaként nyi|vántartott sportszervezette| és/vagy az
ingat|an fekvése szerinti te|epü|ésen ta|á|ható oktatási intéfménnyel kötött szakmai

7 megá||apodás hiteles máso|ata.

8 Egyéb

::l
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6. Nyilatkozatok

A|ulĺrott, mint a pátyázó képvise|etére jogosu|t személy a pá|yázó szeruezet nevében az a|ábbiakró| nvi|atkozom:

Ĺ a páĺyázati adat|apon és me||ékleteiben feltüntetett adatok teljs köÍű€t vatódiak és hitet$et az abban tett nyi|atkozatok a
va|óságnak megfeleĺnek;

2. a pályázati kiírás 2. pontjában m€ghatáÍozott feĺtéte|eknek męfele|;
3. a páĺyázat benyújtásánt ecYidejű|eg a pá|yázó vá||a|ja a pátYázati kate8óriához meghatárözott pá|rázati biztosíték meďĺzetésétés

3. l udolllásul veszi, hoBy amennylben az aján|at| kötöttségének |de'|c alatt pá|yázati kéreĺmét visszavonja, tgy az érdekkörében fe|meÍült
okokból e|á|l a szenődéskötéstőĺ, a pá|yázati biztosÍték az MKsz-t i|teti meg;

4. a me8á||apodás ťarta|mát a pályázó megismerte és tudomásul veszi, hogy annak módosításáE csak az MKsz kifeiezett hozzáiáÍu|ása
esetén tn mód, aaa|, hogy a hozzájáru|ás megtagadása nem mentsíti a pályázót ajánlati kötôttséBe a|ó|;
5' a pá|yázat benyújtásának id6pontjában a pá|yázó képvisetóje joBosu|t a pályázó képviseĺetéÍe 6 kiJe|enti, hogy amennyiben

5. re|euáns, testü|eti szervek részéró| a pá|ýizat benyúÍtásához és a je|en nyi|atkozat megtéte|éhez gÚkségs feĺhatalmazássa|
rende|kezi|í a pá|yázat benYúitását jóváhagyták és haÍmadik sfemé|yeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, me|y az á|tala
képvise|tszeNefet Íészérő| megakadáĺyozná EgY báÍmiben kor|átozná a pá|yázat me8valósĺtásá$

6. a pá|yázó yá|la|ja, hogy a kiviteĺezéshez szükséges összś engedéĺyt beszeui és a kivitetezés kezdetére átadja azokat az MKsz, vagya2
M Ksz képvise|6je részére;
a pá|yázó vá||a|ja. hogy'minden oĺyan fettéte|t biztosĺt a fe|újítás te|ies id6tartama a|att, ami €gyéb esetben a beruházó feĺadata |enne

7. (fe|vonu|ási terÜ|et biztosÍtása. vízvételi |ehetőség, áÍamvéte|i lďletđsé& munkateÍület kivite|ezésre a|ka|masá téteĺe' felúiÍťási
teĺület e|őkészítése);

8. 
a pályázó vát|a|ja, hogy az anyagok, gépetr stb' - építési teÍíjletre tóÍtén6 - beszá||ításához szükseges bejánist, útvonalat b.Etosítja;

a pá|yázó vá||aĺja, hogy a fe|újítás he|yszínén, az MKsz á|ta| a vá|la|kozók kivá|asztására iŕányulĺi pályáfási id6szakban va|amennvi, a
kiviteĺezésben részt venni kÍvánó Vá||a|kozónak és szá|Iítonak - eĺőre egygtetett id6pontban - bemutäga a épÍtési terĺi|etet,

9. |smerteti ve|ük mindazon adatokat tényeket, stb., amelyek a kivlteĺefésÍe és az anyagszá||ításra töÍténó m|né| pontosabb
aján|atadáshoz sfĺl|Géges. Lehetóséget biztosĺt Íésrükre a helyszín megismeĺésére, bejárásán, tanu|mányozásán. vá||ätja, hogY o|yän
Íész|etes adatokat ad meg részükre, ame|yek e|ósegítik azt, hogy af MKsz álta| rende|kezésüke bocsátott információk me||ett,
szakmai|ag és pénzütvileg megaIapozott ajánlatot nyúithassanak be a kivitelezésÍe'

a pá|yázó egvüttműködik a kivite|ezőve|, az MKsz képviselőjévet és az MKsz á|taI megbÍzott műszaki e||en6íreI azért' hogy a kivite|ezés
10. a nyertes pá|yázóvel történt eByeztetés után az MKsz á|tal meghatáÍozott idópontban e|kezdődhssen, és zökkenőmentsen k€Íü|jön

végrehajtásra;

a fe|újĺtás kapcsán, az MKsz és a kivitelezést végz6 Váĺlaĺkozó közti vát|a|kozói szen6déshef taÍtozó műszaki tartalmat a kivite|ezés
11' kezdési idópontiában (a teÍü|et műszaki átadásakor) a pá|yázó megismeri, és az abban fog|a|takat e|fogadja, segíti annak

megvalósulását.

a pályázó tudomásu| vesfi, hogy az MKsz az e|óző pontban em|ített sfer.ódésben meghatározott megvatósított fe|újítás átadását
követó egy év múlva, Eamnciá|is bejáÍásrä híVja a szeződést atákó kivite|efót" ame|ynek során a pá|yázó közremŕĺködik az e|járásban.
A pá|yázó és a kivite|ező kózösen me8vifsgá|iák a fe|újítás á||apotát, jegrzőkőnwet vesznek fe| a garanciá|is hibákról (amennyiben
Iesznek}. A jegyzókönyYben rögzítik a kiiavÍtandó hibákat és a iavÍtás elvégzésére közösen meghatároznak egy időpontot, va8y rôgzítik.
ho8y ninGenek geranciá|is hibák. AmennYiben ô hibákat a kivite|ezó hatáÍidőre és hiánYta|änut kÜavította, va8y nem vottak hibák, a
jegFőkönwben rótzítik ezt a tényt, és a |egyzők<inyv egy pé|dányát átadják az MKsz képvise|ôje részéÍe.
a pá|yázó tudomásu| veszi azt, hogy a kiviteĺezés műszaki tarta|mához és köttségéhez kapcso|ódó információkról aZ MKsz nem kötetes
rész|etesebb tájékoztatást biztosítani anná|, mint ami a pályázati útmutatóban, a Vá|ĺa|kozóval kötött szen6désben és annak
me||ékIetelben o|Vesható;

a pá|yázó vá||a|ja, hogy nyert€s pá|yázat esetén, a szeÍzódéskôtés fe|téte|eként egy összegben kififetésre kerü| az együttmt]ködési
m€gá||aFDdás mel|ékletében methatározott .jsszeł3Üyo-a, ame|y a beruházás tény|eges bruttó összegének 3o%-a. Ezt az össfeget a
pá|yázó 8 napon be|üĺ átuta|ás útián tel,esÍti az MKsz részére. A pálYázati bhtosítékként m€gfizetett díi ebbe az összegbe beszámít;
ha a tényleges kivitelaési áÍ magasabb, mint a pá|yázat benyjjtásakoÍ megismert becsütt kö|tség 11o%-a, ałkor páĺyázó e|á||hat az
MKsz á|tal kötendó etyüttmúködésĺ me8á|lepodá5 a|áírásátó|. Jogosu|t továbbá az elát|ásÍa, amennyiben a pá|yázó az MRsz á|taI kéÍL
vagyonkeze|ói hozzájáru|ó nYi|atkozatot 30 napon b€lÜ| a vagyonkezelô hivata|os döntése m|att nem bocsájtja rende|kerésĺe.
AmennYiben bármilyen más ok miatt, vagy indoktás nétkü| áĺ| el a pá|yázó az MKsz á|ta| kötendó együttműkfuési megá|lapodás
a|áírásátóL akkoÍ tudomásuI veszi. hogy a pá|yázat benyúitá5át követő z naptáÍ| évben az MKsz kizáÍhatia az á|tala meBhiÍdetett

a pá|yázó tudomásu| veszĺ, hogy szeuődésktitési kł'telezettség ttrheti. Amennyiben a ęenódéskötési kötelezettségnek a te|ies
beíoházási költsé8 megismerését követ6 15 munkanapon be|iil nem tesz eleget a páĺyázó tgy a 14. pontban me8határozott összeBét
30 napon belĺiĺ nem uta|ja át az MKsz a pá|yázatot vĺsszalépettnek tekintheti, és 2 évre kizárhatja az MKsz áltat kiírásra kerülő késóbbi
pá|yázatďbó| va|amint nem fiZeti visga a pá|yáző á|la|?áI!ázati BiztosÍtékként megÍizetett összeget.

a fej|sztésse| érintett intat|an tq|ajdonosa nem a Ma8yaÍÁl|am.

15.
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Jĺózsefu áľosi Gazdálkodási Kłizpo nt Zrt.

Név : DeakDifüAltalĺínos Iskola

Cím : 1081 Budapest,II. Jlános Pál pápa Kelt: 2017 év 01 hó 05 nap
tér 4.

A mrmka leírása: Kiiltéri pĺflya sportburkolatának felújítrása.

III. em. tonraterem padlóburkolatanak felujít.ása. Toľnateľem festése.
Tomaterem ámyékolástechnikájĺłnak és szellőzőrendszererének felújítása.
III. em. tornaszoba padlóburkolatanak felúj ítása. Tornaszoba festése.

Ktlltségvetés főösszesítő

Megnevezés AnyagköItség Díjkoltség

1. Építmény közvetlen költsége 9.949.238 10.236.375

1.1 Közvetlen tjnkĺjltség cisszesen 9.949.f38 10.236.375

2.I AsŁvetítési alap
2.2 Afa 27.00%

20.185.613
5.450.r 16

3. Amunkaaľa 25.635.729

AláiÍas ,l,ĺ
L9,-,



Munkanem összesítő

Munkanem szźtmaés megnevezése Anyagköltség Díjköltség

2T
42
44
47
7T
83
92

Iľtás, frld- és sziktamunka
Hideg- és melegbuĺkolatok készítése, ďjzat előkészítés
Fa- és miíanyag szęrkezet elhelyezése
Feltiletképzés
Elektromosenergia-e11át:ás, villanyszerelés
Szel1őztetőberendezések
Szabadidő és spoľtlétesítmények

478.s38
6.7f2.529

550.000
L.066.071

34.s00
75.000

1.022.600

273.600
6.243.668

478.000
f.323.835

14.752
48.760

853.760

I. Fejezet munkanemei összesen 9.949.238 10.236.37s

,},,ĺ

tĄ3



Feiezet tisszęsítő

Íejezetmegnevezése Anyagköltség Díjköltség

III. em- tornaferem
III. em. kistornateľem
Udvaľi pálya
Egyéb tételek

4.452.f82
1.s32.838
3.882.ő08

81.s10

4.714.807
1.s42.960
3.901.808

76.800

Fejezetek 1-97 munkanemei összesen 9.949.238 10.236.375

},,ĺ



III. em. toľnaterem 1. oldal

Ssz. Tételszám
TéteIkiíľás

Egységľe jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

l 2,ĺ.0t1.11.6 (26) oN
Epítési t<jrmelék konténeľes elszállítása. leraklísa.
lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3.es konténerbe

ldb
21-01l-ĺ2 Q9)
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe ľakiĺsa,
kézi erővel, önĺá.lIó munka esetén elszímolva.
konténer szállítĺás nélktit

8m3

42-000-3.1.1(9)
F a., hézagmentes miianyag- és szőnyegbuľkolatok bontĺĺsa,
fapadló burkolatok, laminált parketta sportbwkolat bontasa

201 m2 0 1.600

42-000-6.2 (39) ON
Egyéb bontások,
ragasztottpadlóburkollataljzatźnakportalanítása,
a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása,
maratása, felkaparĺísa

201 mf

42-04Ĺ-3.2.2. 1-031 104s (70) oN
Megl évő a|j zat kle gyenlítése,
ragasztott parketta, vďamint rugalľnas buľkolat a|á' (nagy
igénybevétel)
ragasztőv aL szennyezett betonalj zat (cementesztrich) felulet
előkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Extrém a|jzatkiegyenlítő + MUREXIN D4
tapadóhíd

201 m2

42-041.3.2.2.2-031Ĺ048(71)oN Ajántotttétel!
Me gl évő a|jzat kiegyenlítése,
r agasztott parketta" vďamint nrgďmas burkolat aLá (nagy
igénybevétel)
rugasz;tőva|szemyezettbetonaljzat(cementeszfu ich)feliilet
előkészítése,
többlet minden l mm vastagságban
MURĐilN NE 30 Exfuém aljzatkiegyenlítő

81.510

1.54ĺ 1.792

81.510

10.050

309.741

I 9.600

50 r.088

201 m2 445 896 89.445 180.09ó

321.600

218.688

360.192



III. em. toľnaterem 2. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységľe jutó fiIUT.) Á tétel áľa łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Ányag Munkadíj

7 42-042-L2.1-0314s0s(98)
PVC-sportburkolat fektetésę szabványos, kiegyenlített a\jzatĺą
habosított, heteľogén PVC-lemezbőI (ľagasztó aÍryagkĺilĺĺn
tételben kiírva)
füaboflex Gymfit 50 Sport PVC buľkolat, 5 mm vastag

201 m2 7.500 4.500 1.S07.S00 904.500

I 42-042-12.9-0311078
Spoľtburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített a|jzatta,
ajánlott rugasúő PVC-sportburkolat fęktetéséhez
(arugasztás ideje a brľkolási tételeknél szerepel)

20L mf 1.350 0 Z7I.3S0 0

9 42-042-31.1.6 (130) ON
Lábazat kiďakíüása,
PVC-burkolatból,
ráültetett lźlb azat készítés e saj át anyagábóI, PVC-szegő lécb e
brijtatva

72 m 1.250 640 90.000 46.080

10 44-006-s-0210005(4)
Fa lamellás árnyékoló rendszer szerelése,
Fenyő, 5 m fe|ett

t0 mf 55.000 47.800 SS0.000 478.000

ĺ'1 47-000-t.2|,.4.1.2-0417972 (5s)
Belső festéseknél feltilet előkészítése, részmunkiík;
glettelés,
diszperziós kötĺ1anyagú glettel,
vakolt felületen,
tagolt fehileten
SAKRET DG-03 Diszperziós glett
(Falak és mennyezet kétszeri glettelés' csiszolás. BM:6'59m,
gurulós áIvanyról)

1.200 m2 461 448 SS3.200 537.600

Í2 47-0t0-2.1.2.0417863 (8)
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelĺiletek
tapadĺásközvetítő alapozása,
vizes.diszp erztős alcril brízisri alapozőva|,
tagolt felületen
SAKRET GRW/GRF Nemesvakolatalapoző - fehér, színes

600 m2 190 53S il4.000 321.000

J,,ľ
'06



III. em. tornaterem 3. oldal

Ssz. Tételszám
TéteIkiírás

Egységľe jutĺó (ÍIUF) A tétel áľa łĺsszesen (IIUT)
Anyag Munkadíj Anyag Munkađíj

t3 47-011-s.1.2.2 (79)
olajfestések,
ólommentes olaj kötóanyagú' fehér vagy színes fďfestékkel,
ásvlínyi alapfeltileten,
két rétegben,
tagolt sima felületen
(3m magasságig)

ĺ23 m2 .300 736 36.900 90.528

14 47-011.Ĺs.1.1.2.0151171 (91)
Díszperziós festés
műanyag b énistl vizes-disąperziós
fehér vagy gy ánlag színęzett festékkel,
új vagy régi lekapaľt, előkészített ďapfelületen,
vakolatoh, két rétegben,
tagolt sinra felületen
Héra diszperziós belsĺĺ falfesték, fehér, EAN: 59950 6|9991118

477 m2 199 79t 94.923 377.307

15 K47-011-41.t
Pályavonal azások felfestése beltéri használatu pálya esetén
(kézilab da, ko sĺírl ab da)

1 ktg 0 ZtS.000 0 ZtS.000

1.6 71-000-r
Vezetékek, kábelek és szeľelvények bonüísa;
Ventilátor bontĺása

I db 0 6.400 0 6.400

r7 7t-006-3.t (7)
Biztonsági- és kulcsos kapcsolók,
Kulcsos (zarhatő) kapcsolók elhelyezése szerelolapra vagy
ajtőra
Venti látor tátpellátása

1 đb 2.500 6.816 2.500 6.816

18 71412-3 (9) ON
Motorbekötés ellenőľzése háromszori próbával

I db 8.000 256 8.000 256

19 7Í.013.9 (34)
Erintésvédelmi mérés és jegyzíkönyv készítése

2 mp* 12.000 640 24.000 1.280

20 83-006-3.1.1(7s)
Axiĺílis és felaxiális ventilátor elhelyezése,
falľa szerelhető axiĺíl ventilátoľ,
jĺáľókerék-áfonérő: 3 55 mm-ig

I db 75.000 48.760 75.000 48.760

ft. n

Ęil","t+



III. em. toľnaterem 4. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (IIUT)
Anyag Munkadíj

Atéte| áľa łĺsszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

2l

22

92-002-L0r. 6-0 1 553 92 (45)
Torna eszközök leszerelése,
beltéri
Bordásfal m.:650x1 00x2400 mm,

28 db

92-002-101 6-0155393
Toma eszközök felszeręlése,
beltéri
Bordrásfal m. : 650x 1 00x2400 mm.

28 db 600 6.400

23 92-021-2.1.t
Tornaszoba ütéscsillapító falburkolat kialakítłása,
1 5mm vtg. vĺászonbetétes erősítésií gumilemez ľagasz&ísos
ľögzítésse1
(3m magasságig)

60 m2

16.800600

11.500

6.400

5.760

ĺ6.800

690.000

Ĺ79.200

179.200

345.600

Fejezet 0l-97 munkanemei ässzesen: 4.45f.282 4.714.807

JtJ
L&



III. em. kistoľnateľem 5. oldal

Ssz. Tételszám
TéteIkiírás

Egységľe jutó (IIUF)
Anyag Munkadíj

.Ą tétel ára iisszesen (IIUF)
Anyag Munkadíj

I 21-011-11.6
Építési töľmelék konténeres e|száLLítása,lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe

ldb 81.510

2Í-011-t2
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakiĺsa,
kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva.
konténer szrállítas nélkĺil

8m3

42-000-3.1.1
F a-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontrĺsa,
fapadló burkolatok, laminált parketta sportburkolat bontasa

80 m2 0 1.600

42-000-6.2
Egyéb bontások,
ra5asztottpadlóburkollata|jzatźnakportalanítása,
a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítĺĺsą
maratása, felkapaľĺísa

80 m2

0 9.600

50 1.088

81.510

123.280

76.800

128.000

87.040

143.360

71.680

4.000

42-0 4 t-3.2.2. r -03 t 1048
Me glévő a|jzat kiegyenlíté s e,
r agasztott paľketta, valamint rugalmas bwkolat a|á (nagy
igénybevétel)
ragasztőv aI szenny ezett betonalj zat (cementesztrich) feltilet
eIőkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Extrém aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4
tapadóhíd

80 m2 1.541 1.792

42-04Ĺ.3.2.2.2-0311048 Ajánlotttétel!
Meglévő a|j zat klegyenlítése,
ragasztottparkettą vďamint rugďmas buľkolat ďá (nagy
igénybevétel)
r agasztóv a| szennyezett betona|jzat (cementeszhich) fetület
előkészítése,
többlet mindęn l mm vastags:ágban
MUREXIN NE 30 Exhém ďjzatkiegyenlítő

tu
Ł3

,

80 m2 445 896 35.600



III. em. kistornaterem 6. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységľe jutó (ÍIUF) Á tétel őra łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Ányag Munkadíj

7 42-042-12.1-0314505
PVC-spoľtburkolat fektetése szabvĺínyos, kiegyenlített aIjzatra,
habosított, heterogén PVC-lem ezb(5I (tagasztő arly ag ktilön
tételben kiírva)
Gľaboflex Gymfit 50 Spoľt PVC brľkolat, 5 mm vastag

80 m2 7.500 4.500 600.000 360.000

8 42-042-12.9-0311078
Spoľtburkolat fektętése szabvĺínyos, kiegyenlített aljzatĺa,
ajánlott ragasztő PVC-sportburkolat fektetéséhez
(aragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)

80 m2 1.350 0 108.000 0

9 42-042-31.1.6
Lábazat kiďakítása"
PVC-buľkolatból'
ráültetettlábazatkészítésesajátanyagétból,PVC-szegőlécbe
bújtatva

40 m 1.250 640 50.000 25.600

t0 47-000-1.21.4.1.2-0417972 (55)
B el ső festéseknél felĺilet előkészítése, részmunkĺík;
glettelés,
diszperziós köto anyagú glettel,
vakolt felületen,
tago|t felületen
SAKRET DG-03 Diszpeľziós glett
(A fďak és mennyezet kétszeri glettelése, csiszolás, BM:3,94m)

