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Kdsziilt a Kdpviselti-testiilet 2017. dprilis l2-i tildsire
Kd szitette.. Furdan A,:[cir ia i rodavezet[i

I'irgy: Javaslat a ,.Budapest Komplex Integriilt
Szennyvizelvezct6se" fdvdrosi beruhriz6si projekt
Budapest Fovdros XVI. kertilet teriiletire es6
szennyvizcsatorna fejlesztdsi mur.rk6i megval6sitiisdra
kcitcitt megdllapoddsok m6dositris6ra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat tovabbiakban Keriilet 2006. szeptember
29-dn megzillapodast kotolt a Fovdrosi Onkormdnyzaual toriibbiakban Forarers Budapesri
Komplex Integrrih Szennyvizelvezet6se fn. BKISZ projekt keretdben a hirinl zo
szennyvizcsatornrik megval6sitds6ra, melyct 2013.okt6ber 1-len m6dositottunk (1. sz.
mell6klet). A F6r,iiros a megiillapodiisban viillalta a beruhiizrist, a Keriilct 6 %-os lakossrigi
hozz6jini6sa"-aL A meg6llapod6s rogziti a Foviiros 6s a Keriilet feladatait, ebben
egydrtelmtien f-elsorolva a Kertilet feladatai kctzcttt a lakoss6gi hozzitjArt:dits beszeddsdt. 2015.
november l1-dn a megdllapodiis kiegdsziilt a programra vonalkoz6 fizet6si meg6llapod6ssal
(2. sz. mell6klet).
A meg6llapodisban rdgzitelt csatornadpitisi berul.r6zds megval6sult, az eredeti mriszaki
lartalom a Rakosi tt (Csall6k6zi utca - 228 sz. kozLitt). Lila utca (Mtiko utoa Sziirnyaskerdk
utca), Tulipinfa utca (M6l-vvar6zsa utca Tulipiinfa u. 8. sz.) valamint 3 ingatlan tervezetten
feliili bekcit6s6vel bovtilt.
A beruhiiz6s t6nyleges kolts6gdnek ismeretdben a kertileti dnerot a Fov6,ros ijraszdn.rolta. is a

XVI. kertileti onerot 100 440 820 Ft-r6l 97 852 245 Irt-ra csokkentette. de az riner<i lehiv6s6t
r.n6g nem kezdem6nyezte.

A kedvezo bekertildsi kciltsdgek. ds az idokozben tov6bb b6vtilo ig6ny miatt f'elmertilt a
program folltatrisa. A IL titem megval6sitrisiit a Foviiros KL,HOP ptiydzali t6mogat6ssal
val6sitja meg.

A IL titem beemelise miatt m6dositani sziiks6ges a 2013. dvben m6dositott megiillapodiist, az

6nero v6ltoziisa miatt pedig a fizet6si megallapodiist is.

A Foviiros Altal killdott megzillapodis tervezeteket az eloter.iesztds 3. es 4. szdmrl melldklete
tarlalmazza.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6testiiletet. hogy az elolerjesztdst tArgyalja meg 6s hozza meg
dctntds6t!

HATAROZATI JAVASLAT I.:
I3udapest l(ir,6ros XVL kertileti Onkormrinyzat Kipviselo-
tcstulrtc u Rrrdapest Frivirosi Onkormanr zat illal
mcgktildott ..MEGAI-1-APODAS a ..Buclapest Komplex
Integrell Szennyvizelvczctcsc" I-ovdrosi beruhAzdsi projekt
XVI. kertllet tcriilctirc csri szennyvizcsatorna fejlesztdsi



HATAROZA .I'I JAVASLA'I'II.:

rnunkdi megval6sitdsiinak tiimogatdsdra, ds a KEOP-

KEI-IOP tfmogatdsi programban megval6sulo projekthez

sziiksiges onero biztositas6ban valo kiizren.riikiidesre''

meg6llapodds m6dositast a 3. sz. rnclldkletkdnt becsatolt

megdllapodds-terr ezel szerinti szoveggel trimogatja.

A Kipviselo-testtilet felhatalmazza a Polgtrmestert a

nrodositott meg5llapodds allirAsfua.

Felelos: Kovacs Pdter polgdrmester
I latdrido: 2017. riPrilis 15.

(elfogad6sa egyszeni sz6tdbbseget i96nyel)

Butlulr cst l'(ir':iros X V l. kel tilcti Onkormfnvzat K6pvisclo-

testtilctc a lludaPc st Fovdrosi Onkormiinl'zat iltal
megktilddlt ..IlZEl'l lS I M1](iALLAPODAS a ..Budapest

Komp lex Integr6lt Szennyvizelvezet6se" lii varosi

beruhdziisi Projekt XVI. kertiler teriiletere esci

szennvvizcsatorna I-c.llesztisi munkzii mcgval6sitisanak

tAmogatiisdra. 6s a KEOP tdnrogat6si Programban
megval(rsulii projck llrez sziikseges onero biztositiisdban val6

kozremukddcsre" megiillapodris m6dosit6st a 4.. sz

mell6kletkenr becsatolt FIZIaTESI MEGAI-I'r\PODAS 1'

SZ. MODOSiTASA teruezet szerinti szoveggcl trimogatja'

A lizetendo 97 852 245 Ft Onerot a 20l7 evi k<lltsigvetdsi

rendclet tartalmazza.
A Kdpvisel testtilet felhatalm azza a Polghtmestert a

m6dositotl lizet6si mcgallapodris al6iris6ra.

Fclelos: Koviics Pdtcr polg6mrestcr

Flatdrido: 2017. riPrilis I 5.

(el tbgad6sa cgyszerfi sz6tobbsdget lt\ c
^9\

t)

Budapcst. 201 7. mdrcius 28
Ktr
po1giiinester.

Tirgyal6sra illet6kes bizottsrlg: Keriilctfejleszt6si 6s iJzemeltet6si Bizottsrlg

?7

jegyzo

Mell6klet:
l.sz.: 2013. 6vi Meg6llaPodtis
2.s2.: 20l 5. dvi Fizet6si Meg6llapodiis

3.s2.: Megrillapodris l. sz. rnl6doiitat t"tu"'et a m6dosit6sokkal egysdges szerkezetben

4.s2.: Fizet6si Megritlapodds I sz m6dositasa tervezet

)

Lattarn: t\ .,
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MEGALLAPODAS

a,Budapest Komplex Integr{lt Szennyvizelvezet6se" f6vrirosi beruhfzdsi
projekt Budapest Fiivdros XVI. keriilet teriilet6re es6 szennl"vizcsatorna

fejlesztdsi munkii megval6sitrlsdnak trimogat{sfra, 6s a KEOP t6mogat{si programban
megva16su16 projekthez sziiks6ges Onerd biztositrisriban vali kOzremiiktid6sre

a 2006.09.29. napjrin, a ,,Budapest Fdvdros XVI. keriilet belteriileti elvilasztott

szennyviz/egyesitett rendszerii ktizcsatorna(h{l6zat) beruh6z:[sok megval6sit6s6nak 6s

miii<iidtet6s6nek rendj616l, valamint a megval6sitrisban 6rdckelt iinkorminyzatok
kiiziitti egyiittmriikiid6s felt6teleirdl" trirryban l6trej6tt meg:illapodis

m6dositisa 6s esvs6ges
foglakisa ritjin



Meg6llapodis

amely meg6llapodis (a tov6bbiakban: ,,Megallapodris") az alulirott id6pontban' a kdvetkezo

szerzodo felek kdzott jott l6tre:

(1) Budapest F6v6rosi Onkormrinyzata (szdkhely: 1052 Budapest' V6roshrlLz. u' 9-11';

ioo.rti"y"l azonosit6 sz6m: 7:S63g; k6pviselet6ben 'larl6s Istvrin fbpolgamester

(tovibbiakban:,,Fov6ros"),

(2) Budapest XVI. Keriilet Onkormanyzata (szekhely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43 ;

io.zskony,ri azonosit6 sz6m: 735793; kdpviselet6ben Kovrics P6ter polg6rmester

(tov6bbiakban:,,Kertilet")

illetve a Fovaros 6s a Keriilet - a tovibbiakban egytittesen: a ,,Felek" vagy (ha a

szOvegOsszefiigg6s rigy kivar:ja" a tov6bbiakban egyenk€nt a,,F61")

El6zm6nyek:

(A) Felek kozdtt 2006.09.29. napjin, a,,Budapest F6viros xvl. kerillet belteriileti elviilasztott

szennyvizJegyesitett rcndszerfi 
- 

k0zcsatoma(]uil6zat) beruhazrisok megval6sitiisfnak 6s

miiruiate*inet rendjdr<it, valamint a megval6sitisban 6rdekelt 6nkormanyzatok ktiz6tti

egyiittmiikdd6s feltdteleir6l" tergyban megritlapod6s jdtt l6tre' A megrillapodds alaplin az

afiLan szerepeltetett kozponti,- illetve f6varosi c6lt6mogatissal megval6sult keriileti

csatomafejleszt6sek lezarultak, illetve a F'ov6ros az uni6s fon6sokb6l finanszirozhat6, a

ti.rut"t t6rig-gatdsi teriiletere eso csatornafejlesztdsek el5k6szit6s6t elvegezte. Feleknek

ezzel kapcsol-atbin ig6nye vagy kdveteldse egymrissal szemben nincs. A Budapest teljes kdrii

csarom;iisAmak befejezds6re iranyul6 projekt terjedelme, ajogszab6lyi 6s pilybzati feltdtelek

az elok6szit6s sorln folyamatosan viiltozott. Jelenleg a flovd.rosi csatom6aisi program

megval6sitris6nak elok6szit6se Budapest 6s Budaors kozds szennyvizelvezetdsi

agglomerrici6j6ban ,,Budapest Komplex Integr6lt Szemyvizelvezet6se" (tov6bbiakban:

e-(tSZy p-;"tt megnevez6ssel a K6myezet 6s Energia Opemtiv Program (tovribbiakban:

,,KEOp"i keret6ben- benytj tott p6lyazatk6nt az el6k6szit6si szakasz lezdr6sa elott 611- A

projekt palyazati azonosit6 sz6ma: KEOP' 1 2.0/09-1 1-201 1-0056'

