KOZSZOLGALTATASISZERZODES

1.
SZERZODO FELEK
A jelen kozszolgaltatasi szerzodes letrejott
egyreszr61
Budapest F6varos Onkormanyzata (szekhelye: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.;
torzskonyvi azonosft6szam: 735638, ad6szam : 15735636-2-41 kepviseli: Tarl6s
Istvan f6polgarmester); (a tovabbiakban: Onkormanyzat),
valamint
Budapest F6varos Varosepitesi Tervez6 Kft. (szekhelye: 1052 Budapest, Varoshaz
utca 9-11. cegjegyzekszama: o1-09-569695; ad6szama : 122-57728-2-41
kepviseli: Albrecht Ute Ogyvezet6) (a tovabbiakban: Kozszolgaltat6) kozott.
az alabbi feltetelekkel.

2.
2.1.

BEVEZETO RENDELKEZESEK
A helyi 6nkormanyzatokr61 sz616 1990. evi LXV. torveny (a tovabbiakban:
Otv.) 8. § (1) bekezdes alapjan: ,, A telepulesi onkormanyzat feladata a helyi
kozszolgaltatasok
koreben
kOlonosen:
a
telepulesfejlesztes ,
a
telepOlesrendezes, az epftett es termeszeti kornyezet vedelme, ... ", az Otv.
63/A. a) pontja alapjan: ,,a f6varosi onkormanyzat feladat- es hataskore
kulonosen:
a)
meghatarozza
a
f6varos
varosfejlesztesi
es
varosrehabilitaci6s programjat, valamint altalanos rendezesi tervet,
megalkotja Budapest varosrendezesi szabalyzatat; rendeleteben vedette
nyilvanitja a f6varos varoskepe, tortenelme szempontjab61 meghataroz6
epitett kornyezetet, kOlonos tekintettel a vilagorokseg reszeve nyilvanitott
epOletekre, epitmenyekre es terOletekre, szabalyozza ezen vedett ertekek
fenntartasanak, felujitasanak, karbantartasanak felteteleit;". Onkormanyzat
ezen feladatait az epitett kornyezet alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997.
evi LXXVlll. torveny, tovabba a terOletfejlesztesr61 es ter01etrendezesr61
sz616 1996. evi XXI. torveny rendelkezeseire tekintettel es azokkal
osszhangban vegzi.

Az Onkormanyzat a Kozszolgaltat6 reszere a Budapest F6varos
Onkormanyzata vagyonar61 , a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlasar61 sz616 22/2012.(111. 14.) F6v. Kgy. rendeletben (a tovabbiakban:
Vagyonrendelet) - az ott meghatarozott alanyi, targyi es tevekenysegi korben ,
illetve teruleti illetekesseggel kizar61agos jogot biztositott a helyi
onkormanyzatokr61 sz616 1990. evi LXV. torveny 8. § ( 1) alapjan egyes
telepOlesfejlesztessel, telepulesrendezessel, vala mint 63/A. § a) pontja alapjan
varosfejlesztessel , varosrendezessel, a telepulesi ertekvedelem es
varosrehabilitaci6val kapcsolatos kozszolgaltatasi feladatainak Budapest
kozigazgatasi teruleten torten6 ellatasara - ide nem ertve jogszabaly, vagy
mas szerz6des alapjan egyeb szervezet hataskorebe tartoz6 varosfejlesztesi,
varosrendezesi es telepulesi ertekvedelem es varosrehabilitaci6s feladatokat.
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2.2

Az Onkormanyzat altal jelen Szerz6des (a tovabbiakban: Szerz6des) 3.
pontjaban reszletesen meghatarozott Kozszolgaltatasi Kotelezettsegek
altalanos gazdasagi erdeku szolgaltatasoknak minosolnek, amelyek
tekinteteben az Eur6pai Bizottsagnak az Eur6pai Uni6 mukodeser61 sz616
szerzodes 106. cikke (2) bekezdesenek az altalanos gazdasagi erdeku
szolgaltatasok
nyujtasaval
megbfzott
egyes
vallalkozasok
javara
kozszolgaltatas ellentetelezese formajaban nyujtott allami tamogatasra val6
alkalmazasar61 sz616 2011. december 20-i 2012/21/EU hatarozata (HL L 7.,
2012.1.11., 3-1 O. o., a tovabbiakban: Hatarozat) az iranyad6.
Felek e jogszabaly, valamint a magyar es kozossegi jog vonatkoz6
rendelkezeseivel osszhangban kotik meg a Szerz6dest.

2.3

Felek a Szerz6desben - a Ku lon Jogszabalyokkal osszhangban meghatarozzak a Kozszolgaltat6t terhel6 Kozszolgaltatasi Kotelezettseg
tartalmat, mennyisegi es min6segi parametereit, valamint teroleti es id6beli
hatalyat.

