
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Ó ..:3. 2... • szám ú előterjesztés 

a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
fe,jlesztési megállapodás és fizetési megállapodás módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó 
Önkormányzati Társulás útján 20 ll-ben pályázatot nyújtott be a KEOP-1.2.0/09-11 
"Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" pályázati konstrukcióban "Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ)" címmel. A Kormány a KEOP-1.2.0/09-11-20 11-0056 
azonosító számú ("Budapest - Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című) egymilliárd 
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról szóló l 072/2013. (II. 21.) 
Korm. határozattal jóváhagyta a benyújtott projektjavaslatot, és hozzájárult a Támogatási 
Szerződés megkötéséhez. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó megállapodásról szóló 
124/2013. (III. 21.) KÖKT határozatával a BKISZ projekthez tartozó megállapodást (a 
továbbiakban: Fejlesztési Megállapodás) jóváhagyta, felhatalmazta a polgármestert a 
Megállapodás aláírására, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata a többi kerületi 
megállapodással egy időben , a projektben részt vevő kerületi önkormányzatok jóváhagyó 
határozatai alapján írt alá 2013. j ú li us 2-án. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 124/2013. (III. 
21.), valamint a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
megállapodás fedezetigényéhez további forrás biztosításáról szóló 343/2013. (VI. 27.) KÖKT 
határozatával összesen 9 262 500 Ft forrást biztosított a Fejlesztési Megállapodásban foglalt 
feladat 2013. évi ütemének végrehajtásához, amely nem került kifizetésre, mivel 2013 
decemberében dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes tájékoztatta a Kőbányai 
Önkormányzatot a Fejlesztési Megállapodás alapján megkötendő fizetési megállapodás 
elveiről, valamint a megkötött vállalkozói szerződés alapján a kerületi hozzájárulás pontos 
összegének megemeléséről , amely 15 857 113 forintra változott. 

Előzetes hozzájárulást a Kőbányai Önkormányzatnak nem kellett fizetnie, a teljes összeg 
kifizetése a Fővárosi Önkormányzat által kiállítandó lehívólevél alapján került tervezésre. 
Ennek alapján a Fővárosi Önkormányzat 2014 szeptemberében jóváhagyásra megküldte a 
Kőbányai Önkormányzat részére a "Fizetési megállapodás a "Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső 
szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási 
programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közremüködésről 
szóló Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről" tárgyú megállapodást 
(a továbbiakban: Fizetési Megállapodás). 

A Képviselő-testület a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez 
tartozó fizetési megállapodásról szóló 443/2014. (IX. 18.) KÖKT határozatával a Fizetési 
Megállapodást jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. A 15 857 113 
forint összegű, 6%-os kerületi hozzájárulás 2015. évi költségvetésbe történő betervezése 
megtörtént 



A Fejlesztési Megállapodásban meghatározott és a Fizetési Megállapodásban véglegesített 
műszaki tartalom szerinti szeunyvízcsatorna-fejlesztési munkákat a Fővárosi Önkormányzat 
megvalósította, a X. kerületet érintő munkavégzés a 2015. május 22. napján zárult műszaki 
átadás-átvételi eljárással befejeződöt!, a Fizetési Megállapodás szerinti kerületi hozzájárulás 
kifizetése azonban a Fővárosi Önkormányzat által kiállítandó lehívólevél hiányában még nem 
történt meg. 

A Fővárosi Önkormányzat 2017. november elej én kezdeményezte a fentiek szerint megvalósult 
végleges műszaki tmialom rögzítése, valamint a felek között létrejött szerződéses jogviszony 
lezárása érdekében a Fejlesztési Megállapodás és a Fizetési Megállapodás módosítását. A 
megállapodások módosítása az eltelt idő miatt egységesen utólag rendezi a kerületi hozzájárulás 
pontos összegét és a kifizetés pénzügyi módját. A 6%-os kerületi hozzájárulás összege a 
változatlan műszaki tartalom mellett kis mértékben csökkent, a végleges összeg 
14 274 852 forint. 

