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Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag, Varosiizemeltetesi
Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat es a hatarozat 
elfogadasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Fovaros Onkormanyzata tobb eve tervezi a Blaha Lujza ter felujitasat, melynek rnegvalositasahoz 
al lam i tamogatast is igenybe vesz. 2021. juliusaban modosulo muszaki tartalommal (pavilonepiilet hianya, 
tobb fa) indult meg a felujitas, a tervezetthez kepest lenyegesen magasabb - br. 800 millio Ft. - kiviteli 
koltsegekkel. A Blaha Lujza ter felujitasara kiirt palyazatot a Strabag-csoporthoz tartozo STR Mely- es 
Magasepito Kft. nyerte el, mely alapjan a tervek szerint a ter felujitasa a 2022. ev vegere fejezodhet be. Az 
eredeti tervekben szerepelt a Somogyi Bela utca felujitasa is, mely vegi.il csak opcionalis tetelkent keriilt bele 
a felujitast vegzd vallalkozo szerzodesebe. Ennek az opcionalis elem lehivasanak a hatarideje 2021. 
november 24.

A felujitas osszkoltsege az ajanlat szerint brutto 220.162.093 Ft, melyre Budapest Fovaros Onkormanyzata 
nem rendelkezik forrassal, azonban az opcios tetellel abban az esetben lehet elni, amennyiben a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat biztositja a felujitas finanszirozasara a sziikseges penziigyi 
fedezetet, a Budapest Fovaros Onkormanyzataval es a BKK-val kotendo haromoldalu megallapodas alapjan.

Az onkormanyzat tulajdonaban allo utca felujitasa idoszerii es indokolt, valamint a ter felujitasaval 
egyidejiileg vegzett iitfelujitasi munkak kevesbe terhelnek meg a kornyek lakossagat, mint az egy-ket evvel 
kesobb elkezdett utfelujitas miatti ujabb lezarasok. gp KEZETT
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Javasoljuk, hogy a Somogyi Bela utca feiujitasara kiirt optional is elem lehivasat biztositsa a Kepviselo- 
testiilet. Az onkomianyzat tulajdonaban allo utca megujitasa, fejlesztese idoszeru, mert

1) az utca jelenlegi muszaki allapota indokolja,
2) varosepiteszetileg fontos gyalogosbarat tengely fejezodik be a Kiscsibesz ter es a megujuid Blaha 

Lujza ter kozott,
3) a ter fekijitasaval egyidejuleg vegzett utcafelujitas kivitelezese kevesbe terheli meg a kornyek 

lakossagat, mintha kesobb ujbol munkalatok zajlananak,
4) a Blaha Lujza ter feiujitasara kiirt palyazat kereteben a vallalkozo altal az utca feiujitasara tett br. 

220.162.093 Ft osszegu ajanlat kedvezd, kb. brutto 55 ezer Ft/m2.

Szamolnunk kell azzal is, hogy a felujitas elmaradasa eseten ugyanezen felujitasi kiadas az epitdiparban 
varhato kiemelt inflacids hatasok miatt jelentosen emelkedni fog.
A Somogyi Bela utca a Blaha Lujza ter es a Gutenberg ter kbzbtt ujulhat meg a tervezett felujitas 
eredmenyekeppen. Az 1. sz. melleklet szerinti terv mutatja be a felujitassal erintett szakaszt, de ezen a terven 
a parkolas modjat erinto valtoztatasokat, illetve a racionalis uthasznalatot elbsegito es az illeszkedes 
szempontjait figyelembe vevo burkolati modositasokat a kivitelezest megelozoen el kell vegezni. A 
mddositasok reszet kepezi meg a ter burkolatanak „kihuzasa” az Europeum parkoldbejarataig, ide keriil at a 
pollersor es a Stahly utca forgalmirendjenek megtartasa, azaz ketiranyu marad. Ezek nem eredmenyeznek 
modositast a koltsegvetesben. A vegleges tervekre Varosiizemeltetesi Bizottsag adja ki tulajdonosi es 
kozutkezeloi jdvahagyast a kivitelezes megkezdese elbtt. Fentiekre tekintettel az opcid lehivasa erdekeben 
sziikseges, hogy a Kepviselb-testiilet elozetes kotelezettsegvallalas kereteben biztositsa a Somogyi Bela utca 
felujitasahoz sziikseges penziigyi fedezetet brutto 220.162.093 Ft dsszegben az Onkormanyzat 2022. es 
2023. evi koltsegvetesei terhere.
A Somogyi Bela utca felujitasa az AFA torveny 142.§ (1) b) pontja alapjan forditottan adozd iigylet, 
tekintettel arra, hogy a Blaha Lujza ter, mint komplex beruhazas reszekent valosul meg, mely beruhazas 
epitesi hatosagi engedely-kbteles tevekenyseg.
Az Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteseiben a kivitelezes forditott addzas szerinti, a tartalekkeret, 
valamint a muszaki ellenori koltsegeket is magaba foglald osszeget sziikseges biztositania a Fovarosi 
Onkormanyzat reszere szamla elleneben megfizetendo kiadasokra, valamint a kivitelezest terheld, 
Onkormanyzatunk altal fizetendo forditott AFA osszegere.