2.4

Felek a Szerz6desben rogzftik a Kozszolgaltatasi
Kotelezettseg
Ellentetelezesenek osszetevoit, a merteket, kiszamitasanak m6djat, valamint
kifizetesenek m6djat es felteteleit, amelyet az Onkormanyzat a
jogszabalyokkal osszhangban anyagi juttataskent nyujt a Kozszolgaltat6nak.

3.

A SZERZODES TARGYA: KOZSZOLGALTATASI KOTELEZETTSEGEK,
SZOLGALTATASI SZINTEK
Kozszolgaltatasi Kotelezettseg
A Szerz6des alapjan Kozszolgaltat6 az Onkormanyzat reszere jelen pontban
meghatarozott Kozszolgaltatasi Tevekenysegek ellatasara koteles a J6
Szakmai Gyakorlat szerint es a Kulon Jogszabalyokkal, valamint a Bels6
Szabalyzatokkal osszhangban, a szerz6des 1. szamu mellekleteben rogzf tett
m6don es mertekben.

3.1

Kozszolgaltat6 a Szerzodes alapjan az alabbi Kozszolgaltatasi Tevekenyseg
ellatasara koteles:

1.
Feladat Leiras

Varosfejlesztesi dokumentumok
Uj
Varosfejlesztesi
Koncepci6janak
Budapest
kesziteseben, tervezeseben , osszeallitasaban val6
kozremukodes.
Tartalom:
- kepvisel6testoleti dontes el6keszfteseben val6 reszvetel
szokseges
allamigazgatasi
eljarasban
val6
kozremukodes
- egyeztetesek a Hivatal erintett f6osztalyaival
- adatok, informaci6k, vizsgalatok folyamatos feldolgozasa,
tarsadalmi es szakmai egyeztetesek saran kapott
velemenyek feldolgozasa
- strategiai munkacsoport munkajat segft6 el6keszft6
munkalatok, strategiai munkacsoport dontesei alapjan a
koncepci6 kidolgozasa
- konzultaci6: szakmai es tarsadalmi eqveztetesek
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- Koncepci6 osszeallftasa veglegesftesre

Utemezes
Ellentetelezes
2.
Feladat Leiras

Utemezes
Ellentetelezes

2013. marcius 10.
Osszesen: brutt6 101.626 eFt
IVS elokeszites - Budapest uj varosfejlesztesi
koncepci6janak megval6sitasat elosegito munkak
Kozeptavu
fejlesztesi
terv,
IVS
elokeszitese,
kidolgozasa egyeztetesre
Tartalom:
- fejlesztesi celterOletek kijelolese
integralt projekt lehet6segek es finanszirozasi
lehet6seg feltarasa
a
megval6sitast
megalapoz6
kutatasok,
informaci6gyujtes
- az
osszegyujtott
adatok
es
informaci6k
szintetizalasa, urbanisztikai adattar formajaban
IVS osszeallitasa egyeztetesre
folyamatosan a koncepci6keszitessel parhuzamosan,
2013. marcius 10.
Osszesen: brutt6 23.635 eFt

3.

Tanulmanyok, tanulmanytervek

Feladat Leiras

Megalapoz6 tanulmanytervek,
megval6sithat6sagi
tanulmanyok keszitese felmerUlo igeny alapjan
Tartalom:
- rovid
es
kozeptavu
fejlesztesi
tervek
megval6sf that6sagi vizsgalata es el6keszitese
- rovid es kozeptavu projektek el6keszf tese
a) Varoshaza projekt
b)
Budapest
Uj
Varosfejlesztesi
Koncepci6janak
Helyzetelemzesere alapozva,
Budapest Duna-menti
terOletei fejlesztesi lehet6segeinek vizsgalata
c) uj Varosrehabilitaci6s model! kidolgozasa
a) 2012. november 15.
b) 2012. november 30.
c) 2013. februar 28.
Osszesen: brutt6 17.145eFt

Otemezes

Ellentetelezes
4.
Feladat Leiras

TSZT, BATrTM6d.
BATrTM6d. aItal elfogadott valtozasok atvezetese
Budapest Fovaros telepOlesszerkezeti tervebe. A torveny
2. szamu (szoveges) mellekletet kepezo terOleti merlegnek
megfelelo
terOletfelhasznalassal
val6
megfeleloseg
igazolasa. E vonatkozasban igazolni kell a tersegi
terOletfelhasznalasi
kateg6riakon
belOI
a
telepulesrendezesi
teruletfelhasznalasi
kateg6riak
kiterjedesenek %-os aranyat es ennek torvenyi
megfeleleset.
A telepOlesszerkezeti terv felulvizsgalata es reszleges
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Otemezes

m6dosftasa soran ellen6rizni kell a BATrTM6d. torveny
3.1-3.22 mellekleteinek tartalmat a hozzajuk rendelt
szabalyok kovetkezetes ervenyesftesevel.
2012. november 30.

Ellentetelezes

Osszesen brutt6 7.501 eFt

5.
Feladat

Leirc~s

Utemezes
Ellentetelezes

6.