(B) A BKISZ projekt keret6ben a bedpitdssel rendelkez6 csatornsLzatlan fov6rosi lak6tertiletek

irernlniotui"isdt kivanja a Foviiros megoldani eur6pai uni6s tiirnogatassal. A beruhaz,ris

cdlja budapesten a lakoss6gsz6mra vetitett csatornazottsag (szennyvizelvezetds) legal6bb 98

%-os, majd a k6sobbiekben 99,1 Yo-os szintj6nek el6r6se. A BKISZ projekt olyan jelentos

kiirnyezew6delmi beruhiizas, amely l6 fovarosi keruletet 6lintve, osszesen 238 km

szennyvizcsalorna meg6pitdsevel, mintegy 14 ezer ingatlan, k,6zel 20 ezer lakris r6k<itdsdvel a

kdzmives szennyvizelvezet6 rendszerre tdbb, mint 41 ezer f<iv6rosi lakos 6letmin6s6g6nck

jelentos javul6s6t eredm6nyezi. A budapesti keriiletek csatomahal6zat6nak fejleszt6se

drdemben fogja javitani az drintett tertiletek infrastruktur6lis ell6tottseg6t ds az ott lak6k

6letktjriilm6nyeit. A Kormiiny 107212013. (1I.21.) sz. hatfuozataban dttntott a BKISZ projekt

Eur6pai Bizotrsag eltat mdg j6vri nem hagyott, egymitliard forintot meghalad6 tamogatasi

ig6nyii projektjavaslatfr6l. A tamogat6si szerz6d6s megkt tese utriLn a projekt beruhr26si

munk6i a timogatiisi szerz6ddsben titemezett m6don val6sulnak meg.

i



(c) Kertilct kiemerked6en fonrosnak tekinti jelen Meg6lrapod6s r. sz. merikretdbenr6szletez€tt . teriiletei szennyvizelvezetdsdnek miekibbi " megotaasrit, e tertileteken acsatornahiil6zat kidpitds6t. A Kerulet a Kormany dontese szerinii feltdtelekkel iil;;;;;rdszesithet6 BKISZ projekt keretdben a Kerrilet iir"*t"rregi reriilet.n megval6sul6csatomafejlesztdsi munkrik hat6rid6ben val6 kivitetezdsdt er6 kfvilja ."eit""i. r;"i"i,"i",m6rtdkben tamogatja a beruhriz6nak a tamogarott p.olett meg.,ra1OrtaJ" 
-liaiy,lii

tev6]<g1vg6edt, ds segiteni kivdnja a Kertiret re-rtiretdn 
' 
mlgval6sul6 csatoma beruh6zd.simunkrik.hatriridcire td(dn6 vdgrehajtrisrit. Kertiret miir kori-bban, az (A) pont szerint Felek

kozOtt 
. . 

ldtrej du meg6lrapoddsban v6[alta, nogy i G6s forrrisok felhaszn6l6siival
megval6sul6 csatomafej lesztdsi 

.program m.grar6iiuisahoz szakmai 6s p6nzugyi ,".iir;;hozzijinul, ds a kor6bbi vrillaldsaii ajclen Meg-ellapodas ar6iras6val kivanja meg"ilrit.ri.

(D) Felek a konibbi szerzod6ses egytittrnriktiddsrik folyatrisakdnt a Keruler reniletdn a BKISZprojekt keretiben megval6sitand6 szennyvizcsatoma beruhrizisi munk6kkal kapcsotatosegyiiftmiikdddsiik rdsdetes feltdteleit e Megallapo&isban kivanjrik rogzitcni ds kor6bbikdtelezetts6gvAllalesaikat aktualizehi.

Fenti Eloz.mdnyek alapj6n Felek 
_meg6llapodnak abban, hogy az El6zmdnyekben hivatkozoft,

2006-09.29. napjrin l6trejcitt meg6lapod6suk l.-8.5 poda, rialamint 6sszes me 6kr"* rr"iyiu"
a jelen a szerz<id6ses fed6lap sz-erinti cimmel ftnevezett - Megrillapodris ds mell6kleteinek
rendelkezdseit ldptetik az egy,ttrnilkdddstike irrinyul6 szerzod6ses jogviszonyuk
folytonoss6ga fenntart6siinak szind6krival.

A fenti El6zm6nyek alapj:fln Ferek a KEop tdmogatisi program keret6ben a Keriiletter et6n megval6sitandti szennyvizcsatorna biruhnzisi munk6kkar kapcsoratos
eryiittmiiktid6s felt6telei16l az alibbiak szerint 6llapodnak meg:

L A Megdllapodds c6lja

A Meg6llapodas c6lja, hogy F6viiros 6s Keriiret rOgzirsdk a tsKISZ projekt megvar6sitisiihoz
sziiks6ges felteteleket, ktilonoscn a BKISZ proiekt Keriiler teriillt6re 

".0 b"*h,La.i
munkS'ihoz sziiks6ges fedezet megosztdsrinak (a Kertllet rinr6sz hozzfjiirulasa felt6teleinek) es
a Felek beruh6z6si projekhez kapcsol6d6 egyiittmiikdd6si kdtelezetts6geinek el6ir6sait.

Felek leszogezik, hogy mindkdt F€l drdeke a BKISZ projekt Ke ilet tertilet6re es<j beruluizasi
munk6inak eredmdnyes ds maraddktalan megvar6sit6sa, a KEop tEmogates hat6kony 6s
j ogszerti felhaszn5l:isa.

2. A beruhdzrfls szervezeti keretei

A BKISZ projekt gesztor-tinkormrinyzati ds p€nztigyi-gazdasigi feradatait a F6v6ros v6gzi. A
beruhria6si projekt szakmai irdnyit6srit a F6varos a ialai hivatali szervezete ritjin liitja el.

A BKISZ projekt tarnogat6si p rylzatdnak benyrijtrisa erott a F6v6ros 6s Budaors viiros
onkormdny-zata a projekt megval6sirisrira ldtrehoaa a Budapest-Budadrs Szennyvizervezet6si
Beruhdz6 onkormiinyzati r6rsulist (a tovribbiakbaa: Trfsul6s). A pitlylzati feltdtelekjovobeni vriltozisa drintheti a T6rsul6s beruh tzt:i jogiiliset,6s T6rsuta$ 6;intoen a beruhiizisi
modellben a koribbi tervekhez k6pest m6dosulisok ttirt6nhetnek. Felek meg6lrapodnak
abban, hogy a jelen Megillapodasban a F6vriLros ferd tetr Keflireti koterezeis6gve ares



megfelel6en irrinyad6 a Trirsul6s feld, amennyiben a Tarsulas a projekttel kapcsolatosan

beruhriz6i vagy bonyolitrisi feladatot fog el[6tni.

A BKISZ projekt beruhazrisi celokm6nya - a mindenkori hatllyos tartalommal - lartalmazza

a projekt fonisijsszetrltel6t, amelyben feltiintetdsre keriil a projektben 6rintett keriileti

Onkormanyzatokkal a jelen Megallapod.issal azonos tartalommal ldtrcjilvo szerzoddsek

alapjrin teljesitend6 keriileti onkorm6nyzati Osszesitett p6nztigyi hozzijirul6s. A csatoma-

terutraz;s kivitelezdsi munkai a BKJSZ projekt patyrlzatanak r6sz6t kdpezo vegleges r6szletes

megval6sithat6s6gi tanulmri,nyban (RMT) bemutatrism kertit6 kozbeszerz6si tenderkoncepci6

ds iitemezds szerint val6sulnak meg a Kertilet 1. sz. melldkletben felttintetett egyes

k0ztertiletein a timogat6si szerz6ddsben meghaldrozott hatriridoben.

3. A BKISZ projekt beruhriz6si munkAinak a Keriilet teriilet6n val6 megvakisit{sa 6s

frnanszirozdsa

A Felek r6gzitik, illetve megdllapodnak az al6bbiakban:

a.) A BKISZ projekt fovarosi csatoma6pitdsi munk6inak el6k6szit6sdt a F6v6ros sajrit

fonrisait igdnybe v6ve elvdgezte, a kivitelezds megval6sitrisrit a Korminy hatarozata szerinti

tiimo gatds fe lhasznrikisriv al frnanszir ozza.

A trimogat6si szerzoddsben j6vahagyott miiszaki tartalmat, szennyvizcsatoma beruhrlzisi
munkiikat a Keriilet teri.iletdn a F<iv6ros a Keriilet jelen Meg6llapodrisban vrillalt anyagi

hozzrijarulasiival 6s saj6t forr6sai, valamint a Kormiiny hatarozata szerinti tiimogatas

felhaszn6l6s6val val6sitja meg.

A Fovaros a BKISZ projekt keretein beliil a projekt elszirnolhat6 (tf,rnogatott) k0ltsdg6nek

minosUl<i beruhrizrisi munkiinak 6nrdsz6t 6s az el nem szamolhat6 (nem t6mogatott)
kriltsdgeket, valamint a beruhrizris forgalmi ad6jAt a sajet k0ltsegvetdse terhdre a

frnanszirozzz. A Kerulet a jelen Meg6llapodris feltetelei szerint ds m6rt6kben hozzhj rul a

Kenilet teriiletdn megval6sul6 csatomadpitdsek kimogatott (elsz6molhat6) kdltsdgeinek

rinrdszdhez.

A jelen Megillapodiis 1. sz melliklere a KEOP piUazat reszer k6pez6 RMT alapjdn

dssze6llitott, a Kertiletet 6rint6 szennyvizcsatorna beruhiizrisok mfszaki tartalmet mutatja be,

amely a t6mogat6 ddntese alapjdn, a ptiyiaat feltetelei szerint m6dosulhat.

A BKISZ projekt Ibvdrosi kdzigazgal si hatarain beliil megval6sitand6 hil6zatfejlesztdshez
kapcsol6d6 lakossigi hazi itemel6k kivitelezds6nek el nem szdLrnolhat6 ellendrt6k6nek
k0ltsdgdt 100 % szlaal6kban a Fovriros biztositja a projekthez.