Onkormanyzatunknak a 2022. evi koltsegveteseben a netto 171.023.835 Ft osszegu felujitasi koltseget, 
valamint az azt terheld, a VIII. keriileti Onkormanyzat altal fizetendo forditott AFA 46.176.436 Ft osszeget, 
tovabba a muszaki ellenori dij 90%-at 2.098.929 Ft + AFA (brutto 2.665.640 Ft) dsszegben sziikseges 
fmansziroznia, minddsszesen 219.865.911 Ft penziigyi fedezet biztositasaval. Az Onkormanyzat 2023. evi 
koltsegveteseben a fennmarado muszaki ellenori dij 10%-ara - a beruhazas befejezeset koveto 1 eves 
garancialis muszaki ellenori felmeres dijara - netto 233.214 Ft + AFA (brutto 296.182 Ft) dsszegben kell a 
penziigyi fedezetet biztositania.
A haromoldalu megallapodas alapjan a kivitelezes netto koltseget es a muszaki ellenori dijat a Fovarosi 
Onkormanyzat reszere fizetjiik meg az altala kibocsatott szamlak alapjan, a kivitelezest terhelo forditott AFA 
osszeget pedig a VIII. keriileti Onkormanyzatnak kell bevallania es megfizetnie.
A felujitas eredmenyekent letrejott vagyonnovekmeny a beruhazas lezarultat kovetoen a Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonakent keriil aktivalasra. A Budapest Fovaros 
Onkormanyzataval es a BKK Budapest! Kozlekedesi Kdzpont Zartkoruen Miikodd Reszvenytarsasaggal 
kotendo megallapodast az eloterjesztes 2. sz. melleklete tartalmazza.
Fentiek alapjan kerjiik a Kepviselb-testiiletet a hatarozati javaslat elfogadasara.

11. A beterjesztes indoka
A Blaha Lujza ter feiujitasara kiirt palyazat kereten beliil a 2022. evben megvalosulo Somogyi Bela utca 
felujitasanak finanszirozasa erdekeben az utfelujftas brutto 220.162.093 Ft osszegebol brutto 219.865.911 Ft 
osszeget az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetese terhere, brutto 296.182 Ft osszeget az Onkormanyzat 
2023. evi koltsegvetese terhere a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzatnak sziikseges 
biztositania.



Az Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteseinek terhere eldzetesen kotelezettseget kell vallalni, ami a 
Kepviselo-testiilet kizarolagos hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a Somogyi Bela utca felujitasanak finanszirozasahoz sziikseges 220.162.093 Ft osszegu 
kiadas penziigyi fedezetenek biztositasa az Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteseben.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testiilet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szdld 36/2014. (XL 06.) onkormanyzati rendelet 7. 
sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerint barmely onkormanyzati szerzodes megkotese a Koltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsag feladat- es hataskdre. Tovabba a 31. § (1) A Kepviselo-testiilet az atruhazott hataskdr gyakorlasat 
barmikor indokolas nelkiil magahoz vonhatja azzal, hogy az nem mindsiil a hataskdr visszavonasanak.
Az Motv. 46. §-a alapjan az eldterjesztes nyilvanos iilesen targyalando, a hatarozati javaslat elfogadasahoz a 
Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati 
rendelet 30. § (2) bekezdese es 6. mellekletenek 6. pontja alapjan (koltsegvetest erinti) minositett tobbseg 
sziikseges.

Az allamhaztartasrdl szolo 2011. evi CXCV. tv. 36. § 85a) bekezdese szerint az allamhaztartas onkormanyzati 
alrendszereben a koltsegvetesi evet koveto ev vagy evek kiadasi eldiranyzatai terhere kotelezettsegvallalasra az 
iranyitd szerv altal megallapitott, ennek hianyaban a koltsegvetesi ev kiadasi eldiranyzataival megegyezd 
osszegu kiadasi eldiranyzatok szabad eldiranyzatanak mertekeig keriilhet sor, amelynek fedezetet a 
kotelezettseget vallalonak a tervezesekor biztositania kell. A 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) 
onkormanyzati rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan a targyevet koveto evekre szolo, tobb evet erinto 
kotelezettsegvallalasrol a Kepviselo-testiilet jogosult donteni.

A Kbt. 9. § (1) bekezdesj) pontja alapjan a megallapodas targyaban kozbeszerzesi eljarast nem kell lefolytatni: 
9. § (1) E lorvenyt nem kell alkalmaznL.j) az 5. § (1) bekezdeseben meghatdrozotl ajanlatkero szervezet masik 
ajdnlalkerovel vagy ajdnlatkerokkel kblblt szerzodesere, amelynek celja kozfeladatok teljesitesere, 
kbzszolgdltatdsok nyujldsdra vagy kozos kozerdeku celok megvalosilasdra irdnyulo egyuttmukbdes kialakitdsa 
az ajdnlatkerok kozoU, ahol az ajdnlatkerok egyullmiikddessel erintelt tevekenysegbol szarmazo eves netto 
drbevetelenek kevesebb mint 20%-a szarmazik a nyilt piacrob,

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 588/2021. (X. 28.) szamu hatarozataval elfogadott 
Beszerzesi Szabalyzat IV. Fejezet (1) bekezdes a) es b) pontja.