Budapest Teriiletfejlesztesi Koncepci6ja
(,,megyei terv")
Budapest teruletfejlesztesi koncepci6janak elkeszftese a
218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi
kovetelmenyeknek megfelel6en.
2012. december 15.
Osszesen: brutt6 6.222 eFt
Kornyezeti allapotertekeles

Feladat Leiras

Kornyezeti allapotertekeles
Budapest Kornyezeti Allapotertekelesenek kidolgozasa a
kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 1995.
evi Liii. torveny (Kvt.) 46. § (1) e) pontjaban es az 51. § (3)
bekezdesben foglaltak szerint.

Utemezes

2012. december 31.

Ellentetelezes

Osszesen: brutt6 7.473 eFt

7.
Feladat Leiras

Elore nem tervezheto Kozszolgaltatasi Megbizas

Utemezes

Kozszolgaltat6 tevekenysegi koreben felmerul6, el6re nem
tervezhet6,
Kozszolgaltat6
reszer61
kiallftott
es
Onkormanyzatnak a jelen szerz6dest ala fr6 kepvisel6je
altal j6vahagyott frasos megrendeles alapjan vegzett
feladatellatas
Folyamatos, felmerOl6 igeny eseten, 2013. marcius 10.

Ellentetelezes

Osszesen: brutt611.758 eFt

4.
A SZERZODES IDOBELI HATALYA
A Szerz6des ala frasanak napjaval jon letre es hatarozott ideju hatallyal 2012.
november 5. - 2013. marcius 10. kozott, a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 2. cikk
(2) bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en szabalyozza mindazon Kozszolgaltatasi
Tevekenyseg teljesiteset es ellentetelezeset, amelyek teljesftese, illetve
dokumentaltan elfogadott reszleges teljesf tese ezen id6szakban tortenik.
5.
A SZERZODES IDOTARTAMARA ELOIRANYZOTT ELLENTETELEZES
5.1. Az Ellentetelezes osszege
A Kozszolgaltat6 a Kozszolgaltatasi Kotelezettseg teljesftese soran felmerult
mukodesi koltsegek es Esszeru Nyereseg fedezetenek biztosftasa erdekeben
Ellentetelezesre jogosult, illetve az Onkormanyzat az Ellentetelezes teljesftesere
koteles.
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Az
el6iranyzott
Ellentetelezes
osszege
nett6
138.079.000
Ft (azaz
Egyszazharmincnyolcmilli6-hetvenkilencezer forint) , brutt6 175.360.000 Ft (azaz
Egyszahetvenotmilli6-haromszazhatvanezer forint), amely az el6iranyzat egy havi
osszegekent tevekenysegenkent reszletezett szamla alapjan kerul biztositasra. Az
Ellentetelezes feladatok szerinti bontasa a Szerz6des 3. pontjaban talalhat6ak.
Az Ellentetelezes merteke a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkere tekintettel
kerOlt megallapitasra. Az Ellentetelezes merteke nem haladja meg a kozszolgaltatas
ellatasanak nett6 koltseget, azaz a kozszolgaltatas mukodtetesevel kapcsolatban
felmerult koltsegek es az ezzel osszetoggesben keletkezett bevetelek kulonbseget,
figyelembe veve egy, a kozszolgaltatas ellatasahoz kapcsol6d6 sajatt6ke-resz
alapjan varhat6 esszeru profitot is.

A 2012/21 /EU bizottsagi hatarozat 2. cikk (1) bekezdes a) pontja ertelmeben a
Ellentetelezes merteke feladatonkent nem haladhatja meg evenkent a 15 milli6
eur6t.
5.2. Keresztfinanszirozas tilalma
Kozszolgaltat6 az Ellentetelezest kizar61ag az Onkormanyzat a jelen Szerz6desben
meghatarozott kozszolgaltatasi tevekenyseg koltsegenek finanszirozasara jogosult
es koteles felhasznalni.
A nem a fentiekben meghatarozott koltsegenek finanszirozasara felhasznalt, az
Onkormanyzat koltsegvetese terhere kifizetett Ellentetelezes tekinteteben
Kozszolgaltat6t visszafizetesi kotelezettseg terheli. A nem szerz6desszeruen
felhasznalt osszeget Kozszolgaltat6 az Onkormanyzat altali tenyleges kifizetes es a
Kozszolgaltat6 altali tenyleges visszafizetes kozott eltelt id6szakra felszamitott
kamattal novelten koteles visszafizetni. A kamatlab merteke megegyezik az eredeti
kifizetes id6pontjaban hatalyos jegybanki alapkamat ertekevel.
5.3. Eloiranyzott Ellentetelezes teljesitese