A Fovdrost terhelo beruhr2risi ktilts6gek viselds6ben a Kertilet r6sa vdllal az alitbbi b.) 6s c.)
pontokban irtak szerint.

b.) Kertilet a kiizigazgatasi hatrirain beltl megval6sul6 csatomafejlesa6si vagy csatomadpitdsi
beruhrizis hdl6zatfej lesa6si elemeinek teljes elszl,rnolhat6 nett6 dpitdsi kdltsdg6b6l (nen6)
6% -ot v6llal. Nem minostil hil6zatfejlesztCsi elemnek a f6miivek 6pft6se.

A Kertiletet 6rint5 h6l6zatfejleszt6si elemek teljes elszamolhat6 (nett6) 6pitdsi becsiilt
kdltsdgeinek 6o/o-Lt a Meg6llapodas 2. sz. mell4klete lartalmazza. Felek rdgzitik, hogy



Keniletet 6rint5 hril6zatfejlesztdsi elemek teljes elszamolhat6 nett6 6pitdsi becstilt
kiiltsdgeinek 2. sz. melldkletben megleldlt Osszege egy szdmitott [n. ,,m6m6k aron" alapul, a
tdnyleges kivitelezisi k0lts6g ett6l eltdrhet. A Kertilerel a beruhrizds hdt6zatfejleszt6si
elemeinek t6nyleges (azaz az elszrirnolhat6 koltsdgek kdrdben szerzoddtt vrillalkoz6knak
kifizetendS) nett6 epitesi kolts6geinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kertiletre hrirul6 tdnyleges
fizetCsi kiiltsdg a mdrndkarat legal6bb 30%-os m6rt6kben meghaladja, Fetek egyeztetnek a
Kertiletet emiatt terhel6, ^ 3lo/o-ot meghalad6 m6rt6kii tdbble&dltsdgek visel6s6nek
megosztrisar6l.

c.) A KEOP t6mogatdsi programban kiz{r6lag a sivos/nyomvonalas helyrerillitr{st
finanszirozz6k, 6s ismerik el elszrimolhat6 kOltsdgkdnt. A Keriilet v6llalja, hogy a larg;rra
vonatkoz6 rendeletdt 6s konibbi nyilatkozatait - ha sziiksdges - m6dositja olyan tartalommal,
hogy az 5 ives ttburkolat-bontAsi tilalom tekintet6ben a BKISZ projekt 6ltal 6rintett
koztertiletek esetdtrn ne kelljen a teljes ttpAlydt burkolni.

Szilard burkolatu utcdk eset6ben a tervekben szerepl6 sivoslnyomvonalas (a munka.irok
sz6lessege plusz a betonalap 6s a kot6r6teg eset6ben 30-30 centim6ter ttlnyrilassal, a

kop6r6teg esetdben tovribbi l5-15 cm ttlnyilassal burkolat helyredllitrison kiviili, a Keriileti
tulajdonosi, kozutkezel5i hozz6j6rul6sokban eltlirt teljes p6lyds helyreillitisok f6lp6lyris,

helyraillitrisok elszimolhat6 k6l*igdn feliili resz6t a Keriilet 100 %-ban fiz-eti, kivive, ha az

adott ttszakaszon a s6vos/nyomvonalas burkolat helyrerillit{ist meghalad6 burkolat
helyre6llitdst - keriileti rendeletndl magasabb szintu - jogszabelyban rdgzitett burkolatbontasi
tilalom vagy olyan 6llamiif6v6rosi koaitkezel6i nyilatkozat irja elo, ami nem Keflileti dontds

eredminye. Ilyen esetben a Keriilet a hitllzztfejlesztlsi elemek teljes elszimolhat6 nett6

6pit6si koltsdgeinek (nett6) 6%-rit meghalad6 hozzAjintlist fizet, mert azt noveli az iital^
igenyelt nyomvonalast meghalad6 visszabwkol6s el nem sz6molhat6 teljes kdlts6ge, amelyet

a Keriilet teljes eg6szdben magiira vriLllal, ds annak fornisiit a F6v6ros r6sz6re 6tadja.

d.) A F6v6ros a kOzbeszerzisi elj:inisban nyertes vellalkoz6val megkdttln szerzodds alapjAn

tiijdkoztatja a Keriiletet a fenti b.) 6s c.) pontok szerinti, elszirnolhat6 6s nem elszamolhat6

k0ltsdgek vrirhat6 dsszeg6r6l, hogy aa a Kertilet dvente a k0ltsigvet6s6be betervezze.

A Kertllet 6ltal viselt, vrillalt - a b.) 6s c.) pontokban rdszletezett - k6lts6gek rendez6sdrrjl a

Felek a jelen megellapodas aliiresat kdvet6en ktlon fizet6si megellapodesban rendelkeznek,

amelyben tiszlizzik a k6lts6gek elismerds6nek, befogadasdnak, a Kertileti 6nr6sz hozzijirulds
teljesitisenek menet6t, aliiriisi, ellenjegyzdsi jogosults6gokat, sziimlaszdmokat.

Ezcn fiz-etdsi megellapodas elvei a kdvetkez<ik:
A F6viiros 6vente, illetve 20t5.6v I. 6s ll. fil6v6ben a Kertlleti hozzijrirulas rendez6sdvel,

pdnziigyi teljesit6s6vel kapcsolatban tgy j6r el, hogy a targyi id6szakban teljesitett, a
keriiletet drinto fejlesa6sekre vonatkoz6 kifizet6sek alapj6n (a Fovriros) lehiv6levelet kUld a

Keriiletnek, amelyhez csatolja a kivitelezo kollaud6tt szlrnlamdsolatait, a leljesit6sigazoldsok

ds a kifizet6seket aletdmaszr6 banki bizonylatok masolatait. Ennek alapjan a Keri.llet atuklja
v6llalt pdnziigyi hozzi$itn:l{sii a F<ivdrosnak.

Feleket terheli a kifizet6sek p6nziigyi elsz6rnolds6nak, a F6v6ros1 a felhaszn6l6sr6l val6

elszimo las ktjtelezctts6ge.



4. A meg6piil6 szenn)'vizcsatornrik tulajdonjoga

A beruhiiziis keret6ben megepiilt szennyvizcsaiom6k a F6viiros' mint ell6tas6rt felelos
'ttarJf^g"l 

i"fOaondba keririnek- A l6vriios, mint ell6tasdrt felel6s gondoskodik a beruhazis

;;;;rJ;rult, a Fov6ros tulajdon6ba keriil6 kdztertileri szennyviz-elvezetdsi

ii"ri,^e.v?[ *".eltet6sbe adrisar6l a viziktizmfivek tizemeltetdsere vonatkoz6 jogszab6lyi,

tirnogalrisi 6s szerz6ddses el6irasokkal dsszhangban

5.AKeriiletfeladataiaprojektbenmegval6sul6szen[}.vizcsatornaberuh{zisokkal
kapcsolatosan

a) Felek v6llalj6k, hogy a tulajdonukban l6v6 }Szteltiletek vonatkozas6ban mindent

il"gt"rr*t u,-rk 
- 

e.d"leb.o, hogy a vonatkoz6, jogszab6tyi el6ir6sok keretei ktizdtl a

,rii?.eg.. tulajdonosi hozzajaruliso[ mindenkor ds brirmely ellenszolg6ltatas kikijtese n6lktil

n,.g"lir* f."riifnessenek a fieruhiizd r6sz6re ahhoz, hogy e kiizteriileteken a projekt r6szek6nt

soLyrizcsuto-a, egy6b mtitargy, l6tesitmdny 6ptiljdn, 6s uz Irtkorminyzati ktizteriiletet a

kiviteiez6s soran a beruhrizris c6ljrira ideiglenesen ig6nybe vegy6k'

b.) A Kertilet az a.) pontban irtak kapcsan v-6llalja, hogy a BKTSZ projekt keret6ben

,igt.hu.itoO epi esi 111rniat kivitelez6s6vil dsszefiigg6sbcn rithasznalati, k6ztertilet-hasznrilati

diji, brrkoUtfontesi vagy egy6b, a koztertilel vagy 
. 
kiizrit nem kOzforgalmi c6hi

ig'enyUeveteteert frretendO i-ijtOl eitekint, 6s ilyen dijat a beruh6zasban resztvevo kivitelezokre

sem h6rit 6t.

Keriilet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhria6ssal tisszeftigg6sben *emmilyen olyan

tovebbi dijat, lllet6ket vagy egy6b pdnziigyi kdtelezettseget nem vet ki, illetve nem rillapit

,"g u p.opkib"n rdsa.,evBi ter|6re, amely a projekt el nem szamolhat6 kdlts6geit ndveli.

c.) Kerulet vallalja, hogy a vizjogi enged6lyezdsi elj6r6sban benytjtott miiszaki lervekhez 6s a

pilyezai ritmutat6kbai-rcigzitltt feltetelekhez k6pest semmilyen tdbbletkdvetelmdnlt nem ir

el6 a projekt Kerulet tertilet6n kivitelezett 6pit6si munkalatainak megval6sitiisa soriln.

A Kertilet vallatja, hogy amennyiben a vizjogi l6tesit6si enged6lyez6si folyamat6ban tett

kertileti nyila&ozatok, - tulajdonosi, kdzttkezel6i - hozzajrirul6sok lej6rtak, illewe a

beruh6zasi munkrik befejez6se elott drvdnyessdgiiket vesztik, akkor a kivitelez6s sordn a

munkakezddsi enged6lyek kiad6sakor, vagy a munkalatok folyaman tttbblet igdnnyel 6s

tdbblet kikdtdsekkel nem 6ll el6, a tervekben j6v6hagyott miiszaki tartalom megval6sftas6t

trirnogatja, abhoz hozzAjirul. illetoleg a hozz6jdrulas6t megtijitja.