400 m2 461 448 184.400 Í79.200

11 47-010-2.1.f-04r7863 (8)
Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek
tapadáskö zv etíto a|apo zás a,
vizes-diszperziós alail bĺŁisú alapozőval,
tagolt feltilęten
SAKRET GRWGRF Nemesvako|at a|apoző - fehér, színes

200 m2 190 480 38.000 96.000

12 47-011-s.1.2.2 (79)
olajfestések,
ólommentes olaj ktĺtőanyagú, fehéľ vagy színes falfestékkel,
ásvĺíný ďapfeliileten,
két rétegben,
tagolt sima felületen
(2m magasságĐ

48 m2 300 736 t4:400 ss.3ZB

$o



III. em. kistoľnateľem 7. olđal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységľe jutĺó (HUT)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen firUF)Anyag Munkadíj

13 47-011-1s.1.1.2-01s1171 (91)
Diszperziós festés
műanyag brízisú vizcs.diszpeuiós
fehér vagy gyán|ag színezett festékkel'
tij vagy régi lekapaľt, előkészített ďapfelületen,. vakolaton,kétrétegben,
tagolt sima felületen
Héra điszpeľziós belső fďfesték, fehéą EAN: 599506L9ggIL8

152 m2 199 736

14 K47-011-41.1
P:ĺlyavonal azćsok felfestése beltéri használatűpĺálya esetén

thg 0 150.000

15 92-021-2.1.1.2
Tornaszoba ütéscsillapító falburkolat kialakítĺísa,
15mm vtg. vászonbetétes erősítésű gumilemez ľagasztásos
rögzítéssel

1r.s00 5.760

30.248

299.000

111.872

150.000

149.76026 m2

Fejezet 01-97 munkanemei összesen: 1.s32.838 1.542.960

3t



Udvari pálya 8. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen (IIUF.)
Anyag Munkadíj

1 2ĺ-011-11.6
Építési töľmelék konténęres e|száJ|ítźsa, lerakĺása,
lerakóhelyi díjjď'
8,0 m3-es konténerbe

3db 78.000

21-011-12
Mrrnkahelyi depóniából építési töľmelék konténeľbe ľakrísą
kézi eľővel, önálló munka esetén elsziímolva,
konténer szźilítás nélktil

24 m3

42-000-3.4 (14) ON
F a-, hézagmentes műanyag- és szĺinyegburkoIatok bontása,
gumilemez vagy PVC brľkolat tekeľcsből,
lapokból vagy lépcsőn betétként

353 m2 0 I.024

42-000-6.2
Egyéb bontások,
ragasztottpadlóburko|ata|jzaÍánakportalanítása,
a maradék ragasztőszer oldószeľes eltávolítása,
matatása, felkaparása

353 m2

42-0 41-3.2.2.1-03 1 1048
Meglévő aljzat kiegyenĺítése,
ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat a|á(nagy
igénybevétel)
rugasztőva|szenrlyezettbetonaljzat(cementesztrich)felület
előkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Extrém aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4
tapadóhíd

353 m2 L.541

42-o 41 -3.2.2.2-031Í0 48
Meglévő alj zat kiegyenlítése,
ragasztott paľkettą valamint rugalmas burkolat alá (nagy
igénybevétel)
ragasztőva|szenĺyezettbetonaLjzat(cementesztrich)feltilet
előkészítése,
többlet minden 1 mm vastagságban
MURĐilN NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő

0 1.800

50 1.088

1.792

234.000

17.650

543.973

43.200

361.472

384.064

632.576

0

0

316.288

"l..ý
sĐ

353 m2 44s 896 157.085



Udvari pá|ya 9. oldal

]i

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységľe jutó (HUF) A tétel ára łĺsszesen (HUF)
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

7 42-042-12.9-0311078 (187)
Sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlítetÍ a|jzata,
SW vízzĺíró spoľtbuľkolat kialakíüísa: 1Omnr vastag
gumigranulátum és poliuľetĺán keverékrí alapréteg spoľtburkolat
fekÍetése

353 m2 3.800 0 1.341.400 0

8 R42-042-12.1-0314s0s (98)
Sportburkolat fedőréteg burkolás 5mm vastagságú öntertilő
poliuretrín ľéteg' kertil, kötés közben EPDM őrlettel beszorva-

353 m2 4.500 5.536 1.588.500 1.954.208

9 K47-0tt-41.1
Pályavonalazźsokfelfestése(kézilabda,kosárlabda)

1 ktg 0 2ĺ0.000 0 210.000

Fejezet 0t-97 munkanemei összesen: 3.882.608 3.901.808
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Egyéb tételek 10. oldal
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Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységľe jutó (HUr.)
Anyag Munkadíj

A tétel áľa łisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

|, 2.1-01ĺ-11.6 (26) oN
Epítési t<jrmelék konténeres elsziállítása, leľakĺásą
Ierakólrelyi díjjal'
8'0 m3-es konténerbe

ldb
2 21-011-12 (29) ON

81.510 81.510

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,
kézi erővel, ĺĺnrílló munka esetén elszámolva,
konténer szállítrás nélkĺil

8m3 0 9.600 76.800

Fejezet 01-97 munkanemeĺ iisszesen: 81.510 76.800
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2. melléklet

MEGltLLAPoDÁS

Amely létrejött

egyrészról: a MAGYAR wÍlzĺĺĺsDA SZovETsÉG (székhelye: 1087 Budapest

Könyves Kálmán L<rt.76..; nyilvrántartó bíróság neve: Főviírosi Törvényszék;

nyi|vtntartźtsi száma: 0i-07-0000019; képviseletében eljar: Novak András

fótitkĺáł továbbiakban:,,MKSZ'');

a Buđapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat (sze|łle|y: 1082

Budapest, Baross utca 63.67..; törzskönyvi azonosító szźlm: 735715;

képviseletében eljar: dr. Sara Botond Attila; ađőszáma.. |5735715-2-4f

to vábbiakb arr.,,P á|y áző'' )

és

a Belső-Pesti TankeľĹileti Ktĺzpont (székhelye: 107l Budapest, Danrjanicir utca

o.; ÁHr azonosítója: 36lt340 adőszáma.. l5835011.f-42; képviseletében eljáľ:

d r. To lnai Mari anna; továbbiakban:,,Va gyon ke ze|ő,, )

másrészrő|

(MKSZ, Pćůyźĺ;o és Vagyonkezelő egyĺ.ittes ernlítéstik esetén továbbiakball ,,Szerződő Felek'')

köz<jtt a mai napon, az a|ábbí feltételekkel:

Elozlrrérryek:

Az MKSZ tornaterem./toľnacsarnok felújítási pľogramot tlĺmogató nyi|t pźtlyćuatot hirdetett meg. A
páLyázat meghiľdetésének konkrét célja a leromlott állapotba keriilt, kéziIabđázttsra alkalmas

toľnateľmek koľszeľűsítése, és ezěł|ta| a kézitabda utánpótlásĺrevelés infrastľukturális feltételeinek

javítása, a sportág t<imegesítésének elősegítése éľdekében. A program osszhangban vaľ az MKSZ

lrosszĺt tár,ťt stľatégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány-csapatspott támogatas rendszeľében, az

MKSZ 20:.6120|7-es tánrogatási időszakra vonatkozó spoľtágfejlesztési pľogľamja keľetéberr keľĹĺl

nregvalósításľa a látvárry-csapatspoľt tánrogatását biaosító támogatási igazolás kiállításáľóI,

fellraszná1ásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

szabá|yairől szóló I07l20I1' ryr. 30.) Koľm. rendelet szabźiyaírafigyelemmel.

(1) BEVEZEToRBľĺDBLKEZÉSEK

1.1. Szeruődő Feiek elöljĺáľőbanrcgzítik, hogy MKSZ nyilvános páLyázati felhívást tettkozzé

tornatermek és tornacsarnokok felújÍtásanak tátĺogatása tfugyában (továbbiakban:

,,Felújítási Pľogram'') ,,PáIyázatí felhívás és útľnutató a Magyu Kézi|abda Szcivetség

oľszágos Tornaterem Felújítási Programjahoz 20t6.20I7,' megnevezéssel

(továbbiakban: ,,PályázltiB;Iljő.ľáls"). A Pá|yázatí Eljaĺásban Pä|yőn érvényes, azaz a

felhívasbarr meghatátozott feltételrendszeľnek megfelelő, és eređményes' azaz azMKSZ

źtta| meghatáĺozott bíralati szempontrendszer szerint tamogatandónak minősített

'^ďť



páIyázatot (továbbiakban: ,,Pá|yázat,,) nytĄtott be, mely Pttlryźuat teljes terjedelméberr

jelen megállapodás 1. számu, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

I.f. Szerzođő Felek rogzítik továbbĄ hogy Pałyaző PźiyźrLata szerint a Felújítási Program

keretében felújíttatni kívánt ingatlan (továbbiakban: ,,Ingatlan'') azonosító adatđ az

alábbiak: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 25-31. (helyrajzi szám: 38603/I). Szerzodo

Felek rögzítik, hogy a TAKARNET háLőzati rendszeren keľesztül Pá|yźuő áItaI

beszerzett,2017. 05.23. napon kiállított, hiteles tulajdoni lap masolattal igazoltan az

Ingatlan Pá|yźzć: kizarólagos, azaz |lL arányú tulajdonában és Vagyonkezelo

vagyonkezelésében áll. A tulajdoni lap jelen megállapodás 2. sztlmli, elválaszthatat|an

mellékletét képezi-

l.3. Szęrzodó Felek megallapodnak, hogy a Pźiyazat érvényességére és eredményességére

tekintettel a Pállytuat szerint felújítási munkálatok elvégzésére, a felújítási munka

eľedményeként bekövetkezo gazdagodás megtéľítésére, a vagyongyarapodas

áľ;nýlźľ:ására illetőleg az ingatlan hasznosításaľa valamint az egyéb járulékos kéľđések

ľendezéséľe egymással jelen nregállapodást kötik.

I.4. Szerződo Felek ľtĺgzítik, lrogy közös értelmezésük és megállapodásuk szerint jelen

szeľzőcĺés a 2013. évi V. törvény 5:68.$ (2) bekezdése szerinti, hozzáépítésnek nenr

minősülo építési munkákľa és a munkák eredményeként bekövetkező gazdagodás

megtéľítéséľe vonatkozó megállapodás. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szeľzodés

szeľinti munkák jellegt'iknél fogva az Ingat|anon közös ttrlajclont nem keletkeztetnek,

f,lgyelerrrmel a PK. 7. szániú ĺillásfoglalás III. pontjábul rogzítettekľe is, mely szeľirrt:

',Nem lehet bármifele építési munkát kĺjzös tulajdon keletkezését eredményező

bővítésnek, hozzáépítésnek, átépítésnek tekinteni. Nem eređményezhet közös tulajdont

az éptilet szelkezetét nem éľintő karbantaÉási, korszerĹĺsítési, felújításí vagy más építési

munka elvégzése, mégpedig akkor sem, ha esetleg ezźital- az épĺJ,let beosztása módosul

(p1. aitóátlielyezés).'' Mindezekľe tekintettel Szeľzőđő Felek rögzítik, hogy MKSZ{ a

jelen szerződés szeľinti murkák alapján tulajdonjogi igény nem illeti meg, ugyanakkoľ

Szeľződő Felek kölcscjnösen elismerik viszont, lrogy a munkák eredményekérrt

bekövetkező gazdagodást aPáiytnó, mint azIngat|an tulajdonosa megtéríteni köteles a

je|enszerzódésben foglalt szabályok és Ptk. 5.68.$ Q)bekezđés szabźiyaí szerint.

@ A FELUJÍTÁSI MUNIĹ\K

2.|. Szęrzóđő Felek rögzítik' hogy Palyázćl Pźiyázata mellékleteként az MKSZ szémfua

benyújtotta _ többek között _ az Íngatlan igényelt felújíĺása múszaki tartalmĺĺnak

meghatźrozásaként az a|ábbí elemekből álló miĺszaki dokumentácíőt (az elemek

egyĺittesen továbbiakban: ,,Mĺĺszaki Dokumentáció''): a szakkivitelező vagy tervezo

źúta| az építőipaľi normaľendszereknek megfelelően elkészített szakágankénti tételes,

źrazottkdltségvetést, amely ďapjan az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi

egységei és egységráľai megállapíthatóak (továbbiakban: ,,KłiltségÚeľv''); a fetújítandó

,-. t. ĺ2ĺI3 Il^ I
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Ingatlan méretekkel ellátott a|aprajzát és metszetét, amelyen a felújítandó terület
megjelĺĺlésre kenilt (továbbiakban: ,,lĺ|lprajz''); a nettó alapterületet ismertető
helyiséglistat a felujítandó helyiségekről (továbbiakban: ,,Helyiséglista''); a felújítási
munkákat ismertető mríszaki leírást (továbbiakban: ,,Műszaki Leírás'') és a
fotódokumentációt (továbbiakban: ,,Fotóĺ|okrrmentáció'). A Miiszaki Dokumentiíció a
PáIyázat részeként jelen megállapodás 1. sziímú, elválaszthatatlan mellékletének részét
képezi.

2.2. Pá|yźző kijelenti, hogy a Mtĺszaki Dokumentációt szakértelemmel és gyakorlattď

rendelkező szakember bevonásával állította össze, az abbaĺ foglaltak helyességéért és

megvalósíthatóságáért helytáll.

2.3. PáLyazó kijelentí és szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentációban meghatáľozott

felújítĺási munkĺík (továbbiakban: ,,Felújítási Munkák'') nem építési engedély k<jtelesek

valamint építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszeru bejelentéshez nem
kötöttek. Szeruődó Felek rögzítik, hogy ezen álláspontja igazolásaként Pá|yáző a

Pá|yénat rnellékleteként csatolta a *** hatóság által **t napján kiállított hatósági

igazolvány eľedeti péIdállyát. Pá|yáző tudonrásul veszi, hogy a Pá|yázathoz csatolt
hatósági igazo|vtny tényétol fiiggetlenül minden olyan kaľért korlátozás néIküI felel,
amely abból eľed, hogy bármely hatóság _ a Pá|yźuő jelen pontban tett kijelerrtésével

szemben - esetlegesen azt állapítja meg, hogy a Felújítĺási Munkak építési engedély

kötelesek.

Szeľzodő Felek ľögzítik, lrogy a Koltségteľvet jelen rrregáIlapod ás aláírásátmegelőzően
MKSZ szakértők bevonásával feltĺlvizsgálta és megallapította, hogy a Felújítási Munkák
a Költségteľvben szereplő 39 366 000,- Ft (azaz haľminckilencmillió-
|láromszáz|latvanhatezer foľirit) +f7% ÁFAĺisszeg lrelyett 52921' 34g,. Ft (azaz

<jtvenkétnrillió-kilencszázhuszonegyezeľ.háľom sztnnegyvenkilenc foľint) ł27o/o Áre
összegiĺ felújítási kÖltség (tor'ábbiakban: ,,Felújítási Kiiltség,,) váI|a|ása ellenéberr

valósítlratóak meg. A Felújítási Kciltségek ľészletezését az egyes költségncnrekre,

mennyiségekľe, anyag- és díjköltségre is kiterjedően a jelen megállapodás 3. számú,

elválaszthatatlan mel lék|ete tartalmazza.

Pá|yáző elismeri, hogy a Felújítási Költség összegét MKSZ vele jelen megáIlapodás

aláitását megelőzően, olyan kellő időben közölte, hogy a Felújítasi Költség

megalapozottságáról, a Költségterv és a Felújítási Költség közötti eltérés

szĹikségességéről szakértő tanácsadók bevonĺísával maga is meg tudott győződru.

Minderľe tekintettel PáIyźuó és Vagyonkezelő jelen megállapodés alźútásénal feltétel,

kifogás va1y fenntarfuĺs nélkĺil és visszavonhatatlanul elfogadja a Miĺszaki
Dokumentációban meg]latározott Felújítási lvíunkák teljes költségeként a Felújítási

Költségeket, szemben az źita|a megj elölt KöItségterwel.

f.4.

2.5.

3/13J'ĄJ
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f.6. PáIyázô jelen megállapođásban írt kötelezettségei marađéktalan és szeruődésszerű

teljesítése esetére MKSZ kĺitelezettséget vállal, hogy a Felújítási Munkákat a Felújítási

Pľogram keretében, a jelen megállapodásban rész|etezettek szerint a gazdagodźs

megtéľítési igény fenntartása mellett, de saját köItségére, vźl|Ia|koző bevonásával,

szakszertien elvégzi.

f .7 . PáLyźuő és Vagyonkezelő jelen megallapodás aláirásźlvalbozzćtjárulásźt adja ahhoz, hogy

MKSZ a Felujítasi Munkákat a jelen megállapodásban meghatátozott feltétęlek mellett,

vál|a|kozőbevonasávďszakszeríĺęnelvégezze.

2.8. MKSZ fenntaľtja a jogot, hogy a Miíszaki Dokumentációban meghatáĺozott műszaki

tarta\mat a PáIyaző és Vagyonkezelő egyidejrĺ értesítése mellett inđokolt esetberr, a

felhasználásra kerüló anyagok jellemzői illetőleg az alkalmazott technológia

vonatkozásában megváltoztassa, az'za|, hogy ez a mtĺszakitartalom-változás a Felújítási

Kö lts é g ek j elen me gál lap o dásban ń gzített ö s sze gét nem mó do s íÍhatj a.

(3) A FELÚJÍTÁ5I MUNKÁK ELvŕlGZŕlsÉNEK RÉ5ZLETSZABALYAI

3.l. Szerzođő Felek jelen megállapodás teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség

követelményének megfelelően k<ĺlcsönöserr együttműködve k<jtelesek eljárni.

3.2. Pá|yaző az Ingatĺant, nrint munkaterületet a Felújítási Munkak elvégzésére alkalmas

állapotban köteles MKSZ. illetőleg az érdekköľében eljáró vállalkozó bińokába bocsátani

legkésőbb 20|7 . 06. i 6. rrapjan, jegyzokönyv felvétele mellett.

MKSZ, illetőleg az érdekköľében eljáľó vallalkozó a munkateľiilet szabályos átađás-

átvételét kovetően kĺĺteles a Felújítási Munkákat a lehető legľövidebb időn belül

megkezdeni, és a szakszetű munkavégzésbez szükséges idő alatt befejezni

(továbbiakban: ,,Teljesítési Hatáľidő'). A Felújítási Munkák befejezésének teľr,ezett

Teljesítési Hataľideje: 145 nap. Abban a lleln várt esetben, ha a munkateľületet Pá|yázo

késedelemrnel adja MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljaľó vállďkozó birtokába, a

Teljesítési Hataridő annyi nappď meghosszabbodik, ahány nap késedelemmel ađta ált a

munkaterül etet a P źůy ánő .

Szeruőđő Felek a felľeértések elkerülése érdekében kifejezetten ĺögzítik, hogy a

Teljesítési Hataľidő kizárćiag tęrvezett. MKSZ, illetőleg az érdekkĺjrében eljaró

vźi1a|koző jogosult a Felújítási Munkakat a Teljesítési Hataľidő |ejártźú megelőzően,

vagy aztlegfeljebb 5 nappal később befejezrri, ezis szntződésszeriĺ teljesítésnek minőstĺl.

Szevodő Felek r.ögzítik továbbĄ lrogy a Műszaki Dokumentació esetleges módosulása

esetén a Teljesítési Haĺĺridő is változhat.

Pźtyázó köteles a Miĺszaki Dokumentációhoz kapcsolódó illetőleg a Felújítási Munkák

szakszęru elvégzéséhez egyébként szĺikséges infoimációt kellő időben az MKSZ,

ą.J.J.
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illetőleg az érdekkörében eijłĺró vállalkozó ľenđelkezésére bocsátani, valamint

teljesítésben az IvÍKSZ-t, illetőleg az érdekkörében eljaľó vállalkozót egyebekben

minden lehetséges és elvarható módon segíteni.

3.6. PźrLyáző saját kriltségén kĺiteles gondoskodni anól, hogy az Ingatlanban a Felújítĺási

Munkak elvégzéséhez szükséges k<izmiívek a munkavégzés teljes időtartama alatt

MKSZ, illetőleg az érdekkorében eljaró vállalkozó rendelkezésére álljanak.

3.7. PáLyźnő saját kö'ltségén köteles gondoskodni affól, hogy a Felújítasi Munkák

elvégzésének időtaĺama alatt a munkaterÍilet a munkát végzo személyek és gépek

szjĺrnára folyamatosan megközelíthető legyen.

3.8. MKSZ, az érdekkörében eljáró vállalkozó útjan köteles gondoskodni a Felújítasi Munkak

végzése soľán keletkező hutladékok folyamatos a kijelöIt heIyen ttirténő deponalrĺsaľól,

engedétlyel rendelkező keze|őboz töľténő rendszęres e|szá||ításźnól. MKSZ, illetőleg az

érdekkörében eljáľó vállalkozó veszélyes hulladékot a munkaterületen nem tárolhat, azt

annak keletkezésekor koteles a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszállíttatni.