A Kozszolgaltat6 jogosult az Ellentetelezes adott naptari h6napra vonatkoz6an, a 4.
melleklet
szerinti
reszosszegenkent,
a
kovetkez6
h6nap
5.
napjaig
tevekenysegenkenti (feladatonkenti) bontasban szamlat benyujtani az Onkormanyzat
fele 8 naptari napes fizetesi hatarid6vel.
A Kozszolgaltat6 a Szerz6des hatalyba lepese el6tti id6szakb61 koltseget nem
szamolhat el.
Amennyiben a Kozszolgaltat6 a kozszolgaltatas koren belul es kfvul is vegez
tevekenysegeket, akkor a 2012/21 /EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek (9) bekezdese
ertelmeben a kozszolgaltatas koltsegeit es beveteleit a tobbi szolgaltataset61
elkulonitve kell kimutatnia bels6 szamlaiban, a koltsegek es bevetelek
elkulonftesenek parametereivel egyutt. A kozszolgaltatason kivul es6 tevekenysegek
koltsegei magukban foglaljak az osszes kozvetlen koltseget, a kozos koltsegek
aranyos reszet es a megfelel6 t6kemegterOlest. E koltsegekre nem adhat6
ellentetelezes.
5.4. Kesedelmi kamat
Az Onkormanyzat az esedekes fizetesi kotelezettsege kesedelmes teljesitese eseten
kesedelmi kamatot koteles fizetni Kozszolgaltat6nak az esedekessegt61 a fizetes
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tenyleges teljesiteseig eltelt idoszakra vonatkoz6an. A kesedelmi kamatlab merteke
megegyezik az esedekesseg idopontjaban hatalyos jegybanki alapkamat ertekevel.
5.5. Elszamolas
A Szerzodes megszuneset kovet6 30 napon belul a Kozszolgaltat6 koteles az
Ellentetelezes elszamolasat elkesziteni es az elszamolast megkuldeni a
F6polgarmesteri Hivatal reszere.
A tenylegesen teljesitett kozszolgaltatasi tevekenyseg dijazasa tekintheto a
Kozszolgaltat6 beszamolasi idoszakra elszamolhat6 bevetelenek, a beszamolasi
idoszakot kovet6en az Onkormanyzatnak a tulfizetes miatt visszateritend6, illetve az
alulfizetes miatt az Onkormanyzatt61jar6 osszeget id6beli elhatarolasba kell helyezni.
5.6. Tevekenysegek elkUlonitese
Kozszolgaltat6 koteles szamviteli nyilvantartasaiban es az eves beszamol6 reszet
kepezo kiegeszit6 mellekletben a Kozszolgaltatasi Tevekenyseget es az Egyeb
Tevekenyseget elkulonitetten nyilvantartani es bemutatni.
6.
KOZREMUKODO IGENYBEVETELE
Kozszolgaltat6 jogosult arra, hogy a Kozszolgaltatasi Kotelezettsegek teljesitese
erdekeben egy vagy tobb Kozremukodot vegyen igenybe, ha ez altal a
Kozszolgaltatasi Kotelezettsegek teljesitesenek hatekonysaga, illetve min6sege javul
es/vagy koltsegei csokkennek. Ennek soran Kozszolgaltat6 koteles tekintettel lenni a
kozbeszerzesi jogszabalyokra.
Kozszolgaltat6 osszesen legfeljebb a Kozszolgaltatasi Tevekenyseg folytatasab61
tervezett nett6 (AFA nelkuli) arbevetele 49 %-at nem meghalad6 mertekeig jogosult
Kozremukod6t a Kozszolgaltatasi Kotelezettsegek teljesitesehez igenybe venn i. A
Kozszolgaltat6 es a Kozremukod6k kozotti szerz6desek rendelkezesei nem lehetnek
ellentetesek a Szerz6desben foglaltakkal. Kozremukod6 igenybevetele nem
novelheti a Ellentetelezes merteket.
7.
TELJESiTMENY KOTBER
Ha a Kozszolgaltat6 a Szerz6desben rogzitett teljesitesi hataridovel neki felr6hat6an
kesedelembe esik, akkor az adott feladat ellenertekenek O, 1 %-anak megfizetesere
koteles minden megkezdett kesedelmes nap utan. A Teljesitmeny Kotber osszege
nem haladhatja meg az Ellentetelezes osszegenek 1O %-at.
8.
FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
8.1 Kozszolgaltat6 beszamolasi kotelezettsege
Kozszolgaltat6 koteles a Kozszolgaltatasi Kotelezettseg teljesiteser61 a Szerzodes
5.6. pontjaban meghatarozott elszamolassal egyidejUleg a Szerz6des 3. sz.
mellekleteben (J elentes mintaja) meghatarozott formaban es tartalommal az
Onkormanyzatnak beszamolni.
8.2. Onkormanyzat es egyeb szervek ellenorzesi joga
Az Onkormanyzat jogosult (illetve jogszabalyban meghatarozott esetekben koteles) a
Kozszolgaltat6 Szerzodesben vallalt kotelezettsegei teljesiteset - sajat maga vagy
szakert6 bevonasaval - ellenorizni.
Kozszolgaltat6 koteles az ellen6rzes soran az Onkormanyzat kepvisel6ivel (ideertve
az Onkormanyzat altal megbizott szakert6ket is) egyuttmukodni, szamukra minden
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az ellenorzes elvegzesehez esszeruen szukseges tamogatast megadni (fgy
ki.Jlonosen, de nem kizar61agosan: szamviteli nyilvantartasaiba betekintest engedni ,
valamint a Kozszolgaltatasi Tevekenysegere, illetve egyebkent gazdalkodasara
vonatkoz6 minden rendelkezesre all6 vagy esszeru er6feszftessel kinyerhet6 adatot
es informaci6t megadni).
Felek megallapodnak abban, hogy helyszfni ellen6rzesre nem kizar61ag el6zetesen
egyeztetett id6pontban keri.Jlhet sor, es a helyszf ni ellenorzes az indokolt es
szukseges merteket meghalad6an nem zavarhatja a Kozszolgaltatasi Tevekenyseg
Kozszolgaltat6 altali ellatasat.
Kozszolgaltat6 tudomasul veszi, hogy a szerz6des teljesfteset az Allami
Szamvev6szek es egyeb allami szervek a rajuk vonatkoz6 jogszabalyok szerint
ellen6rizhetik.

