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kepviseleteben a kotelezettsegvallalasra vonatkoz6 2/2012. (III. 02.) szarnu Polgarrnesteri es
Jegyz6i Egyiittes Intezkedesben foglaltak alapjan: Madar Eva, Vagyonkezelesi, Varosi1zemeltetesi
es Felujitasi Iroda megbizott vezet6je mint tarnogat6 (tovabbiakban: Tamogat6)
mAsreszrol

nev: BudapesJ, IX.. ~eriil~! Borzsony u. 4. Tarsashaz/Lakasszovetkezet
szekhely: ..~.b.~.'?U:-.(J.~.~J.t.1..f
ad6szarn: ..g.<,C2.l.-t;£H...~-:-.~~
.z!6
I
bankszamlaszarn: .'A6'.tl(;(}t!.f()..-:-:.QY)'fla.W{~.:-:.
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kepviseleteben kozos kepvisel6/ IB elnok/ elnok: Csiki Gyorgyne
mint tarnogatott (tovabbiakban: Tamogatott)
kozott, az alulirott

napon es helyen, az alcibbi feltetelek

szerint

I. Szerzodes targya
Tarnogat6 palyazatot hirdetett lak6haz felujitasara, melyben Tarnogatott palyazata tarnogatast
nyert es Tarnogat6 Varosfejlesztesi, Varosgazdalkodasi es Komyezetvedelmi
Bizottsaga ugy
dontott, hogy vissza ne~ teritendo tarnogatast biztosit Tarnogatott reszere a Tarnogat6 2012. evi
koltsegveteseben a "Lak9haz-felujitasi palyazat" cimsoron beallitott keretosszeg terhere.
A bizottsagi hatarozat szarna: VVKB

221/2012. (VI.06.)

tarnogatas celja: koziizemi vezetek felujitasa

(vfz-, szennyviz-, esovfz-csatorna)

A tarnogatas osszege: 2.400.000,- Ft.

?

A tenylegesen igenybe vehet6 tamogatasi osszeget a Tamogatott altal a kivitelezes targyaban
kotott vallalkozasi szerz6des osszege korlatozhatja, tekintettel arra, hogy a tenyleges tamogatasi
osszeg nem \haladhatja meg a felujitasi munka, a tervezes, a szakhat6sagi allasfoglalas
beszerzesenek, valamint a miiszaki ellen6rzes osszkoltsegenek 40%-at. A tamogataskent
kifizetett vegosszeg semmilyen m6don nem haladhatja meg a tamogatasnak a palyazat
el biralasakor meghatarozott osszeghatarat.

3

Felek rogzitik, hogy kozottiik a szerzodes a Tamogat6 palyazati eljarasaban keletkezett
iratokban szereplo, killonosen az palyazati felhivasban, a palyazatban es annak mellekleteiben
megj.elolt felteteleknek megfelelo tartalornrnal jon letre, amely dokurnentumok a jelen szerzodes
elvalaszthatatlan reszet kepezik -a szerzodeshez fizikailag azonban nem ken11nek csatolasra -s
jelen szerzodes tartalma.csak ezen dokumentumok tartalmaval egyUtt ertelmezheto.
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4 Felek rogzitik,

hogy a megallapodas ervenyes letrejottenek
feltetele, hogy Tamogatott a
jelen megallapodast annak postai vagy szemelyes kezhezveteletol szamitott 90 (kilencven)
naptari napon bellil, 4 eredeti, alairt peldanyban, postai uton vagy ligyfelfogadasi idoben
szemelyesen
visszajuttassa
Tamogat6
polgarmesteri
Hivatala
Vagyonkezelesi,
Varoslizemeltetesi
es Felujitasi
Irodaja reszere. Amennyiben
Tamogatott
e vallalt
koteJezettsegenek nem tesz hataridoben maradektalanul eleget, Tamogat6 ajanlati kotottsege
megszunik, a szerzodes alairasara a tovabbiakban nem kotelezheto.

II. A t3mogat3s kiflZetese es elsz3mol3sa
5

Felek rogzitik,

hogy a tamogatott felujitas teljes korii megva16sitasa kizar61ag a Tamogatott

feladata es felelossege.

6. A tamogatas kizar61ag a jelen megallapodas -1. pontjaban meghatarozott felujitasi munka
megva16sitasara hasznalhat6 fel. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatas osszegenek a
tamogatasi celt61 elter6 felhasznalasa eseten, Tamogat6 a tamogatas 'vagy annak a nem
szerz6desszeruen felhasznalt resze kifizeteset megtagadja.