'Iov6bb6 a Keriilet a kor6bbi engeddlyekben, hoizzajrirulasokban, amennyiben nem ezt

tartalmaztAk, az ellirt ftfehijitrisi tartalmat m6dositja olyan m6don, hogy a savos

fthelyreallitas kertiljdn el6ir6sra (amennyiben a teljes burkolatdpitds el nem szrlLrnolhat6

kdltsdgeit nem kivrinja magiira v6llalni a Kertilet jelen Megillapodris szerint)'

Keriilet velhlja, hogy - amennyiben nyilatkozata ett5l kordbban ek6rt 6s a burkolat teljes

helyrerillitrisa miatt felmertilt el nem sz6molhat6 kdlts6geket nem kivrinja megfizetni a

Fovriros r6sz6re - a jelcn Meg6llapodris aldiiis6t6l szam(btt 15 naptari napon beliil lev6lben

megktldi a F6vdros r6szdre azon dokumenlumokat, amelyben kizir6tag a s6vos

rithelyrerill itast irja el5.



d.) A szennyvizcsatomdk mindl magasabb arrimyri kihaszn6lts6ga ftl kdmyezetv6delmi ds
gazdas6gi szempont

A tamogatast a jelenlegi pitlyt,]ati utmutat6 megfelel<i bekotdsi arany eldrds6nek feltiteldhez
ktiti. Erre figyelemmel a KeriiLlet v6llalja, hogy figyeremmel kis6ri ds a rendelkez6sire all6jogi eszkdz6kkel elcisegiti, hogy a szennyvizcsalorniival 6rinteft ingatlanok tulajdonosai
ingatlanaikat az el6rhet6 legnagyobb arrinyban, de legalibb az iizembe helyez 6,s dv6,re a 7 5o/o-
ban, ds a minimrilisan elvift a fenntartiisi id6szak vdgre (beruhrizris befejez6s6t kcjvet6 5. dv
vdge) legaldbb 92Yo-os arinyban csatlakozassek a kidpuh szennyvizcsatom ahil6zarhoz.

Az ingatlantulajdonosok a vizikdzmri-szolg6ltatasr6l sz6l6 201 1. 6vi cclx. tdrvdny szerint a
csatoma-beruhriz6s iizembe helyez6sdt6l, illewe a megldv6 csatornarendszer b6vit6sdt6l
szimitott egy 6ven belul kotelesek az ingatlanukat a vizikdzrnii-rendszerbe bekdttetni. Ha az
drintett ingatlan tulajdonosa a tdrvdnyben ekiirt bekrittet6si kdtelezettsig6t nem teljesiti, a
Keriilet a f6vrirosi kormanyhivatal lbvrirosi keriileti hivatal6nak jelzi a rik6t6s elmaiad6sat,
aki az ingatlantulajdonost hivatalb6l kdtelezi az ingatlan bekdttet6sdre.

e.) A Kerule| mint a beruhdz6s tarsfinansziroz6j a kizbtilaig saj6t ddntdse 6s elhatiiroz6sa
szerint, a jelen Meg6llapodrisban vrillalt projekt 6nr6sz Keriileti hozz6jrirulAsrinak r6szleges
vagy teljes finansziroz6sa 6rdek6ben a szeruryvizberuhiizissal drintett terijletek
ingatlantulajdonosainak terhdre p6nziigyi kdtelezettsdgeket A{lapithat meg. Az drintett
ingatlantulajdonosokat vizikdzmiitarsulat (csatomat6rsulat) szervez6se, vagy az 6pitett
kdrnyezet alakit6sdr6l ds v6delm6rol sz6l6 1997. 6vi LXXVIII. tdrv6ny szerinri
k<izmiifejlesztdsi hozzAliadis el6ir6sa 6s cinkorm6nyzati hat6sAgi hatarozaton alapul6
beszeddse ritjrin bevonja a berutuiz6shoz kapcsol6d6 fizet6si kdtelezetts6g6nek teljesit6s6be,
amennyiben ezt a tdrvdny lehet6v6 teszi. Ilyen esetben a F6v6ros a csatomaszolgiiltat6niil
eljrir annak drdekdben, hogy csak olyan tulajdonos rdsz6re enged6lyezze a rekdtest, akiiamely
az egy6b jogszabrilyi feltetelek teljesit6se mellett a kdzmiifejlesztdssel kapcsolatos penztigyi
kot€lezettsdgeit is rendezte a Kerillet fel6.

f.) A szennyvizcsatomdk 6pit6sdnek nyomvonala utrin az it-, jarda- 6s egydb burkolatok
nyomvonalas helyre6llit6sa minden esetben a F6viiros feladata. Fdldtt alatti csatomiiziis
esedn nem feladata a FSv6rosnak a sziliird burkolat ki6pit6se, de az ttprilya ds a jriLrdak
j&hadsegAt az eredeti rillapotnak megfelel6 m6don a F6vrirosnak biaositani kell,.

A kivitelez6 szerzod6sben rdgzitett feladata az tlburkolat alafii 50 cm kiildnris gondoss6ggal
tdrtdno visszatdlt6se 6s tdmdrit6se, bwkolt utak alatt Try 95 Yo-n, zizal5kos sz6rt, ill.
ftildutak eset6n Try 9UVi-ra. A cs6zona tetej6n a Try drtdkdt mdrdssel elleniirizni 6s
bizonylatolni kell a Mdrndk feld.
Az ritdpit6si 6s tereprendcz6si munkik akkor min<istilnek k6sznek, ha

c Az a teriilet, ahol a munkavdgzes tdrtdnt, helyrc lett allitva a teri.ilet kezeldj6nek
el6inisai alapjan, 6s et lett adva a teriilet tulajdonosiinak, illetve kezelojdnek.

. Az alabbi dokumentumok beadasra, valamint elfogad6sra keriilnek a Mimrik, tovibb6
a Megrendel<i, illetve a ktizrit kezeliS r6szdr6l:

Ennek kapcsriLn a Keriilet v6llalja, hogy a F6varos tulajdon6ban l6vo (a FSvriros vagy
intdzminyei riltal hasznrllt) ingatlanoka, 6s a F<iviiros - kdzvetleniil vagy kdzvewe -
kiz6r6lagos vagy tdbbsegi tulajdon6ban l6v6 trirsas6gok tulajdonaban ldv6 ingatlanokra a

Keri.llet nem drvinyesit fizet6si k6telezefts6get semmilyen jogcimen a beruhazrisban eptil6
csatoma-hiil6zattal 6s a rAkdt6ssel kapcsolatosan.



- bizonyit6k arra vonatkoz6an, hogy a kitermelt talaj ds/vagy aszfalt megfeleloen
elhelyez6sre keriilt,
- a talajtdmdrit6sre vonatkoz6 igazoLis,
- a visszatdltdtt anyagr6l sz6l6 igazolits,
- az aszfaltr6l sz6l6 igazoLis.

A Kertilet a t6mdrs6g megl6t6t jogosult sajrit kciltsdg6n ellen6rizni.

g') A Keriilet riltal megbizott szak6rt6 vagy a Kertilet polgrirmesteri hivatal6nak munkatirsa a
kivitelezrivel, a mriszaki ellen6rrel 6s a megbizott projektmenedzsment szervezettel tdrt6n6
el<izetes egyeztet6st kdvet6en jogosult a kivitelezes helyszineire bel6pni, aa megtekinteni, a
kivitelez6si tevdkenysdget ellen6rizni, tovribbi jogosult a Keriilet teri.iiet6t 6rint<j
6pit6skivitelezdsi munkiik kooperAci6s drtekezletdn r6szt venni. A Kertilet a teriiletdt erinto
koopenici6s drtekezlelekrcil az 6rtekezletek szervezdsdnek eljar6srendje szerint dnesit6st kap a
kooperiici6s drtekezlet helyszindr6l 6s d6tumiir6l. A Kerulet - kivitelezest drinto -
dszrev6teleit jogosult a projektmene&ser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3, c.) ds d.)
pontokban foglaltakra is. A Kertilet drdekkOrdben felmenild p6tmunka kezdemdnyezds6re a
Kertilct 6s a F6v6ros krizdtti meg6llapod6st ktivet6en a kivitelezds FIDIC M6m6ke jogosult a
beruhaz6val egyeztetve.

6. A F6v6ros feladatai 6s kiitelezettsdgei

A F<iv{ros mindent megtesz annak drdekdben, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhdzasi
munkiii< a tiimogatisi szerztiddsben meghatdrozottak szerint hatiirid6re megval6suljanak.

A Frivriros minden eszkcizdvel arra t0rekszik, hogy a Kenilet tertilet6re es6 beruhrtisi
munkrlLkat a projekt ritvonal-terv (iitemten, szerint a villalt hatdLrid6ben megkezdje, 6s
hariridoben befejezze. Az tltemez6s sor6n a Fovdros figyelemmel volt az 6pit6st uefolyasota
tdnyezrikre, a kivitelez6s 6ltal 6rintett koztertileteken vrirhat6 egydb munkilatokkai val6
dsszehangoliisra, a forgalomtechnikai ds kdzlekeddsszervezrsi int6zked6sekre. A teruezett
megval6site* a legnagyobb kdrultekintds ellen6re viiratlanul felmeriil6 tdnyezok is
befolyasolhatjrik, ezefi az :i'rremezes a Foviiros r6sz6r6l a megval6sitds sor6.n rendszeresen
feliilvizsgAlatra kerill.