A határozattervezet l. melléklete tartalmazza a Fejlesztési Megállapodás, a 2. melléklete a 
Fizetési Megállapodás módosításának tervezetét 

II. Hatásvizsgálat 

A projekt keretében a Fővárosi Önkormányzat a Kőbányai Önkormányzat közreműködésével a 
beépítéssei rendelkező csatamázatlan kerületi lakóterületek szennyvízelvezetését oldotta meg 
európai uniós támogatássaL A beruházás célja Kőbányán a lakosságszámra vetített 
csatornázottság (szennyvízelvezetés) szintjének növelése volt. 

A projekt keretében l 644 fm hosszban épült ki a szennyvízcsatorna, amely fejlesztés érdemben 
javította az érintett területek infrastrukturális ellátottságát és az ott lakók életkörülményeit. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Fejlesztési Megállapodás és a Fizetési Megállapodás módosítását Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. 

A Fizetési Megállapodásban rögzített kerületi hozzájárulás összegét a 2018. évi költségvetési 
rendeletben tervezni szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. november J+ ~ ' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. bó Krisztián 
jegyző 
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l . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

... /2017. ( ...... ) határozata 

a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
fejlesztési megállapodás és fizetési megállapodás módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest X. 
kerület területére eső szennyvízcsatorna-fej lesztési munkái megvalósításának 
támogatásáról és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges 
önerő biztosításában való közremüködésrő l szóló megállapodás módosítását az l . 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros 
X. kerület területére eső szennyvízcsatorna-fejlesztési munkái megvalósításának 
támogatásáról és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges 
önerő biztosításában való közreműködésrő l szóló megállapodásban foglalt egyes 
pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló megállapodás módosítását a 2. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestertannak aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti fizetési megállapodás 
szerinti 14 274 852 forint hozzájárulás 201 8. évi költségvetési rendeletben történő 
tervezésére. 

Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l . melléklet a . ..1201 7. (. .... .) KÖKT határozathoz 

"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt Budapest X. kerület területére eső szeunyvízcsatorna fejlesztési munkái 

megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍT ÁSA 



-a továbbiakban: Megállapodás Módosítása- amely létrejött egyrészről 

(l) Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 10 52 Budapest, Városház u. 9-ll.; 
törzskönyvi azonosító szám: 735638; adószám: 15735636-2-41, képviseletében eljár: Tarlós 
István főpolgármester (továbbiakban: "Főváros") , 

másrészről 

(2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhely: ll 02 Budapest Szent 
László tér 29.; törzskönyvi azonosító szám: 735737; képviseletében eljár: Kovács Róbert 
polgármester (továbbiakban: "Kerület") 

a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a "Felek" vagy egyenként a "Fél" között 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel : 

l. Előzmények 

Felek között 2005. július 28.napján " Budapest X. kerület belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti 
együttműködés feltételeiről" szóló megállapodás jött létre, mely megállapodás helyébe Felek 
2013. július 2. napján "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" (BKISZ) fővárosi 
beruházási projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési 
munkái megvalósításának támogatására és a KEOP támogatási programban megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről" címen megkötött 
megállapodást léptették, együttműködésükre irányuló szerződéses jogviszonyuk folytonassága 
fenntartásának szándékával (a továbbiakban: Megállapodás). 