Budapest Fovaros Onkormanyzata es intezmenyei beruhazasi es felujitasi tevekenysege eldkeszitesenek, 
jdvahagyasanak, megvalositasanak rendjerol szolo 50/1998. (X. 30.) kgy. onkormanyzati rendelete 16. § (1) 
Amennyiben az adott beruhazas vagy felujitas megvalositasaval osszefuggo feladatokat nem a Fopolgarmesteri 
Hivatal, vagy a Fovarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodd egyeb koltsegvetesi szerv latja el, ugy a 
beruhazas vagy felujitas megvalositasara Budapest Fovaros Onkormanyzata az allamhaztartasi korbe tartozd 
szervvel penzeszkoz atadas-atveteli megallapodast, az allamhaztartasi koron kiviili egyeb szervvel pedig 
megvaldsitasi megallapodast, vagy fejlesztesi megallapodast kot. 17. § * Ha a beruhazas vagy felujitas 
megvalositasa penzeszkoz atadas-atveteli megallapodas, megvaldsitasi megallapodas vagy fejlesztesi 
megallapodas utjan az abban szabalyozott modon tortenik, ugy - jogszabaly eltero rendelkezesenek hianyaban - 
a penzeszkoz atadas-atveteli megallapodasban, a megvaldsitasi megallapodasban, vagy a fejlesztesi 
megallapodasban az e rendelet 18-21. §-aiban foglaltak megfelelo alkalmazasanak, valamint a 
kozbeszerzesekrol szolo torveny szabalyai szerinti eljarasnak a kotelezettseget rogziteni kell. Amennyiben a 
penzeszkoz atadas-atveteli megallapodas a megvaldsitasi megallapodas, vagy a fejlesztesi megallapodas 
tervezete nem az eves koltsegvetesrol szolo eloterjesztessel egy iddben keriilt a Fovarosi Kozgyules altal 
jdvahagyasra, ugy annak jdvahagyasara, megkotesere - atruhazott hataskorben - az adott beruhazas, felujitas 
jdvahagyasara egyebkent hataskorrel rendelkezo szerv vagy szemely jogosult a jovahagyott koltsegvetesi 
eloiranyzat erejeig.

Fentiek alapjan kerjiik a Kepviselo-testuletet a hatarozat elfogadasara.



Mellekletek:
1. szamu melleklet: Somogyi Bela utca terve
2. szamu melleklet: A Budapest Fovaros Onkormanyzataval es a BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont 
Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasaggal kotendo megallapodas

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
....72021. (..... ) szamu hatarozata

a Somogyi Bela utca felujitasaval kapcsolatos dontesek megliozatalarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. a Somogyi Bela utca felujitasanak penziigyi fedezetet brutto 220.162.093 Ft dsszegben biztositja.
a) Az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben brutto 219.865.911 Ft fedezetet biztosit az 

alabbiak szerint:
netto 171.023.835 Ft felujitasi koltseg,

- a felujitast terheld forditott AFA fizetesi kotelezettseg 46.176.436 Ft, 
muszaki ellenori dij 2.098.929 Ft + AFA (brutto 2.665.640 Ft).

b) Az Onkormanyzat 2023. evi koltsegveteseben a Somogyi Bela utca felujitasanak muszaki 
ellenori dijara 233.214 Ft + AFA (brutto 296.182 Ft) osszegii fedezetet biztosit.

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott eloiranyzatot az Onkormanyzat 
2022. evi es 2023. evi koltsegvetesebe terveztesse be;

3. az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal jovahagyja a Budapest Fovaros 
Onkormanyzataval es a BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasaggal 
kotendo megallapodast. Felhatalmazza a polgarmestert a megallapodas alairasara es a Somogyi Bela utca 
felujitasahoz sziikseges nyilatkozatok megtetelere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2021. november 18.; a 2. pont eseteben az Onkormanyzat 2022- 
2023. evi koltsegveteseinek jdvahagyasa; a 3. pont eseteben 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a koltsegvetes 
tervezese tekinteteben), Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2021. november 15.

Piko Andras
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:
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Az eldterjesztes 2. szamu melleklete

MEGALLAPODAS

a tovabbiakban: „Megallapodas”, ameiy letrejott egyreszrbl

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., KSH statisztikai szdmjel: 15735715-8411-321-01; tbrzskdnyvi azonositd szam:735715; AHTi 
azonosito: 745279; bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11784009-15508009-00000000; kepviseli: Piko 
Andras polgarmester), a tovabbiakban: „Keruleti Onkormanyzat”)

masrdszrol
Budapest Fovaros Onkormanyzata (szekhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.; adoszam: 
15735636-2-41; KSH statisztikai szdmjel: 15735636-8411-321-01; torzskdnyvi azonosito szam: 
735638, AHTI azonosito 745192; bankszdmla szdm: 11784009-15490012, kepviseli: Karacsony 
Gergely fbpolgdrmester), a tovabbiakban: „F6vdrosi Onkormanyzat”

6s a
BKK Budapest! Kbzlekedesi Kozpont Zartkoruen Mtikodo Reszvenytarsasag (szekhely: 1075 
Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19-21.; cegjegyzekszam: 01-10-046840, adoszam: 23028966-4- 
44; bankszdmla szdm: 10700024-67032082-52700000; csoportazonosito szam: 17781372-5-44; 
kepviseli: Dr. Walter Katalin Iren vezerigazgato), a tovabbiakban: „BKK Zrt."
(a tovabbiakban egyuttesen, mint „Felek”) kOzdtt az alulirott helyen es idoben az alabbi feltdtelek 
szerint:

