
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

5:55- . számú előterjesztés 

az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján 
különös eljárásrend szerint 

a Képviselő-testület részére 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú, Budapest X. kerület 

Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata projekt 
menedzsment feladatainak delegálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: OP) keretén belül2009. március l. napján, 
"Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" tárgyú, KÖZOP-5.5.0-09 jelű felhívás 
került közzétételre. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a 191/2011. (III. 17.) KÖKT határozatával arról döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a Köztekedési Operatív Program keretében meghirdetett, "Közlekedési módok 
összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és köztekedési infrastruktúrájának 
fejlesztése" előkészítési projektcsatorna felhívására, és felkérte a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
(a továbbiakban: Vagyonkezelő) Városfejlesztési Divízióját a pályázat előkészítésére, illetve a 
projekt teljes körű menedzsmentjéhez kapcsolódó feladatok ellátására, továbbá felkérte a 
polgáriDestert a benyújtandó pályázat aláírására, és az esetleges hiányosságak pótlására. 

Az Önkormányzat- KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számon- 2011. december 15. 
napján nyújtotta be a pályázatát. 

A projektről 2012. április 20-án született támogató döntés, amely alapján az Önkormányzat 
bruttó 271 780 OOO Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásban részesült. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletnek megfelelően, a 
szerződés megkötéséhez a képviselő-testület felhatalmazása szükséges. 

259/2012 (V.17.) KÖKT határozat 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-2028 azonosító számú pályázathoz 
szükséges támogatási szerződést az Ónkormányzat részéről írja alá a határozat l. melléklete. 
szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-2028 azonosító számú pályázat 
projektmenedzsment és közbeszereztetési költségeihez bruttó 9 181 600 Ft-ot biztosít 
előfinanszírozásként a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 31. sora 
terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg." 

A Támogatási Szerződést és mellékleteit 2012. június 15. napján írta alá az Önkormányzat 
mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró KIKSZ 



Közlekedésfejlesztési Zrt. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő 
Szervezet). 

A támogatási szerződésben, illetve annak mellékleteiben rögzített feladatok, nevezetesen a 
"Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" projekt 
megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátására és a közbeszereztetés 
költségeire a pályázat 2012. évre bruttó 13 626 600 Ft összeget biztosít, 100%-os támogatási 
intenzitás mellett. Ebből bruttó 9 181 600 Ft-ot az Önkormányzat a 259/2012 (V. 17.) KÖKT 
határozatával már biztosított, a fennmaradó 4 445 OOO Ft összeget a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pont l. sora terhére (Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
előirányzatai terhére) biztosítja a támogatási szerződésben meghatározott előleg beérkezéséig. 

Az Önkormányzat, mint projektgazda kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt teljes 
megvalósítási időszaka alatt (20 12. június l. és 2013. május 31. között) menedzsment 
szervezetet működtet, amelynek feladata a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz 
szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása. A szerződésben rögzített feltétel továbbá, a 
folyamatos egyeztetési kötelezettség az együttműködő partnerekkel (Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztési Zrt., MÁV Zrt., Budapesti Közlekedési Központ), a Közreműködő Szervezettel, 
valamint az Irányító Hatósággal (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség). A menedzsment feladata 
továbbá a támogatási szerződésben (és az annak elválaszthatatlan részét képező útmutatókban 
és mellékletekben) rögzítetteknek megfelelőerr a projekt lebonyolítása, és a Projekt Státusz 
Jelentések készítése az előírt időszakokban. 

II. A végrehajtás feltételei 

Tekintettel arra, hogy a Közreműködő Szervezet igen szoros határidőt szabott, az első feladat, 
azaz a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány tenderdokumentációjának összeállítására (a 
szerződés aláírását követő egy hónapon belül teljes körűerr el kell, hogy készüljön), 
javasolom, hogy a feladatot bízza az Önkormányzat külső lebonyolító szervezetre, a 
Vagyonkezelőre (az előterjesztés 2. melléklete szerinti szerződés alapján), aki megfelelő 
humánerőforrással rendelkezik a projekt jó színvonalú lebonyolításához. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. június 20. 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú Budapest X. kerület, 

Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata projekt 
menedzsment feladatainak delegálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZOP 
5.5.0-09-11-2011-2028 azonosító számú "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget 
tér interrnodális csomópont vizsgálata" projekt megvalósításához szükséges 
projektmenedzsment feladatok ellátásával, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. 