A Megállapodás szabályozza a KEOP támogatási program részeként, fővárosi 

beruházásban megvalósuló szeunyvízcsatorna fejlesztési munkák kapcsán a Feleket 
megillető jogokat, valamint a Feleket terhelő kötelezettségeket 

Felek a Megállapodás módosításában állapodnal\: meg, a Megállapodás jelen 
Módosításában foglalt alábbi feltételekkeL 

2. Megállapodás Módosításának tárgya, módosítás indoka 

A Miniszterelnökség 2015. június 18 . napján kelt támogatói okiratával önerő támogatásban 
részesítette a Fővárost. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 
285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet szerint az önerő támogatás kizárólag a támogatásból 
elszámolható költségek önrészének finanszírozására használható fel. A BKISZ projektben 
felmerült előkészítési költségek, valamint a támogatásból nem elszámolható költségek 
fedezetéül az önerő támogatás összege nem számolható el. Tekintettel arra, hogy a BKISZ 
projektben felmerült előkészítési költségek, valamint a támogatásból nem elszámolható 
költségek kapcsán a Fővárost terheli fizetési kötelezettség, a Főváros kezdeményezte a 
Megállapodás módosítását, a Kerület által a Megállapodás 3.a)-b.) pontjai szerint fizetendő 
hozzájárulás elszámolási szabályainak módosítása érdekében. 



A Megállapodásban meghatározott szennyvízcsatorna fejlesztési munkákat a Főváros 
megvalósította, a Kerületet érintő munkavégzés a 2015. május 22. napján zárult műszaki 
átadás-átvételi eljárással befejeződött. A ténylegesen megvalósult szennyvízcsatorna 
fejlesztési munka alapján Felek a Megállapodás l. sz. mellékletét képező, a Kerület 
területére eső fejlesztések tartalmát is pontosítják. 

3. A Megállapodás módosuló rendelkezései 

3.1 Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.a.) pontjának 3. bekezdését az alábbiak 
szerint módosítják: 

Eredeti szöveg: 

"A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt elszámolható (támogatott) költségének 
minősülő beruházási munkáinak önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) 
költségeke t, valamint a beruházás forgalmi adóját a saját költségvetése terhére finanszírozza. 
A Kerület a jelen Megállapodás feltételei szerinl és mértékben hozzájárul a Kerület területén 
megvalósuló csatornaépítések támogatott (elszámolható) költségeinek önrészéhez." 

Módosított szöveg (módosuló rendelkezések vastagon szedve): 

,,A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt fővárosi csatornaépítési munkáinak 
előkészítését, a projekt elszámolható (támogatott) költségének minősülő beruházási munkáinak 
önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) költségeke t, valamint a beruházás forgalmi 
adóját a saját költségvetése terhére finanszírozza. A Kerület a jelen Megállapodás feltételei 
szerint és mértékben hozzájárul a Kerület területén megvalósuló csatornaépítési munkáinak 
előkészítési költségeihez és a Kerület területén megvalósuló csatornaépítések költségeinek 
önrészéhez (továbbiakban: Kerületi Hozzájárulás) ." 

3.2 Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.b.) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

"Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Főváros a Kerületi Hozzájárulást a Kerület 
területén megvalósuló csatornaépítési munkáinak előkészítési költségeihez és a Kerület 
területén megvalósuló csatornaépítések költségeinek önrészéhezjogosultfelhasználni." 

3.3 Felek rögzítik, hogy a Megállapodás l. számú melléklete helyébe a Megállapodás jelen 
Módosításának l. számú melléklete lép. 

4. Záró rendelkezések 

A Megállapodásnak a jelen Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályosak és érvényesek. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megállapodás jelen Módosítása által nem szabályozott 
kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadóak. 



Szerződő felek a Megállapodás jelen Módosítását annak elolvasása és közös értelmezése után, 
mint akaratukkal mindenben megegyező t, 8 (nyolc) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

A Megállapodás jelen Módosítása elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek. 

Mellékletek: 

l . sz. melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső 
megvalósult fejlesztések 

Mindezek tudomásulvétele jeléül a Megállapodás jelen Módosítását a Felek érvényesen aláírták 
az alábbi időpontban. 

Budapest, 2017 .... 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

a főpolgármester megbízásából 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
2017. 