8.3. Tajekoztatasi kotelezettseg
Kozszolgaltat6
a
tudomasszerzest
kovet6en
haladektalanul
koteles
az
Onkormanyzatot tajekoztatni:
barmely olyan esemenyr61 vagy korulmenyr61, amely az Onkormanyzat
rendkf vuli felmondasi joganak ertelmeben megalapfthatja az Onkormanyzat
azonnali hatalyu felmondasi jogat;
barmely olyan esemenyr61 vagy korulmenyr61 , amely lenyegesen befolyasolja
vagy veszelyezteti a Kozszolgaltatasi Kotelezettseg teljesf teset; es
minden olyan jogszabalyvaltozasr61, amely a Szerz6des m6dosftasat teszi
szuksegesse.
A tajekoztatasi kotelezettseg teljesfteset kovet6en Kozszolgaltat6 kesedelem nelki.JI
koteles az Onkormanyzatnak atadni a Szerzodes m6dosftasara vonatkoz6 javaslatat.
8.4. lratmegc5rzesi kotelezettseg
Kozszolgaltat6 minden a Ellentetelezes szamftashoz kapcsol6d6 iratot, a
2012/21/EU bizottsagi hatarozat 8. cikke ertelmeben, a Ellentetelezes odafteleset
kovet6 1O evig koteles megorizni es az Onkormanyzat ii yen iranyu felhf vasa eseten
koteles azokat bemutatni.
8.5 Onkormanyzat rendkivUli felmondasi vagy elallasi joga
Az Onkormanyzat a Szerzodest az alabbi esetekben jogosult a Kozszolgaltat6hoz
cfmzett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal megszuntetni:
Kozszolgaltat6 a Ellentetelezest nem a Szerzodesben meghatarozott celra
hasznalja fel;
ha a Teljesftmeny Kotber az Eves MOkodesi Jelentes alapjan tenylegesen
felszamftand6 osszege eleri a Teljesftmeny Kotber Korlatot;
Kozszolgaltat6 a Szerzodesben vallalt barmely egyeb kotelezettseget nem
teljesfti, es e mulasztasat az Onkormanyzat felsz61ftasat61 szamftott 15 napon
belul nem orvosolja;
Kozszolgaltat6 kerelmet nyujt be csod-, felszamolasi vagy vegelszamolasi
eljaras indftasara onmaga ellen; valamint
harmadik szemely kerelmet nyujt be a Kozszolgaltat6 ellen csod-, felszamolasi
vagy cegtorlesi eljaras indftasara, kiveve, ha a Kozszolgaltat6 az
Onkormanyzat szamara kielegft6 m6don 15 napon belul igazolja, hogy az
eljarast, alaptalanul vagy rosszhiszemuen kezdemenyeztek, vagy igazolja az
eljaras megszunteteset.

7

fkl

A szerz6dest lezar6 beszamol6ban vagy elszamolasban foglalt, vagy ezekkel
kapcsolatos Kozszolgaltat6 sulyos szerz6desszegese eseten Onkormanyzat a
Szerz6dest61 elallhat.