3.9. i\4KSZ ttrdomásul veszi, hogy az éľdekkĺjrében eljáro vállalkozó a Felťrjítási Munkákat

egyébként funkcionálisan működő ingatlanban illetőleg annak közvetlen környezetében

végzí, ezértMK9Z fokozott figyelmet fordít arra,hogy az érdekk<jrében eljaró váIlalkozó

rrrunkateľĹiletén kívül eső éptiletrészek folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők

nraľadianak.

3.l0. Amennyiben Felújítási Munkfü elvégzése során közteriilet igénybevételére van sziikség,

az eh\lez szükséges engedélyt, illetve az azza| kapcsolatban felrnertilő díjat Pá|yáző

kötęles beszeľezni. illetve viselni.

3.1l. Pályázó ésYagyonkezelő jogosult azMKSZ éľdekköľében eljáró vtll|a|koző teljesítését

folyamatosan nyomon kíséľni vagy más módon ellenőľizni, és haladéktalanul, írasban

jelezni köteles MKSZ-nek, ha a váIlalkozó munkavégzését illetőleg teljesítését

szakszenĺtlennek, a Míĺszaki Dokumentációban meghatáĺrozottaI<tól eltérőnek' vagy más

okból hibásnak taĺia.

3.!2. Szeĺződő Felek kölcsönösen kötelesek a másik féI azoma|i, ír:ísban ttirténő éľtesítésére,

ha érdekköriikben olyan köľülmény mertil fel, amely akadźt|yozhatjavagy meggátolha$a

a Felújítási Munkák szakszeľiĺ elvégzését illetőleg a munkák tervezett Teljesítési

Hatĺáĺidőn beltil töľténő befej ezését.

3.13. A Felújítasi Munklák c|vć'gzćsćt és az átadas-áťvételi eljĺĺĺás sikeľes lebonyolítását

követően MKSZ a munkateriiletet k<jteles Peiyźző biÍtokába visszabocsátani,

jegyzőktinyv felvétele mellett. Ezen jegyzĺSktinyvben rögzíthetik Szerződő Felek az

a

is

rt,fu

ht



elvégzett Felújítási Munkákkat kapcsolatos esetleges észrevételeiket is, amelyek alapul

szolgálhatnak aną hogy MKSZ a vele külcin szerződéssel a Felújítási Munkák szakszęru

e|végzés&e szeruődott vállalkozóval szemben szavatossági vagy jótállasi igényeket

érvényesíthessen. Amennyiben a Pźt|yáző va1y a Vagyonkeze|ó részérő| szavatossági,
jótállási vagy a hibas teljesítéssel összefüggő egyéb igény bejelentésére kerül sor a
jegyzőkönyv felvétele során, illetve a jótállási, szavatosságí, hibás teljesítéssel

összefüggő egyéb igény érvényesítésére biztosított törvényes hataridőn belül, úgy az

MKSZ _ amennýben egyetért aPáLyźző vagy a Vagyonkezelő igényével _ saját nevében

felhívja a vallalkozőt az igény teljesítéséľe, amelynek elmaradása esetén, ingyenesen

engedmény ezí a v źúLa]kozó felé bej elentett követel é st a P źůy taór a,

3.I4. Szeruődo Felek a félľeérĹések elkertilése érdekében kifejezetten ľögzítik, hogy mivel
jelen megállapodás nem a Pěiyźnő és Vagyonkeze|ő megrendelésére az MKSZ á|ta|

elvégzendĺĺ építési-szerelési tevékenység végzésére kötdtt építési szeruődés, Szetzódő
Felek a munkák befejezését ktjvetően a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31.33.$

ľendelkezései szerinti műszaki átadźs-átvételi eljárást nem tartanak. Szerződő Felek
ugyancsak a félreértések elkerĹilése érdekében rögzítik, hogy PáJlyćnó és Vagyorrkezelő

tehát nem megrendelője a Felújítási Munkláknak, MKSZ pedig nem a Felújításí Murikák
elvégzésére szeľződcitt válIďkozó, kovetkezésképp MKSZ a Felújítasi Munkák
e|végzéséért vállalkozói díjat nem kéľ, mindösszesen annak a gazdagodásnak a

megtérítéséľe taľt a jelen megállapodásban foglalt szabályok szerint igényt, amely

gazdagodás PáIyźző vagyonában azzal kovetkezik be' hog]' a Pá|yáző tutajdonában áIló

ingat|anon a Pá|yáző és Vagyonkeze|ő hozzájáľulása (de nem megrendelése) alapján

MKSZ saját vagyona teľlréľe Felújítási l\4unkákat végez. Szeľződő Felek lrregállapodnak,

hogy a Pél|yáző a gazďagodás éľtékét a Ptk. 6:580.$ bekezdése szerint pénzben fizeti meg.

3.15' Vagyonkezelő jelen szerződés a|áírásápa| ktltelezettséget vállal arra, hogy

egyĹĺttrntlködik a PáIyázőva| a 3.6.,3.7.,3.8. és 3.l1. pontokban meghatározottak

teljesítése érdekében.

(4) A GAZDAGoDÁS MEGTÉRÍTÉSE És ,ą. v^ł.cYoNGYARAPoDÁs ÁľBľĺcBnÉsB

4.|, Pál'yánő, mint az Ingatlan tulajdonosa, és Vagyorkezelő, mint az Ingatlan

vagyonkezelője szakértő tanácsadókkď töľtént egyeztetést követően jelen megállapodás

a|źlírásával visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Felújítási Munkĺĺk e|végzéséve|PzÄytnćl

gazdago đru fo g (továbbiakb an :,, G azd a go d ás'' )

4.2. Szerződő Felek szakértő tanácsadókkď töľtént egyeztetést követően jelen megállapodás

a|äírásáva| visszavonhatatlanul, kĺĺlcs<lnösen elismerik, hogy Pályáző Gazdagodásĺĺnak

méľtéke megegyezik a Felújítási Költségek ĺisszegével, azaz 52921 349,- Ft (azaz

ötvenkétrnillió-kilencszázhuszonegyezer-haromszáznegyvenkilenc foľint) + 27% ÄFA
ĺisszeggel (továbbiakban: ,,Gazdagodás lĺrtéke''), me\y Gazdagodas Éľteket PáLyaző

pénzben fizeti meg MKSZ szźmára. Szerződó Felek rögzítit hogy a Gazdagodás Éĺeke
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az általános forgalmi adóról sző|ő f007. évi CXXVII. törvény 2.$ a) pontja és 259.$ 6.

pontja aIapjtn az áLtalános forgalmi adót is magábarĺ foglaló, bruttó összeg.

Szeruóđő Felek jelen megállapodás aláírésával a Felújítasi Munkak szakszeru elvégzése
esetére már most kölcsönosen lemondanak arról a jogról, hogy a Gazdagodás Értetet
utóbb vitassak vagy feltilvizsgálattźrgyźxátegyék, figyelemmel aľra, hogy a Gazdagodás

Érterct szakértő tanácsadók bevonásávď állapítottak meg és fogađtak el. Szeľződő Felek
ľógzítik, hogy a Gazdagodás Érteke kízfuő|ag abban az esetben vizsgĺílható feltil vagy

vitathat utóbb, ha MKSZ a Felújítási Munkfüat részben nem' vagy nem szakszeľiíen

végzi e|.

Szerzőđő Felek megállapodnak, hogy a Gazđagodás Értéke 3}oÁ-ának (azaz harminc
száza|ékának) megfelelő |5 876 405,- Ft (azaz tizenĺ5tmillió-nyolcszázheNĺenhatezer-

négyszázot foľint) +27yo ÁFA osszeget jelen megállapodés a|éńrását kĺivető 8 (nyolc)

napon belül Pályázó köteles Megfizetni gazdagodás megtérítési előleg jogcímen, számla

ellenében az MKSZ K&H Bank péllzintézetnél 10400126-2|4132|8-00000000 számon

vezetett szám|ájźra utalással. Szerzodő Felek ľögzítik, hogy a Felrijításí Pľogľanr

pá'|ytuati felhívása és útmutatija szerint aPáIytuó áItaI pá|ytvati biztosíték jogcímen tnáľ

átutalással megílzetett 249974I,- Ft (azaz kétmillió-négyszáz\<ĺIencvenkilencezer-

hétszáznegyvenegy forint) összeg a gazdagodás megtérítési előleg összegébe beszámít,

így Pá|yáző ténylegeserr a gazdagođas megtérítési előleg pá|yźaati biztosíték összegével

csökkentett ĺisszegével kcjteles még teljesíteni.

Szeľzodő F-elek nregáIlapodnak, lrogy a Gazdagodás Éľtéke 7OoÁ-árlak (azaz |letverl

százalékának) megfelelő 37 044 944,- Ft (azaz harminchétmillió-negyvennégyeze?
ki|encszáznegyvennégy forint) + 27% ÁFA ĺisszeg esedékessége a Felujítási Munkak

befejezését, porrtosabban a munkaterületnek aPá|yáző birtokába történő visszabocsátást

követő 366. nap. A Gazdagodás Éńéke l,\O%-źnak (azaz szźz százalékźnak) megfelelő

52 9f1 349,- Ft (azaz otvenkétmillió-kilencszázhuszonegyezer-htnomszźanegyvenkílenc

forint) +27%o AFA ĺisszegľől tehát MKSZ a Felújítási Munkak befejezését, pontosabban

a nrunkaterüIetnek aPtiyázó birtokába történő visszabocsátást követő 366' napra, nrint

fizetési hataridőre a|lítja ki a végszámláját, melyből fizetett tételként levonásra kerül a

4.4. pont szerinti 30%.os előleg összege.

Szerzőđő Felek megállapodnak, hogy a Gazdagodás Érteke l}OYo-ajelen szerződés

feltételei szerinti megtérítése ellenében és a jelen szęrződésben meghataľozotĹ egyéb, a

Pá|yázőt terhelő kötelezettségek szeĺzóđésszerű teljesítése esetén azMKSZ a Felújítási

Munkák elvégzése eredményeként létrejött vagyongyarapodás egészét átengedi

Pźiyazőnak, a munkaterĺIetPa|yaző birtokába történő visszabocsátása napját követő 366.

(hfuomszázhatvanhatodik napon), mely nappal egýttď amáĺ megťtzeteĹt előleg összegét

is tartďmazó végszfun|$át PäLyźnó részére kiállítja. Szsrződő Felek rögzítik, hogy a

vagyongyaľapodás átengedése napjáig a felújítĺísi munkík éľtéke idegen ingatlanon

v égzett beruhĺázásk ént az MKSZ könyveiben keriil kinlutatásra.
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(5) AZ INGATLAN BERLETE

5.2.

Szeľződő Felek maľ most, jelen megallapodźs a]źtirźsával megríllapodnak, hogy MKSZ a

Felĺljítási Mtlnkákkal é.rinte.tt tornacsarnokot illeÍőleg toľnateľmet a munkaterĹiletnek a

PáIyaző birtokába történt visszabocsátasával kezdődő és 366 napjźig tartő határozotÍ.

időre bérbe veszi, PáIyáző pedig azt Vagyonkezelő hozzttjtrulásával bérbe adja. A
hatarozott időre szóló bérlet teljes időtartamara eső bérleti díj általános forgalmi adót is

magában foglaló, bruttó összege megegyezik a Gazdagodás Éľtékę áttalanos forgďmi
adót is magában foglaló, bruttó összege 70%-ćľrak (azazhefuen szávalékźnak) megfelelő

37 044 944,- Ft (uu harminchétmillió-negyveĺlnégyezeľ-kilencszáznegyverurégy

forint)+27Yo ÁFA öss"eggel. A bérleti díj teljes összegének esedékessége ugyancsak a

Felújítási Munkak befejezését" pontosabban a munkaterületnek a Ptlyáző birtokába

történő visszabocsátást kĺjvető 366. nap. Pźůyázó, mint bérbeadő a szám|źtjáń az MKSZ,
mint bérlő részśre a Felújítási Munkák befejezését, pontosabban a munkaterĺiletnek a

Pá|yáző birtokába történő visszabocsátást követő 366. napra, mint fizetési hataľidőľe

állítja ki.

Szerzodo Felek nraľ most, jelen megállapodás a|álrtstxal megállapodnak, hogy az

MKSZ á|ta| a Pálryáző részére a Gazdagod,ás Értéke 1O0%-árő| (azaz szźn száza|ékárő|)

kiállított végszám|tlja alapjan az eló|egfizetést kovetően még fennálló, a Gazdagođás

Éľtéke 7\%o-änak (azazhetven száza|ékának) megfelelő osszegú fizetési k<ĺtelezettséget

tarta|maző, és aPá|yáző źita| azMKSZ ľészére bérleti díjról kiállított - azonos összegťr

és azolros esedékességű _ szánlak éľtékét egymásba beszámítjźl<' így gyakorlati

pénzngyi teljesítést egyik számla sem igényel majd. Szerződő Felek a felr.eéľtések

elkertilése érdekében kifejezetten rögzítik' hogy a beszámítasban való megallapodástól

egyik feI sem jogosult eltéľni és egyik fél sern jogosult követelni az źtItaIa kiállított

szám\a beszámítással való teljesítéstől eltérő nróđorr történő teljesítését, kivéve azt az

esetet, ha PáIyźzó az ingatlan béľbeadásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, és

ezéľt MKSZ je|en szeľződést felmondja. A szerzođés Pál'yźnő szęrződésszegésére

alapított felrnondása esetén MKSZ jogosult a Gazdagodás Értéke7\Yo.ának(azazheÍven
százalékának) pénzben tĺirténő megfizetését követelni.

Szeruődő Felek megállapodnak, hogy a béľlet időtaľtama ďatt MKSZ, mint bérlő

kizźrő|agtaníťási időn kívtil, hęti 6 órában jogosult a bérlemény hasznźtlatára.

Szerzódo Felek megállapođnĄ hogy MKSZ _ a bérlet időtartamához és használati

idősávokhoz ígazodőan - jogosult a bérleméný szabađ belrátźsa szerint albérletbe vagy

ingyenes használatba adni' Szeruődő Felek a félľeértćsek elkerĹilése érdekében rögzítik,

hogy az a személy, akinek vagy amelynek a bérleméný azMKSZ ingyenes használatba

vagy albérletbe adja, csak a je\en szeruődésben meghatfuozott hatáĺozott béľleti

időtaľtam alatt és csak a jelen megállapodásban meghatfuozott idősávokban jogosult

birtokolni és haszná]ĺi.

5.1.

5.3.

5.4.
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5.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a bérlet teljes időtarüama alatt a bérlemény

haszná\atäva|, ferrntartasával, karbantarĹasával, áliagmegóvźstwa|, feIujítasával

kapcs o lato s minden kĺilts é g klzáł őLag P tĺlly ázőt terheIi.

(ó) ASZERZODÉSSZEGÉsKovBľKEZMÉI.IrEI

6.2.

Szerződó Felek megállapodnak, hogy PáIyazó évi 10% késedelmi kamat fizetéséľe

köteles a késedelem érintett összeg utan, ha a Gazdagođás Értéke 30%-ának (azaz

harminc száza|ékának) megfelelő 15 876 405,- Ft (uu tizenötmillió-

nyo|cszázhetvenhatezer.négyszázöt forinQ +f?%o AFA <ĺsszeget hatáńdőben nem fizeti

meg' vagy más Íizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult elállni je|en szeruődéstől -
kártérítés kcivetelése és a Pá|yázati Eljáľás dokumentumaiban kozzétett egyéb

következmények alkďmazása mellett _haPátyázó a Gaz.dagodas Érteke 3O%-ának (az-az

haľnrinc száza\ékźnak) nregfelelo osszeg vagy annak egy része nregf,lzetésével 15

(tizenöt) rrapot meghaladó késedelembe esik.

Szetzodő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult je|en szerződéstől elállrri vagy azt

azonna|i hatállyal felmondani, ha PáIyázó a jelen megállapodas 3.2; 3.5; 3,6; 3,7; 3.8;

3.7|,3'I2 illetőleg 5.1 - 5.5. pontjaiban irtegy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, és

nrulasztását az MKSZ által küIdött íľásbeli felszólítas kézhezvételét ktivető 3 (lrárom)

napon belĹil senr oľvosolja kcjtelezetisége nraľadéktalariul szeľződésszeľű teljesítésével.

Szeruődő Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult jelen szerződéstől elállni vagy azt

azonna|i hatállyal felmondani, ha tudomásáľa jut, hogy PélJ'yáző vagy Vagyonkezelő

bármely' jelen megállapodás 8.1 _ 8.l0 pondaiban tett szavatoló nyilatkozata valótlarr.

Szez<jdö Felek megállapodnak, hogy PáIyázó a Gazdagodás Értéke 20%o (azaz hűsz

száza\ékának) megfelelő összegú kĺitbér fizetésére köteles, ameruryiben a jelen szerződés

8.l0 pontjában tett szavatoló nyllatkozata vďótlan va1y az ott írt kötelezettségét

megszegi.

Pályźaójogosult igazo\t kaľai megtérítését követelni, ha MKSZ a Felújítlísi Munkát nem

a hatályos Mtĺszaki Dokumentáciőban rcgzítetteknek megfelelően vagy egyébként

szakszeriĺtleniil végeztets el és ennek eľedményeként a felújítással érintett

tornacsarnolďtornateľem rendeltetésszeru használatra nem, vagy csak korlátozottan

alkalmas.

MKSZ jogosult minden olyan kfua megtéľítését követelni Pa|yźnőtő|, ami abból ered,

hogy Palyazó a jelen megállapodĺĺs megk<ĺtése vagy teljesítése sorĺán esetlegesen valótlan

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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tartďmú nyillatkozatot tett, küIönosen, de nem kizáróIagosan azIngatlannal való szabad,

rendelkezési joga,a Felújítasi Munkak nem építési engedélyköteles volta körében.

(1.) A JoGvITÁr nBľoEZEsÉNEK MóDJA

Szerzóđó Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodráson alapuló vagy a jelen

megáltapodással kapcsolatos, iltetőleg a Felújítási Programot érintő esetleges jogvitáikat

elsőđlegesen békés, peren kívüli egyeztetések (továbbiakban: ,,Egyeztetés'') keretében

toľekednek rendezni.

7.2. Az álláspontja szerint jelen megállapodással kapcsolatosan séľelmet szenvedett fél. az

Egyeztetést írásban köteles kezdeményezní, a vélelmezett sérelem bekövetkezését követő

3 (három) munkanapon beliil. A vélelmezett sérelem ténybeli és jogi indokait köteles

teljes könĺen meghatfuozni és kezdőiratban (továbbiakban: ,,Kezdőiľat'') rogzíteľ,ll, a

séľelem orvoslásáľa vonatkozó igénye vagy javaslata megjelölése mellett.

A Kezdőirat kézhezvéte|ét követő 3 (három) munkarrapon belül a másik fél válasziľatban

(továbbiakban: ,,Válaszirat,,) koteles összefoglalni a je|zett sérelemmel kapcsolatos,

indokolt álláspontját, kitérve a sérelem orvoslására tett igény vagy javaslat kérdésére is.

Amennyiben a Válasziľatot az arurak elkészítéséľe koteles fél hataľidőben nem ktildi meg

a Kezdőíľatot készítő féInek, a Kezdőiratot készítő fél igénye érvényesítésére igénybe

velreti a bíľói utaÍ., azEgyeztetés eredménytelenül lezáľtnak rnirrĺjsül.

Amennyiben a Válasziratban írtak szerint a fél nem fogadja el teljes körűen a sérelmet

szenvedett fél álláspontját, igényét vagy javaslatát, Szerz1dő Felek k<jtelesek legalább

egy szeniélyes egyeztetést tartani a vitás kérdésekben, mely szernélyes egyeztetésľo|

jegyzokönyvet kötelesek felvenni. Szerzodo Felek kcjzos döntése aLapjtn - amelyet

ugyancsak a személyes egyeztetésről felvett jegyzőkonyvben kötelesek ľögzíteni _ a
személyes egyeztetések tovább folýathatóak, azaztöbb egyeztetési forduló is tartható.

Amennyiben a személyes Egyeztetés eľedményľe nem vezetett - mert Szerzpđő Felek az

igények rendezésében teljes köľÍĺeĺ megállapodni nem tudtak vagy vďamelyík Szeľződő

FéI az Egyeztetésen nem jelent meg és a részvétele akadtllyát sem jelezte előzetesen -
bármelyik frl igényével belátasa szeľint bírósághoz fordulhat, va1y az igényérvényesítés

más t<irvényes útjríĺa léphet.

7.6. Szerzóđő Felek a jelen megállapodáson alapuló vagy a jelen megallapodassal

kapcsolatos, illetőleg a Felújítlĺsi Progľamot érintő esetleges jogvitáik bírósági úton

7.3.

'7.4.

7 .5.
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torténő e\birźiásźna kikötik Budapesti II. és III. Keľületi Bíróság kizáľólagos

illetékessését.