Verő Tibor 
főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 
aljegyző 

Budapest, 20 l 7 .... 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

képviseletében 
Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
2017. 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Láttam: 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



l. sz. melléklet 

X. kerületi megvalósult fejlesztések csatornánként 

Utca Szakaszhatár Hossz [fm] Méret Anyag 

Ónodi utca Liget utca - ll. sz. 12,30 100 ÜPE 

Onodi utca ll.sz. - Körösi Csoma Sándor út 114,90 100 vb 

Körösi Csoma Ónodi utca kereszteződés 2,00 
500 PVC-U 

Sándor út (átkötés) 
Liget utca Ónodi utca- J aknaköz 13 ,30 500 PVC-U 

Tárna utca Porcelán utca- Gránátos utca 437,50 300 PVC-U 

Újház utca Szentimrey utca- Kiskert utca 77,00 300 PVC-U 

Kiskert utca Újház utca-4.sz. 43 ,80 300 PVC-U 

Kiskert utca Uj ház utca- l O. sz. 47,90 300 PVC-U 

Serpenyő utca Ökrös utca - Ökrös köz ll 0,80 500 PVC-U 

Serpenyő utca Ökrös köz- Serpenyő köz 106,00 400 PVC-U 

Ökrös köz Serpenyő utca - l . sz. 34,90 300 PVC-U 

Serpenyő köz Serpenyő utca - 9. sz. 125,40 300 PVC-U 

Korall utca ll . sz. -Névtelen utca 43,40 300 PVC-U 

Névtelen utca Korall utca- 42434/9 hrsz. 64,00 300 PVC-U 

Petrőczy utca 49/b. - 55 . sz. 91 ,80 300 PVC-U 

Diósgyőri utca 7. sz.- ll /a . 81 ,60 300 PVC-U 

Kada utca 38-40. sz.- 42.sz. 19,80 300 PVC-U 

Rákász utca 18.sz. - 26. sz. 85 ,90 300 PVC-U 

Pogány utca Pesti Gábor utca- 14/b. J 08,40 300 PVC-U 

Pogány utca Pesti Gábor utca- 4/b. 23 ,50 300 PVC-U 

Összesen: 1644,2 fm 

Vízkormányzás: 

Utca Szakaszhatár Hossz [fm] Méret Anyag 
Albertirsai köz Fehér út- Albertirsai út 

252, 10 400 
KG-
PVC 

Albertirsai köz Albertirsai út- Kolozsvári u. 118,60 400 ÜPE 

Albertirsai köz Kolozsvári u. kereszteződés 
2, 10 400 

KG-
PVC 

mütárgyak (l db) mütárgy építése - - -



2. melléklet a .. .12017. ( .. . .. .) KÖKT határozathoz 

HZETftSIMEGÁLLAPODÁS 

l. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt Budapest Főváros X. területére eső szeunyvízcsatorna fejlesztési munkái 

megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló 

Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről 



Fizetési Megállapodás l. sz. módosítása 

amely megállapodás (a továbbiakban: "Megállapodás") az alulírott időpontban , a következő 
szerződő felek között jött létre: 

(l) Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; 
törzskönyvi azonosító szám: 735638; adószám: 15735636-2-41, képviseletében Tarlós István 
főpolgármester (továbbiakban: "Főváros"), 

(2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhely: ll 02 Budapest Szent 
László tér 29.; törzskönyvi azonosító szám:735737; képviseletében Kovács Róbert 
polgármester (továbbiakban: "Kerület") 

illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a "Felek" vagy (ha a 
szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a "Fél") 

I. Előzmények 

A Főváros és a Kerület 2015. március 26. napján kelt megállapodást kötött a "Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros X. 
kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és 
a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való 
közreműködésről szóló Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről 
(továbbiakban: Fizetési Megállapodás). 

A Fizetési Megállapodás célja a Főváros és a Kerület között 2005. július 28. napján létrejött, 
majd 2013. július 2. napján a létrejött megállapodás helyébe lépő "Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső 
szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási 
programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre" 
tárgyú megállapodás (a továbbiakban Fejlesztési Megállapodás) 3. d.) pontja alapján a 
Kerületet terhelő hozzájárulás mértékének, valamint az elszámolás és fizetés rendj ének 
szabályozása. 