2. A Képviselő-testület az l. pontban maghatározott feladatok fedezetét a 259/2012. (V. 17.) 
határozatában biztosított 9 181 600 Ft-on felül még szükséges 4 445 OOO Ft összeget a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pont l. sora terhére (Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. előirányzatai terhére) biztosítja a támogatási szerződésben 

meghatározott előleg beérkezéséig. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előterjesztés 2. mellékletét képező 
szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a polgármester 
a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 



2. me/lék/et az előterjeszjéshez 

Megbízási Szerződés 

amely létrejött 
egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Buda
pest, Szent László tér 29.,PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, KSH száma: 15735739-
8411-321-01, bankszárnlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseli Kovács Róbert 
polgármester mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkötűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-
042140, székhelya: 1107 Budapest, Ceglédi út 30., adószáma: 10816772-2-42) képviseli Szabó 
László vezérigazgató mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), együttesen: Felek 

között az alábbi feltételek szerint 

1. Előzmények 

A Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) 
képviseletében eljáró KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet 
(Cg.01-10-046061, székhelye: 1012 Budapest, Vérmező u. 4.), mint Támogató (a továbbiakban: 
Támogató), valamint a Megbízó, mint Kedvezményezett között 2012. június 15. napján, 
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú Támogatási szerződés (a továbbiakban: Tá
mogatási szerződés) jött létre a "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér 
interrnodális csomópont vizsgálata" című Projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításának 
a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támoga
tás formájában történő finanszírozása tárgyában. 

A Megbízó, mint Kedvezményezett a Támogatási szerződésben nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás fejében kötelezettséget vállalt a Projekt jogszabály- és szerződésszerű megvalósítására. 

2. A Szerződés tárgya 

A Megbízó a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségei, így a Projekt maradéktalan 
megvalósítása érdekében a ... /2012 ( .... ) KÖKT határozatával megbízza a Megbízottat a Pro
jekt alábbiakban részletezésre kerülő irányításának, koordinálásának, menedzselésének ellá
tásával, a Megbízott pedig a megbízást elfogadja. 

2.1. A Megbízott a Megbízó, mint Kedvezményezett helyett és nevében, teljes körűen el
látja a Projekt keretében létrejövő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elké
szítéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását. 

2.2. A Megbízott köteles a kö-zbeszerzési eljárásokat a közbeszerzésekről szóló 2011. é'vi 
CVIII. törvény, a Támogatási szerződés, valamint annak 1. melléklete 6. pontjá
nak rendelkezései szerint saját közbeszerzési rendjében lefolytatni, valamint a 
közbeszerzések eredményeként létrejövő szerződéseket- a Támogatási szerződés 6. 
mellékletének figyelembevételével - a jelen Szerződés 8.4. pon~ában foglalt megha
talmazás alapján a Megbízott képviseletében megkötni. 

2.3. A Megbízott a Projekt megvalósítása érdekében köteles folyamatosan egyeztetni az 
együttműködő partnerekkel, így különösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.-vel, a MÁV Zrt.-vel, a Budapesti Közlekedési 
Központtal, valamint a TámogatóvaL 



2.4. A Megbízott köteles a Támogatási szerződés, valamint annak mellékleteiben foglalt 
rendelkezések szerint a Projekt megvalósításának folyamatáról szóló jelentéseket el
készíteni. 

3. A szerződés időtartama 

A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés időtartama a Projekt kivitelezésének idejéhez igazodik, 
amely 2012. június 22. napjától2013. május 31. napjáig szól. 

4. A Felek kötelezettségei 

4.1. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező feladat elvégzésére képes 
és alkalmas. A Megbízott tudomásul veszi és vállalja, hogy a jelen Szerződés alapján 
fennálló kötelezettségeit olymódon teljesíti, hogy az lehetővétegye a Megbízó számá
ra a Támogatási szerződésben vállalt Projekt jogszabály- és szerződésszerű megvalósí
tását és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez igénybe vett megbízottai, 
alkalmazottai, egyéb közreműködői szintén ekként járnak el. 
A Megbízott köteles a 2. pontban részletezett feladatát legjobb tudása szerint, a legna
gyobb gondosságot tanúsítva, az általa saját költségére és kockázatára igénybe vett 
eszközök alkalmazásával, saját irodája használatával végezni. 

4.2. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni a megbízás ellátása során 
tudomására jutott minden olyan körülménytől, és helyzettől, melynek ismerete a Meg
bízó számára szükséges lehet a Támogatási szerződés 2.4. pon~ában foglalt kötele
zettsége teljesítéséhez. A Megbízott köteles tevékenységét úgy végezni, hogy a Megbí
zó e tevékenységgel összefüggő valamennyi feladatát és kötelezettségét határidőben és 
szerződésszerűen teljesíteni tudja. 

4.3. A Megbízó valamennyi, a megbízás tárgyát képező feladat ellátásához szükséges lé
nyeges körülményre vonatkozó információt kellő időben és folyamatosan a Megbízott 
rendelkezésére bocsá~a, azzal, hogy ezek harmadik fél részére csak a megbízás teljesí
téséhez szükséges mértékben adhatók tovább. 