1. Elozmenyek, a Megallapodas celja

1.1. Felek rbgzitik, hogy a Fovarosi Onkormanyzat beruhdzdsaban - a Fovarosi Onkormdnyzat 
megbizdsdbol a BKK Zrt. dltal beszerzett tervek alapjan - valosui meg a Blaha Lujza ter 
rekonstrukcidja fejlesztdsi feladat, amelynek megvalositasara, az ahhoz szukseges forras 
biztositasara a Fovarosi Onkormanyzat 6s a BKK Zrt. kbzbtt 2019. julius 9. napjdn Megvalositdsi 
Megdllapodds jbtt letre (a tovabbiakban: „Megval6sitasi Megallapodas”), mely ket alkalommal, 
2020. december 3. napjPn 6s 2021. junius 2. napjdn kerijlt modositasra.

1.2. A MegvaidsitPsi Megallapodas alapjan a BKK Zrt., mint megvalositb Onallb ajanlatkerbkent nyilt 
kdzbeszerzesi eljdrdst folytatott Ie a ..Budapest VIII. kerulet, Blaha Lujza ter rekonstrukcidja projekt 
tervezesi es kivitelezesi munkai” tdrgyban, ameiy eljaras eredmenyekbnt 2021. junius 7. napjan 
1055/57-022/2020/1011 iktatoszdmon vallalkozasi szerzoddst (a tovdbbiakban: „Vallalkozasi 
Szerzodes”) kbtbtt az STR M6ly- 6s Magasdpitd KorlPtolt Feleldssdgu Tarsasaggal, mint 
vallalkozoval (a tovdbbiakban: „Vallaikoz6”).

1.3. A Megvaldsitdsi Megdllapodds rendelkezdseivel bsszhangban a Vallalkozdsi Szerzodesben a 
Blaha Lujza ter 6s kbzvetlen kbrnyezete rekonstrukcidjdnak kivitelezdse, az ehhez tartozo kOzmli 6s 
forgalomtechnikai munkdknak, illetve nbvdnytelepitdseknek a megvaldsitbsa, mint alapfeladat (a 
tovdbbiakban: „Alapfeladat”) mellett opcionalis feladatkent kerult rogzitesre a Blaha Lujza 
terhez kapcsolodd Somogyi Bela utca felujitasa, ameiy opciondlis feladat a Vdllalkozasi Szerz6d6s 
kivitelezesdhez kapcsolbdo, a BKK Zrt. es a Budapest Kozut Zrt. kozbtt letrejott miiszaki ellendri 
keretszerzbdes lehivashoz tartozo jegyzbkbnyvben is opcionalis feladatkent szerepel. A Megvaldsitasi 
Megallapodas alapjan ezen opcionalis feladat megvalositasa kizarolag abban az esetben kezdodhet 
meg, amennyiben az ehhez szukseges fedezetet a . Fovarosi Onkormanyzat a BKK Zrt. reszdre 
biztositja.



/\z eloterjesztes 2. szamu melleklete

1.4. A reszben fovarosi sajat forrasbdl, reszben kozponti koltsdgvetesi tamogatasbdl finanszirozott 
Alapfeladat kivitelezhse a Vallalkozasi Szerzodds alapjan jelenleg is folyamatban van, az opcionalis 
feladat megrendeteshre a BKK Zrt., mint megrendelb legkesdbb 2021. november 24. napjaig jogosult 
a Vdllalkozotdl. A Fovdrosi Onkormanyzat kditsegvetese az opcionalis feladatra jelenleg nem biztosit 
penzugyi fedezetet, arra vonatkozdan kdzponti koltsegvetesi tamogatas sem all rendelkezdsre.

1.5. Jelen Megallapodds celja, hogy a Somogyi Bela utca felujitasa keriiieti forrds 
biztositasaval, a Blaha Lujza ter rekonstrukcidja fovarosi beruhazas rdszekent, az 
Alapfeladathoz kapcsoldddan, azzal dsszehangoltan val6sulhasson meg.

2. Jogszabalyi kdrnyezet

2.1. Magyarorszag helyi Onkormanyzatairdl szdld 2011. 6vi CLXXXIX. tdrveny (a tovabbiakban: 
„Mdtv.'’) 23. § (5) bekezdesenek 1. pontja szerint a keriiieti onkormanyzat feladata a helyi kozutak, 
kdzterek es parkok kezelese, fejlesztese 6s iizemeltetese.

2.2. Az Motv. 23. § (4) bekezdesenek 1. pontja szerint a fovhrosi dnkormdnyzat feladata torvenyben 
vagy kormanyrendeietben meghatarozott kiemelt forgaimu vagy orszagos kdzuti kozlekedesben fontos 
szerepet jatszd fbiitvonalak, sugar- es gyuruiranyu kozutak, kiemelt tdmegkozlekedhsi csomdpontok, 
kiemelt kozparkok es kdzterek kezetese, fejlesztese, iizemeltetese, valamint ezeken a teruleteken a 
kdzterijlet-felugyelet miikOdtetese, illetve a fovdros teljes teruleten a forgalomtechnikai kezeldi es 
uzemeltetoi feladatok ellatasa, forgaiomszervezes.