II. Módosítás indoka 

A Főváros a Kerületet érintő csatornafejlesztést a Fej lesztési Megállapodásban foglaltak szerint 
megvalósította, a Főváros a kivitelezést végző vállalkozókkal elszámolt Felek a Fejlesztési 
Megállapodást ennek megfelelően módosítják, emellett az elszámolás eredményeként Felek a 
Fizetési Megállapodás jelen módosításában a Kerületet terhelő tényleges kerületi hozzájárulás 
mértékét és kitizetésének ütemezését határozzák meg. 

III . Módosuló rendelkezések 

a. Felek a Fizetési Megállapodás I. pont 7-8. bekezdéseit az alábbiak szerint módosítják: 



Eredeti szöveg 

,,A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályait és tervezett éves eloszlását a 
Fejlesztési Megállapodás 2. sz. melléklete rögzíti. Eszerint a Kerület vállalta, hogy a területén 
végzett hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalat önrész hozzájárulás aktuális összegét a 
Fővárosi lehívó levelek kézhezvételét követően a Főváros számlájára átutalja. Amennyiben a 
Fejlesztési Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségéta Kerület elmulasztja, a törvényes 
késedelmi kamatfizetésének terhével helyt áll a Főváros felé. 

A Fejlesztési Megállapodás 2. sz. melléklete alapján a Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek 
teljes elszámolható (nettó) építési becsült költségei 6%-a összesen 13 970 275 Ft. 

Módosított szöveg (módosuló rész vastagon szedve) 

,,A Fejlesztési Megállapodásban a Kerület vállalta, hogy a területén végzett hálózatfejlesztési 
munkák költségeihez vállalt önrész hozzájárulás aktuális összegét a Fővárosi lehívó levél 
kézhezvételét követően a Főváros számlájára 45 banki napon belül átutalja. Amennyiben a 
Fejlesztési Megállapodásban vállaltfizetési kötelezettségéta Kerület elmulasztja, a törvényes 
késedelmi kamatfizetésének terhével helyt áll a Főváros felé. 

A Fejlesztési Megállapodás alapján a Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes 
elszámolható (nettó) építési költségei 6%-a összesen 14 274 852,- Ft. 

b. Felek a Fizetési Megállapodás II. pont 1-4. bekezdéseit-az eredeti 4. bekezdés törlése 
mellett- az alábbiak szerint módosítják: 

Eredeti szöveg 

,,A Felek jelen Fizetési Megállapodással a Fejlesztési Megállapodás 2. sz. mellékletében 
rögzített Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült 
költségei 6%-át 15 857 113 Ft összegre módosítják. 

Figyelemmel a Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontjában rögzített elvekre, valamint a Főváros 
által 2014-ben igénybe vett halasztott önerő fizetési lehetőségre Felek kijelentik, hogy 

• 

• 

a 2013. , valamint 2014. évekre vonatkozóan a tárgyévben felmerü/t -fővárosi önerő 
igénybevételével teljesített- Kerületet érintő elszámolható teljes nettó építési költségek 
(ide értve a vállalkozói előleget is) 6%-át, továbbá a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
meghaladó, Kerület által igényelt útburkolat helyreállítás el nem számolható teljes 
költségét (a továbbiakban együtt: kerületi hozzájárulás) a Kerület a 2015. évben egy 
összegben téríti meg a Főváros részére a fővárosi lehívó levél kézhezvételét követő 15 
banki napon belül 

a 2015. év [ és II. félévben febnerült költségek esetében a Kerület a költségek 
Jelrnerülését követő félévben teljesíti a kerületi hozzájárulást. 