(8) szAvAToLóNYILATKoZAToK

8.1. Pá|yázőjelen megállapodás a|áÍtźsá.ľal is megerősíti, hogy Ptiyőzatźú aPźlLyźnati Eljarás

felhívása és útmutatója gondos áttanulmányozása után, megfontolt mérlegelést és a
tanácsadóival történt egyeztetéseket k<ĺvetően, a szĺikséges mtíszaki, jogi és egyéb

ismeretek birtokában nyrijtotta be, titkolt fenntartások vagy kifogások nélkĹil, a Felújítísi
Pľogľam teljes feltételrendszerét elfogadva.

8.2. Palyaző jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy Pt./ryźu:ata benylijtasa óta sem

személyes helyzetében sem az Ingatlan ĺíllapotában semmilyen oIyan ténybeli vagy jogi

vźlltozás nem tĺjrtént, amely a jelen megállapodasban meghatźtrozottiak megvalósításrínak

akađáIyátvagygźújźńképezné,illetőlęgaztveszé|yeztetĺé.

PáIyázo és Vagyonkezelő jelerr megállapodás a|áításźľ,:al is kijelenti, hogy az lngatlannal

való ľendelkezési joga kízźltőlag a vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályok szeľínt

koľlátozott, jelen megállapodás megkötésére szabadon jogosult, a jelen megállapodásban

foglalt kötelezettségek teljesítéséľe képes, és jelen megállapodásban foglalt ügylet

haľmacĺik személy jogátvagy jogos érdekét nem sérti.

PáIyaz6je1en megállapodás ďáíľásávď is kijelenti, hogy kizarólagos felelősséget vállal a

Műszaki Dokumentáció helyességééft, megvďósíthatóságáéľt valamiĺt azért, hogy a

Felújítási Munkák lraľmadik szernély jogátvagy jogos érdekét nem sértik.

Pá|ytnő és Vagyonkezelo kijelentik és szavatoljrĺk, hogy jelen szerződés aláírasa e|őtt a

nemzeti koznevelésről szóló f0|1. évi CXC törvény 76.$ rendelkezéseiĺe is figyelemmel

kt'ilön megállapodásban Vagyonkezelő biztosította Petyázőnak azt a jogot, amely alapjan

Pá|yězó azIngat|ant a jelen szerződés 5. pontjában írt feltételek szeľint saját maga bérbe

adhatja MKSZ részére,

PeÄyaző és Vagyonkezelő jelen megállapodás a|áítésá.ľal is kijelentí, hogy jelen

megállapodiás szövegének tervezetét aza|áiľástmege\őzőenkellő időben megismerhette

és ktilön jogi képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit ďáírást

mege\őzően érte|mezte és megértette, a megőilapodás a|ta| rá rótt kötelezettségek és

jogok tarta|mźt éľti és fenntaľtĺĺs vagy kifogás nélkĺĺl elfogadja. Pellyaző kijeIenti, hogy

kötelezettségeinek teljesítéséľe maradéktalanul képes, azokat szerződésszerĹien teljesíti,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
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jogait peđig jóhiszemúen gyakorolja. Pźlyáző kijelenti továbbá, hogy a jelen

megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peren kívĹĺli egyeztetés keretében

törekszik rendezni.

8.7. PáIyázó jelen megállapo<lás a\áírźsáva| kijelenti, hogy megszĹintetéséľe irányuló vagy

esetlegesen ań. eredményező eljarás hatt,Jya alatt nem á|I, gazdálkodását

fizetésképtelenséggel fenyegető he|yzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti,

működése torvényes és jelen megállapodásban vállďt kdtelezettségei teljesítése

korlátozas alá nem esik.

8.8. Pźůyźlzőjelen megállapodás a!áírásáva|is kijelenti, hogy a PáLyźzatarészeként vagy jelen

rnegallapodás mellékletekélrt áltďa rendelkezésre bocsátott okiratok eredetiek, azaz a

kibocsátótó| szźrmazóak és valós taľtďmúak, és az azokban foglaltak jelen megállapodás

aláírásának napján is érvényesek és hatályosak.

8.9. Pá|yźnő képviseletében eljaró természetes személy jelen megállapodás aláirźtst..va\

egyĺrttal kijelenti, lrogy a jelen megáIlapodás a\źńrásálrloz szükséges képviseleti joggal

minden korlátozás nélkül szabadon rerrdelkezik, jelen megállapodas megkötése sorátr a

Pályázo képviseletében, a PáIyaző akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával jár el.

P6|yźgo képviseletében eljáľó természetes személy jelen rnegállapodás aláírásával

egyrittal ezen kijelentéséért személyes felelosséget vállal, a kijelentés esetIeges

valótlanságából eredő káľok teljes köľű megtérítésére is kiterjedően.

8.l0. Pályázó jelerr megáilapod ás a\áírásával kijelenti és szavatolja, lrogy az źt\ta|ános foľgalmi

adóról szó|ő fOO7. évi CXXMI. törvény 88.$ (1) bekezdés b) pontja a|apjźn a 86.$ (1)

bekezdés l) pontja szeľinti ,,az ingat|arl (ingatlanrész) bérbeadásą haszonbérbeadása''

szolgáltatásrryújtást az á|ta\ános foľgalmi adó fizetési kĺjtelezettség vonatkozásában

adókötelessé tette, és kötelezettséget vá||al, hogy ezen szolgáItatatást adóköteles jogi

lrelyzetét jelen szeľzodés teljes idobeli hatálya alatt fenntartja.

(9) VEGYES És zÁnó RENDELKEZÉ)$EIď-

Vagyonkezelő kijelenti, hogy a vagyonkezelésében lévő Ingatlant érintően Péiyaző źlrtalr

jelen megáltapodrásban tett kdtelezettségvállalásokhoz, egyéb nyl|atkozataihoz, valamint

j e|en szerződés telj esíté séhez további feltétel néIkül ho zzćtj aĺa|.

Szerződő Felek megrállapodnak, hogy jelen megallapodásh'lzarő|agközös megegyezéssel

vagy a jelen megallapodásban meghataľomtt esetekben, szetzőđésszegésľe alapított

felmondássď, illetőleg a jelen megĺállapodásban az MKSZ javfua alapított elállási jog

gyď<oľlásávď sziintethető meg. Szęrzodo Felek megállapodnak, hogy MKSZ jogosult

jelen szerződéstől egyoldatúan elállni, ha helyzetében vagy kÓľiilményeiben olyan

váÄtozás következik be, amelyľe tekintettęl a Felújítasi Program ťlnanszirozźlsĺĺra nem

képes vagy aznem ál1 szźndékátban.

9.1.

9.2.
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9.3. Szerzóđő Felek jelen megállapodás móđosítasaľa, megszűntetésére, ajelen megállapodás

alapjan vagy az.r-al kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatoka az írásbeli foľma

kizarólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajanlott-tértivevényes úton

töľtént ęlküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postara adastól

számított otÓdik napon' ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelolt címről

(címvá|tozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) ,,nem kereste'', ,,elköltozi5tť,,

,,cimzett ismeretlen'' vagy 
''nem 

vette tlť, jelzéssel érkezik vissza. Faxon t<jrtént értesítés

akkor szźmít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elkiildést sikeresnek minősítette.

Szerződó Felek az elektronikus levélben (e-mail) töľténő, joghatályos jognyilatkozat-tétel

lehető s é gét kizárj ti<.

9.4. Jelen megállapodás teljesítése során Szerzodő Felek kapcsolattaľtói és azok

eléľhetőségei:

9.4.1. MKSZrészétő|: Dr. Bíró Szabolcs ugyvezstó igazgatő, +36 30 456 02t5

9 . 4 .2. P źily taó ńszér ó|: dr. P esti Iv ett i gazgató s ági elnök, +3 6.t. 4 5 9 -27 09

9.4.3.Yagyonkezelő részéről: dr. Tolnai Mariannatankerületi igazgatő,+36-I-795-8228

9.5. Jelen megállapodás Szerzódő Felek teljes megállapodását jelenti. Szerződő Felek

báľmely korábbi, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli

nyilatkozata _ ide nem éľtve a Pét|yázati Eljárás és a PáLyźlzat dokumentumaiban tett

nyilatkozatokat _ vagy megállapodása hatályätvesztijelen szerzodés a!áításáva|'

.Telen szeľződést Szerzódő Felek gorrdos átolvasását és köz<js értelmezést, valanrirrt jogi

képvíselőikkel töľtént külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezot,

jóvráhagyólag irták a|a, torvényes képviselőik útjĺĺn.

B udapest, 201 7. j rittius B udap est, 20 I 7. j tłltius

M agl ar K ězilab da S zöv eÍs é g

(képv. : Novók Andrós Jőtitkar)

Budapest, 20I7. június

Budapest Fővdr.os WII keriilet rliuefvdrosi
Onkormdnyzat

(lcepv.: dr. Sóra Botond Átttla
alpolgórmester)

B e Is ő-Pes ti Tanke riilet
(lcépv.: dr. Tolnai Mąrianną tankert)leti igazgató)
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1- Pá|yázó Íegisztrációs adataĺ

1.1. Á pá|yáró szeruezet te|ies neve
Ĺ2. A pá|yá!ó besoro|áia
1J. A pá|yáuó adós!áma
ĺ.4. A pá|yázó banksrámlaszáma
ls. A pályá!ó s'ékhetye
1.5.1. Megye
1'5.2. Irányíkiszám
1.5.3. TeIePii|és

1.5.4. Utca, házszám
1.6. A PáĺYázó levetęfési cĺme
1.6.1. ĺrányÍtószám

1.6.2' Telep.l|és

1.6.3. ut€' házrám
1'7. Kap6olattąťtó adatôi
1.7.1. KaPQIattanó nevé
1.7.2. Kapcśo|attartó beoítá5a
1.7.3. Käpcrcĺattaító'mobiIte|efonszáma
1.7.4. Kap6olôftartó e.ma|| címe
t.8. srakmaI eByĺinm0ködé5ben szeťePtđ
Sleruezet

2. A Íe|újÍtani kĺVánt léteďtmény adatal

2.1. LéteśÍtménY cÍmadatai
2,1.1. MeBye
2.1.2. Irányító'zám
2.1.3' TeIepü|é5

2-1.4. ut@, háfszám
2.1.5. He|yÍairi śzáń
2.2. LétesÍtmény neve
2'3. Léte5ĺtménY tuta|donosa
2.4. LétesÍtmény fennt.řtóJa
2.5. A létcsĺtménYben httelesített s.abvány
kéz||abdapá|ya ta|átható

3. A fe|úiÍtás adatai

Pályázati adat|ap
országos tornateremfe|újítási program

l. Pá|yázó adatai

Budapest FőváÍos v||t. kerÜlet JóBefuáíos önkományat
önkoÍńánÍ:at
75135775-242
14100309.10213949-01000006

Eudapest

1082

Budapest

BaÍos qtca 63.67

1082
gudapeś

Baross utca 63-65

Bozsik |5tÝán Péter
IntézménYműkôdtetési vezetó
06 20440 1975

boz5iki@ĺ8k.hu

Feren*áros| torna Club

Il. Pályázat adatai

Budapcst
1089

Budap€śt

Vajda Péteŕ utca 25.31
38603h
Vajda Péter Ének..enei Á|ta|ános és sporti'ko|a spoftpá|ya
Jóf sefvá.o5i Önkorńá nwat
JGK Zrt
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4. LétesítménY heIy.etének, á||apotának Íövid bemutatása, a fe|újítás szükségességének indoklása

,po.tpá|v* á|tu|ános isko|" *"l|etti udwo., t,e|Y.zk"diŔ e|. ósztőt.avasżg sátor ŕedés a|afr haszná|ható. Megá||apodás a|apĺán az FTc kériĺaMa

edzésekettarta té|i időszakban a sátoľban. A pálra burko|ata öntött gUmi burko|at ame|v máÉ ÍelúJítandó á|ĺapotba keŕü|L 8izonYo'

n kiŕeped! má'ho| fe|púposodon- Nyári idôszakban a pálya korlátofottan haýnáIhätó, mert nĺna |abdaÍogó hálókka| il|. palánkkaI körůl

vi|ágítás és nézóté./|etátóielenleg nem ál| rendeĺkczéśre. Az e|őżôekben fetloÍoltak kialakításán tú|, a pá|ya burkoĺatánakeeréjéĺe' a sátor

íedés két küIs6 rétegének cseíéiére va|amintarÁ|ta|ános lsko|ában |éVô, a kÜ|s6 PáĺFáho! is haslnált ö|to-rők és vizesb|okkok fe|újíľásához szÜkéges

nyújtiuk be Pá|vázatunkat.

5. A pá|Yázathoz csatoĺt me|lék|et€k

sorsráń Me|léHetme8nevezés

1. A|áĺľt é|óletes nyi|atkozavnyilatkozatok a spońcélú ingat|ao tulajdonosávtulajdorcsait

képviĺel6 szemé|y ĺćszér6|, ame|vben kuélenti, hogY a fe|ú,íÉshoz tôrténó tula|donosl

1 horzálárutástaszen&ése|áĺrásáigarMKszrende|kąésŕebo6áitje.

A felújítálsa| é.intett ingat|an 30 napnál nem ré8ebbi tu|ajdonl |apJának íó|dh|vataĺ á|taI kiadott

2 eredeti példánvá EgY hite|es máso|ata

A rende|kąó hatóság igazoĺása arró|, hoty a beie|entésben meďe|ö|t beruházási

3 tevékenységnemépítésiengedé|y.kóte|es
Nyilätkozat az intat|an tu|aidonos. vaty a sportszervezet á|tat egY összegben

4 kifizetendó összeg rende|kezésre á|lásáÍó|

A f€|úĺítás múszaki tartalmának íész|etes kifeitése (a pá|yázati kiírás 7.5. pontiában

5 methatáÍozottdokumentumok)
6 A páĺyázati biztoshék bef'izetését igazo|ó bizonylat máso|ati példánya

A'MaByar Kézi|abda szövetsét taďaként nYi|vántaított sportszeďezette| és/vaty az

in8atlan fekvése szerinti telePü|ésen ta|á|ható oktatási lntézménnyeI k.'tött szakmai

7 megá||apodás hiteles másolata.

8 Egyéb

DaEbszám

€0



6. Nyilatkozatok

A|u|íÍott mint a páĺyázó képvise|etére jogosult szemé|y a pá|Yázó szeNezet nevében az a|ábbiakró| nyi|atkozóm:

:j

a pályázeti adatĺepon és me||ékleteibeo feltiintetett adatok te|ies körűek, va|ódiek és hitelesek, af abban tett ôyi|atkozatok ä

Eló5ágnak meďeIeInek;

a pá|yázati kiííás 2' pontíában methatározottfeltéte|eknek meďe|et;

3. a Pá|Yázat benyújtáśva| e8yideitj|eg a Pá|yázó vá|la|ja a Pá|yázati kategóriához meghatározott pályáEti biztosíték meBfizetését és

tudomásu| veszi, hogy arennyiben az aján|ati kôtôttsécének ideje a|att piá|rłázati kéÍelmét vis'zavonia, ttY az éÍdekkörében felmerült
okok6 eláĺ| a szeufuéskotéstőLa Pá|yáati bíztosíték az MKsz.tiĺ|eü meg;

a megá||apodás brta|mát a pályázó megłsmerte és tudomásu| veszi. hog:ý annak módosításán eak az MKsz kifeiezett houáiáŕu|ása
esetén %h mód, azza|. hogy e horáiáru|ás megtaEadáśa nem mentesíti a pá|yázót aján|ati kötôfuége a|ó|;

5' a pá|ýizot b€nyújtásának időpongában a pálYázó kéPvise|6je jogosuĺt a pá|Yázó képvise|etére é5 kiie|enti, hogv ąmennyiben re|eván5,

testii|eti geruek .észéÍól a pá|yázat benY']jtásához és a ie|en nyiĺatko'et mcgtélP|Éhe' s?iikséets ft|hata|mazássa| rende|kezik, ě
páĺyárat bényújtását jókĺhaeyták s haÍmadik szemé|yeknek semminemtj olyan iogosultsága ôincs. me|y au á|ťa|a kéPvise|t szeryezet

részéĺő| megakadá|yozná wgy bámiben korĺátolná a pályázat megw|ósítását;

a pá|Yázó vá|laĺĺa, hogY a kiüte|ezéshef sfül3éges összes engedé|Yt beszeąl és a kIvite|eféś kezdetére átadía a'okat az MKsz. €gY az

MKsz képvisel6ie réęéíe;
a pá|Yázó vj||a|ja. h%y minden o|yan fe|tételt biztosít a fe|úĺítás te|jes idótartama a|att, ami eEYéb eśtben a beruházó fe|adab |enf,e
(felvonu|ási terület biztosítása. vízvéte|i ĺehetősé& áGmvéte|i |ehetóség, munkaterÜ|et kivite|e!ésÍe a|ka|massá téte|e' fe|újŕbisi brü|et
e|ókszítése);

a pá|pizó vá|lalja, hogy az anyagok, géPet stb' -éPítési terÜ|etŕe töńén6 -bcszál|ításáh@ szukgÉges bejánást útvona|at biztosítia;

a pá|Ézó vá|la|ja, hogy a fe|újítás he|yszínén, az MKsz á|ta| a vá|la|kozók kivá|asztására ininyu|ó pá|yázási idôszakban E|amennYi. a

kivite|€zésb€n íészt venn. kívánó vá||alkozónak és sfá||ítónak -e|óre egyeztetett |d6pontbań -bemftatia au építési Ert]|etet, isrereti
Ve|ük mindazon adatokat, tényeket stb., amelyek a kĺvite|eféire és az anyagsrá||ításe történő miné| Pontosabb aián|atadáshoz

szükéges. Lehetőséget biztosĺt íészükíe a he|yszín megisreréséÍe, bejáÍáráŕa, tanu|mányozásáG. Vá|h|ia, hogY o|yan rész|etes

adatokat ad me8 Íéśfükfe, ame|Yek e|őseBítik azt. hogv az M(sz á|taI rende|kefésükre bo$átott információk melleft, szakmai|ag és

Pénzü8Yi|eg metalapozott alán|atot nyújthasŚanak bé a kivite|ezésre.

á Pályázó eilÜttłn'jködik a kivite|ez6ve|, az MKsz képvise|ôjéve| ér az MKsz álta| megbĺzott músrak| el|enőrre| azért, ho€y a klvite|ezés a

nyertes Pá|yázóva| történt egyéztetés után az MKsz álta| me8hatáíozott időpontban e|kezdôdhessen, és zökken6mentesen kerü|jiin

végĺehajtásrc;
ä felúiitás kapcsán, az MKsz és a kivite|ezést végző Vá||a|ko!ó kózti vá|lalkozói szenődéshez taÍtozó müszaki tarta|mat a kivite|ezés

kezdési |d6pontiábn (a terü|et mÚszaki átadásakoŕ) a pályázó meg|smeri, és az abban fogla|takat elfogadja, segíti annak

megvalósu|ását.

a pá|yáfó tudomásul vesfi' hoty az M(sz az előzó pootban em|ĺtett szerżödÉsben meBhatá.ozott megva|ósĺtott fe|úiítás átadását

követô egy év mú|va, taŕanciá|is bejárásÍa hivie ä szérződést á|áííó kivitelezőt, amelynek Śorán a pályázó közŕeműkôdik az e|jáÍásban' A
pá|yázó és a kivite|ezô közősen megviEgá|ják a fe|úiĺtís á||ôpotát, jegvzôkönwet vesznek fel a géranciá|iś hibákŕól (aftnnyiben
|esznek)' A iegyzőkönyvben íötzítik a kijavítandó hibákat és a javítás e|végzéséÍe közösen meghatárolnak egy idôpontot vaty Íögzítik,

hogy n|ncsenek Baranciá|iś hibák. Amennyiben a hibákat a kivite|ezó határidöíe és hiányta|anul kijavítofta, vagy nem voltak hibák, a
jetyzőkönWben rögzítik e.t a tényt, és a jegvzókónyv eBY pé|dányát átadiák af MKsz képvĺseĺ6ie íés2éíe.

a pá|Yáró tudomásu| veszi azt, hogy a kivite|ezés mÚszaki tartaImához és kö|tsé8éhez kapcsolódó info.mációkÍól az MKsz nem köteles

ŕész|etesebb táiékoftatáśt biftolítani anná|. mint ami ô pá|vázati útmutatóban, a vá||a|kofóva| kótött szeÍfódésben és annak

meIlékIeteiben oIvesható;

a pá|yáró vá||a|ia, hogy nyeftes pá|yázat esetén. e s2erzódéskötéś fe|téte|eként egy összegben kifizetésre kerÜ| az egyi]ttműködési

mégá||apodás me||ék|etében ňeghatárorott össfeg 30%-d, amely a beíuházás ténylegeś bíuttó öslzégének 30%-a. Ezt az összeget a

pályázó 8 napon belÜl átutôlás útián teljesiti az MKsz.észéíe. A pály.ĺzati bizto5íśkként me@;
ha a tény|eges kiv|te|ezés| ár ffigasabb. m|nt a pá|yáĚt benyúJtásakoÍ megłsmert be6ütt kô|tség 110%.a, akkoŕ pá|vázó e|á||hat 8f
MKsz áĺta| kötendó egyĹittmúködési metá||apodás a|áírásátó|. Jo8osu|t továbbá az elállá5ra, amennyiben a páItłízó az MKsz á|ta| kéľt
Etyonkeze|6i hozzájáru|ó nyi|atkoratot 30 napon be|ü| a vagyonkeze|ó hiEtô|os döntése miatt nem boaájtja rende|kezésre.