A F6varos feladata kiildn<isen, abenhdzas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:
a.) a hil6zatfejlesztdsi ldtesitm6nyek vizjogi engeddtyes terveinek elk6szittetdsc, a vizjogi
ldtesitdsi engeddlyek megszerz6se, a - sziiks6g szerint - felmeriiki m6dositrisok
engeddlyeztetdse, az engeddlyezo hat6sAgokkal val6 kapcsolattarkis,
b.) a projekt engedelyokiratrinak sajrit hatasktirben torten6 elk6szitteGse 6s j6vrihagyas4 a
nem tdmogatott kolts6gek visel6se (a Kertilet dltal vallalt tiffdsz hozzrij6rulii6ra is
figyelemmel),
c.) a triLrnogatrisi szerz6dds vdgrehajt6sa 6s betart6sa,
d-) a beruh,izas teljes kdrii megval6si&isa, bele6rrve a FIDIC Mimoki feltigyeleret €s miiszaki
ellenorzest is, valamint a miiszaki etades-etveteli eljfues lefollbtes ar
e.) a csatomadpitis sziml6inak kifizetdse a vdllalkoz6nak, a tiimogatasi kifizetdsek lehiv6sa,
f.) az elk6sztilt hil6zatfejlesztdsi l6tesim6nyek i.izemeltetisre val6 6tadasa a ftiviirosi
csatomaszolgiltat6nak



g) A Budapest Fovdros XVI. Kertilet Onkormrin yzala kdzigazgat si tertiletdn beliil a XVI/13
szelvdnyen 6s a XVI/I4 szimri szelvdnyen l6tesitend6 csatornahal6zati l6tesitm€nyek

meg6pit6s6nek nyomvonala eltal 6rintett magintelkeken a sztiks6ges ingatlanr6sz biztositisa

az aliibbiak szerint:
A fenti szelv6nyeken l6tesitend6 csatomahiil6zat feletti magantulajdonri ingatlanr6szek

biaosiUisa, tekirrtettet a projekt kiemelt fontossa gfua 6s az abban vallalt hatirid6ke oly

m6don t0rt6nhet, hogy i XVI/13 szelv6nyen l6tesitendo csatomah6l6zat l6tesit6s6hez a

beruh5z6 6ltal l6tesitend6 kozdrdekii szolgalmi, vezetdk vagy hasm6lati jog biztosit6sa

sziiksiges, melynek elrendeldset kdvetden i magrintulajdonosok fel6 fizetend6 krirtalanitdsi

kotelezetts6g megfizet6sdt a Keriilet ntvallalja, mig a XVI/14 szelv6nyen l6tesitendo tit 6s

csatoma l6t;ir6sahez sziikseges ttlejegyzesi eljrirfst a Keriilet inditja el, 6s annak ktiltsdgeit

fizeti.

7. A Keriilet feladatai 6s ktitelezetts6gei

AKerulet-aF6varossalegyiittmrikdd6sben-viilaljaazalilbbifeladatokp6nztigyi6s
mfi szaki titemezesnek megfelel6 teljesit6s6t:

"l t.*r,-i, 
megval6sitla 6rdekiben egytittmiik.d6s a vizjogi l.tesitesi engedelyek 6s az

esetleges enged6ly m6dositasok teljes korii beszerz6s6ben,

t.1 .ru"to.utao-ti ldtesitm6nyekLegdpit6s6nek nyomvonala.6ltal 6rintett magiintelkeken a

;riik;;g;; ingutlarte., tulajdonjogdmak megsz'erzdse (kisaj6tittatisa)' amennyibe-n .az a

i"*f"ri--r-favozasi tervikkei 
"ttsszhanffi sziiks6ges, a 6. g pontban foglaltak

figyelembevdtel6vel,
c.j'egyiittmiikttdes a Foviirossal a tamogalisi szen'odes v6grehajtdsdban' az enged6lyek 6s

egy6b cloirisok teljesit6s6ben,

d.) beruh6zis soriin a csatorna6pit6s r6v6n 
-csatomabek6t6shez 

jut6 ingatlanok

iril.ia"r"r"ir"f., valamint a kozlekedisben erintett lakosok, gazd6lkod6k 6s int6zm6nyek

n6r',a., a,"ri taj6koztarasanJ eiiisegitese, a projektinform6ci6k 6s forgalomszervez6si

int6zkeddsek helyi szintii kommunikeci6jAnak t6mogat6s4 - . .

;;;;ilri munk6latok i"rvu-"toi figvelemirel ki#r6se 6s az 6rdekeltekkel val6

folyamatos kaPcso I attart6s,

ij'--i"g"rrir*lajdonosok vizikoanil rirrzshal6zatra trirt6n6 rr&6t€s6nek figyelemmel

ii.ere.., i f,u,O.agi *tOtgri tOtefezgs kezdem6nyez6se, a rAkdt6src a Keriilet hatilsktirdben

alkalmazhat6 dsztonzo jogi i"i6,k"dt:tt alkalmaz6sa' a rik0t6s es a szennyvizelvezet6s

k0myezetv6delmi elonyeinek ismertet6se a helyi m6di6kbal'--

s ) a FovAros fel6 vrillalr Onre", io-aj,i*l6s hzet6sdnek a Kertilet gazdas6gi nrogramliban'

:#'1^"';;,;"u;;"ii-i*L*"rlrei., !, er", k0ltsegvet6s6ben val6 betervez6se' illetve

f#H,.i#:"?;';'j.1""--n"c6[apoaas aaplan 
-raltatt 

dsszegekrek a F<jvaros fel6

hat6ridoben val6 megfizetdse,

irJli""ir.,i-ai-e Jz honiillrultts atutalasa a F6varos szirnlilira, a F6v6ros lehiv6levele

alapjdn

i*l'j!i", tvr"gallapodisban v6llalt Keruleti feladatok ellltasa, a Keriileti vrillal6sok €s fizet€si

kotelezetts6gek betart6sa.

o



8. Ery6b rendelkez6sek

8.1 Eg ttmiikaddsi ds irtesitdsi kotelezettsig

Felek a jelen Megallapodas teljesir6se sor6n szoros egyiittmiikod6sben kdtelesek elj6rni.

Ennek sonin a Felek minden olyan akad6lyr6l vagy kijnilmdnyr6l, amely a MegAllapodrisban

vrillalt feladataik, kdtelezctts6geik teljesitese szempontj6b6l ldnyeges, egym6st halad6ktalanul

ertesiteni kotelesek. A jelen Megallapod6s teljesit6sdt 6s a mindenkori tovdbbhaladdshoz

sziiks6ges feltdteleket a Meg6llapodns barmelyik alidr6j6nak kezdem6nyez6se sztiksdg szerint,

de - e kezdemdnyez6s hiriny6ban - legakibb h6romhavonta a Felek, illetve a Megrillapodrls

alair6i ald felhatalmazott szemdlyek ettekintik, 6rtdkelik, illetve meghatiirozzik. Ezeks6l a

triLrgyakisok6l - a targyalast kdveto 48 (negryennyolc) 6nin beliil - jegyz6kdnyv vagy

em16keztet<i k6sztil.

Keriilet tudomasul veszi, hogy egy0ttmiik0d6si kotelezettsdge a beruhriz6 mellett a beruhazas

lebonyoLitisaban rdszt vevo projektmsnedzsment szervezettel szemben is fenn6il.

8.2 A kdmileminy tdjdkoztatdsa

Keflilet el6segiti a projekttel 6rintett lakossrig 6s a k6zv6lemdny projekt kommunikilci6s terve

altal elSirt t6j6koztat6s6t. Ennek 6rdek6ben a Keriilet az ingyenes keriileti rijs6gban

taj6koztat6 cikkeket jelentet meg, tovribba a Felek - sziiks6g szerint - sajt6taj6koztat6kat,

laioss6gi f6rumokat szerveznek, 6s kdlcsondsen egyiittrniikodvc teljesitik a Fovarosnak a

jogszabdyban vagy a triunogatasi programban el6irt tej6koztatisi kotelezettsdgeit'

8.3 A Megdllapodis iddtartama

A jelen Meg6llapod6s a megval6sult BKISZ projekt penztigyi zdr{sitig, de legkdsobb a

Keriiletet 6rint6 kivitelezdsi szerzodds lezinisig hat6lyban marad.

8. 4 J |vdhagtdso k i s fe I hatalmazdsok

Felek kijelentik, hogy haliskiirrel rendelkez6 testtileteik a jelen Meg6llapodrist megfeleloen

j6vrihag1t6k, 6s a Megrillapodas aleir6s6t kovet6en a Feleke n6zve drv6nyes 6s kotelezo.

Felek k6pviseloi a sztiks6ges felhatalmazris birtokaban, tcirvdnyes k6pviseleti jogkoriikben

j6rnak el. Felek r6gzilik, hogy jelen Megdllapodasuk harmadik sznm€ly hozzdjitrulesrt6l nem

ftgg.

8.5 A Megdllapodds mddositdsa

A Megrillapod.is m6dositrisa kizir6lag ir6sban 6rv6nyes.

8. 6 Szerzdddspilddnyok

A jelen, I I (tizenegy) szamozott oldalb6l ds 2 (kdt) mell6kletb6l ri[16 Megallapodis egymiissal

minden tekintetben egyez6 tartalmri 8 (nyolc) eredeti pdldrinyban kdsziilt, amelyb6l mindket

Felet 4-4 (ndgy-n6gy) pdldriny illeti meg.



Budapes t. 2013. l o. c l

Budap-est F6v{ros Onkonn6nyzata
kipviseletdben

dr. Szeneczey Balt2s
f(ipol giirmester-he I yettes

a f<ipolgrirmester megbizrisrib6l

--t('
{l

Vero |foor
foosffllyvezntii
Pinztigii Ftioszt,ily

P6nztigyi el lenjegyz6st vdgezte :

2013. \",.rr". ) r.
l='*---: * \t--,-'

Nyirin6 Kov6cs Ildik6
Irodavezet6
K0lts6gvet6si 6s P6nztigyi Iroda

L6ttam:^
b\i dt c)

/i-,'
Shr6di
fcije

( s

i
1

a. ()4.-

ln rIJ

jegyz.i5 :o
gY z 6r'e o)

Ir.
o
l

/l

B4
53

1i. ll:sak Krtaiin
iilisg)r 20

ellogadott $zbvsggelniqd4hbe0lmegegyezo.! ''"i}',i*- 4rr 
^L*

A Kdzgyi'l6sb.$ :Q:*.- i ijl€se dtrat

dr. Simcn Anflameri

Szignalta

Llt [1(t

i6oszta;yvezel6

I roruut t u

A Megdllapodas elvdlaszthatatlan melldkletit kipezik az atdbbi mell6kletek.

Mell6kletek:
L sz. melldklet: A Meg6llapodris 3. a) pontj6ban meghaterozott, a Ker0let teriilet6rc eso
fejleszt6sek
2. sz, melldklet: A Keriiletet terhel6 hozzrijrirulas megfizet6sdnek szabdlyai 6s tervezett 6ves
eloszliisa (a Megillapod6s 3. b.-d.) pontjriban meghat6rozortak szerint)

Mill-.rgk tudomrisulv6tete jel6iil a jelen Megrillapodrflst a Felek 6rv6nyesen aldirtdk az
al{bbi iddpontban.