8.6. Kozszolgaltat6 rendkivOli felmondasi joga
A Kozszolgaltat6 a Szerz6dest kizar61ag abban az esetben jogosult az
Onkormanyzathoz cimzett egyoldalu nyilatkozattal azonnali hatallyal megszontetni,
ha az Onkormanyzat a Szerz6desben vallalt fizetesi kotelezettseget annak
esedekessegekor nem teljesiti oly m6don, hogy az a Kozszolgaltatasi Kotelezettseg
teljesiteset ellehetetleniti, es a mulasztasat az Onkormanyzat a Kozszolgaltat6
felsz61itasat kovet6 30 napon belOI nem orvosolja.
9.
VEGYES RENDELEKEZESEK
9.1 Kapcsolattartas
Onkormanyzat kapcsolattart6 cime:
Cim:
Budapest F6varos Onkormanyzata
F6polgarmesteri Hivatal
1052 Varoshaz utca 9-11 .
H-1052 Budapest
Telefax szam:
+36-1-327-18-51
Kapcsolattart6: varosepftesert felel6s bels6 szervezeti egyseg vezet6je
Kozszolgaltat6 kapcsolattart6 cime:
Cfm:
Budapest F6varos Varosepitesi Tervez6 Kft.
Szekhely:
1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telephely:
1061 Budapest, Andrassy ut 10.
Telefax szam:
+36-1-317-3296
Kapcsolattart6:
BFVT Kft. Ogyvezet6je
9.2 Bizalmas informaci6k
Felek tudomasul veszik es magukra nezve kotelez6nek ismerik el a nyilvanossag
biztositasara vonatkoz6 jogszabalyokat es lehet6ve teszik azok ervenyesOleset.
A Felek a fentiek figyelembevetelevel megallapodnak abban, hogy jogszabaly
kifejezetten elter6 rendelkezese hianyaban a Szerz6des megkotese es teljesf tese
soran a tudomasukra jutott minden olyan informaci6t bizalmasan fognak kezelni es
kizar61ag a masik Fel el6zetes irasbeli hozzajarulasaval fognak harmadik szemely
tudomasara hozni, amely a nyilvanossag szamara nem hozzaferhet6. Amennyiben
valamely Fel jogszabaly erejenel fogva valamely hat6sag vagy mas szemely
szamara bizalmas informaci6kat koteles atadni, ugy koteles err61 a masik Felet
haladektalanul ertesfteni.
A jelen rendelkezes a Szerz6des barmely okb61 torten6 megszuneset kovet6en is
alkalmazand6.

9.3 Peldanyok
A Szerz6des magyar nyelven keszOlt es 6 mindenben megegyez6 peldanyban kerOlt
alafrasra.
9.4 Szerzoi jogok, dokumentumok felhasznalasa
A Szerz6des teljesftesevel keletkez6
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Ski

tanulmanyokban , szoftverekben foglalt szellemi alkotasra nezve az
Onkormanyzat a vagyoni rendelkezes jogat kikoti maganak. (Ptk.410.§ (5) es
412. § (3) a) pont)
adatbazisok, adatallomanyok a Fovarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezik,
amelyeket a Kozszolgaltat6 mas, tovabbi celokra csak az Onkormanyzat
irasos engedelye eseten hasznalhat fel. Felek megallapodnak, hogy a
Kozszolgaltat6 koteles a Szerz6des vegrehajtasaban a F6varosi
Onkormanyzat Ellentetelezesevel megval6sul6 tervezesi rendezvenyei,
kutatasi, kommunikaci6s, illetve egyeb, a Szerz6des 3. pontja altal erintett
valamennyi tevekenysege soran, valamint azokkal kapcsolatosan megjelen6
minden terven, kiadvanyban , programfOzetben es egyeb publikaci6ban
megjeleniteni a F6varosi Onkormanyzat uj integralt arculata alapjan az arculat
Kozszolgaltat6ra vonatkoz6 reszeit.
Fent nevezett esetekben, Kozszolgaltat6nak az arculat kialakitasa soran
kizar61ag a F6polgarmesteri Hivatal altal kiadott Arculati Kezikonyvben
foglaltaknak megfelel6en kell eljarnia.
A Szerzodes mellekletei:
1. sz. Melleklet:
Mennyisegi es min6segi parameterek
Ellentetelezes szamftasi m6dszere
2. sz. Melleklet:
Jelentes mintaja
3. sz. Melleklet:
4. sz. Melleklet
Tervezett havi utemezes
Datum:

Budapest Fovaros Varosepftesi Tervez6 Kft.
Lattam:

.F6jegyz6
.... J.~~megbfzasab61:
....L ........ .
dr. Uzsak Katalin aljegyz6
Datum: . 4?~ . .-ab.

n

P~nzogyi. ellrj~gyzest vegezte•
Vero Tibor
f6osztalyv zet6
PenzOgyi F6osztaly
Datum: .. . ~P · {O.J I
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1. SZAMU MELLEKLET
A KOZSZOLGALTATAS MENNYISEGI ES MINOSEGI KOVETELMENYEI
2012. NOVEMBER 5. ES 2013. MARCIUS 10. KOZOTTI SZERZODESES IDOSZAKRA

s
0
R

FELADATOK

s
z

A
M

SAJAT
KAPACIT'AS
IGENY
(SZAKERTOI
NAP*
SZAKERTOI
NAP
ALLANDO
K6LTSEGE)