Amennyiben bármlĺyen más ok mtatt WgY |ndoktás né|kii| á|t .| a pá|yázó az M(sz á|ta| kötendő e8Yunmok&és| megá||apodás

a|áírásáti|, akkoÍ tudomáśuĺ velz|, hogv a pá|yázat benyújtását k6vetô 2 naptáÍi évben az MKsz kizá.hatia az álta|a meghirdetett

a pá|vázó tudomásu| veszĺ' hogY szenődé'kötési köteĺezeľtség teŕhe|i. Amennylben a lzef.ődérkötés| köt€|ezeBégnek a te|jes

be.uházási kti|tség me8ismerését követő 15 munkanapon be|ü| ńem tesz e|eg€t a pá|yázó vagy a 14. pontban meghaťározott össfeBet

30 napon be|ü| nem Utôtja át. af MKsz a pályázatot vi55za|épettnek tekintheti, és 2 éWe kizáŕhatja äz MKsz á|tal kiírásía kerü|ô késöbbi

pá|yázatokbóĺ velamint ńeń fifeti viśsza a páĺyáró által Pá|yáfáli BÍztolítékként megfĺzetett ös'zegét.

a fei|esztésse| ér|ntett |ngatlan tulajdonosa nem a Ma8Yar Á|lam'

5Ł
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JózsefváľosÍ Gazdáikodási Közp ant Zľt.

. Nér, : Vajda Péter ÁItalános Iskola

cím : 1089 Budapest, Vajda P. u.25.31. Kelt: 2017 év 01 hó 05 nap

A mun'ka leírása: Szabvány méretrĺ kézi|abdapáIya sponburkolaĹának felújítása.
Légtartásos sátor takarófolia és hőpaplan cseréje.
Tornateremben ĺjtéscsi l lapító fal borítás ki alakítása.
Női és férfi oltcĺző Í.elúiítása.

Kö|tsćgr'etés fóösszesítő

Megner'ezés Anyagkoltség Díjkĺiltség

l. Epítnlény kozr'et]en költsége 20.937.107 18.428.893

I . l Közvetlen ölrkoltseg összeselr 20.937.107 18.428.893

|,l 2.1AFA vetítési alap
i 2.2 Afa

39.366.000
27.00% 10.628.820

j: 3. A murrJ<a aľa 49.994.820

h,ĺ ̂
68

A1áírás



Munkanem osszesítcĺ

Munkalrem száma és megner,ezése Anyagköltség Díjköltség

t9
21
1Ą

aa
JJ

36
39
42
la+5

44
45
Á11I

48
50
11

80
82
83
90
92

Kciltségtérítések
Inás. f<j]d- és sziklamunka
Előregyártott épületszerkezeti elenl elhelyezése és szere]ése
Falazás és egyéb koművesmunka
Vakolás és rabicolás
Szárazépítés
Hideg- és me|egburkolatok készítése. aljzat előkészítés
Bádogozás
Fa. és lrrűanyag szerkezet elhelyezése
Féln nyílászáľó és éptiletlakaĺos-szeľkezet elhelyezése
FeIületképzés
SzigeteIés
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése
Elek trollrosenergí a-eI | átás. l'illanyszeľelés
A]ta]ános épületgépészeti szigetelés
Epületgépészel'i szerelvények és beľendezések szerelése
SzeI ]őztetőberendezések
Takaľítási lnunka
Szabad idő és sportlétesítmények

800
468.000

5.000
3 t .816
25.428
66.756

12.065.901
0

s4.516
2.231.800

427.893
1r9.t04
670.000

2.081.710
s9.000

480.270
124.112

0
2.025.001

46s.800
80.400
4.800

30.39'.r

279.936
142.272

11.527 6',t0

65.000
48.272

112.960
1.353.682

45.568
r 36.000
6s3.152
88.000

219.904
77.080
r 6.000

3.022.000

I' Fejezet lrrulrkalrellreI ĺĺsszesen 20.937 107 18.428.893



Fejezet összesíto

Fejezet megner,ezése Anyagköltsćg Dljköltség

KézI| ab dapálya sportbu rk ol aĺ
Be]ső tomaterem
Fiú öItöző
Lány tĺltöző
Egyéb költségek
Ktilső pálya egyéb ĺéte]ek

10.495.140
2.197.800
f .504.258
2.309.908

r 56.000
3.274.001

r 0. r 38.040
437.088

f .183.982
1.842.983

442.400
3.384.400

Feiezetek 1 -97 munkanelnei összesen 20 937.10'/ 18.428.893

60



KézŕIahĺ}apá15'a spor{buľkoiat 1. oldai

łĺ
,.=.

it

Ssz. Tételszáľn
Téteikĺírás

Eg5,ségre jutĺí (řĺtJF..) Á Ééte| áľa łÍsszesen (řřUF)
Anyag Munkadíj An5'ag Munkadfj

1 2r-011-11.6 (26) ON
Epítési ĺ<jmelék konténeres elszállítása. ]erakása.
1eľakóhelyi ĺ]íjjal'
8.0 m3-es konĺénerbe

4 db 78.000 0 312.000 0

2 f1.0||-Íf (29) oN
Munkahelyi depóniából épíĺési tĺjrmelék konténerbe rakása.
kézi erovel, önál|ó lnunka esetén elszánrolr,a,
konténer szállĺtás nélkü|

30 m3 0 t.800 0 54.000

.J 42-000-3.4 (14)
Gumilemez r'agy PVC burkolaĺ bontása tekercsbő]. lapokbóI
\'agy Iépcsĺin beĺétként

990 ĺn2 G l.2B0 0 Í.267.2a0

4 42-000-6.2 (39) ON
Egyéb bontások,
ľagaszĺott padióburkol at aljzatállak portalan ítása.
a ni aľad ék ragaszÍ'oszer o I d ószere s el t ál'o l ítása,
nr aratása. fel kapaľása

990 mf 0 800 0 192.000

5 42-041.3.2.2.ĺ-03ĺĺ048 (70)
Aljzaĺkiegyenlítés, ragasztóval szennyezett betonaljzaĺ felület
előkészítése
Meglér,ő a|jzat kiegyen|ítése. rugaln:as burko|aĺ a|á (nagy
igénybevétel)
ragasztóval szennyeZett betonaljzat (cementesztrích) feltilet
előkészítése.
3 lnlrr r'astagságban MUREXIN Extľélll aljzatkiegyen|ítĺj +
MUREXiN D4 tapadóhíd
(r'agy mű szaki lag ezze| egy enértékű)

990 m2 1.541 1.44A 1.525.590 i.42S.600

6 42-041-3.2.2.2-0311048 (71)
Megl évo a\jzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá (nag1,

igénybevétel)
r a gasztóv al szennyezett betonal izat (cenr ente sztri ch) fel ül et

előkészítése,
tcibblet minden l mn] vastagságban
MUREXIN NE 30 Extrén aljzatkiegyenlítő

990 m2 445 640 440.SS0 633.600

,},^ĺ .
e4



K éziĺa-bdapá}3'a sportb urko lat 2. olđal

Ssz. Tételszám
Téte|kiíľás

Egységre jutĺĺ (tĺUF.) Á tétel áľa összesen (H{JF)
Anyag Munkadíj Ányag Munkadĺj

7 42-A42-12.9-031i078 (r87)
Spo rtbuľkol aĺ fektetése szabl,ányo s, k i e gyen l íĺe ÍÍ aljza:.r a.

SW vízzáró spor[burkolat kialakítása: 10nrm r,astag gunri
granulátum és poliuretán keveľékű a|apréĺeg sportburkol at

fektetésése
(a fektetés ideje a burko]ási tételeknél szerepel)

990 m2 3.800 0 3.762.004 0

8 K42-042-r2.1-03t4s0s(98)
Sportburkolat fedoréteg burkolás 5 mm r,astagságú önterülő
poliuretán réteg kerü|, kotés kozben EPDM őrlettel beszórva.

990 mf 4.500 5.536 4.455.000 5.480.64G

9 K47-A1'-41.r
Pályavonalazások fe]fesĺése kültéri használatú pálya esetén (
kéziIabda. kosárlabda és fl oorball)

i ktg a 48s.000 ü 485.Ú00

Fejezct 0I-97 munkancmei összesen: |a.49s.14a ĺ 0.138.040

, 61,



2s.600

345.ó00

437.088

EeÍső ŕornraŕereĺn 3. olda!

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységľe jutrí (}IUF)
Án5'ag Munkadíj

Á tétel áľa összesen (I{UF)
Anyag' Munkadíj

4 R9f-0f7-2.1.1.2
Tornaterem titéscsiII apító fal burkoI at kial akítása,
] 5 nim r,tg' r,ászonbetétes erősítésű .qumilemez ragasztásos
ľögzítéssel

60 nt2

4s-000-r.1.3 (3)
Nyílászáró szerkezetek bonlása,
ajtó, 2.01 m2 felület felett

12 m2 0 4.800

45-00r -1 1.5 .2.2-0134425 (36)
Kétszarnyu tomatermi fém ajtó elhelyezése

2db

4?-011-41.Lr (r35)
Kézilabdakapu méretű minta festése

1,4 mf

749.000 r2.800

7.000 5.920

Í ĺ.500 5.760

1.498.000

9.80Ü

ó90.000

F ejezet Ú1.97 niunkaneľnei összesen : 2.ĺ 97.800

,hl :



l,ru oitouc 4. oldal

Ssz. Tételszáľn
Tételkiírás

Eg1'ségre jutó (HUF)
Án1'ag MunkađÍj

A tétel ára összesen (FIUF)
Ányag Munkadíj

1 19-07i.1ĺ.1'1.i (4)
ElIenorző próbák,
be]ső elektľonlos hálózat és beľendezés.
fdldelés és érintésr,édel enr,
érinĺésr'éde]nri rendszeľbe bekotön fogyasztók.ha(ásosságának
mérése

l ktr 0 18.000 0 18.000

2 1'9-090-1 (ĺ) oN
Epĺĺmények átadás előtti utolsó takaríĺása (pipere)

4 db f$G 3.200 800 12.800

3 32-002.1.1.ĺ-0120012 (1) oN
ElőregyáĺoÍ1. azonna| terlrel]rető nyíIásáthidaló
e I helyezése (v á1 aszfal áĺhi d a] ók i s). tanó s zerk ezetľe,
csonróponti kötés né]krj|.
|-a|azat széIességĺi áthidaló elenlekbol \.agv 1öbb eleI].)

egylnás nlel|é soľolásár,al, a teherhordó fäh.á] l e] őkészítésér'el.
kiegészĺtő hőszigetelés elheIyezése nélkü],
0.l0 ťdb tömegig.
é ge(ett agy ag-kerám i a k öpenyes nvíI ásáth i d al ó
POROTHERM A-l0 kerálnia burkolaĺú nyíIásáthidaló. l,50 n

I db 2.500 2.4.A0 2.500 2.48G

1. 33-000-21.1.r.r.1.1
Yá|aszfa| bontása,
égetett agy ag-ker ámi a term ékekbo l,
erősítő pi|Iénel vagy erősítő piIlér nélkü| fa|azya,
kjslnéretű. mészhonrok, magasíĺott vagy nagyméretű téglából.
]5 cm vastagságig,
fa| aző, celn el]tes nrészh abaľcsbó l íä| az-r'a

(WC-ben)
2,1 m2 0 1.952 0 4.S99

5 33-011-1.2.r.f.1.1.1-01200ss (2s)
ýálaszfa| építése,
pórusbeton termékekből.
noľmáI eIemekből,
1 25 mm falvastagságban,
600xf00x200 mm-es mérehĺ
kézi ťa|azoelemből (fugavastagság 10 mnr),
fa|aző, cenrentes m észlrabaľc sba falazv a
YTONG r'ál aszfalelem, Pr,e j el ű,ó 00x200x200 nlm
]\,í 1 (HflO-mc) falaző, cementes mészhabaĺcs. nlészpéppel
(2 db zuhany válaszfa|:0,2m széIes, 2m magas, lm mély
nréretű,0,Jm magas és 0,lm széles kilépő fallal)

7.488

I
-,!

eh

4,5 m2 3.535 1.664 rs.90B



Fiti ö16ö2ő 5. olđaB

Ssz. Tételszám
TéteIkiíľás

Egységre jutó (ľIUF) Á téťef áľ.a tisszesen (EIUF)
Án3'ag Munkađíj Ányag MunkadÍj

i 6 36-090-1.I.3-0550040
i.] Vakolaĺjavítás

.::.]i olĺĺallälon, ĺégla-. beton-, kőÍb]ületen vagy építőlenlezel]'

.' u meglazult, sérĹilt r'ako]at e]őzeĺes ler,erésével,
I niánypóĺlás 25%o fe\ett

ł Hvb8-mc. beltéri, r,akoló cementes nrészhabarcs mészpéppel -
.; előirźnyzaĺ!.'i 36 m2 326 3.52Ü 11.736 126.7Ż0
i

' 7 39-000-3.1 (S) ON
i KazeÍ|ás áImennyezelek bontása.

i látszóbordás
|2 mf 0 l.6ó4 0 19.968

.t;

' 8 39-003-t.ĺ.f.f.|-nrcil ĺ (ĺ9) oN
' Szere|t gipszkarton álmenn\'ezet fénr r.ázszeľkezetľe (
;; duplasoros),
.i választhato 1iiggesztéssel.
. csar,arfe.iek és illesztések alapglettelve (Q2 lninőségben),

ľielrr l átszó b or dáza|Ía|,
.. 50 cnl boľdatál,olsággal (CD50l27)^

: l0 m2 összef[iggő felrilet feletĺ... 1rtg. impľegnált
] 12.5 nrnr r't8. gipszkarton borítással.l KNAUF IJA 13 ilnpľegnálĺ építőlelllez, I 2,5 llllr HRAK ĺ 250i,' 2000, nóniusz fi'iggesztĺivel, Cikkszám:3630?120

:, 12 m2 2.2L8 3.520 26.616 4f.240

.':.; 9 39-005-3.1.3-0120032 (10)
'i Falburkolat készítése állítható kengyelle| CD 60/27 pľofillal,
:,' 90 cnl-es CD bordatár,olsággal. boľdák köz'cjtt kirölĺő
' szigetelćssel,
; l rétegű gipszkanon borítással.. 

kengyel tár'olság 9,0l-l2 cn közcitt-' RIGIPS | ĺg' ĺíizgátló RF 15 gipszkarton borítással, Th=0,5 óľa
(í1ítéscső takarás)...' |,4 m2 2.274 2.880 3.ĺ84 4,032

'; ro 42-000-2.1(6) oN
ą Lapburkolatok bontása,

i padlóburkolat bármely nrérettĺ kőagyag, nrozaik vagy
i tcjrt mozaik (NovA) |apból
'. 48,3 m2 0 t.408 0 ó8.006
ri

.:.

::

i
::,

I,T
65



FirÍ öĺtöző 6. ctrdal

Ssz. Tételszánĺ
TéteIkiírás

Eg1'ségre juto (FiUF.)
Án1,ag Munkadĺj

A tétel áľa összesen (tiUF)
Án5'ag Munkadíj

1f

ri 42-aa0-f.f
LapburkoI a1ok bontása,
fal-. pillér- és oszlopburkolat, bármely nléretii
mozaik, koagyag és csenrpe

36 rnf a 2304

42-A1t -2.1.r.1 -01517 2t (27)
Padl oburk oIat hordozószerkezetének felül etelőkészítése
beltérben'
beton alapfelületen
felulete]clkészítő a|apozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
q,eber.co| prilrrer a|apoző, Kód: G650l5
(r'agv nrűszakilag ezzel egy enértékű)

48,3 m2 228 384 ĺ 1.012

4,f-at1 -f .n. t.2-041 5538 (28)
B urkolat h ordozószeľkezetéllek fe] ül ete l őkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
kelilrető r,íz- és páľaszigetelés felhoľdása egY réteĺfben.
haj lateľcĺsítő szalag elhelyezésér'el
BaumacoI Proof folyékony folia, Cikkszáln: 956522
(rlagy mĺĺszaki lag ezze| egy enénékű)

tr4,5 m2 2.só8 430 37.236

4f-012-7.1.1.2.r. 1-03 r3 I I 6
Fal-, pillér-' oszlopburkolat készítése
beltérben.
tégla, beton, vakol1 alapfelüleĺen,
gres, kőporcelán Iappal.
kötésben \'ag)' hálósan. 3-5 nrnr l'tg. ľagasztóba ľakr'a. l - l 0 lunl
fugaszélességgel,
20x20 . 40x40 cnr közötti lapméľettel
MAPEI Kerafl ex cementkötésiĺ ragasztóhabarcs. szüľke.
Ulľacolor Plus fugazó, fehéľ

Bó m2 5.tfĺ 4.928 440.320

42-022-1.r.3.2.1. r -03 r 3 r1 6 (7 s)
Padlóburkolat készítése,
beltérben.
gres, kőpolceliĺn lappal,
kĺjtésben vagy hálósan, 3-5 mm rtg. ragaszĺóba rakva, I - ĺ 0 nrnr

fugaszélességgel.
20x20 - 40x40 cm kcĺzötti lapnrérettel
MAPEI Keľaflex cęmentkötésiĺ ľagasztóIrabarQs, szürke,
UI ĺracolor PIus fugázóIlabarcs, fehér

8f.944

i8.54.7

6.9óÜ

423.808

2r6.832

Í4

t5

44 m2 4.820 4.928 2ĺ2.080

I
ďy4/

"^Ĝ'g



F.iú ö[ĺözĺĺ 7" oldal

Ssz. Tétetrszám
Téte|kiĺrás

Eg1'ségre jutó (ř{UF) Á tétel áľa összesen (řIUF')
Anyag Munkadíj Anyag Munkadĺj

i6 42-022-1.L.3.2.i.1-03131 17 (75)
Padlóburko]at készíĺése.
beltéľben.
Rl2 fokozotĺan csúszásmentes gľes, kőporcelán lappal'
kötésben vagy hálósan.3-5 nlm vtg. ragaszÍoba ľakr,a. ]-I0 mm
fugaszéIességgel'
20x20 - 40x40 cnl k<izötti |apmérettel
MA PEI Kerafl ex cementktjtésű ragaszĺóhabarc s, sziiľke.
Ultracol oľ PIus fugázóhabarcs, fehér

4,5 m2 5.320 4.9f8 23.94A 2Z.t?6

iI 4f-a7Ĺ4-0t5050Í
Kiegészítő profil elhelyezése falbul*oIatok kü]ső saľkainak
r'édelmére szimmetľikus, asszimnletri kus kialakítással,
műanyagból, színterezett alunríniumból'eI oxáIt alumíniunlból.
fényes. n] att. szál csiszolt alunl íniunlbóI.r'agy fénl,es és
szá] csiszolt ľozsdanrelr(es acćl ból.3 - l 5 lrlnl \/astagsági nléretteI

30 m 3.100 416 93.000 t2.480

18 K4f-Ar1-2.r.r.4.r-0313032 (3r)
Padlóbuľko]at hoľdozószerkezetének felüIeÍelokészítćse
beltérben,
beĺon aIapí"eIti]eten

önĺerĹilo fel Ĺi l etkieg-ven l íĺés kćszíĺése
5 lrrllr átIagos ľétegr'aslagságban
MAPEI U|traplan Renovation önterülő aljzatkiegyenIíttĺ
(vagy műszakilag ezze| egy enértékiĺ)

48,3 m2 3.650 3.20A 176.295 154.560

19 44-000-r.r
F a n.v í| ászáró szel kezelck bontása.
ajtó. ablak r'agy kapu.
2.00 ntz-ig

4,5 m2 , i.160 S 7.920

fa 44-000-1.2 (2) ON
F a ny í|ászáľó szerkezetek bontása.
ajĺó, ablak vagy kapu.
2,01-4,00 m2 köztitt

2,Í m2 t 1.120 f 2.352

21 44-006-2 (3)

Fa széktámlar'édő, kukar,édő deszka (12,5 cm széles)
elheIyezése
(öltözőpaĺlok mögé)

t0 m 2.625 1.184 26.250 It.B40

,u
-e7^



Fiú tilŕöző 8. oiĺial

Ssz. TéteIszám
Téte|kiíľás

Eg1'ségre jutó (řĺUF,)
Ányag Munkadíj

A téte! ára tisszesen (HIJF)
Anyag Munkađíj

22 45-001-1.1.3.t.01340ĺ6 (2)
Beltéri ajtók,
a|apozoÍÍ acél aj tóĺok elhelYezése,
saroktok szerelésével, Jobbos/Bal os fal co lt aj tól aphoz EPDM
lömítőproÍilla|, téglafalba r'aló beépítéssel,
6f5x2000-2000x2 l 25 mm névleges méretig
Hörnrann l részes saroktok, nér'leges méret:1000 x 2125 mnl
(vagy műszakilag ezze| egy enéĺékű)

ĺdb i9.s00 3.200

45-00r -1.r .4.1-4'34024 (3)

Beltéri ajtók,
alapozo1ĺ acél ajtótok elhelyezése.
befoglalótok szereIésével, Jobbos/Balos falcolt ajtó|apokhoz
EPDM tĺĺmítőprofiIIa]. 130 mm nyers ĺéglafal r'astagságig,
625x2000-f000x2 l 25 lnnl nér,leges nléľeti g

.l.lĺirnralrn falazós beÍbg|alótok. llél,leges nréľet:750 x 2l25 mrlr.