Budapest F6vriros XYI. keriileti
Onkormdnyzat
kdpviselet6ben
Kov6cs Pdter
polgiirmester

Pdnziigyi ellqqjegyz€st vegezte:
2013. gfl |) t .

.. .,., , 

.:.).



1. sz. mell6klet

R6szletes miiszakl ismertet6s

Mfszaki leirSs

Hdl6zatfejlesztdsi 6s vizkormd nyzdsi projektelemek

Budapest keriileteinek csatorn6zdsa, szen nyvizelvezet6se meg napjainkban is nagyon
elt6r6 k6pet mutat, keniletenk€nt nagyon elt6r6 m6rtekii hdl6zatfejleszt6sre van
sz0ks69, ami magiiba foglalja a hdl6zat b6vites6t, illetve a szennyvizelvezet6shez
szi.iksdges iitemel5ket ris nyom6csrivek ki6pit6s6t.

Az i.izemel6 csatornahiil6zat kapacitdsb6vitese, az Uzemeltet6si tapasztalatok alapjiin
tortdnd iitalakitiisa, a leromlott iillagi csatorniik felfjltdsa folyamatos feladatot 16 a
hSl6zat tulajdonos6ra 6s Uzemeltet6j6re. Ezek a rekonstrukci6s, tehermentesitS 6s a
vizelvezetdsi biztons6giit n6vel6 fejleszt6sek a projekt kert6ben nem megval6sithat6
feladatok.

xvl keriilet

A XVI. 6s XVII. keruletek az Angyalfoldi Szivattyftelep vizgyfijt6j6hez taroznak. A
vizgy jt6rt5l6rkez5 szennyvlzek befogad6ja az Angyalfoldi Szivattyotelep. A
szivattyitelep az 

'rkezti 
szennyvizeket az Eszak-Budapesti szennyviztisztit6 telepre

tov6bbitja.

A terulet fSgytjt6i nagyobbr6szt ki6piiltek. A Rdkosv6lgyi 6szaki fSgyiijt6 ki6pit6s6t a

f6vdros a kozeljdv6ben kezdi meg. A f6gy(jt6 ki6pit6se el6felt6tele a XVI. es XVU.
kenileti szennyvizelvezet6 hail6zat bcivit6s6nek.

Az elvdlasztott rendszerrel csatorn6zott XVI. 6s XVU. ken.iletben a projekt keret6ben
jelent6s m6rt6k( szennyvizelvezetS h6l6zat 6p0l a szirksdges 6teme16kkel egyfitt. A D6csi
J6zsef utca domborzati adottsiiga nyomott rendszer( szennyvizcsatorna ki6pit6s6t teszi
sz0ks6gess6 az utca egy szakasziin.

A XVI. keriiletben kertes csaliidi hdzas be6pitetts6g[i teriileten 16 063,6 fm csatorna,
valamint kdt szennyvizdtemel6 6pUl az ij6sz utcdban 6s a Szilas-patak mellett.



XVL keriitet t6j6koztatri mennyis6gei csatorndnk6nt

Szlov5k tit - lstrdng u.86rtfa utca

Szlovdk 0t - lstr6n8 u.Beszterceb6nYai utca

PVC.

U
315t70Szloviik 0t - lstrdn8 u.

M Sramarosi utca

UPE30027P6l u - Gusztdv u.126 sz.Pdl utca,szilasPatak u,Guszt6v

u
PVC-

U
315t32Piil u - Gusztiiv u.126 szPiil utca,Szilaspatak u,Guszt6v

U

Pil u - Gusztdv u.125 sz

u

Pdl utca,SzilasPata k u,Gusz t6v

PP

SN8
30057Szlov6k 0t - lstrdng uRekospalotai hat6rft

PVC.

U
315106Szloviik it - lstreng u.Rimaszombat utca

PVC.

U
315Gusztdv u. - Kistelek u.Szlovilk tlt

PVC-

U
315454Guszt6v u. - R6kospalotai hatiirit

Szlov6k tit
PVC.

U
315103Szloviik tit - lstrdng uTemet6 utca

PVC.

U
315!27

Av a rs z ii ll5 s-Csci m 6 ri
Rozsos utca

PVC

U
31559,9BarosS-FerencRozsos utca

PVC-

U
31s31Cserktt-lrhaRozsos utca

PVC.

U
31592,5Ferenc-Avarsz5ll6sRozsos utca

PVC.

U
31547 ,7Als6 Malom-Oll6VdB6s utca

PVC-

U
315778,rAls6 Malom-Oll6Vdgds utca

PVC-

U
31s106,9Szilas-patak u. - Szlov:ik titAranyfa utca

PVC.

U
315119Szilas-patak u. - Szloviik rit86la utca

PVC.31594,8Szilas-patak u. - Szloviik titCsomori 6t

-T lpvc-
143 | 31s 

lu

--T 
I pvc-,,| ,rtl,_

--f 
lpvc-3e7l ars 
lu

,,sl

I



UCsrim6ri it Szlov6k d,t - 5zilas- patak u 72t,5 90 KPE
Kassai utca Szilas-patak u. - Szlovik rit 97 ,7 315

PVC-

U
Nagyvdrad utca Szilas-patak u. - Szlov6k rjt Ls6,7 31s

PVC-

U
Pozsonyi utca Szilas-patak u. - Szlov6k [t 1,78,7 315

PVC-

U
Rdkosi 0t Szilas-patak u. - Szlovdk 0t r47 315

PVC.

U
Szent lmre utca Szilas-patak u. - Szloviik rjt 109,6 315

PVC-

U

Szent korona utca Szilas-patak u. - Szlovdk rlt L20 315
PVC-

U

Szilaspatak menti gyiijt6 Csomori ,t - Aranyfa u. 884,9 315
PVC-

U

Temesv6ri utca Szilas-patak u. - Szloviik rjt 97 ,4 315
PVC-

U

Ujarad utca Szilas-patak u. - Szloviik [t 735,2 315
PVC

U

Aradi utca N6vtelen u.5.- Szilas-patak u 103,2 315
PVC-

U

B6la utca N6vtelen u. 5. - Szilas-patak u. 65,1- 315
PVC.

U

B6la utca Sarkad u. - Sz€nds u 50 315
PVC.

U

Cs6mciri rit Sarkad u. - Szilas-patak u 165 315
PVC-

U

Ferenc utca Szilas-patak u. - Damjanich u. 87,4 315
PVC.

U
Kassai utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 237 315

PVC-

U

Nagyvdrad utca Csal16krizi utca - Szilas-patak u. 180,5 315
PVC-

U

N6vtelen u. 5. Szent korona u. - Aradi u. 343,3 31s
PVC-

U

Pozsonyi u. N6vtelen u. 5. - szilas-patak u. r.18 315
PVC-

U

Riikosi rit Csall6k6zi utca - Szilas-patak u 159,2 315
PVC-

U

Szent lmre utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 220,5 315
PVC

U
Szent korona utca Sarkad u. - Sz6niis u. 30 31s

PVC-

U



Szent korona utca Sarkad u. - Szilas-patak u. 273 3r5
PVC.

U

Szilas-patak utca Baross u. - Viola u 235,4 315
PVC.

U

193,9 315
PVC-

U
Temesvdri utca Sarkad u. - Szilas-patak u

Szilas-patak u. - Damjanich u.Viola utca

Csall6kdzi utca - Szilas-patak u.Vizgdt utca

J6zsef u. - Sashalom u.Budapesti 0t

315
PVC-

U
60,8Budapesti rit

315
PVC-

U
Eperjes u. - P6lya u.Csom6ri 0t

Hdrsfavirdg utca

l hol(oly u. - Lsomon urHdrsfavirdg utca

R6k6czi tt - Reformdtus temPlomN6vtelen utca

iiivorfa u. - Attila u.Rdkosi 0t

Piirta u. - Wesseldnyi u.Riikosi it

Hirsfa u. - Akdcfa u.Szent lmre utca

PVC

U
315Wessel6nyi u. - P6rta uSzent lmre utca

Ungviri u. - R6zsa uSzent korona utca

PVC-

U
315Sasv6r-ZrinyiArany J6nos utca

PVC

U
31s155zrinyi-MargitArany Jinos utca

PVC-

U
315Corvin-Baross GDi6sk;ili utca

PVC-

U
31547 ,8Fut6rozsa-Vak BottYdnThaly Kdlm6n utca

PVC

U
31553,1vak Bottyin-szabadsagThaly K6lm6n utca

PVC-

U
400229,5Zseml6kes Ut-[i5sz utcai tervezett

Stemel6Forriismajori dfilStit

136,71 ,rrll,"-

mol ,,' 
l:,u'-

48,s I ars 
I lvc-

Irerinso 
u. - F6hadnagy u.

,0,8 
|

6?,8 
|

:rs It'c-lrnouo,, 
u. - Baross u.

I lpvc-
127,21 :rs 

I u
I pvc-

rrslu,ol

,nl :'s 
llvc-

3e,41 ,r'louu'

I lpvc-
s0,11 rrs 

lu

*l
I lpvc-

23,41 rrs 
lu

lss 
l

6?,51



ForrSsmajori dUlSUt, ijdsz

utca, Zselic utca, Nyilhegy
utca, 0jsz6sz utca, Proddm

utca

Prodiim utca-[jisz utcai tervezett
iitemel6

!290 400 KPE

315
PVC-

U
22Gdrda utca Vulkdn u-Guzsaly u

200
PVC.

U
P6sa Lajos utca-Lak6 utca 4 46,7Lak6 utca

40 315
PVC.

U
Csenkesz u-Bdk6nyfdldi utNebdntsvirdg utca

97 ,aJ6kai u-Zs6lyi uSziliigyi Mihiily utca

39 315
PVC.

U
Csenkesz u-Bdk6nyf6ldi titZselic utca

315
PVC.

U
65118771 h rsz.-118774 hrsz.118692/5

60118775 hrsz.-1187'17 hrsz.178692/s

PVC-

U
161 315118692177 htsz.-Y idiimvdsiir u

M6re
tlfml

SrakasthatSrUtca

31s
PVC-

U
30Vid6mv6siir u.-Szakoly u.B6ny u

150

PVC.