5. A Megbízott díjazása 

5.1. A Felek közös megállapodása alapján a Megbízottat a 2. pontban írt feladatainak szer
ződésszerű ellátásáért - a Projekt menedzselési költségei, valamint közbeszerzési eljá
rás lebonyolításának költségei jogcímén - összesen 14 OOO OOO Ft + ÁFA összegű 
díjazás illeti meg. 

5.2. A Felek megállapodása szerint, a jelen pontban rögzített Megbízási díjat a Megbízó 
két részletben köteles megfizetni az alábbiak szerint; 

5.2.1 2012. június 22. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időtartamra 

10 729 606 Ft+ Áfa 
5.2.2. 2013. január 1. napjától 2013. május 31. napjáig terjedő időtartamra 

3 270 394 Ft + Áfa 
5.3. A megbízási díj magában foglalja a Szerződés tárgya szerinti feladatok végrehajtása so

rán felhasznált anyagokat, eszközöket, illetve a megbízás teljesítésével felmerülő vala
mennyi költséget és kiadást. 

5.4. A Megbízott az 5.1. és 5.2. pontokban megállapított Megbízási díj iránti igényét szám
la útján jogosult érvényesíteni. A Megbízott az 5.2.1. és 5.2.2. pontokban megállapított 
teljesítési időtartam lejártát követő 8 napon belül jogosult a Megbízó által aláírt teljesí
tésigazolással ellátott szabályszerűen kiállított számláját a Megbízó részére benyújtani, 
aki a számla befogadását követő 15 napon belül köteles a számla ellenértékét a Meghí-



zott 11784009-20202228 bankszámlájára átutalni. Késedelmes teljesítés esetén a Meg
bízó Ptk. 301./ A. § (1) bekezdésében megállapított késedelmi kamat megfizetésére 
köteles. 

6. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése 

6.1. A Felek megállapodása szerint a jelen szerződést rendes felmondás ú~án nem szün
tethetik meg. 

6.2. A jelen Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal csak súlyos szerződés
szegés esetén mondható fel, amelyet a Felek a másik félhez intézett indokolt írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatnak A felmondást tartalmazó jognyilatkozat a másik Fél ál
tal történő kézhezvételének időpon~ában a Szerződés megszűnik. 

6.3. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen: 

• ha a Megbízott a 2. pontban szabályozott feladatát nem, vagy nem szerződéssze
rűen teljesíti és a Megbízó erre irányuló felhívása ellenére, 30 napon belül sem 
tesz eleget kötelezettségének, 

• ha a Megbízott a 4. pontban rögzített kötelezettségeinek nem, vagy nem szerző
désszerűen tesz eleget és a Megbízó erre irányuló felhívása ellenére, 30 napon be
lül sem tesz eleget kötelezettségének, 

• ha a Megbízó az 5.2.1. pontban szabályozottak szerint a megbízási díj megfizeté
sével 60 napot meghaladó késedelembe esik, 

7. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

7 .1. A Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
N év: dr. Pap Sándor, alpolgármester 
Elérhetőség: drpapsandor@ko banya.hu 

7 .2. A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név: 
Elérhetőség: 

7.3. A Felek kijelentik, hogy jelen pontban megjelölt kapcsolattartóik jogosultak nevükben 
és képviseletükben a Szerződés tárgyának megvalósítása érdekében eljárni, amely kép
viselet azonban aláírási jogosultságot nem jelent, sem a jelen Szerződés, sem a jelen 
Szerződés tárgyához kapcsolódó egyéb okitatok aláírására. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés közös akaratuknak, valamint a hatá
lyos és irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel és az kizárólag írásban rögzí-
tett okirati formában módosítható. · 

8.2. A Megbízott kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely nem 
áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá képviselője jo
gosult a jelen Szerződés cégszerű aláírására. 

8.3. A jelen Szerződés 2.2. pontjában foglaltakra figyelemmel a Megbízó meghatalmazza 
a Megbízottat, hogy a Projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások 
eredményeképpen létrejövő szerződések megkötésekor a Megbízott képviseletében 
eljárva, a szerződéseket a Megbízott helyett és nevében aláírja. 

8.4. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében 
a Polgári Tiirvéi!Jkihryvről sz ó ló 19 5 9. évi IV tiirvéi!J rendelkezései irányadóak. 



A Felek a jelen Szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
képviselőik ú~án aláírták 

Budapest, 2012. június 22. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

képv.: Kovács Róbert polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Kőbányai Vagyonkezelő 

Zártkötűen Működő Részvénytársaság 
képv: Szabó László vezérigazgató 