A Felek a Fejlesztési Megállapodás 2. számú mellékletében rögzített kerületi hozzájárulás 
keretösszegét és annakfizetési ütemezését az alábbiak módosítják: 



2013. év 2014. év 2015. év Összesen 

A kerületi hozzájárulás 
O Ft O Ft 15 857 113Ft 15857 13 Ft 

tervezett ütemezése 

A fize tési ütemezés a BKISZ proj ekt támogatási szerződésében és az építési szerződésben 
megfogalmazottak, a munkák előrehaladása és a vállalkozók által benyújtott számlák pénzügyi 
ütemezése függvényében változhat." 

Módosított szöveg (módosuló rész vastagon szedve) 

,,A Felek jelen Fizetési Megállapodással a Fejlesztési Megállapodásban rögzített Kerületet 
érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési költségei 6%-át 14 274 
852,- Ft összegben határozzák meg. 

Figyelemmel a Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontjában rögzített elvekre, valamint a Főváros 
által 2014-ben igénybe vett halasztott önerő fizetési Lehetőségre Felek kijelentik, hogy 

• a Főváros által megvalósított fejlesztés során fe lmerül! - fővárosi önerő 

igénybevételével teljesített - Kerületet érintő elszámolható te!jes nettó építési költségek 
(ide értve a vállalkozói előleget is) 6%-át, továbbá a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
meghaladó, Kerület által igényelt útburkolat helyreállítás el nem számolható te(jes 
költségét (a továbbiakban együtt: kerületi hozzéljárulás) a Kerület egy összegben téríti 
meg a Főváros részére a fővárosilehívó levél kézhezvételét követő 45 banki napon belül 

A Felek a kerületi hozzájárulás keretösszegét és annakfizetési ütemezését az alábbiak 
szerint állapítják meg: 

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Összesen 

A kerületi hozzqjárulás 
O Ft O Ft O Ft 14 274 852 Ft 14 274 852 Ft 

tervezett ütemezése 

c. Felek a Fizetési Megáll apodás II. pontját az alábbi bekezdésekkel egészítik ki : 

,,A Főváros a tárgyi időszakban teljesített, a Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó 
kijizetések alapján leltívó levelet küld a Keriiletnek, amelyhez csatolja a kivitelező kollaudá/t 
számlamásolatait, a teljesítésigazolások és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok 
másolatai!. 

A Kerület vállalja, hogy a kerületi hozzájárulás összegét a Fővárosi fellívó levél kézhezvételét 
követően a Főváros számlájára 45 banki napon belül átutalja. Amennyiben a vállaltfizetési 
kötelezettségéta Kerület elmulasztja, a törvényes késedelmi kamat fizetésének terhével helyt 
áll a Főváros felé." 

d. Felek a Fizetési Megállapodás III . pontj át az alábbiak szerint módosítj ák: 

Eredeti szöveg 

,,A jelen Megállapodás annak Felek általi aláírásával jön létre, és a Fejlesztési 
Megállapodásban foglaltak teljesüléséig marad hatályban". 



Módosított szöveg (módosuló rész vastagon szedve) 

,,A jelen Fizetési Megállapodás annak Felek általi aláírásával jön létre, és a Fizetési 
Megállapodásbanfoglaltak teljesüléséig marad hatályban". 

IV. Záró rendelkezések 

a. Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a Fizetési Megállapodás jelen 
módosítását jóváhagyták, és annak aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező . 

Felek képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben 
járnak el. Felek rögzítik, hogy a Fizetési Megállapodás jelen módosítása harmadik személy 
hozzájárulásától nem függ. 

b. A Fizetési Megállapodás jelen módosításában nem szabályozott kérdésekben a 
mindenkori jogszabályok és a Fejlesztési Megállapodás rendelkezései az irányadó ak. A Fizetési 
Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényesek és hatályosak. 

c. A Fizetési Megállapodás jelen módosítása egymással minden tekintetben egyező 

tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből mindkét Felet 4-4 (négy-négy) példány 
illeti meg. 

Mindezek tudomásulvétele jeléül a Fizetési Megállapodás jelen módosítását a Felek 
érvényesen aláírták az alábbi időpontban. 

Budapest, 2017. 
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