2.3. A fenti jogszabalyi rendelkezesekre figyelemmel a Keriiieti Onkormanyzat ds a Fovarosi 
Onkormanyzat kijelentik, hogy a hivatkozott kdzfeladataik ellatesa koreben kozds kbzerdekii 
cdljuk a Blaha Lujza ter rekonstrukcidjanak es ennek reszekent a Somogyi Bela utca 
felujitesdnak megvaldsitasa.

2.4. A BKK Zrt. kijelenti, hogy az altala a Vallalkozasi Szerzbdes megkbteset megeldzoen lefolytatott 
kozbeszerzesi eljaras soten a Kbt. rendelkezeseinek teljes koru megtartasaval jart el, valamint a 
Vallalkozasi Szerzodes teljesitese soran is mindenben a Kbt. rendelkezeseire figyelemmel jdr el.

3. A Somogyi Bela utca felujitasanak tervezett muszaki tartalma, varhato koltsege es 
iitemezdse

3.1. A Keriiieti Onkormanyzat kijelenti, hogy a Somogyi Bela utca felujltasdra vonatkozdan a BKK Zrt. 
altal beszerzett terveket, a kivitelezds Vallalkozasi Szerzbdes szerinti muszaki tartalmdt 6s egydb 
feltetelrendszeret a jelen Megdllapodds alairasat megelozden teljeskdriien megismerte.

3.2. A BKK Zrt. tajekoztatasa szerint a Somogyi B6!a utca felujitasanak varhato kdltsege bsszesen 
bruttd 220.162.093 Ft, amely az alabbi tetelekbol all:

a) a Vdllalkozdsi Szerzodds szerint a kivitelezds vallalkozdi dija nettd 155.476.214,- Ft. A 
kivitelezeshez sziikseges 10% tartalekkeret biztositasa is. Mivel a munkak epitesi hatbsagi 
engedhly kotelesek, igy a fordltott addzas szabalya vonatkozik a szamlazasra. Ennek 
megfelelden a Vallalkozd a vallalkozdi dijrdl nettd bsszegu szamlat allit ki, a 27% AFA 
dsszegdnek rendezese a BKK Zrt.-t, mint Megrendeldt terheli.

b) a BKK Zrt. es a Budapest Kdzut Zrt. kozdtt fennalld muszaki elienori szerzddes alapjan a 
feiujitashoz kapcsolddd varhato muszaki ellendri kdltsdg nettd 2.332.143,- Ft + 27% AFA.

3.3. A BKK Zrt. tajekoztatesa szerint a vonatkozd opcionalis feladat Vdllalkozbtol tortend 
megrendelese eseten a Somogyi Bela utca feliijitasa befejezesenek tervezett idopontja 2022. 
november 24. napja, ennek szerzbddsszerG teljesiteset hs muszaki dtadds-dtvhteldt, illetve a 
teljesitesigazotes ki&IHtasat kdvetden jogosult a Vallalkozd a vonatkozd szamlat kiallftani a 3.2. a) pont 
szerinti vallalkozdi dij teljes osszegerol.
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4. A Megallapodas targya

4.1. Jelen MegPllapodds alairasdval a KerQleti Onkormanyzat kOtelezettseget vallal arra, hogy a jelen 
Megdllapodasban rOgzItett feltetelekkel a kizarOlagos tulajdonbban es (jzemeltetesdben Olio, 36429. 
hrsz. alatt felvett, Somogyi BPla utca helyi kozut (a tovabbiakban: „ingatlan”) felujltdsahoz (a 
tovabbiakban: „Felujitas”) vdrhatoan szukseges, a kivitetezes forditott adozas szerinti, a tartalekkeret 
Osszeget is magaba foglald osszesen netto 171.023.835 Ft Osszegdt, valamint a mtiszaki ellendri 
koltseg netto 2.332.143 Ft + 27% AFA OsszegPt, mindosszesen 173,985.657 Ft osszeget a Fovdrosi 
Onkormanyzat reszere biztositja, annak erdekeben, hogy a Felujitas kivitelezdsdt a BKK Zft. a 
Megvaldsitdsi Megallapodas alapjdn megkotott Vallalkozasi Szerzodes kereteben a VallalkozPtol 
megrendelje, a muszaki ellenPri feladatok egyideju biztositdsa mellett.

4.2. A FPvdrosi Onkormanyzat vallalja, hogy a KerQleti Onkormanyzat altal a kozfeladat-eliatasban 
tOrteno egyuttmukodesre tekintettel biztositott 4.1. pent szerinti Osszeget a Megvaldsftasi 
Megallapodasban foglalt eljarasrend es elszamoldsi kotelezettseg mellett a BKK Zft. rendelkezesere 
bocsatja a Felujitas megvalositasa erdekeben. A Fovarosi Onkormanyzat vdllalja, hogy - a Keruleti 
Onkormanyzat jelen Megdllapodasban foglalt pdnzugyi kdtetezettsPgvdilaldsara tekintettel - a 
Megvaldsitdsi Megallapodas jelen Megallapodashoz igazodd mddositasanak elokeszitese erdekeben 
a szQksdges intezkeddseket megteszi, a vonatkozo fovarosi dontdshozatalt haladektalanul 
kezdemdnyezi.

4.3. Felek rbgzitik, hogy a Felujites a Vdllalkozdsi SzerzPddsben rdszletezett es a KerQleti 
Onkormanyzat altal megismert 6s elfogadott muszaki tartalommal tOrtenik. A Keruleti Onkormanyzat 
tudomdsul veszi, hogy az dltala biztositott forrasbol a Felujitas muszaki eilenori feladatait a Budapest 
KOzut Zrt. idtja el, a 3.2. b) pontban hivatkozott varhatd koltseg mellett.

