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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklete (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások
fejezetének 24. pontjában 250.000,0e Ft összegű költségvetési támogatást biztosított a Golgota téri
Stációk helyreállítására. A törvény értelmében a támogatás felhasználásának határideje 2020.
december 31. A 38/2019.(II.21.) sz. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Golgota
téren a 14 stációt helyreállítja és az előzőekben részletezett állami támogatást befogadja. A támogatás
felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot
adott ki 2019. május 22-én az Önkormányzat számára. A támogatás összege 2019. május 29-én
megérkezett az Önkormányzat számlájára.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 632/2019. (VI.17.) sz. határozatában elfogadta a
„Golgota téri egykori stációk helyreállítása” a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra
vonatkozó ajánlattételi felhívást. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 739/2019. (VII.08.) sz.
határozatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és
eredményesnek nyilvánította és az Egyházművészeti Kft-t nyilvánította a beszerzési eljárás
nyertesének. A vállalkozási szerződés 2019. július 16-án mindkét fél részéről aláírásra került.
Az Egyházművészeti Kft. ügyvezetője, Hermann Zsolt Budapestért díjas szobrász-restaurátor művész
(továbbiakban Művész) végzi a Stációk helyreállítási munkáit művésztársaival együtt.
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Az első négy részszámla kifizetésre került, a munkavégzés az elvárt ütemben haladt a vészhelyzet
tavaszi kihirdetéséig, mely után a munkavégzés hátráltatva haladt. A Művész a 2020. szeptember 8-án
küldött akadályközlésében kérte a szerződés határidőinek módosítását, a vállalkozói díj változatlanul
hagyása mellett.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.) 7. § szerint Az Vmtv. hatálybalépéséig
létrejött, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló
programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott
tevékenység időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény
hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik. A fentiek miatt lehetőség nyílik a vállalkozási
szerződés módosítására.
A szerződés 2. módosításának tervezete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, amelynek alapján a
5., 6. részszámla és végszámla kifizetésének alapját képező teljesítési határidők az alábbiak szerint
módosulnak:
Munkafázis megnevezése
1. részszámla
2. részszámla
3. részszámla
4. részszámla

Tervezés
Anyagköltség
Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése
Műkő dombormű helyszíni formavétele
(munkagumi) és öntése
Stációépítményekről negatív forma vétele
(öntőforma)
Anyagköltség

Szerződés szerinti
teljesítési határidő

Módosuló
teljesítési
határidő

2019.08.31.

teljesítve

2019.12.15.

teljesítve

2020.03.15.

teljesítve

2020.04.05.

teljesítve

5. részszámla

Stációépítmények öntése, felületkezelése
Bronz domborművek elkészítése, lektorálása

2020.09.30.

2021.03.30.

6. részszámla

Alapozás, környezet előkészítése

2020.10.15.

2021.04.15.

14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen
Domborművek rögzítése, környezetrendezés

2020.12.10.

2021.06.10.

Végszámla:

A szerződés szerinti feladatok megvalósulása érdekében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testületet
járuljon hozzá a vállalkozási szerződés módosításához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
II. A beterjesztés indoka
A vállalkozási szerződés 4. fejezet 4.4. pontja alapján a szerződés kizárólag írásban, közös
megállapodással módosítható.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a vállalkozási szerződés 2. módosítása.
A tevékenység fedezete a kiadási előirányzat 11601 címen biztosított, további fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi
Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a tárgyi ügy.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. §.
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: 2. sz. szerződésmódosítás
2. sz. melléklet: vállalkozási szerződés és a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének …./2020. (XI…..) számú
határozata
a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntésekről
A képviselő-testület
1. hozzájárul a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési eljárás alapján 2019. július 16-án az Egyházművészeti Kft-vel kötött
Vállalkozási Szerződés 2. sz módosításához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. december 10.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti vállalkozási
szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. december 15.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Budapest, 2020. november 25.
Pikó András
polgármester
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