ELLENTETE ELLENTETEL
EZES
AL VALLA
LEzES
LKOZ6!
6SSZESEN 6SSZESEN
K()ZVETIT
(KEREKITES
NETTO
BOL
ETT
BRUTTO
SZOLGAL
AD6o6ANJ
•; TAT.AS!
OK
KOLONBSEGE KOLTSEG
TERITES
NYERESEG
NETTO
NETTO
NETTO
BRUTTO
NETTO
NETTO
EZER FT
EZER FT
EZER FT
EZER FT
EZER FT
EZER FT
(E)
(BJ
(CJ
(DJ
(FJ= (BJ+ (GJ= (FJ * 1,27
(CJ+ (DJ+
(EJ
43.134
0
2.831
34.056
80.021
101.626

SAJAT
KAPACrr.As
IGENY
(SZAKERTOI
NAP}

(AJ
VAROSFEJLESZTtSI
DOKUMENTUMOK
2. IVS ELOKESZiTES
1.

3. TANULMANYOK,
TANULMANYTERVEK
4. VAROSRENDEZtS: TSZT,
BATRTM6D.
5. BUDAPEST
TERULETFEJLESZTESI
KONCEPCJ6JA (MEGYEI
TERVJ

6.
7.

KORNYEZETI
AlLAPOTERTtKELtS
ESETI KOZSZOLGALTATASI
MEGB/zASOK
KOZSZOLGALTATAS
CSSZESEN:
EGYEB TEVEKENYStG
CSSZESTEVEKENYsEG

780

KORREKCIO

vALroz6
SZEMELYI
JELLKTG.,
EGYEB
BEVETELRAFORDIT.As

214

11.834

- 0,2

n6

6.000

18.610

23.635

127

7.023

• 0,1

4n

6.000

13.500

17.145

66

3.650

+ 0,2

256

2.000

5.906

7.501

4.900

6.222

5.884

7.473

9.258

11.758

138.079

175.360

0
60

3.318

66

3.650

123

6.802

182

1.400

234

2.000

456

2.000

5.212

53.456

+ 0,2

+ 0,1
+0,2

1.436

79.411

144

1.580

I

7.963

-0,2

573

3.000

11.536

14.651

87.374

0

5.785

56.456

149.615

190.011
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2. szamu melleklet
El6iranyzott Ellentetelezes (kompenzaci6) szamitas
2012. november 5. es 2013. marcius 10. kozotti szerz6deses id6szakra
Adatok nett6 ezer Ft-ban
F6kony Tarsas
vi
ag
azonosi Ossze~
Megnevezes

t6

en
(a)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

3
4

5
5.1

5.2
5.3

5.4

6

7

8
9
10

"AK" Alland6 ( altalanos) kOltseg
(1.1+1 .2+1.3+1.4+1.5)
Anyag koltseg
fgenybe vett szolga/tatas
Egyeb szolgaltatasok
Szemelyi jellegu raforditasok
E.rtekcsokkenes
"VT" Vetitesi alap (szakert6i nap)

51
52
53
54, 55,
56

55

"VK" Valtoz6 ( kozvetlen)
koltsegek (5.1+5.2+5.3+5.4)
Kozszolgaltatashoz kapcso/6d6
va/toz6 szemelyi jelleg(J ratorditas
ktg.
Egyeb tevekenyseghez kapcso/6d6
valtoz6 szeme/yi jel/eg(J raforditas
ktq.
Kozszolgaltatashoz kapcso/6d6
kozvetitett szolgaltatas
Egyebtevekenyseghez
kapcso/6d6 kozvetitett
szofgaftatas
"EBR" Egyeb bevetel raforditas
kulonbsege (felmerO/es szerint
illetve bevetelaranvosan)
Alu/ illetve tUl-kompenzaci6
beszamitasa
"PE " Penzugyi eredmeny
(felmerO/es szerint il/etve
bevetelaranyosan
"M" Megterules (tamogatas, koltseg
meqterulesJ
Koltseg, raforditasi fedezeti igeny
(4+5-6±7-8-9)

87.374
1.500
16.200
550
67.624
1.500
1.580

Egy szakert6i napra jut6 alland6
koltseg (1 (a)/2(a)) (egy tizedesre
kerekitve)
AlapszinW koltseg fedezet [(2*3)]

Egyeb
Kozszolgaltat tevekenyseg
as; feladatok
{b)
(c)

1.436

144

55,3
87.374

79.411

7.963

58.041

54.883

3.158

54,55,5
6

1.427

1.427

54,55,5
6

158

815

53.456

815

3.000

96-86

1.550

1.400

150

0

0

0

97-87

0

0

0

96

0
146.96
5

0

0

135.694

11.271

158
53.456

3.000

11

11
12
13

Nyereseg
(a) "KENy" Kozszolgaltatas
EsszerO nyeresege
(b) Egyeb tevekenyseg eredmenye
(Ozteti Tervben rogzftett elvart
nvereseq idaaranyos resze)
Beveteli iqenv (1O+11)
"E " Ellentetelezes 12(b)

=

Ebba/:
Szolgattatasi dij [12 (b)-5.3 (b)J
Altervezai koltsegterftes [5.3 (b)J

2.650
149.61

2.385

5

138.079

265
" .