U
141,5 315115449 hrsz.-Simong6t utcaSzakoly utca

27186ny utca-Szakoly utca 23.Szakoly utca

300 UprT6kdz u.-Simongiit u t4
T6kciz u.-Somktt u.-
7186941L5-LL8594/4L-
118692/72-tL8592/5

PVC-

U
T6kdz u.-Simong:it u. L292,4 315

T6kdz u.-Somktt u.-
7!86941r6-n8694/41-
718692h2-7786921s

63,2Cukorn6d utca - Simong6t utcaCukorn6d k6z

716587175 hrsz. - Vid6mv6sdr

utca
65t,9Cukorndd utca

66 315
PVC.

U
Cukorn6d u. 51. - R6zsalev6l utcaCukorndd utca

54 315
PVC-

U
D6csi J6zsef utca D6csi u. 20. - Mok6ny u.

63 KPED6csi l6zsef utca D6csi u. 22. - D6csi u. 24. 42,5

4r 315 PVC-D6csi J6zsef utca D6csi u. 24. - Simong5t u,

1A

:,s llu'

lsll"
118592/5-Szakoly u.

,,'lflc-
I 
Szakolv u.-Vidiimviisdr u.Csiicsok utca

:rsllvc

,,'ll"
,,'llu'

l



PVC.

U
315L23Mok6ny utca - T6traszirt sor

L6ca utca
PVC-

U
315Cukorndd k6z - Titraszirt sor

Simong6t utca
PVC.

U
315to7 ,9Cukorn6d utca - Simong6t utca

Simongiiti ktiz
PVC-

U
315237 ,5D6csi utca - Simongiit utca

T6traszirt sor
PVC

U
3154400isziisz utca - Zselic u.

Leva utca
PVC.

U
31535Prod5m u. - KoronafUrt u'

Mdjusfa utca
PVC.

U
315506Bokenyfoldi tit - Koronafurt u

Veres P6ter it
KPE63100caz utsii kU v6geamKatyZig6 kdz

6sszesen:

U

1
elm o6teu uo ta dsmraFor jori

1
Csdmdri Uti iitemel6

t7

l*,,1

-rsoer,s 
I t,



2 sz. mell6klet

0,o62013Kertilet

A hdl6zatfejteszt6s nett6 6pit6si
k6ltsege nem tdmogathat6 m(szaki

tartalom n6lkril (Ft) Zo.t2. 6vi
drszinten

Korrekci6

ElSleg Rdszszdmld k
ODtimista

'

o% 28 981 526 20 287 068
pesszimista

o% 28 981 526 6 762 3s6

1. tend(,r
.2 fl.r)Jer

fa. t"u,tn.
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FTZETESI MEGAILAPODAS

a 
"Brdapest Komplex Integdrt szennlrizelv€zet6se', f6vdrosi beruhizdsi

_p.roJekt Eudapest F6vIros XVL keriilet teriilet6re es6 szennywfzcsttorna
fejleszt6si munk{i megvakisit{sdnak t6mogates{ra, es a Xf i)p trimogat6siprogramban megvarrisur6 projekthez sziiks6ges tiner6 biztositrisriban val6

ktizremiiktid6s16l sz6li
Meg{llapoddsban foglalt egres p6nzfiryi felt6telek teljesit6s616l

l



Fizet6si Megrillapodds

amely megdllapodas (a tovAbbiakban: ,,Megrillapod6s.,) az alulirorr id6pontban, ak6vetkez6 szerz6d6 felek kdzdttj0n ldtre:'

(l) Budapest F6vrirosi fuoTgl?,u ,.zdkhely: 1052 Bu.t,pest! Vriroshdz u. 9_l l.;t.rzskdnvvi azonosit6 szrrn: z3soig; ad6szdm t isiiiilei\,kipviselet.ben Tarr6sIstvrin fiipolgdrmester (tov6bbiakban, ,,fO"A"r;,j, 
'-""-" ' -

(2) Budapest F6v{ros XVI.- Keni.let Onkormdnyzata (szek}rely: 1163 Budapest,Havashalom utca 43.; torzskonyvr azonosit6 Z:SiS3, L,rp"i*fe6ben Kovacs pdterpolg:irmesrer (tov6bbiakban:,,rcirUtet,,;

illetve a F<iviros 6s a Kertilet - a tovrlbbiakban egytittesen: a,,Felek,, vagy (ha aszovegdsszefftgg6s tigy kivrinja" a tovribbiakban egy.iieri" ,,i eff

I.. Ellzminyek

A F6vtuos ds a Kertilet 20,,_1; ok,gl"l 2-rin. meg6ltapoddst ktitdtt a ,,BudapestKomplex Integr,lt szennwizervezet.se" fibv,rosiuerunazasi projekt BudapestF6v{ros XVI. kertilet teriitet6re ..6 ;r;;;oila fejlesa.si munkeimegval-6sitdsdnak rrirnogadsaira.. dr. 
1 .pOp ,a.;g;;;i';;;gamban megval6sul6projektlrez sziiksdges oner6 biaositris,ban uuro t#.r,irioo6sre,, 1a tovribbiakban

,,Fejlesztdsi Megrillapodris',).

A.Fejlesaisi Megrillapod6s 3. b.) p.onda alapjrin a Keriilet a kdzigazgauisi hat6rain!:llt megval6sul6 csatomafejteszr.st ' ' 
""Cy- 

--';;;Jmaepit6si 
beruh:izdsh6l6zatfejlesa6si elemeinek tetjl;l1iam9f$tO ,;-riO epi"e.i tor,s6gd*I (nett6) 6%-ot villalt azzat, hogy nem min6iiit h6l6zatfejlesztdsi 

"f",ii"[" fO.ii"r"k dpii;;;., 
" -

A Fejlesadsi Megrillapodris 3. c.) pontja atapjfn a KerUIer teljes eg6sz6ben vrillalta a _
kertlleti.rendeletndl magasabb .rint,i 1ig"-taryu- i"- rogi.t sdvovnyomvonarashelvrerillitrbt megharad6, Kernlet arta'r igdn;eia d;i.;il'helyrerilitas er nemsz6molhat6 teljes k6ltsdg6t.

A Fejlesztisi Megdllapodris 3. 
-d.) 

pontja szerint a Ker,let arral visetr k.ttsdgekrendez6sdr6l a Felek ktildn fizetesi rnegatupoaa.Uan 
-..na.t"^"t 

, ;;ffi;;
'k!y.* a-koltsdgek erismer6sdrrek, u"rogiaerarur,, 

-u 
i"rur",i .nrdsz hozziijdrul6s

teljesitdsdnek menet6t, al6inisi, ellenjegyz6si jogo*fr"*rt"i,l"i."laszirnokat.

A Fejleszt6si Meg6llapodas 3..d.) ponrja tovribbS rdgziri a fizetesi megallapoddselveir' Ezek szerint a F6vriLros 6vente, irietve 201i. irTJ.ir. f6r6v6ben a Ker{iretihozz6jdrultu 
.rendez6s6vel, p6"*g{ teljesit6s6vet k"p"roi;;; fgy j:ir el, hogy atdrgyi id6szakban teljesitett, a Keriiletei 6rint6 fejlesadsekre vonatkozo kifizetdsekalapjdn lehiv6 levelet kutd a Keriiternek, "-.lyh;;;;;tj; a kivitelez6 kollaudriLttszimlamasolatait, a teljesitdsigazoldsok ds a unreteJetet al6t6maszt6 banki



bizonylatok mdsolatait. Ennek alapjfn a Kerulet 6tutalja vellalt pinziigyr
hozz6j 6ruLisrit a Fovarosnak.

A Fejlesa6si Megrillapodds 7. h.) pontja szerint a Keriilet villalta a Keriileti Onrdsz
hozzij{rul6s 6tutal6s6t a F6vfuos sz6mdr4 a F6vrlros lehiv6 levele alapj6n.

A Kertiletet terheki hozzijrirukis megfizetds6nek szab6lyait 6s tervezett 6ves eloszl6s6t
a Fejleszt6si MegriLllapodis 2, sz. mell6klete rtigziti. E szerint a Ker0let vrillalt4 hogSr

a teriiletdn v6gzett hril6zatfejlesztdsi munkak ktilts6geihez vrillalat dnr6sz hozz6jrirukis
akh:rilis 6sszeg6t a Fdvdrosi lehiv6 levelek kezhemdtel|t kdvet6en a F6varos
szamlnj6ra itutalja. Amennyiben a Fejlesztdsi Meg6llapodrisban vrlllalt fizet6si
kdtelezettsegdt a Kertllet elmulasztja, a tdrv6nyes k6sedelmi kamat fizet6senek
terhSvel helyt rill a F6vtiros fel6.

A Fejlesztdsi Megillapodas 2. sz. mell6klete aiapjan a Keriiletet 6rint<i

hri,l6zatfejleszt6si elemek teljes elszimolhat6 (nett6) dpitisi becsiilt ktiltsdgei 6%-a
dsszesen 96 605 087 Ft-ban kertilt meghataroa4sra.

A F6vrirosi Ktizgyrilds 2013. szeptember 26-i iilCs6n tgy dOntdtt, hogy a 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.) 96. $-a (4) bekezdds6nek j) pontja alapjrin a BKISZ
projekt eset6ben ig6nybe veszi a halasztott 6ner6 fizet6si lehet6s6get, amely szerint a
trl.rnogat6s teljes felhaszdl6s6ig a tamogathat6 kolts6gek 100%-ban trirnogatrisb6l
keriilnek kifizetdsre, mig az 6ner6t a teljes tamogatds igdnybevdteldt kovet6
kifizet6sekre kell felhasznAlni.

Jelen Fizet6si Meg{llapod{s c€lja a Fejlesadsi Meg6llapod6s 3. d.) pontja alapjan a
Keriiletet terhel6 hozz6j6rul6s m6rt6k6nek a Kertilet teriilet6n megval6sul6
h6l6zatfejleszt6si munk6*ra 2013. jrilius 31. napjan megktttdtt v6llalkozisi szerz6dds

ellendrtdke alapjan tort6n6 m6dosilisa, valamint az elszrimol6s 6s fizet6s rendj6nek

szabttlyozisa.