4.4. Jelen Megallapodas aldirdsdval a KerQleti Onkormanyzat vallalja, hogy a Felujitas elvegzdsehez 
esetlegesen reszero! meg szQkseges hozzajarulasokat, nyilatkozatokat hatdridbben kiadja a BKK Zrt., 
iiletve kozremukodoje reszere.

4.5. Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a megvalositas soran a Felujitassal 
osszefuggesben a 4.1. pontban rdgzitett Osszeghez kepest bdrmilyen tPbbletkdltseg merul fel, ugy 
haladektalanul egyeztetPst folytatnak a jelen Megdllapodds felQlvizsgalata 6s a Felujitas 
megvaldsitdsahoz szDkseges tbbbletforras biztositasdnak kerdeseben.

4.6. Felek rbgzitik, hogy a Felujitas tervezett befejezese 2022. november 24. napja, amelyre 
vonatkozdan az Alapfeladattal egyutt muszaki atadas-atveteli eljbrPs kerul tefolytatbsra a BKK Zrt. es 
a Vallalkozd kOzdtt, a KerQleti Onkormanyzat kbzremukodesevel.

5. Penziigyt rendelkezesek

5.1. Jelen Megpllapodds alPirPsPval a KerQleti Onkormanyzat eIPzetesen kbtelezettseget vdllal arra, a 
KepviselP-testQlet .... /2021 .(XI. 18.) szdmu hatarozata alapjan, hogy a Keruleti Onkormanyzat a 
FovProsi Onkormanyzat reszere fizetendo, a Felujitashoz szukseges Osszesen 173.985.657 Ft 
osszeget a 2022. evi koltsPgveteseben 173.689.475 Ft Osszegben, a 2023. evi kOltsegveteseben 
296.182 Ft Osszegben biztositja.

5.2. A KerQleti Onkormanyzat vallalja, hogy a 4.1. pontban vallalt kotelezettsege biztositekaul 
legkesbbb a jelen Megdllapodds megkOtdsevel egyidejuleg a Felujitashoz szukseges 173.985.657 Ft 
Osszegre vonatkozo beszeddsi megbizas benyujtasara felhatalmazo banki felhatalmazo levdl 
penzintezet altal zaradekolt hiteles peldanyat atadja a FOvarosi Onkormanyzat reszere az aldbblak 
szerint:

A banki felhatalmazo levpl a kOvetkezb feltPtelek egyQttes fennallasa eseten megfelelb:

Keruleti Onkormanyzat szbmlavezetO bankja Pltal kerul kiallitPsra, 
feitdtlenul ds azonnal igenybe vehetb,
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drvenyessege a jelen Megdllapodas megkotesdtol 2023. januar 31. napjaig tart, amely a 
Vailalkozasi Szerzdddsben a Vdllalkozd dltal kiallitott vegszamla BKK Zrt. altal tortend 
kifizetesenek legkesobbi idopontjakdnt kerult rogzltesre.

A banki felhatalmazd levelnek tartalmaznia kell a Keruleti Onkormanyzat szamlavezeto bankjanak arra 
vonatkozd feltetel nelkuli es visszavonhatatlan kotelezettsegvdllalasat, hogy a Fdvarosi Onkormanyzat 
bankhoz infezett elsd irdsbeli felhivdsdra, az alapjogviszony vizsgdlata nelkOI, sajat kdtelezettsege 
alapjan azonnal kifizeti a Fdvarosi Onkormanyzatnak az Sitala megjeldlt bsszeget, a banki 
felhatalmazd levelben rogzitett ertekhatarig. A banki felhatalmazd level a jelen Megallapodds 1. szamu 
elvalaszthatatlan mellekletet kepezi.