7

A tarnogatcis celja kizar6lag a Varosfejlesztesi, Varosgazdcilkodcisi es Komyezetvedelmi
Bizottscig elozetes hozzcijarulcisa eseten, ircisban m6dosithat6. A megcillapodcis m6dositcisa nem
terjedhet ki a tarnogatcis felhaszncilcisi hatciridejenek m6dositcisara, illetve nem eredmenyezheti
azt.

8 A tarnogatas ut6finanszirozas

fornlajaban .tortenik.
A tarnogatasi osszeg felhasznalasar61
Tarnogatott koteles a Tamogat6 Polglirn1esteri Hivatalanak Vagyonkezelesi, VarosUzemeltetesi
es Felujitasi Irodaja ( cim; 1092 Budapest, Raday u. 26.) fele elszamolni a jelen szerzodesben
eloirtak szerint.
Az elszarnolas hatarideje: 2013. majus 31.

9 A tarnogatas osszege kifizetesenek feltetelei az alabbiak:
a) Tarnogatott

az altala meg4atarozott

-es

jelen

megallapodas

e16irasainak megfelel6

-

id6szakonkent
a kivitelez6je
altal
kiallitott
szarnlat
(szarnlakat)
a szUkseges
dokumentumokkal egyUtt Tarnogat6nak benyujtja, aki azt ellen6rzi es igazolja.
\
b) A tarnogatas legfeljebb 3 reszletben vehet6 igenybe ugy, hogy az egyes elszarnolasok
alkalmaval benyujtott osszes resz-szarnla brutt6 osszege nem lehet kevesebb, mint 750.000,Ft, kiveve a vegszarnla benyujtasakor .
c) 2.000.000,- Ft kivitelezesi koltseget meghalad6 felujitasi munka eseteben, a tarnogatas
abban az esetben fizethet6 ki Tarnogatott reszere, ha Tarnogatott a Memoki Kamarak
nevjegyzekeben szerep16 muszaki ellen6rt bizott meg a tarnogatott munka ellen6rzesevel.
d) Tarnogatott koteles irasban ertesiteni a Vagyonkezelesi,

Varoslizemeltetesi

es Felujitasi

Irodat vegszarnla benyujtasakor a muszaki atadas-atveteli eljaras id6pontjar61.
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Tamogatott a vegszamla benyujtasakor k6teles igazolni,
hogy az 6nkormanyzati
tamogatasr61 sz616 tablat a jelen megallapodasban meghatarozottak szerint elhelyezte.
t)

Tamogatott az alabbiakban felsorolt dokumentumok fenymasolatait k6teles leadni vagy
megkli1deni a Vagyonkezelesi, Varosi.izemeltetesi es Felujjtasi Iroda reszere, a jelen
megallapodas mellekletet kepez6, eredeti (nem atszerkesztett), 2 peldanyban kitoltott,
alairt listaval, melyb61 1 peldanyt -a szi.ikseges, benne felsorolt iratok atvetelet k6vet6en T~mogat6 atad vagy megki.ild Tamogatott reszere:

Dokumentum
SZAMLA

me2nevezese

peld8nvsz8m

(SZAMLAK)

2

-Az
eredeti szamlara szlikseges felvezetni a kovetkez6 szoveget
(zaradekot): "Bp. Fov. /X K. Ferencvciros ()nkorm. H.sz.: 221/2012
(V/. 06.),1400 .000, -Ft tcimogatcis elszcimolciscirafelhaszncilva " es azt,
hogy ..a szcimla kifizetheto",

melyet a kozos kepviselo

alairasaval

igazol.
-2

millio Ft kivitelezesi
koltseget meghalado felujitasi
munka
eseten, a megbizott miiszaki ellenornek igazolnia kell, az eredeti ,
szamlat.

-Az
Irodan
bemutatott,
eredeti
zciradekolt
szcimlcik elvihetok.
A
postai
uton
megkilldott
szcimlcik,
szinten
postcin
kerlilnek
visszajuttatcisra

Tcimogatott

reszere.

-Az atadasra keri.i16 szamlamasolati peldanyokon, az Irodan igazolasra
keri.il a bemutatott eredeti szamlak alapjan, hogy "A fenymasolat az
eredetivel megegyezik".
2

MEGFELEL6SEGI
.gazvezetek
.kemenyek

IGAZOLAS

az elvegzett munkara vonatkoz6an:

felujitasaeseten a Fovarosi Gazmfivek altal kiallitott,
,
" , ..
felujitasa eseten a FOKETUSZ altal kiallitott,

1
1

.egyeb
felujitas eseten a muszaki ellen6r, illetve a muszaki feli.igyel6
altal kiallitott.
.MUSZAKI

A T ADAs -A TvETELI

JEGYZOKONYV

vegszamla

eseten, vagy
.RF.SZTELJESiTES

IGAZOLAS,

resz-szamla eseten.