ĺ 30 llrnr fal\,asĺagság
(r'agy nrűszak i lag ezzel egy enéľtékű)

2db 26.600 3.200

45-00 r-2.2. 1 -01347f2 (10)
Beltéri ajtólapok elhelyezése. kiegészíĺő sz'eľelvélryek né|kül.
40 nlm \|astag fafoľgácslap-betétes. 3 oIdalon falcolĺ a.jtólappal.

0.8 mllr \,astag felületkezelt acéĺle;llezbol.
750x2000.l f50xf250 mm nér,leges méretig' egyszámyú tomöľ
ajtólappal
Hörmarur oIT 40-1 behéri tönrör ajtólap, nér,Ieges nléľet:750 x
2125 mnl, RÁL 90l6 színben
(r,agy nrűszaki lag ezzel egy enéftékű)

2db

r 9.500

53"200

r 70.000

27.000

3.200

ó.400

ĺ.600

1.728

45-00 | -2.2.r -0 13 47 29 (l 0)
Beltéri ajtolapok elhelyezése, kiegészítő szeľell'ények néIkül.

40 mnl vas{ag faforgácslap.betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal.
0,8 mm vasĹag felületkezelt acéllemezből,
7 50x2000-1 250x2250 mm névleges méretig, egyszáľnyú ĺölnör
ajtólappal
Hörmann oIT 40-1 beltéri tömtjľ ajtólap, nér4eges méreĺ:l000 x
2125 mm,RÁL 9016 színben
(r,agy műszakilag ezzel egyenértékű)

ldb

45.00ĺ -3. ĺ.01347 53 (72)
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
be]téri ajtóJapok}oz
Alu körcínlkés kilincsgarnitúra

sdb 9.000 s76

i
|Í nfYU
,G8

80096.000

-; r



Fiú ölÍöző 9. oEdal

Ssz" Tételszár.l
TéteIkiĺľás

Eg3'ségľe jutó (HUF)
Án5'ag Munkadíj

A tétel ára łisszesen (řIIJF)
Aľl1'ag Munkadíj

27 47-0Ű0-1.2t.4.,,.2-0417912 (55)
Bel ső festéseknél felu let előkészíĺése. részniunkák :

glettelés,
diszperziós kötoanyagú glettel,
r,akolt felületen,
tagolt fehileten
SAKRET DG-03 Diszperziós g|ett
(FaIak és meruryezeĺ kétszeľi glettelés, csiszolás)

i89 m2 461

47-A0A-4.r.4 (119)
Acé]felületek nlázolásának e]őkészíĺo és.részmunkái:
régi ola.jfesték eItávolítása kaparással (raskettázás),
ablakľácsról, fűtéscsőről, öntöttr'as radíátorľól

40 .m2

f9 47-000-4.3.2-c1s0t ĺ2 (i27) GN

448

1.924

87.1?.9

2.?'84

ĺ 7.08s

2.500

f3.900

84.6',72

76.800

B.A4A

1Í}

s7

Acé] fel rj l et ek mázo]ásfuiak e| ők észítćĺ és részmunk ái :

simítótapaszoIás.
beĺétes l'agy Ĺagolt acélfe]ületen,
eg),szeľi és mindell tor.ábbi ľéteg
Tľinát Mestertapasz. EAN: 5950ó1 609376

40 rn? 42',r 576

41-080-1.r.2.2
Fafel Ĺi I etek nlázol ásának el ők észítő és ré szmu nk á i :

régi olajmázolás e]távolítása fa nyilászźró
szerkezetrĺiI.
Iekaparással (raskeĺtázás),
tagolt feltiIetrőI
(fa nyí|ászárő)

50 m2 50 1.600

47 -000-7 .f .4.2-0137 rlf (t 40) oN
Fafe l ul etek nlázolásának el őkészítő és ľészln unk ái :

fafe]tilet beeresztő a|apozása egy rétegben,
r,izes bázisú a|apozóva|,
tagolt fe]ületen
Capacry! Haftpľímer v izbázisu, pigmentalt a|apoző, extréln
tapadással' fehér

50 m2

41-000-7.3.f-4150112
Fafel üIetek n ázo|ásán ak e I ők é szítő és résznunkái ;

sinlító ĺapaszolás fafelti]eten, egyszeri és minden további,
tagolÍ feluleten
Trinát Mestertapasz' EAN: 5950ól 60937 6

80.000

3I

22.440448

4.80&

i
,/,,ĺ/

69

?t

50 m2 450 896 22.s00



F.iú ö!ŕfiző Ľ0. olcal

Ssz. Téŕelszáľr'
TéteIkiírás

Egységľe juÉĺí (}lUF) Á tétel áľa tisszesen (řĺUF)
Ányag Munkadíj An1'ag Munkadíj

33 47-07a.2.Í.2-aĄ7863 (B) oN
Enylrén nedr'szívó vagy sima falfelületek
tapadáskozvetítő al apozása,
r'izes-diszperzios akril bázisú alapozóv a|,

tagolĺ felületen
SAKRET GRW/GRF Nemesvako|at aJapoző - fehér. színes

94,64 rn2 190 480 17.982 45.427

34 47-0tI-l5.I.I.2-0ĺ5117ĺ (9ĺ) oN
Diszperziós festés
nrűanyag bázi sú r,izes.diszpeziós
fe]réľ r,agY gyál.i|ag szinezeÍÍ. fesĺékkel.
új r'agy régi lekapart, előkészített alapfelületen.
r,akolaton, két ľétegbell.
tagolt sima felüIeten
Héra diszpeľziós be|ső falfesték. fehéľ. EAN: 599506I999i l8

94,64 ni2 199 '13{, 18.833 69.6Ss

35 47-0?,1-tf.3.f-A1371]4t (22) ON
K o n.ózi ógát | ó a| apozás
rácsoll. korláton, kerítésen. sodronyhá|ón.
nliĺgyanta köĺő anyagú. r,izes hí gításri festékk e l

Disboľoof Korľodeck konóziogátlo fesĺék, fehér, selyelrlÍěnyű
I rn2 813 800 6.504 6.400

36 47-|fr-12.4.2-0137141 (26) ON
Konóziógátló alapozás
csĺĺ és ľegisztercső feltiletén (IIJA 8O-ig),
Íiiggeszĺón és tartóvason. sonnosdó áll'r'ányzaton.
műg1,anta kcĺt<ianyagú. r'izes hígítású fesĺékkel
D i sbo ľoof K on.od eck koll.ózi ó gát l ó festék. fehéľ. se I -velll fényti

20 m 185 f56 3.700 S.Iz0

37 47-0fr-21.3.2-0137t4r (70) ON
Acél felül etek kĺjzbellső festése
rácson, korláton, keľítésen, sodronyhálón
műgyanta kötőanyagú. r,izes hígítású festékkel
Di sboroof Korľodeck konózi ó gátl ó fe sték, fehér. selyeln fenyťi

B m2 543 89ó 4.344 7.ĺ68

38 41-02|-21.4,2-0t37|4ĺ (77) oN
A célfelületek kozbenső festése
csĺj és regisztercső feliiletén 6ĺÁ so-ĺ9, függeszĺon és

lar1ĺivasĺrn,
sormosdó ál|ványzaton
műgyanta kötőanyagú, vi zes hígításri festékkel
Di sboroof K o ľrod eck kon ózi ó gátl ó festék, fehéľ, selyem féltyű

? m2 123 288 8ó1 f.il16

,ľ!,ĺ
toT



Fiú ö[Ĺöző ĺj. olĺIaI

Ssz. Tételszáľn
TételkiÍľás

Eg1'ségre juĺĺí (řĺUF) A tétel ára összesen (ľi{JF)
Án5'ag Munkadíj Anyag Munkadĺj

.j 39 47-021-31.3.2-0i37141 (13ó) oN
AcélfelĹiletek átr,onó festése
rácson, kĺ.lrláĺon, kerítésen, sodľonyhálón
műgyanta kotőanyagú. r'izes hígítású festékkel
D i sboro of Korľodeck konózi ógátl ó festék, fehéľ, selyelnfényű

8m2 543 896 4.344 7.168

723 288 2.460 5.760

750 960 24.0AA 30.720

40 47-021-31.4.2-0ts714r (r42) ON
AcéIfelületek átvonó festése
cso és regisztercső feltiletén 6lĺÁ so.ĺg;. függesztőn és
tarto\rason,
sonnosdó á]h,ányzaton
lnűgyanta kĺltőanyagú, vizes hígítású festékkel
D i sboroof Korrod eck korróziógát I ó festék. fehéľ, seJ yenrfényű

20m

4í1 47.03ĺ-5.i.2 (ĺ75) oIN
Külső-belső
fa fel ü| etek Iredr.ességsz abá|y oző
f edón.l ázo|ása o l d ószere s szi l ikon-al kyd gyanta
zománc ĺ.esĺékke|. a|aoozas nél k ül.
tagolt fe]ületen

32 m2

4f 48-014-r 2-0216421 G6)
IJ zemi -haszná| ati v í z eI l eni szi getel é s

lraj l aterő sítése szi gete l oh abarcs vagy műany agb ázi stl
bevonatszigetelésnél.
egy réte gb en. szi geĹel és rétege i kozé beágy azv a,

nrinimunr 8,0 cm széles rendszerkon]ponens hajlateľősítő-
ľésáthidaló szalaggal
MUREXIN DB 70 hajlateľősítő sza|ag
(épített zu|lanyzők)

16 m 812 1..024 13.952 16.384

43 48-014-16.r-0231t0t (30)

Üzemi -hasz ná|ati viz el l eni szi getelés

szoľítóperemes \,agy (és) szigetelőgalléľos
bíize|zÁr ős padlótisszefolyó beépítése,
rugalmas szigetelĺíhabarcs \,agy ún. ''folyékony füIia.'
(ru gal mas műanyagd i s zperzió) szi getel és e setén

Purator BM COMPACT nemesacél fixmag. szaniter
padlóösszefolyó, l 00x ĺ 00-as fiigg' \ĺagy \|ízsz. DN40, buzztn.a|
és lecsavaľozhaÍő ráccsal, C: l82.101.040
(vagy műszakí|agezzel egyenéľtékű) (2 db az épített
zuhanyzőkban, 1 db WC.ben, ldb mosdóban)

4 db 11.204 1.920 44.800 7.680



Fiú cit<izĺĺ ĺ 2-. oldaľ

Ssz. Tételszánr
TéteIkiÍrás

Egységľe juĺó (FIIJF} Á tétel ára összesen (FIUF)
An1'ag MunkadÍj An5'ag Munkađíj

44 K4B-000-2r (28)
Padlóöszefolyó elbolltása jáľulékos kiegészĺĺő elenlekkel

3 đb 0 i.2E0 0 3.840

é.s 50-008.6ĺ.2.00ĺ2I l1 (25)
Kétfillkés ES-SV28 szalriter r'álaszfal rendszeľ beépítése (Előfal:
Iábbal együtt 2000mm magas' l860nlm széles, kettő 65Oninl
széles, szeľelr'ényezett ajtólappal: Válaszfal: 2000mm magas.
l ] 00mln mély: eloxáIt alumíniun.l é|zárt panelek \,astagsága
28nrnr, eľős. kopásál]ó melanlin be.t,onalú feltilet

i db 310.00Ü s8.GÜ0 310.000 s8.000

46 ?1-000-r.r l (28) oN
Vezetékek. kábelek és szeľelr'ények bontása;
kapcsoIók, csatlakozó
alj zatok. fal i fogl alatok. csengők. reduktoľok.
cľos- r'ag1, gyeneeáľallrú ll1'onlók. terllloszlátok.
lćpcsoházi auĹonlalák. je|zők leszeľelése

4 đb 0 4B0 0 ĺ.92Ü

41 71-000-ĺ't3 (30) oFĺ
Vezelékek, kábelek és szeľelr'ények bontása:
mindennenrri fényfonás és lánlpate.sl leszerelćse

5 db 0 800 0 4.00(i

48 7ĺ-00t-1.1.ĺ.1.l-01I0tI6 (l) 01\{

Merev, sinlafalrj műanyag l,édőcso elhelyezése,
elágaző dobozokkal.
elore elkészített falhoronyba.
l'ékonyfa]ú kil,itelben.
könn-v-ű nrechanikai i génvber.ételre.

Nér,leges Ilréret: ] l-l6 nlni
IJ)'DRO-TIJERM be|téľi Mü I]I. r'ékonyfalú. ha.j|ítható
nlere\l műanyag szürke védőcso Ió nllli. Kód: MU-III I6

5 m 92 352 46A 1.760

49 7ĺ.00I-1.t.2.2-011002I (s) oľ-{

Merev' si mafal ú műanyag r,édőcsćĺ elhelyezése,
elágaző dobozokka],
eIőre elkészített fa|horonyba,
vastagfal ú kir'i telben, nehéz mechani kai i génybevétel re.
Névleges méret: 21-29 nlm
H\.DRO-THERM beltéri Mü I. \,astagfalú, lnerer'
műallyag szürke r'édőcsŕĺ 2l nlm, Kórl: MI.I-I2l

5 m 274 672 1.370 3.360

i
ďT
,^

+%



FÍú łiltłiző 13. oidatr

Ssz. Tételszám
TéteIkiíľás

Eg1'ségre jutó (FĺŁ]F) Á tétel áľa iĺsszesen (řIUF)
Án3'ag MunkadÍj Án5'ag Munkadíj

s0 71-00L-1.2.f.2-071002r (i4) ON
Merev. simafalú műanyag védőcsĺĺ elhelyezése.
elágazo dobozok]<al.
falon kír,ül. előľe elkészített tartó szerkezetre szerelve,
\'astag, sinlafa]ú kir'itelben. nehéz nrechanikai igényber,éĺelľe,
Névleges méret: 21-29 nm
HYDRO-THERM be]téri Mü I. vastagfalú, merev
műanyag szürke r'édőcső 2l lnm. Kód: MU-I2l

2 m 274 928 S4B t.BS6

53 ?ĺ-a}f-fi.1-au71|2 (iq Öťą
K ábeI szeľiĺ \;ezeték elhelyezése
e] őre el készített tartószeľkezetre, | . 1 2 eríj rézr,ezetővel.
e|ágaző dobozokkal és kötésekkel' szigetelési elenállás méľéssel.
a szerelr,ényekhez csatlakozó \,ezelék\,égek bektjtése néIkül.
keresztn-letszeÍ : 0.5-2,5 lnnl2
PanlronColll-KábeI I{05VV-F 300/500V nlűallyag tölnlő
\.ezeĺ.ék 4xi.5 lnlrl2. ha.iIékony ľézr'ezetővel (MT)

5 m 317 480 1.SBS 2.40G

s2 '/r-005-2.51 .2-as.34142 (56) ON
osszeépítheto r,ilágítási és telekonlnrunikációs szerelr,ények
elemei;
Kapcso| ó/n1,.ollló betét e| he|1,g2{5ęinr ĺĺall\'ag bĺrľítóel enl ek
nélkül)
kétpólusú
Schneider Electric CLASSIc kétpólusú kapcsoló (102), Csz.:
EEEP221 0140001 0

4 db 1.723 r.120 6.89f 4.480

53 K7ĺ -00I -J -000000l
M éľé s i j eg.v-zők ön1'r' készítése

I ktr 0 40.000 0 10.00{.t

54 K71-010-2.7
Fe]ti]etre szere]t lámpaĺest elhelyezése elore elkészített
taŕószerkezetre.
zárt,
LED-es kivitelben, IP 65-cis
Megfelelő átalakítással.

5 db ĺ7.500 6.4a0 87.500 32.000

s5 82-000-1.2.r (3) ON
Szerelr,ények Ieszerelése.
n]enetes szerelvén)'ek,
DN 50 niéľetíg

8db a fi.264

,u
+3't

0 1.408



Fiú <iittiző 14. oidal

Ssz. Tételszárn
TéteIkiĺľás

Egységre jutó (řIUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen (řIUF)
Ányag MunkadÍj

3/

B2-a00-3.2 (ĺ3) oN
V ízei | átás berendezési targ'vak leszerel ése.
falikuLak, mosdók

6db 0

82-000-3.4 (1s) ON
Y íze||átás berendezési tfu gy ak l eszerel ése,
WC csésze tanozékok]<al

ldb 0

82-000-3.s (r6) oN
VízelIátás berendezési táľgyak leszeľelése,
vizeIde tal.toZékokkaI

3db 0

82-000-3.6 (17) ON
Vízellátás beľeIldezési táľgyak leszereIése,
öbl ítotartály ĺartozékokkaI

Idb 0

82-000-3.9.r (20) 01\
Y íze|Iátás beľendezési táľgyak leszere]ése.
zuhanytáIcák
szabadon szeľel(

tdb

82-000-4.2.s.2 (48)
Gáz- és fiĺtésszerelési beľendezési tárgyak leszerelése.
Íűtésszerel ési berendezési tárgvak
cjntcjltrlas tagos radiátoľ,
1 | -20 lag kcjzĺjtt tel ies szétszeľeIéssel
(fútés szolgáltató cég saját
köhségén szeľeli le.)

3db 0

82-009-r .r.r-021s021 (r) oN
Falikút, kiöntő \,agy mosóvályú elhelyezése és bekötése,
falikút. szifon (b'iize|zárő) és csaptelep nélküI,
acé|lemezbőI -, rozs d anlentes l enrezből r,agy
öntöttvasból
Acé|lemez falikút, kír'üI-be|ĺjl fehér
tuzzománcozott' rĺivi d h átI apú

Idb r0.900

f.43f

s.696

4.744

2.784

2.816

1.280

14.592

ĺ4.||Ż

f .784.

2.EÍ6

5.696

59

6t

62

Í0.900 t.284

lr
th



Fiui öitłiző ĺ5. oIĺiaI

Ssz. TéteIszám
TéteIkiíľás

,-
; 63 82-009-5.1-01 t2641 (ĺ 7) olq
l Mosdó r,agy mosómedence berendezés elhelyezése és beköĺése,
.; kifolyószelep ^bíizelzáro és saroksze]ep nélküI.
j ĺulra szerelheÍő porcelán kivitelben (komplett)

: BÁZIS po'..lán nrosdo 60 cln, 3 csaplyukkal, furt' 4|96 71 01'
.. feltér

'; 
tdb

Eg5'ségre jutó (HUF) Á tétei ára összesen (řĺUF)
Anyag Munkadíj Án1'ag Munkadíj

10.201 5.056 30.6ft 15.168

880 1.9f0 8.800 r 9.200

,i 64 82-009-7
] Mosogató. lnosdó vagy falikút tartozékok felszerelése.
.] Csenrpeszelep, kifolyószelep fälikúthoz.