5.3. Felek rbgzitik, hogy a kivitelezesi ds mdszaki ellenori feiadatokrdl a Vdllalkozd, valamint a 
muszaki ellenor altal a BKK Zrt., mint megrendeld (egyben a Fdvarosi Onkormanyzat megvaldsltdja) 
fele kidliitott szdmlat a BKK Zrt. a Megvaldsitdsi Megdllapodds alapjan - a fenti 4.2. pontban 
hivatkozott mbdosites feltetelevel - jogosult tovabbszamlazni a Fdvarosi Onkormanyzat fele. Felek 
megallapodnak abban, hogy a Keruleti Onkormanyzat reszerdl biztositott terras megfizetese 
erdekeben jelen Megallapodas alapjan a muszaki atadhs-atvdtel napjdval, mint teljesitesi iddponttal a 
Fdvarosi Onkormanyzat a kivitelezds tartaldkkeret osszeget is tartalmazb koltsegeirol legfeljebb netto 
171.023.835 Ft dsszegu szamlat SIHt ki. A Keruleti Onkormanyzat a szamla szerint fizetendd osszeget 
a szamla keltet kbvetd 8 napos fizetesi hataridoben fizeti meg a Fdvarosi Onkormanyzat 
bankszdmtejdra. Felek rdgzitik, hogy a kivitelezds az Afa tv. 142. § (1) bekezdes b) pontja szerint a 
fordftott addzas hatalya aid tartozik, igy a Fovdrosi Onkormanyzat nettd Osszeget tuntet fel a szdmlan, 
a fizetendd dfa osszeget a Keruleti Onkormanyzat szamitja fel es szerepelteti a bevallasaban. 
Tovabba a felek megallapodnak abban, hogy a muszaki atadas-dtvetel iddpontjdval, mint teljesitesi 
iddponttal a muszaki ellenori tevekenyseg dijardl a Fdvarosi Onkormanyzat a 3.2.b) pont szerinti 
dsszeg 90%-os mdrtekben, netto 2.098.929 + 566.711 Ft AFA, azaz bruttO 2.665.640 Ft osszegrdl 
szamlat dllit ki a Keruleti Onkormanyzat reszere, a szdmla keltet koveto 8 napos fizetesi hatariddvel. A 
mflszaki ellenori tevdkenyseg dijanak fennmaradd 10%-6rdl, netto 233.214 Ft + 62.968 Ft AFA, azaz 
brutto 296.182 Ft osszegrdl a muszaki atadastegy evvel kovetden az ellenorzo bejaras napjaval, mint 
teljesitesi idoponttal a Fovdrosi Onkormanyzat szamtet dllit ki a Keruleti Onkormdnyzat reszere, a 
szamla keltet kdveto 8 napos fizetesi hataridovel. Felek rdgzitik, hogy kolcsondsen egyuttmukodnek 
6s tajekoztatjak egymast a szamlak kiallitasa, befogadasa kapcsan a fizetesi hataridok betartasa 
erdekeben.

6. A Felujitas eredmenyekent letrejovo vagyonndvekmeny muszaki atadasa es szamviteli 
rendezese

6.1. Felek rdgzitik, hogy a Felujitas eredm6nyek6nt tetrejdvd vagyonndvekmeny osztja az alapul fekvd, 
keruleti tulajdonban es uzemeltetesben allo Ingatlan jogi sorsat, ezert a vagyonndvekmdny 
befejezetlen beruhazdskent a Felek megdllapoddsa alapjdn a Fdvarosi Onkormanyzat rdszdre, majd a 
Fdvarosi Onkormanyzat altal a Keruleti Onkormanyzat reszere atadasra kerul a BKK Zrt., a Vallalkozd 
a Fdvarosi Onkormanyzat 6s a Keruleti Onkormanyzat altal a Blaha Lujza ter rekonstrukcid 
befejezdset kovetden kdzdsen lefolytatott muszaki atadas-atveteli eljarassal egyidejuleg, az 
uzemeltetesi hatarok rdgzitese mellett.

6.2. Felek rdgzitik, hogy ettdl eltdrd kesobbi megallapoddsuk hianyaban a BKK Zrt. jogosult a Blaha 
Lujza t6r rekonstrukcidja 6s a Somogyi B6la utca felujitasa tekinteteben a jdtaltesi es szavatossagi 
jogok ervenyesltesere a Vdllalkozdvai szemben, egyuttmukbdve a Keruleti Onkormanyzattal.

6.3. A BKK Zrt. vdllalja, hogy az aktivdteshoz es a vagyonnyiivantartasba vetelhez sztikseges 
dokumentacidt a Keruleti Onkormanyzat rendelkezdsere bocsatja.

6.4. A Fdvarosi Onkormanyzat ~ a BKK Zrt. kdzremukodesevel - vdllalja, hogy a BKK Zrt., a Vdllalkozd 
a Fovdrosi Onkormanyzat 6s a Keruleti Onkormanyzat altal kdzdsen lefolytatott muszaki dtadas- 
atvdteli eljdrcis lefolytatesat kdvetd 30 napon belUI a Feiujitashoz kapcsolddo teljes dokumentacidt 
megkbldi a Keruleti Onkormanyzat reszhre.

\i
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7. Ellendrzbs

7.1. Felek rOgzitik, hogy a BKK Zrt., mint Onalld kdzbeszerzdsi ajanlatkdro a Felujitcis megvaldsitdsa 
sor^n sajat muszaki, jogi, pdnzugyi felelossegi koreben jar el, azzal, hogy a Fovarosi Onkormanyzat 
es kiilsb szervek ellenorzesi jogat a Megvalositasi Megallapod^ssal Osszhangban koteles biztositani.

7.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a Felujltas megvalositasat, a jelen Megallapodasban 
rogzitett keruleti forras felhaszndlasat a KerQleti Onkormanyzat jogosult barmikor ellenorizni, azzal, 
hogy ezen ellenorzesi jog^t minden esetben a Fovdrosi Onkormanyzaton keresztul, vele egyeztetve 
gyakorolhatja.