2

A megjelolt iratok vallalkoz6, kozos kepviselo/ IB elnoke/ igazgat6sag
elnoke altal alairtak, valamint 2 milli6 Ft-ot meghalad6 osszegfi
munka eseten, miiszaki ellenor altal igazoltak kelllegyenek.
4

EpiTEsI

NAPL6

JOGER6S
-Amennyiben
-Kerdeses
k5vet6en

EpiTEsI

ENGEDEL

a vonatkoz6
esetben
a hat6sag

nem epitesi engedely

-.az

y HATAROZAT

jogszabaly
epitestigyi

allasfoglalasa
k5teles.

ezt el6irja.
hat6saggal

t5rtent

arra vonatkoz6an,

egyeztetest

hogy

1

a munka

1

~
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6.

1

Homlokzat-felujitas
eseten, a tarsashaz koteles a homlokzat szinezesi
tervet a F6epiteszi Irodaval (Bp., IX. Bakats ter 14.) egyeztetni, az ennek
eredmenyer61 sz616 iratot a Vagyonkezelesi Varosuzeme1tetesi es
Felujitasi Irodan, legkes6bb az els6 resz-szamla benyujtasakor a leadott
iratanyaghoz csatolni.
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7.
8.

.."
MUSZAKI

9.

"
MUSZAKI

,
MEGBIZASI

ELLENOR
"

bogy

"
SZERZODESE

,
00
MERNOKI

ELLENOR

vonatkoz6an,

,

ervenyes

,

1

1

,
KAMARAI

a muszaki

IGAZOLASA

ellenori

arra

nevjegyzekbe

tortent

bejegyzese.

10.

Az onkormiinyzati

tamogatasrol

szolo

tabla

elhelyezesenek

1

igazolasa.

A tamogatott munkara vonatkozo mcisodik reszszcimla, illetve vegszamla benyujtcisa eseten az 5.,6.,
7., 8. szamu pontokban meghatcirozott dokumehtumok leadcisa, illetve megkilldese mar nem
szlikseges.

,

lO.Az igazolt brutt6 szamlaosszeg utanjar6 tamogatas kifizetesere kizar61ag a 9. pontban megjelolt
dokumentumok benyujtasat kovetoen kerulhet sor .

II. Tamogatott tudomasul veszi, hogy az elszamolashoz sztikseges dokumentumok egy id6ben kell
benyujtasra kertiljenek, barmely el6irt dokumentum hianya eseten Tamogatott az atvetelt a teljes
iratanyagra vonatkoz6an megtagadja. Ennek megfelel6en a postai uton hianyosan megktildott
iratanyagot Tamogat6 postafordultaval visszaktildi Tarnogatottnak.

12. Tamogato a tamogatas ,.osszeget a jelen megallapodas eloircisainak megfelelo

elszamolast es

teljesites igazolast koveto 30 banki napon belill atutalja Tarnogatott bankszarnlajara.

III. Egyeb rendelkezesek

13. Tamogatott vallalja, hogy a Tamogat6 altal nyujtott tamogatasr61 sz616 tablat a megallapodas
targyat kepez6 lak6epilleten
belill
elhelyezi,
Tamogat6
pedig vallalja,
hogy a tablat a
Tamogatott
beszerzesi
terheli.

e16zetes keszre jelentese
dija, valamint

alapjan

a kihelyezesevel
!

legyartja.

kapcsolatban

A tamogatasr61
felmertilt

sz616 tabla

osszes koltseg

egyszeri

Tamogatottat

14. Tamogatott tudomasul veszi, hogy amennyiben a tamogatasi osszeg a jelen megallapodasban
rogzitett hatarid6ben tOrten6 felhasznalasat nem teljesiti vagy a megallapodas kozos
megegyezessel torten6 megsztinteteset nem kezdemenyezi, ugy Tamogat6 a kovetkez6 evi,
lak6haz felujitasara vonatkoz6 palyazatab61 kizarhatja.
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15. F e1ek kotelezettseget
vallalnak
arra, hogy a kozottUk felmerU16 vitas kerdeseket els6sorban
targyalasos uton kiserelik meg rendezni. Jelen szerz6desben nem szabalyozott
kerdesekben -a
szakmai szokasok figyelembevetelevel
es az egyeb vonatkoz6

jogszabalyok

-a

polgari

Torvenykonyvr61

sz616 1959. evi IV. torveny

az iranyad6k.

Felek arszerzodest elolvastak, megertettek es azt, mint akaratukkal mindenben egyezot irjak ala.

Budapest,2012
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