Sarokszelepek.
10 db

i
1 65 82-009-7-000000Í
: Mosogató. mosdó. piszoár r'agl' falikút ĺarĺozékok felszerelése.
l,i P jsz-oár n1'olnószelep

3 đb f.79}' l.920 8.373 5.760

i o 6 8f-0a9-ĺ l.1.t.l-01 i 0255 (4B) oN
: wC csésze elhelyezése és bekötése,
i oblítőtartály, sarokszelep. WC üloke,
. nlyomógonrb nélkü],

porcelánból.
alsókifolyású.
lapos öblítésű kir,irelben
aĹporov9 ezls porcelán laposöblÍtésű wC csésze, 6 l alsó
kifolyású, színes. Kód: 4037 00 xx. 2 db l ó.800 5.3t2 33.600 1a.6f4

i
i..: 67 8f-0A9-12.1-01 17096 (63) ON
.' wC-csésze kiegészítő szeľelr'ényeinek elhelyezése,.: 

WC-üIőke
i A|földi wc-ülőke, 8780 95 0l, fehér.i 2 db 7.530 B00 15.060 ĺ.600

i oB B2-oo9-13.1-ot21o6s (69) oN
: wC öblítőtanáIy felszerelése és beköĺése,
:

: falsík elé szerelhető, műanyag
jj VALSIR Mida falon kír,üli tartály,6-9 | öblítési nrennyiséggel,

i flexibilis bekötőcsől,el, Cikkszám: VS8440l1
!: 2 db 7.896 1.280 15.19f 2.560

"ľ,,



Fiu tĎittŕzĺĺ ĺ 6. oidai

Ssz. Tételszáĺr'
TéteIkiírás

Eg1'ségre jutó (FĺUF)
Anyag Munkadíj

Á tétei ára összesen (HUF)
Án5'ag Munkadíj

ĺr

tf

69 82-009-rs.1.1-0t 11525 (78) ON
Vizelde r,agy piszoár berelrdezés elhelyezése,
ĺibl ítő szelep, saľoksze] e p és buze|záró néIkü],
porcelán,
falra szeľelhető r,izelde
BÁZIS porcelán vizelde. felső beköté su,4332 00 0l . fehéľ

3đb 10.444 3.200

82-009-19.2.1-03 I srss (99) CN
CsapĺeIepek és szerelvényeinek felszerelése.
zuhanycsaptelepek.
fali zuhanycsaptelep
MOFEM Eurosztár kétfoganryús zulranycsaptelep, kr' f]x
felszállócsővel, zulranyľózsál,al. kód: 143-01 l 0-00

2db 12.362 f .976

E2-009-i 9.3.2-031 8i 92 (i 04) ON
Csaptelepek és szeľelr,éllyeinek felszerelése.
nrosdócsaptelepek,
álIó i]leĺr,e srillyesztett mosdócsaptelep
MoFEM Treff kéifogantyús nlosdócsaptelep. lánctartószelrlľnel.
flexibilis bekötocs<ĺr,el. kr.. kód: l 40-001 8-30

3db 12.047 4.992

82-009-1 9.4. r-03r 8233 (r i2)
Mosdó csapĹelepek és szere]r'ényeinek felszerelése,
álló, illetve süllyesztett bidécsaptelep
MOFEM Mode egykaros csapte|ep. ECo kerámia
r,ezérl őegys ég fon. ázás el l en j l,édelemm eI. kr.
leeresztőszeIeppel. kód : l 54.0046-00

3db 16.451 4.992

73 82-009-3I.t.2-0ĺ35002 (|74) oN
Vizes beľendezési tárgyak
bíjze\zár óinak fel szerel é se,

faI ikúthoz-m o so gatóh oz
DN 50
HLĺ 00/50. Konyhai szifon DN50 x 6/4"' gcimbcsuklór'al és

visszacsapó szelepes mosógép csat]akozóval
r db 3.696 1.856

14 B2-A09-31.2-0110915 (175) ON
Vizes berendezési Í.ár gy ak
búze|zár őinak fel szere l ése,

mosdólroz, bidéhez
MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel. krómozoĺt, Kód : 1 65.
0027-00

2:404

3r.332

f4.7f4

36.t4!

49.311

3.696

9.600

s.9sf

14,916

Í4.976

I.856

6db 3.614 2Í.684 M.4AA



F!ú öiÉöző Í 7. oldzl

Ssz" Tételszáľn
TéteIkiÍľás

Egységľe jutó (HUF)
Ányag Munkadíj

Á tétel áľa összesen (HUF)
Ányag Munkadĺj

14,

1"i

'/s Bf-al2-t.f.1.2-0511007 (8)
Öntöttvas rad i átor elhel yezése, e I őre e l készíteĺt |ánlaszr a,

széthortlással, ĺ.agosíĹással, bekcĺtéssel,
l 1-20 tag közcitt,
2-oszlopos,
900 mm
Radiátor ĺjv. KALOR
Me gl ér'o rad j átoľ r'i sszaszerel ése (fűtés szolgáI tató saj át
koIĺségén r'égzi).

3db

83-000-2.ĺ (2) oN
Gépek. berendezések bontása.
500 kgldb alatĺi súly esetéll

50 kg 0 320

83-02i-2I.Í. i-0143658 (73) oN
FIexibilis légelosztó ľelrdszeľ szeľe|ése. épületen belrjl iIl.
szabadon. f<jdénrszerkezet be. a|jzatba. hi gi én i ku s PE-H D
műanyag cso és féln idomokkal. csillagpollĺos szereléssel.
szelIőzőcső,
a 75 nlnl,30 nr3/]r térfogatáranrig
IJELIOS FRS-R 75 FRS flexibj]is csőrendszel.- NÁzs
F lexibilis cső. 50 Ilr, Cikksz.:29l 3

10 řn ĺ.3Ú6 352 i 3.060

KB3-006-1-0000001
Sze1lőző rendszeľ felüIr'izsgáIata

I köItség 0 15.000

K83-006-2.r.1. I

RadiáIis es felradiá]is venti|átol. e|helyezése.
csĺĺventiIá1or,
míjanyagházas.
jáľókeľék-átméro: 200 nrm-ig
csőr,enti l átor, műanyagh ázas, (230Y ), késl el tetett

2db 24.498 s.760 48.996

78

r6.000

3.sŹ0

r 5.000

I t.520

Fejezet 01-97 munkanemei összesen: 2.504.258 2.183.982

"fu
++



1

E-ári5. 6j1i;"5 18. aldal

Ssz. Tételszám
TételkiÍrás

Egységre jutó (FĺUF.) A téŕei áł.a łĺsszesen (řłUF)
An1'ag Munkadíj Án5'ag Munkadĺj

. 1 32-t02-1.1.Í.an00n
l Előregyártott azonna| terhelhettĺ nyílásáthidaló

i cllrelyezése (válaszfa| áthidalók is). tartószerkezeÍre,
l csomóponti kötés nélkul,.. fa\aza{ szé\ességű áthidaló elenlekből r,agY több elem
: egymás mellé sorolásár'al. a teherhordó falváll előkészítésével,
1 kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,

0.l0 t/db tömegig,

. égetett agyag-kerámia kopenyes nyílásáthidaló: POROTHERM A-] 0 keľámia buľkolatú nyílásáthidaló. l .50 m
: I db 2.500 2.40a 2.500 2.408

. 2 33-000-21.i.1.ĺ.t.1 (19)
i válaszfat bontása,
. égetett agyag-kerámia ĺermékekből.
: erosítő pillénel r,agl' erősítő pilléľ nélküI fa|azva.
: kisIrréľetti, mészholrlok. nragasított \/agy l]agYn.léľeĺĹi tég|ából.
. 15 cnr r'astagságig., 

falazó, cemenĺes mészhabarcsbóI fa|azva
(WC-ben)

, 5,8 rn2 0 !.952 0 t i.322
:

; 3 33-0ĺ t-l .2.|.2.1.1.t.0I20055
: \Iá|aszťa| építése.

i lróľusbeton ternrékekbo|,
' normáI e|emekből,
. l25 mm falvastagságban,
: 600x200x200 nrm-es mérettj
i t ézi fa|azóe|enből (fugar,astagság l0 nlnl).
i falazó, celllenĺes mészhabarcsba fa|azva
; YTONG r,álaszfa|elem' Pr'e je|ű.600x200x200 mnl
i M l (HfIOĺnc) fa|azó. cetl]elltes llrészlrabarcs. nlészpéppeJ
i ,^ ,,; (2 db zu|lany r,á|aszfa|: 0,2m széles, 2m nragas. ĺ nl nlél.v.

. 
*éľetű. 

tľ'ľ;'.'és 
0,1nr széIes ki'epő fallal, 

,.uuo 15.908 7.488

. 4 36-090-I.1.3-0550040

. Vakolatjavítás

:; ldalfalon, tégla-, beton-, k<ĺfe]ületen vagy építőIelnezen,
,ł a neglazult, sénilĺ r,akolat előzetes let,erésér,e],

li hiánypótlás 25% ťelett

]. Hr'b8-mc, beltéri, r'akoló cementes mészhabarcs mészpéppel .

i e|óirálryzat!
42 m2 326 3.648 13.692 153.216



Lán5,öItöző Í 9. oiĺĺa!

Ssz. Tételszárn
TéteIkiÍľás

Egységre jutó (řĺUF.) Á téte! ára összesen (řIIJF)
Ányag Munkadíj Ányag Munkadíj

s 39-000-3.1
Kazettás álnlenĺyezetek bontása,
látszóboľdás

13 mŻ 0 t.664 a T.632

6 39-003-1.1.f.2.L-1f1021i
Szerelt gipszkafton álmennyezet fém v ćęszerkezetre (

duplasoros),
v á1 aszthatő íri ggeszté s s e l,
csavarfejek és illesztések alapglettelr,e (Q2 nrinőségben).
neln látszó bordázatĺa|.
50 cnr bordatár'o]sággal (CD50/f1),
10 m2 ĺĺsszefÚggĺi felület feleĺt,
l rtg. impľegllált
72,5 mm vtg. gipszkarton borítássa]
KNAUF IJA ]3 impregnált építolenlez..l2,5 nrm HRAK 1250i
2000, nólliusz íüggesztcĺl,el. Cikkszánl: 36307l 20

ĺ3 ĺnf f.318 3.520 30.ĺ34 45.760

7 39-005-3.|.3Ąl2a032
Falbuľkolat készítése álIítható kengyellel CD 60/2.1 pľofiIlal.
90 cm-es CD bordatár,olsággal, bordák között kitöltő
szigeteléssel.
l rétegű gipszkarton borítássa|,
keng1'el tár'olság 9.0l -i ? cln közötĺ
zuGIPS 1 rtg. tuzgátló RF l5 gipszkanon boľítással, Th:0,5 óra
(csővezetékek takarása)

3 m2 f.274 2.880 6.8f2 8.640

I 42-000-2.1
I-apbuľkol atok bolltása.
padIóburkolat bánneJy méretű kőagyag. nlozaik vagy
toľt mozaik (I!OVA) lapbó|

3f m2 I 1.408 sZ 45.056

9 42-000-2.2
Lapburkolaĺok bontása.
fal., pillér- és oszlopburkolat, bámrely méretű
mozaik, kőagyagés csempe

54,11 m2 1 2.304 54 124.669

4
+g



I-án3'öIttiző
20. oldai

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (řIUF)
An5'ag MunkadÍj

Á tétel áľ.a összesen (řÍUF)
Anyag Munkadíj

10 42-011-2.1.1.1_A$1127
Padlóbuľkol aĺ hordozós zerkezetének felül ete]őkészítése
be]térben,
beton alapfelüIeten
felületelőkészítő a|apozó és tapadóhíd felhordása egy ľétegben
weber.co] primeľ a|apozó^Kód: G650I5 -
(vagy műszakilag ezze| e gy enértéhi)

II

32 m2

91 nt2 5.120 4.928

42-022-|.1.3.2.l. 1 -03I 3 ĺ t ó
PadlóbuľkoIat készĺtése.
beItérben,
kenhető szigetelésre,
gres, kőporcelán lappal.
kötésben vagy háIósan, 3-5 mm vt1. ra1asztóba rakr,a, I-I0 nlm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
MA PEI Kerafl ex cementkĺjtésű ragasztóhabarcs, szürke,
Ultracolor Plus fugázóhabarcs. fehéľ

30 m2 4.82A 4.9f8

42-01|.2,1. ĺ.2-04 ĺ 5538
Pad l ó bu rk o l at h o rd o zó s zerkezeĺ'ének fb l u I etel ők észíté s e
beItérben'
beĺon alapfelüIetell
ken]leĺő víz- és płĺraszigetelés felhordása egy ľétegben.
haj Iaterősítő sza|agelhelyezésér,el
Baunracol Proof fol1,ékon1, fóIia. Cikkszám: 956522
(l'agy llrűszakiIag ezzel egvelléľtékű)

tr4'5 ĺn2 2.s68 48c

4f-012-1.i.I .2. ĺ .l -03I3 i t ó
FaI-. pilléľ-, oszlopburkoIaĺ készítése
beltérben.
tégla, beton, r'akoIt alapfeliileten.
gres. kőpoľcelán lappal.
kĺjté.sben l,ag}.hálósalt. 3-5 ltllll r;tg. ľagasztóba ľakr.a. l-l0llllll
filgaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
MA P EI Kerafl ex c eln en tk ötés ťi r agaszrőhabaľcs, szürk e.
UjtracoIor Plus fugázó, fehéľ

7.296

s7.236

465.92A

144.6AA

12.288

6.96t

448.448

147.840

12

t3
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Lán5'ö}ttiző 2Í. oiđal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (}IUF) .Ą téÍel áľa iisszesen (řIUF)
Ányag Munkadĺj Anyag Munkadíj

:': 14 42-0f2-1.1.3.2.1.i-0313117
.i 

'adlóburkolat 
készítése.

i: beltérben,
; Rl2 fokozottan csúszásmentes gres. kőporcelán lappal,

.. u<jtésben r,agy há]ósan,3-5 mnr fig. ľagasztóba rakva, 1-l0 mm..: fugaszélességgel,,,.| 20x20 - 40x40 cm ktizötti lapmérettel

..j APEI Keraflex cenrentkĺjtésű ragasztóhabarcs, szürke'

.. ultraco]or.Plus fugázóhabarcs. fehér 
5.320 

^.gf.. 
23,g4a ff.176

:

"; ĺ s 42-07|-4-015050ĺ
'; Kiegészíĺo profil elhelyezése falburkolaĺok ktilso saľkainak
.l védelméľe szimnretríkus, asszinlnetrikus kialakítással,.] 

'nűanyagbóI. 
sz.inĺeľezett alumíniumból,eloxált alumíniumból,

.'' .nyes, Il]att' szálcsiszolĺ a|umíniunlból.r.agy fen1'es és

i'i zálcsiszolt rozsdanlentes acé]ból.3-l5 nrnr r,astagságilrréľettel

;;i 30 m 3.!00 416 93.000 Jf.48C

I 16 K42-011-2.1.|.4.1.03ĺ3032
; PadlóburkolaL hordozőszerkezetének felti]etelőkészítése
'.i bel1éľben,
i beton alaofelületen
i onteľü|ő ielületkieg,enlíĺés készítése

'; 30 llrnr áĺlagos ľélcgr,asĺagságban
;i MAPEI U|traplan Renor,ation önterülő aljzatkiegyenlítő
. ; vagy műszaki|ag ezze| egyenéľĺékű)
-i 32 m2 3.650 3.200 t 16.800 fi2.400

j I7 44-000-1.I (t) OIY

!; anyi|ászá|., szerkezetek bontása,

": ajtó. ab|ak r,agy kapu,
2.00 nr2-ig

6m2 1 1.760 6 ĺ0.560

t8 44-000-t.2 (2) oI!
F a ny í|ászáró szerkezeĺek bontása,
ajtó, ablak vagy kapu,
2,01-4.00 m2 kciztitt

2,5 mż 1 |.|20 3 2.800

t9 44-006-2
Fa széktámlavédő, kukavédő deszka (l2,5 cm széles)
elhelyezése
(öltözĺĺpadok mĺĺgé)

10 m 2.BZS t.280 28.250 t2.800



Lány öit.öztĺ ff. o\đa|.

Ssz. Tételszáľn
Tételkiíľás

Eg1,ségľe jutĺ5 (EIUF)
Án1'ag MunkadÍj

Á iétel áľa összesen (řIUF)
Án1,ag Munkadíj

20 45-001-1.1.3.1-0134016
Beltéri ajĺók'
alapozott acél ajĺótok elhelyezése.
saroktok szerel ésér'el, Jobbos/Bal os fal co] t aj tóI aphoz EPDM
(ölnítőproÍillal, téglafalba r'aló beépítéssel.
625x2000 -2000x21 25 mm nér,l eges méľeti g
Hörmann l részes saroktok, névleges méret:]000 x 2I25 mm
(r,agy műszakilag ezzeI egy enénékii)

rdb 19.500 3.200

2i 45-001-ĺ.ĺ.4.1.0134024
Beltéri ajtók,
a|apozotÍ. acél aj ĺótok elhelyezése'
befogl aI ótok szeľelésér,el. J obbos/Bal os fa| col t aj tól apokhoz
EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyeľs téglafal vastagságig,
6f5x2000-f000x2l 25 nrn nér,leges nléretig
Hörmarul falazós befoglalótok. nér'leges nléľet:750 x 2125 nlnl.
l30 mnr falr'astagság
(r,agy műszak i lag ezze| egy enéľtéki1)

2db 26.600 3.200

f2 45-001-f.2.1-0134722
BeI téri aj tól apok elhelyezése. kiegészíĺo szeľe] r,élryek néIkriI.
40 nrnr vastag fafoľgácslap-betétes. 3 oldalon falco|t ajĺólappal.
0.8 lnnl r.asĺag feIril etkezeI t acé| IenlezbőI.
750x2000-1 250x2250 nrnr nér,Ieges lnéľelig, egyszámyú tömtĺr
ajtólappal
Hörmann oIT 40.l beltéľi tömör ajtólap. nél,leges n:éret:750 x
2125 m:m^ RAL 90l6 színben
(r'agy nl tĺszak i lag ezze| egy enértékii)

2db 85.000 t.'764

Ż3 45-001-2.2.|-0|34729
BeIĺéri ajtólapok elhe|yezése, kiegészíto szerelvények nélkü|,
40 nrnr vastag fafoľgácslap-betétes, 3 oldalon fa|colt ajtóIappal.
0,8 mm r,astäg felĺiletkezelt acéllemezből.
750x2000- I 250x2250 mm né't4eges nréretig, egyszárnyú tömör
ajtólappal
Hönnann oIT 40.1 beltéri tĺjmör ajtólap. névleges méret:l000 x
2725 mm, RÁL 90ló színben
(r,agy műszakilag ezze] egy enérĺékiĺ)

! 9.500

5s.200

Í 7G.000

3.na

6.400

3.520

1.7641đb

24 45-001-3.1-0134753
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
belĺéri ajĺólapokhoz
Alu körcímkés kilincsearnitúľa

3db

96.000 1.760 9ó.000

9.800 384 29.40A 1.152



ĺ-ány öItözĺĺ 23. otrdai

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Eg1,ségľe juÍó (HUF)
Ányag Munkadĺj

A tétel áľa összesen (tĺUF)
Án1,ag Munkadíj

25 47-000-1.ft.4.1.2-041197f
Belső festéseknél fe|tileĺ előkészítése. részmunkák:
glettelés.
diszperziós kötőanyagú glettel.
vakolt feliileten,
tagolt felületen
SAKRET DG.03 Diszperziós glett
(Falak és mennyezet kéÍszeri glettelés, csiszo|ás)

I30 nł2 561 72.9s0 83.200

f6 41-000-4.1.4
Acélfelüleĺek illázo]ásának e]okészítő és ľésznunkái:
régi ol aj festék e] távol ítása kapaľással (raskettázás).
rácsrói, koľlátľól r,agy keríĹésľol.
egyszerű tagozaÍtl

16 nt? 1.9fł 30.720

47-000-4.3.2-0t50t t2
A c él fe] tiletek n1ázo|ásáll ak e l ők észítc! és ľészmunkái :
sinlítótapaszolás,
betétes r,agv ĺagolt acélfelületell.
eg-vszeri és millden további réteg
Trinát Mesteńapasz, EAN : 59506 l 6093.7 6

16 m2 8.432 r G.240

47 -000-7.1.2.2 (r31) ON
Fafel üI etek mázo|ásźnak előkészítő és ré szmunkái :

ľé gi o I aj nl ázo] ás eltár,o] ítása fa n5, í|ászár ó
szerkezetről.
I ekaparássaI (raskettázás).
tagoIt felü|etrőI

30 nl2 50 ĺ.600

47 -0 00 -? .2.4.2 -0 137 1 02
Fafel ü l etek nl ázo| á,sállak el ő készĺtĺi és részm unk ái l
fafelület beeľesztĺĺ a|apozása egy rétegben,
vizes bázisú a|apozőva|,
tagolt felületen
Capacry| Haftprimer vízbázisu, pigmentált a|apoző, extľém
ĺapadással, fehér

30 m2 678 640 2A34A 19.20A

47 -000-7 .3.2-01501,12 (r 42) ON
Fafelül et ek mtno|ásának el őkészítő és résznrunkái ;
sinrító tapaszolás fafell.ileten. egyszeri és minden tor,ábbi.
tagolt felületen
Trináĺ Mestefl apasz. EÁN: 59506|60937 6

ó40

>IA5/

't1

640

48.000r.500

29

s50 1.216 36.480
A

z3
^v-

a^

-ť0

30 rn2 ló.500



Lán3'ötrttiző 24. ołdal

Ssz. TéteIszám
Tételkiíľás

Eg,ségľe jutó (FĺUF.}
,Ąnyag Munkadĺj

Á tétel áľa összeserl (FIUF)
Ányag Munkadŕj

3r 47-Arc-z.r.f-0417863
Enyhén nedvszír'ó r,ag1, sima faI felü letek
tapadásközv etítő a|apozása.
vizes-diszperziós akril bázisú a|apozova|.
tagolt felĺiIeten
SAKRET GRW/GRF Nemes't,ako|aĺ a|apozo - fehér, színes

65 m2 7.,ą

47-01 l-i 5.1.1.2-01 5t i 7t
Diszperziós festés
műanyag bázisú r,izes-diszperziós
fehéľ r'agY gyáľilag színezett í.estékke l,
új r,agy régi lekapalĺ. elŕikészített alapfeluleten.
r,akolaton, két ľé1egben,
tagoĺt sima felü]eten
Héra disz-peľziós belső falfe.sték. fehéľ. EAN: 59950ól9991 l8

65 m2 239 .1źś'