11.536

138.079
ezer Ft
ezer Ft

84.623
53.456

Elairanvzott Ellentetelezes brutt6 (27% atavat noveltJ erteken
"E " Ellentetetezes =13(b)
ezer Ft
175.360
Ebba/:
Szolgattatasi dij [12 (b)-5.3 (b)J
ezer Ft
107.471
Attervez6i kottsegterftes [5.3 (b)J
ezer Ft
67.889
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3. Melleklet: Jelentes mintaja

JELENTES MINTAJA

a Budapest Fovaros Varosepitesi Tervezo Kft. tevekenysegerol
2012. okt6ber 15 es 2013. februar 28. kozotti szerzodeses idoszakra

(all6 betOvel az elfogadott terv, dolt betOvel a teljesitesrol sz616 beszamol6)

I. Altalanos bevezetes
Tartalmazza azokat a piaci hatasokat (pozitiv es negativ egyarant), amelyek
hatassal voltak a tevekenysegre.
II. Naturaliak bemutatasa
Terv vs. teny adatok viszonylataban.
Tablazatokkal szukseg eseten grafikonokkal es rovid szoveges ismertetessel,
indokl assal.
Ill. Eredmenyek bemutatasa
Az el6z6ekben leirt bazis adatok figyelembevetelevel. Tablazatokkal ,
szoveges elemzessel, ahol szamszerusitheto a tevekenysegre hat6 pozitiv es
negativ tenyezok szamszeru bemutatasaval.
IV. Ertekeles es varhat6 adatok prognosztizalasa
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Tervezett havi Otemezes
SZOLGALTAT ASI DIJ
Feladat
2012. november 5-30 1201 2. december 1-31
leiras
ssz.
ezer Ft
ezer Ft
1. Varosfeilesztesi dokumentumok
11 957
13 227
2. IVS elokeszftes
1 016
3 937
3. Tanulmanvok, tanulmanvtervek
2 096
2 096
4. TSZT, BATrTM6d.
0
4 961
5. Bp. TerOletfejlesztesi koncepci6
2 222
2 222
6. Kornvezeti allapotertekeles
2 540
2 393
0
0
7. Eseti kozszolq .meqbizasok
BFVT Kft-re jut6 osszesen:
23 875
24 792
ALTERVEZOK
Feladat
12012. november 5-30 2012. december 1-31
lefras
ezer Ft
ezer Ft
ssz.
34 290
1. Varosfejlesztesi dokumentumok
0
2 540
2. IVS elokeszftes
0
3. Tanulmanvok, tanulmanvtervek
2 540
1 270
4. TSZT, BATrTM6d.
2 540
0
5. BP. Teroletfeilesztesi koncepci6
1 778
0
1 270
1 270
6. Kornvezeti allapotertekeles
7. Eseti kozszolg.megbizasok
0
635
Koltsegterftes (ALT) osszesen:
43 053
5 080
ELLENTETELEZES (osszes)
2012. november 5-30 12012. december 1-31
Feladat
lefras
ezer Ft
ezer Ft
ssz.
11 957
47 517
1. Varosfejlesztesi dokumentumok
1 016
6 477
2. IVS elokeszites
4636
3. Tanulmanvok, tanulmanvtervek
3 366
7 501
0
4. TSZT, BATrTM6d.
5. BP. Teroletfeilesztesi koncepci6
2 222
4 000
6. Kornyezeti allapotertekeles
3 810
3 663
7. Eseti kozszolg.megbizasok
0
635
ELLENTETELEZES osszesen:
29 872
66 928

4. szamu melleklet
~ aRUTTO .·

2013. ianuar 1-31 .
2013. februar 1-28. 2013. marcius
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
14 227
14 179
5 461
3 937
2 095
3 238
0
0
0
0
0
0
3 810
2 794
25 593
24148

1-10.
4 785
1 664
0
0
0
0
2 6 14
9 063

OSSZESEN
ezer Ft
58 375
16 015
9 525
4 961
4444
4 933
9 218
107 471

BRUTT<'.5
2013. januar 1-31.
ezer Ft
0
2 540
1 270
0
0
0
635
4445

2013. februar 1-28. 2013. marcius 1-10.
ezer Ft
ezer Ft
8 961
0
2 540
0
1 270
1 270
0
0
0
0
0
0
635
635
4 445
10 866

OSSZESEN
ezer Ft
43 251
7 620
7 620
2 540
1 778
2 540
2 540
67 889

BRUTTO
2013. ianuar 1-31 .
2013. februar 1-28. 2013. marcius 1-10.
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
14 227
14 179
13 746
8 001
6477
1 664
3 365
4 508
1 270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 445
3 429
3 249
30 038
28 593
19 929

OSSZESEN
ezer Ft
10 1 626
23 635
17 145
7 501
6 222
7 473
11 758
175 360
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