8. Kapcsolattart^s

Felek jelen Megallapodas teljesitesevel OsszefOggdsben az aldbbi szakmai kapcsolattartdkat 
jelblik ki:

„F6varosi Onkormanyzat reszerol:

Nev: Nemeth Laszld, fdosztalyvezeto
Budapest Fovdros Fdpolgdrmesteri Hivatal, Varosuzemeltetesi Foosztaly
Telefon: +36 1 327 1132
e-mail: nemethK&budapest.hu

Penzligyi kapcsolattartd: Matota-Orban Valeria kdtelezettsdgkezeld csopodvezeto
Telefon: +36 1 327 1026
e-mail: matotao&.budapest.hu

Keruleti Onkormanyzat rdszdrdl:
Nev: Barta Ferenc fodpltesz 
tel.: +36 1 459 2565
e-mail: bartafl&iozsefvaros. hu

Pdnzdgyi kapcsolattartd: Horich Szilvia gazdasagi vezetd 
tel.: +36 1 459 2235
e-mail: ZDjozseNaros.hu

BKK rdszerdl:
Nev: Bozsd Gergely. Projektlamogatas osztalyvezeto, BKK Zrt. 
tel. : 
e-mail: )&.bkk.hu

PenzOgyi kapcsolattartd: Csuka Anita projektmonitoring vezetc 
tel.: ■ 
e-mail: kaiokk.hu

9. A Megallapodas hat^lya, megsziintetesi esetek

9.1. Jelen Megallapodas - feltdve, hogy a KerQleti Onkormanyzat legkes&bb az alalrassal 
egyidejiileg jelen Megallapodas 5.2. pontjdban rogzitett bank! felhatalmazd levelet a Fdvarosi 
Onkormanyzat reszdre dtadta - a Felek dltal tbrteno alairas napjdn lep hatalyba, azzal, hogy 
amennyiben az alairas nem egy napon tortdnik. ugy a hatalyba lepes napja a legutolsd alairas napja.

budapest.hu
budapest.hu
ZDjozseNaros.hu
kaiokk.hu
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9.2. Jelen Megdliapodas hatdlya a Felujitas teljes korO elvegzeseig, a Megallapodasban foglalt 
kdtelezettsdgek teljes kdrii teljesiteseig tart.

9.3. Jelen Megallapodas rendes felmondassal nem szuntetheto meg.

9.4. Jelen Megallapodast a Fdvdrosi Onkormanyzat vagy a KerOleti Onkormanyzat jogosult a 
masik fd! sulyos szerzdddsszegdse eseten - irasban, az indok megjelblese mellett - rendkfvQli 
felmondds utjdn megszuntetni. 60 napos felmonddsi idb megtartasaval, azzal, hogy a felmondas 
gyakorldsdt megelbzben kdtelesek egymdssal egyeztetni a szerzddesszeges orvoslasa es a Felujitas 
jelen Megallapodas szerinti megvaldsitasa erdekhben. Felek rbgzitik, hogy a BKK Zrt.-t nem illeti meg 
a rendkivuli felmondas joga, az dltala eszlelt szerzddesszeges eseten a felmondasi jog gyakorlasardl 
a Fbvdrosi Onkormanyzat jogosult ddnteni.

9,5. A Keruleti Onkormanyzat kulbnosen az alabbi szerzodesszeghsek eseten jogosult rendkivuli 
felmondas iitjdn megszuntetni a Megallapodast:

a) amennyiben a Felujitas megvaldsitasa a Fovarosi Onkormanyzatnak vagy a BKK Zrt.-nek 
felrdhatd okbol 8 honapot meghaladd kesedelmet szenved,

b) amennyiben a Fovdrosi Onkormanyzat vagy a BKK Zrt. nem tesz eleget a Felujitas 
megvalbsitasaval bsszefuggd lenyeges kbrulmdnyre vonatkozd tajekoztatasi 
kdtelezettsegenek.

9.6. A Fovdrosi Onkormanyzat kUldndsen az alabbi szerzodesszegesek eseten jogosult rendkivuli 
felmondas utjan megszuntetni a Megallapodast:

a) amennyiben a Keruleti Onkormanyzat barmilyen olyan magatartast tanusit, amellyel a 
Felujitas megvalositasat indokolatlanul hatraltatja vagy ellehetetleniti es azt a Fdvarosi 
Onkormdnyzat irasbeli felszdlitasa ellenere sem orvosolja.

10, Egyeb rendelkezesek

10.1. Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben bdrmilyen Ibnyeges korulmeny kdvetkezik be 
a Felujitas megvalositasaval osszefuggesben, ugy errdl egymast haladektalanul ertesitik a szuksdges 
egyeztetesek lefolytatdsa es intezkedhsek megtetele erdekeben.

10.2. Felek rOgzitik, hogy jelen Megallapodas tenyeges tartalma az informacids Onrendelkezdsi 
jogrdl 6s az informdcidszabadsdgrd! szbld 2011. evi CX1I. tbrveny ertelmeben kdzerdekbbl nyilvdnos 
adatnak minosul.

10.3. Felek nyilatkoznak, hogy az allamhaztartasroi szold 2011. hvi CXCV. torvenyben hs az 
hllamhhztartasrbl szblb tbrveny vegrehajtasarbl szold 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) 
bekezdeshben foglaltak alapjan a nemzeti vagyonrdl szblo 2011. evi CXCVI. torveny (a tovabbiakban: 
Nvt.) szerinti atlathatd szervezetnek mindsuinek.

10.4. A jelen megallapoddsban nem szabalyozott khrdhsekben a Polgari Torvhnykbnyvrbl szold 
2013. hvi V. tbrveny (Ptk.) rendelkezesei az iranyadbk.

A jelen Megallapodast a Felek erre felhatalmazott kepviseldik utjan, mint akaratukkal mindenben 
megegyezdt, jdvahagydlag irtdk ala.

Mellekletek:

1. melleklet: Banki felhatalmazd levdl

Budapest, 2021. „ ” Budapest, 2021...........................................
tl
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