47 -021 -12.3.2-0 t3? 1 4 1

K orĺ o zi o gát| o a| ap o zás
ľácson- koľláton, keľítéserr. sodronyhálón.
nlűgyan ta k ötoanyagú' r'i Zes h ígítású fesĺékke j

Disboroof Korodeck konózióeátló festék. fehér. se]venlĺěnvű
4m2 8t 3 Eof)

47 -0f1 -1 2.4.2-01 37 l 4l
Korcôziogátĺó alapozás
cső és regisztercso fe]ületén 6iĺÁ so-ig;.
ftiggesztőn és (anór,ason. sorurosdó állr,ányzaloll.
Il:űgyanta kötőanyagú. r,izes hígítású festékke I

D j sboroo f K oľrodeck k oľrózi ó gátl ó 1.csték. feh éľ. se I r,elll ĺ.éllr.ri

18m 205 320

47 -021-21 .3.2-0137 1 41

Acélfelü]etek kĺjzbenső festése
ľácson. korláton, kerítésen, sodrolryhálón
műgyanta kcĺtőanyagú, vizes hígíĺású festékkel
D i sb oroo f Korro d eck kon ozi ó gtÍló fe sték. fehér, selyeln fenyű

4m2 643 1.216

47 -021.2|.4.2.0 |37 1 4 Í

Acélfel üI etek kcizbenső festése
cső és regiszteľcső felĹiletén 6lĺÁ so-ig;, függesztőn és
tartóvason,
soImosdó á||ványza|on
mugy anta k<ĺĺőanya gú, t,i ze s hígítású fest ék]< e]

Di s boro of K ono d eck korr ó zi ő gáĺ|ó festék, fehér. se I yenl fényű

480 14.625

| 3.3-i5

5.lsf

3.690

f.3 tf

3ĺ.200

47.840

3.200

5.760

4.864

1.280

32

33

J3

36

4 nt2 243 324 8Í2

1:,n



Látĺy öitözĺĺ 25" oldal

Ssz. TéteIszám
TéteIkiírás

Eg;'ségľe jutó (řĺUF) Á tétel áľa iisszesen (HUF)
Ár'yag Munkadíj Anyag Munkadíj

37 41-021-31.3.f-013714L
Acé|felületek átvon ó festése
rácson. korláton. kerítésen, sodronyhá|ón
nrťig1'anta k<ĺtőanyagú. vizes hígítású fesĺékkel
D i sboro o f Korrod eck kon ozio gáĺ] o festék, fehér, selyeln fényű

4 m2 643 1.216 2.572 4.864

38 4',1-021-31.4.f-0137141
Acélfelületek átvonó festése
cso és regiszteľcső feluletén 6ĺÁ so-ig;, Íiiggesztőn és
tartór,ason.
sormosdó állr,ányzaton
lnri gyan ta köttĺanyagú, \,i zes h ígítású festékkel
Di sboroof Korrodeck konózi ógátló festék, fehér. selyemfényĺ

I8 m 203 320 3.654 5.760

39 41-031-5.1.f
Külső-beIső
fa fe lu] etek nedl,ességsz abá|y ozó
fe dómázo|ása ol d ószeres szi l ik oll-al k1.'d gyan ta

zománcfestékke|. a|apozás né|kü|.
tagolt felüIeten

13 m2 950 1.280 12.350 16.64A

4ű 48-000-2l (28) oľi
Folyókák eIbontása járulékos kiegészítő elemekkel,
á]|itható- vagy fix magasságú folyókák

3 db 0 r.280 0 3.840

41 48-014-12-0216021(26)ON
|J zeni-haszná| ati v íz eI I en i szi getel és

hajIaterosítése szigeĺelőhabarcs r,agy nrtianyagbázisti
bevonatszigetel ésllé|.
egy rétegben, szi getelés ľétegei kozé beágyazv a,

minimunr 8,0 cm széles rendszel kon]ponens haj l aterősítő-
ľésáthidaló sza|agga|
MUREXIN DB 70 hajlaĺerősítő szalag

16 m 972 384 15.552 6.744

42 48-014-16.1 (30)
Üzem i-hasz ná]ati v íz ell eni szigeĺel és

szoľítóperemes vagy (és) szigetelőgalléros
buze|zár ő s pad l óössze folyó beépítése,
ľugalmas szigetelőhabarcs vagy ún. ''folyékony folia''
(rugalm as mĺĺanyagd i s zperziő) szi getel és esetén

4 db rr.200 1.920 44.800 7.68a
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Łán1'öitöző 26. olđaľ

Ssz. Téte|szám
Téte|kiíľás

Egységre juÍó ([IUF.)
Anyag Munkadíj

A tétel áľa łisszesen (řłUF)
Anyag Munkadíj

4S

46

43 50-008-6r.2-0012111
Kétftjlkés ES-SV28 szaniter yá|aszťal rendszer beépítése (Előfal:
lábbal ęgyiitt 2000nlm magas, ]860mm szćles, kettő 650mm
szél es, szeľelr,énYezett ajtólapp a\; Y álaszfal : 20 00mm magas.
] 1OOnrnl nléiy; eloxált alumíniulĺ élzćn.t panelek vastagsága
28mm. erős, kopásálIó melamin bevonatú felüIet

rdb 360.000 78.000

71-000-r.11 (28) ON
Vezetékek, kábelek és szerelr,ények bontása:
kapcsolók, csat|akozó
aljzatok. faliĺbglalaĺok, csengők, reduktorok.
erős- r'agY gy engeáranú nyom ók. temlosztátok,
lépcsőházi autonraták' je|zők leszerelése

4db 0 480

7t-000-I't3 (30) oľ{
Vezetékek, kábelek és szeľelr'ények bontása;
nri ndennemű fényfon.ás és l ánrpaĺest l eszere l ése

sdb 0 800

7I-00l-1.t.|.t.t-0t I0ĺ16 (t) oN
Mere\,, sinrafalú nrűanyag r,édőcső elhelyezése.
e|ágazo dobozokka|.
e] őre eIkészített fulhoronyba.
vékonyfa|ú kiviteIben,
köruiytĺ mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: l l-l6 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíĺható
tllerev műanyag szürke r,édőcső 16 Innr' Kód: MU-]II l6

5m 92 352

7ĺ -001-I.l.2.2-011002l (8) o]\
Mere\l, sinlafalú műanyag védőcső elllelyezése,
elágazo dobozokJ<aI,

eIőre elkészített falhoronyba,
vastagfalú kjvite]ben, nehéz mechanikai igényber,ételľe.
Névleges méreĺ: 2|-29 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev
miĺanyag sziirke védőcső 21 nrm. Kód: MU-I 2l

5m 274

360.000

L37A

78.000

1.920

4..000

1.76Ü

3.360

4ó0

+t

672



Ĺán3'öltöző 27. oldai

Ssz. Tetelszám
TéteIkiĺ!"ás

Egy.ségľe jutó (FĺUF) Á fétel áľa összesen (EĺUF)
,Ąn3'ag Munkadĺj Anyag Munkađíj

i 48 7ĺ-001-1.f.2.2-t|'L002t (14) oľ{
j Meľe.t', sinafalú műanyag védőcső elhelyezése,

.l .Iźryaz,3 dolrozok]tal.

1 ĺulon kívül, előre elkészíteĺĺ tanó szerkezetre szerel\'e,
: vastag, simafalú kir'itelben, llehéz meclranikai igényber'ételre.
i Névlęes nréret: 21-29 mm
i HYDRO-THERM belĺéri Mü I. vastagfalú, mere\'

'l 'űanyag 
szürke védőcső 2l nrm. Kód: MU-I 2l

'. 
, řn 274 gf& 54B l.856

, .f 9 7i-as2-21.1-02171r2 (26) ON
' Kábelszerű r,ezeték elhelyezése
: elore elkészített Ĺartószeľkezeĺre. l - I 2 enĺ rézvezet'őye|.

'i .lágaző dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás nréréssel'
i a szeľelvényekhez csatlakozó r,ezetékr'égek bekiitése néIkti],
, keresztmetszet: 0.5-2.5 mm2

'; PannolrCoIlr-Káb;l }JOSVV-F 300/500V nlűaliyag lönllő

i 
t,ezeték 4xI,5 nrnr2. hajlékony rézr'ezetővel (MT) 

480 l.s85 f..aa

. s0 7ĺ-005-2.5i.2-0534í42 (s6) CIN
: osszeépíthetĺi r'ilágítási és te|ekonlmunikációs szeľelr,ények

elelnei;
: Kapcsoló/nyonló beĺét elhelyezése(nrűan1',ag borítóe]enlek..: nélkül)
' kétpólusú
:''. Schnejder Electľic CLASSIC kétpólusri kapcsoló (l02), Csz':

.,, 88P221014000t 0
.; 4 db 1.72,3 t.lfa 6.892 4.480

:j 5í K7ĺ -a|a-2.7
1 Felüleĺľe szeľeh lánrpatest elhelyezése elcjľe elkészített
i: tar1ósz-erkezetre.

i zárI,. LED-es kivitelben IP 65-ös
: Megfelelő átalakítással'
;i 5 db 18.500 4.320 9f.500 21.600
..1

..:..
*i sf B2-000-r.2.r (3) oN
i..; Szerelvények leszerelése.
i] menetes szeľelvények.
i; DN 50 nréretig
:i 4 db 0 1.408 A 5.632
:łi
rl

:: s3 82-000-3.2 (13) ON
ii Vize!|átás berendezési tárgyakleszerelése,:. falikutak. nlosdók
' 2 db a 2.432 g 4.864

-8+



tr.án5'ötttizc 28. olđal

Ssz. Tétetrszám
TéteIkiíľás

Eg5'ségre jutó ([IUF)
,Ąn1'ag Munkađíj

h tét'e| áľa összeser' (ř{UF)
An1'ag Munkađĺj

s4 82-000-3.4 (rs) cN
Vízel] átás beľenclezési táľgyak l eszerelése,
WC csésze taľtozékok-k'al

zdb 0

ss 82-000-3.6 (17) ON
Vízellátás berendezési ĺár gyak leszerelése,
ĺ5blítőtaľtáIy tanozékokkal

zdb 0

56 82-000-3.9.i (20) On*
Vízellátás berendezési táľgyak leszeľeIése.
zuhanytá|cák
szabadon szerelt

tdb 2.816

!fl E2-000-4.2.S.2 (48)
Gáz- és fűtéssz-erelési beľelrdezési ĺáľgyak leszerelćse.
fűtésszeľelési berendezési tárgyak
ön1ött\Ias tagos radiátoľ.
| | -20 ĺag közott ĺel j es szétszeľelésscl
A fűtés szolgáItatója sajáĺ
kcilĺségén leszereIi.

ldb 0

sB 82-009-r.1.1-0215A21 (t) ON
Falikút, kiöntő vagy nrosóvályu elhelyezése és bekötése,
falikút, szifon (buze|zárő) és csaptelep nélkÍjl.
acéllenlezből-. ľozsdalrtelltes ien.lezből \lagy
öntött\;asból
AcéI lenlez falikút. kír.üI-belül fehéľ
|uzzol-tlál-lcozot1, ľcir'id hátl apťl

rdb r 0.90G r.280

82.009-5.l.0|1f64| (ĺ 7) olY
Mosdó r,agy mosónredence berendezés eIhelyezése és bekcjtése.

ki fo l yószel e p, bíize|zár ő é s sarok szel ep nél k üI,

fa lra szeľelhető porceláIl k ivitel ben (k ompl ett)

BÁZIS poľcelán lnosdó 60 cm. 3 csaplyukkal, fúrt, 4196,7| 01,
fehér

3db 10.241 5.056

82-009-7
Mosogató. mosdó vagy fa|ikút tartozékok felszerelése,

Csenrpeszelep, kifolyószelep falikúthoz.
Sarokszelepek.

5.696

f .784

ĺ 0.900

30.62r

r r.392

s.568

2.816

t.280

15.168

5v

ĺ0 db 880 1.920 8.800 19.240
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29. oiđai i

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (EIUF) Á. tétcl ára łjsszesen (řĺUF.)
An1'ag Munkadíj Ányag Munkadíj

6r 82-009-1r.1.1.i-0110255 (48) OI{
''' WC csésze elhelyezése és bek<itése,

..i .jblítőtartály. sarĺlkszelep, WC ül<ĺke,
l nyomógonrb nélkül,

'. porcelánból,.l ulsókifolyású,
: lapos öblítésű kir,jtelben
. 4LFOLDI/BÁZIS porcelrín laposoblítésű wC csésze. ó l alsó

: 
kifolyású. 

ľ'iT' 
Kód: 4037 00 xx 

ĺ6.800 s.312 33.600 rc.6f4

' ĺf E2.aG9-ĺ2.1-0I 17096 (63) oN
. wC-csésze kiegészítő szeľelr'ényeinek elhel},ezése.
: \VC.ülőke

:i AlföIdi wc-ülőke. 8780 95 0l, feliér
f db 7.530 800 t5.06G ĺ '600

t-" 
-.63 82-009-13.l-012ĺ0ó5 (69) oN

.i tvC öblíĺőtartály felszerelése és bekötése.
ťalsík eIé szeľellleĺő. műanyag

' IALS]R Mida ĺ-a]on kíl'üIi taľtály,6-9l öblítési nreIrnyiséggel.

.: 
''exibilis 

bekötocsĺĺr'el. Cikkszán: VS8440] l,: 2 db 1.896 t.280 1s.79Ż 2.560

.' 64 82-009 -19.2.1-03181 55 (99) ON
' Csapĺelepek és szerelvényeinek felszerelése,

: zulunycsapĺelepek,
, ,^li zuhanycsaptelep
;:; oFÉM Euľoszlár kétfogantyus zulralrycsaptelep, kr. fix
. felszáIlócsőr'e|.zuhanyrózsár'al. kód: l43-0I lo.00

2 db 12.362 2.976 24.724 5.952
i

.. 65 82-009-t9.3.2-03ĺ8ĺ92 (I04) oN
. csapĺelepek és szerelr'ényeinek felszerelése.
: Jnosdocsaptelepek,
.: á]ló illetr'e süllyesztett mosdócsaptelep
:: oFÉM Treff kétfogantyúS mosdócsaptelep, lánctaĺtószemmel,1 flexibilis bek<itĺjcs<jr,el' kr., kód: 140.0018-30
I 3 db 12.047 4,992 36.141 14.976

;I ...: e6 82.009-3I.l.2-0ĺ35002 (174) oN
i: vízes berendezésitárgyak

l. biizelzáróinak felszerelése,
. falikúthoz-mosogaÍóhoz

DN 50
HL] 00/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4,,, gömbcsuklóval és

visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval
1db 3.696 i.856 3.69ó 1.85ó

#,
89



Ĺźn5'ö}ťłiző 30. oidai

Ssz. Téte|száľn
TéteIkiírás

Egységre jutó (řĺUF) Á tétel áľa összesen (ľl{JF)
Ányag Munkadíj Anyag MunkadÍj

67 82-009-31.2-0110915 (175)
Vizes beľendezési tá.pvak

. buzelzál.oinak felszeľelése.

. mosdóhoz.
i MOFÉM búraszifon leereszlőszeleppel, krómozotl, Kód: l65-

0027-00
3db

: $8 82.012-1.f.|.2-051ĺ007 (s)
l ontöttvas ľadiátor ellrelyezése' elore elkészített tánraszľa.
. széthordással. tagosítással, bekcjtéssel,.; 

] 1-20 tag közĺĺtt,
i 2-oszlopos,
| 900 nlnr

Radiátor tjv. KALOR
Meglévő radiátor l,isszaszerelése
(filtés szolgáltaĺó sajáĺ koltségén r.isszaszeľeli)

3.614 2.400 10.842 7.2AA

00s0ĺdb

69 83-000-2.r (2) ON
Gépek. berendezések bolltása.
500 kg/db alatti súIy esetén

50 kg 0 320 Ü ĺ6.000

.Ia 83-02t-2I.l'ĺ-0ĺ43ó58 (73) oN
Flexibilis légelosztó ľendszer szerelése, épülelen belĹil ill.
szabadon, flod émszerkezetbe, aljzaĹba, h i gi énikus P E-H D
míianyag cső és fém idonlokkal. csiIlagpontos szereléssel.
sze]lőzocs<j.
a 75 mnl,30 m3lh térfogatáramig
HELIOS FRS-R 75 FRS flexjbj]is csőľendszel.- NÁ75
}-lexibi]is cső, 50 m, Cikksz':29] 3

l0 m ĺ.30ó 35?, t3.06c 3.520

71 K83-006-2.t.t.ĺ (ĺ0)
Radiálís és félradiáIis venĺilátor eIhelvezése.
cs<ĺvenĺiláĺor,
míjanyagházas,
jáľókerék-átmérő: 200 mm-ig
csőr'entilátor, műanyagh ázas, (230Y), késlelteĺett

2 db 24.498 5.760 48.996 tĺ.520

f 3a9.908 1.842.983F ejezet 01 -97 m unkaneĘei łisszesen :

żźrÁ,łu?,/
ďr

., ., 50



Eg5'éb EĺłiItségek 31. olda!

Ssz. Tételszám
TéÍelkiíľás

Egységre jutó (tĺUF)
hnyag Munkadíj

A téte| ára összesen (ĺtUF)
Anyag Munkadĺj

r.e-010-r.i.3 (3)
AItalános teendők
kil,iĹelezési szakaszban.
felvonuIás

ĺ klt a 400.000

fĹ-01|-|t.6 (2ó) oN
Epítési ĺörlnelék konténeľes elszáIlĺĺása. Ierakása.
Ierakóhelyi díjjal.
8,0 nr3-es konténerbe

2đb

ft-011-12 (29) ON
Munkalrelyi depóniából építési tĺjnrrelék konténerbe rakása,
kézi erővel, <ĺnálló munka esetén e]szánrolr,a.

78.000 i56.000

400.000

i 6.000

konténer szállítás nélktiI
16 m3

4 90-001-4 (s)
FoIyalrratos takarítás heI1,iségek sepľése

l0 100 m2

G i.ó50

ĺ.60G

26,.qtt

Fejeze{ tt-97 munkanemei iĺsszescn: ĺ5ó.000 442.4AA

í,



Kiiiső pái5'a eg5'éb téteiek 32. olĺiai

Sse. Tételszám
TéteIkiírás

Egységre jutó (FľUF)
,Ąnyag Munkadíj

.Ą^ tétex ára összesen (FĺIJF)
Anyag Munkađíj

i 19-071-1r.1.1.t (4)
E||enőrző próbák'
belst'l elcktronros hálózal és berendezés,
foldelés és érintésr'édelem,
érintésr,édelmi rendszerbe bekötött fog1,25',5u-hatásosságának
nrérése

K7ĺ-10I-l.4|.f ,7,3
Köz ćs ĺérvilágítás;
Meglévő kandeláberek felújítása, jar,ítása, a lánpaoszlopokon
meglél'ő 4 db régi fénvr,eto r,ilágító testet e|tár'olítása. ťlj

koľszeľĹi LED-es l'ilágítótestekre cserélése. A lánlpaoszlopokoli
két-két r,i lágítótesttel. nlegfeleIcĺ beforgatással a pál1'a teljes
bevilágítását elén'e'
Enlelőkosaras daľu lrasználatár'aI.

8db 235.000 65.000

K80.00ĺ-0
K onténeröltözők koznlĺi csatl akozásának fagyllentesítése :
yízakrla bekötéstő] a konténerig 8 fol1,ónréĺeren fcjldnrunkár'a| a

vízbekotő nyonrócso fagyhatár alá helyezése, a fiiggőleges
szakaszon csohéj szigeteléssel eIIátr'a.
A Íiĺldfelszín feletti csoszakasz szigete|o burko|attal való
eIlátása.
Vízllrintar,éteIi felriIr,izssáI aĺ'

I ktg

92-A02-r.s.4-0r ss3s6 (r r )
Sporteszköz, kézilabdakapu és há|ó.
rögzítés, felszerelés

2db

92 -002-1 r -0 1 37 26s (f7 )
Kézi|ab dapálya alapl'on aI i labd afogó k erítésrendszer építése'
5m magas rudoszlopokra szereh dtihöngĺí kerítéselenlekbőI. l5
folyómétere n az alapl, onal ĺ óI 2, 5 - 3 m tár,ol ságra.

I50 m2 7.800 4.800

7 K92-00r-11.r0.1.3
Egyedi, 53x33m nréretre készített légta'tásos sátoľ fe]ső UV-
á]ló takarófolia és höpaplan buborékfólia rétegeinek cseľéje

I ktg

Í k|t

K4-3-0a2-42.ĺ.3 (56)
Csapadékr,í z ell, ezeĹo ľendszer t 

j sztítása
ĺ ktg

35.000

0 65.000

59.000 88.000

82.500 3.2A0

Í.880.00G

s9.000

r 65.000

ĺ.t 70.000

35.000

ó5.000

s20.000

88.000

6.40S

720.440

t.950.000

Fejeze1 t1-97 nrunkaneľneĺ łisszesen :

t 1.950.000

3.274.0A1
i.

,W
3b

3.384.400
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