{, . Az elszitmoliis 6s fizet6s rendje

A Felek jelen Fizetdsi Meg6llapodrissal a Fejlesadsi Meg6llapod6s 2. sz.

mell6klet6ben rdgzitett Keriiletet 6rint6 h6l6zatfejlesadsi elemek teljes elsz.imolhat6
(nett6) 6pit6si becsiilt kdlts6gei 6%-et rco 440 820 Ft dsszegre m6dositjr&.

Figyetemmel a Fejleszt6si Megriltapodris 3. d.) pontjiban rogzitett elveke, valamint a

F<ivriros 6ltal 2014-ben ig6nybe vett halasztott 6ner6 fizet6si lehetds6gre Felek

kijelentik, hogy

a 2013., valamint 2014. dvekre vonatkoz6an a tSrgy6vben felmeriilt - fiivdrosi

0ner6 igdnybevdtel6vel teljesitett - Keriiletet 6rint6 elszdmolhat6 teljes nett6

6pitdsi kdlts6gek (ide 6rtve a v6.llalkoz6i el6leget is) 6Yo'6t, tovibbb a

sivoVnyomvonalas helyreallit6st meghalad6, Kertilet 6ltal ig6nyelt iltburkolat
helyre6llit6s el nem szamolhat6 teljes k61ts6g6t (a tov6bbiakban egytitt:

kerUleti hozzdj6nrlis) a Kerulet a 2015. dvben egy 0sszegben tdriti meg a

F6v6ros rdsz#e a f6v6rosi lehiv6 lev6l kdzhezv,llel€t k6vet6 15 banki napon

belul



. a2015. €v L 6s II. f6l6vben felmeriilt k<ilts6gek eset6ben a Kertilet a kdlts6gekfelmerrildsdt k6vet<j feldvben t.lj.riri ; k".i];;;rra;i*,au.

t.l:l:\ . Feilesztesi Megiillapodris 2. szrimi melt6klet6betr rdgzitett fizetdsi ilromet azal6bbiak m6dosidrik:

2013.6v 2Ol4.6v 2015.6v Osszesen
A keriil eti h ozz6j ixulits

teryezett iitemez6se 0Ft 100 440 820 Ft 100 440 820 Ft

A fizetdsi titemez6s " ,I1S,Z projekt_ temogar6si szerz6d6siben ds az ipit6siszerzoddsben megfogarmazottak, i munk,k .r?.J"r"aar" es a vrilralkoz6k 6rtatbenyujtott szALrnlak p6nziigl iitemez6se nggreoyet*'"ifiolf,"t.

A fenti keret.sszcg tartarmazza a Keriiletet 6rint6 elszimolhat6 terjes nett6 ipitdsikdlts6gek 6o/o-6t, tovibb' 
".I*-ul"l ataf rgirry; .ar1'i"r"_roraas hely.erillitristmeghalad6 ritburkolat helwe,llitris 

"t.n". ,r"a_otUut-,"'ff", tOl,.eger. Amennlben akeretdsszeg maraddktalanul nem nyujt fedeztet a r"r.'".ura k< ts6gekre, a Felekint6zkednek a jelen megdllapod6s maioritasarOi-

luLiil'"t 
a kenileti hozzeijiirukist a Fovilros 11784009-15490012 sz6mt szimtajira

1 Fligl: kdtelezettsdget 
_v1i'llf a''a hogy a rendelkezesere bocs6tott keriiletihozzijrirulisb6l megval6sult feradatokrol a p.i.ti u.r+ri.it kdvet6 60 napon berril aKeriilet fel6 erszrimor' A beszamol6nak ,*"rir'--'" kell a megval6surttev6kenys6gek megnevez6s&,. celjiir, riszletes f"i.alJiliOp"nt"ka! helyszint, eldrteredmenyeket, tovribbf a p6nziigl ilsztimokist.

<;
Jr. A Meg6llapod{s id6tariama

A jelen Megrillapodris annak rerek ,rtari a,rinisrival jdn l€tre, 6s a Fejleszt6siMegdl lapodrisban fo glal tak rcljesiilds6i g marad hatritvban.'
.-.yL Kapcsolattart6k:

A F-6v6ros rdszdr6r: Kir,ry pcter Iiiosztiilyvezeto, Beruhaz6si es projektmenedzsment
F6oszt6ly (tel: 327 -1210)

A Keriilet r6szdr6l: Dr. Luk6cs Titanilra vagyonhasznositiisi irodavezetri (tei: 06-20-404-3419)

./.
! . JlvnhaZy6sok 6s felhatatmazSsok

Felek kijerentik' hogy hatdskrirrcl renderkezri testiileteik a jelen Megr,lapod6st
i9lel"g,Iik: es_ a Megiillapodris aliirris,t t*.,t 

"i-" 
"-e"f"kre 

ndzve 6rv6nyes 6skdtelezo' Felek kdpvisercii a sztiksiges ferhatalmaziis b;"-k;;-, torv6nyes kipvisereti

0Ft



j ogkdrilkben j6mak el. Felek
hozz6j6ruLisrit6l nem ffigg.

rdgzitik, hogy jelen Meg6llapoddsuk harmadik szem6ly

L/l A Megdllapod{s m6dosftdsa

A Megrillapodds m6dositrisa kiz5r6lag irdsban 6rv6nves

@. Szerzdahp6lddnyok

A jelen, 5 szimozott oldalb6l {116 Megrillapod6s gymdssal minden tekintetbene
egyez6 tartalmri 8 (nyolc) eredeti pCld{nyban kdsziil t, amelybtil mindkdt Felet 4_4(n6gy-nigr) peld6ny illeti meg.
Mindezek tudomdsulv6tele je16iil a jelen Megdllapoddst a Felek 6rval{irtik az aldbbi id6pontban.

Budapest,20l5. lt. rL.

Budapest ko ta Budapest F6vdros

Tarl5s Istvri.n I6po
6nkorm{nyzat

dr. al
kdpviseletdben

ftipolgdrm
Koviics P6ter
polgarmester
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201s.
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ellenjegyzdst v6geae:
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MEGALLAPODAS

a ,,Budapest Komplex Integrrilt Szennlwizelvezet6se" f6v6rosi beruhrizrisi
projekt XVI. keriilet teriilet6re es6 szennywizcsatorna fejleszt6si munk{i

megvalisitrisdnak t:imogatrisrira, 6s a KEOP-KEHOP tdmogatdsi programban
megval6sul6 projekthez sziiks6ges iine16 biztositdsriban va16 kiizrem(kiid6sre

1. sz. m6dositrisa

A M6DoSITAS0KKAL EGYSEGES SZERKEZETBEN



Meg6llapodis

amely megrillapod6s (a tovribbiakban: ,,Meg6llapo dis") az alulirott id6pontban, a k6vetkez6
szerziSdiS felek k<iziitt jott ldtre:

(l) Budapest F6virosi Onkormiinyzata (szdkhely: 1052 Budapest, Viirosh6z u. 9-11.;
t6rzskrinyvi azonosit6 sz6m: 735638; kdpviseletdben Tarl6s Istv6n ftipolg6rmester
(tovribbiakban:,,Fov6ros"),

(2) Budapest Fov6ros XVI. Keriilet Onkormiinyzata (sz6khely: 1163 Budapest, Havashalom
utca 43.; t<irzsk<inyvi azonosit6 szim: 735793; k6pviselet6ben Koviics P6ter polgiirmester
(tov6bbiakban:,,Kertilet")

illetve a F6v6ros 6s a Keriilet - a toviibbiakban egytittesen: a ,,Felek" vagy (ha a
sztivegdsszeftigg6s rigy kivrinja, a toviibbiakban egyenk6nt a ,,F6t")

El6zm6nyek:

(A) Felek kdzdtt 2013. okt6ber 2. napjiin, a ,,Budapest XVI. keriilet belteriileti elv6lasaott
szennyviz/egyesitett rendszeni k6zcsatoma(hiil6 zat) beruhtudsok megval6sitds6nak 6s
mrik6dtet6s6nek rendjdr6l, valamint a megval6sit6sban 6rdekelt dnkormiinyzatok k<iz<itti
egytittmrikdd6s felt6teleir6l" tiirgyban megiillapod6s j6n l6tre. A megrillapodds alapjin az
abban szerepeltetett kdzponti, illetve f6viirosi c6lt6mogat6ssal megval6sult kertileti
csatomafejlesztdsek lezarultak, illetve a Fovrfuos az uni6s forr6sokb6l finanszirozhat6, a
Keriilet kdzigazgatesi teriilet6re eso csatornafej leszt6sek el6kdszit6s6t elvdgeae. A Budapest
teljes k6ni csatomaz6sriLnak befejezds6re iranyul6 projekt terjedelme, a jogszab6lyi ds
pilyiaali felt6telei az el6k6szit6s sor6n folyamatosan vriltozak.

Jelenleg a fov6rosi csatomiizisi program megval6sit6sa Budapest 6s Budarirs k6z<is
szennyvizelvezet6si agglomerdci6j6ban ,,Budapest Komplex Integrrilt
Szennyv2elvezet6se" (toviibbiakban: BKISZ) projekt megnevez6ssel k6t szakaszban a
Kdmyezet ds Energia Operativ Program (tov6bbiakban: ,,KEOP) 6s a Krimyezeti 6s
Energiahat6konys6gi Operativ Program (tov6bbiakban: ,,KEHOP') keret6ben tcirt6nik.

(B) A BKISZ projekt keret6ben a bedpitdssel rendelkezo csatom6,zatlan fSvrirosi lak6tertiletek
szennyvizelvezet6s6t kivanja a F6viiros megoldani eur6pai uni6s tiimogat6ssal. A beruhilz6s
c6lja Budapesten a lakoss6gszrlmra vetitett csatornAzottsiig (szennyvizelvezet6s) legalibb 98
%-os, majd a k6s6bbiekben 99,1 %o-os szintjdnek el6r6se. A BKISZ projekt olyan jelent6s
kdmyezetv6delmi beruh6ziis, amelynek a KEOP Program alapjrin lebonyolitott els6 szakasza
16 f6vrirosi kertiletet 6rintve, risszesen 238 km szennyvizcsatoma meg6pitds6vel, mintegy 14

ezer ingatlan, kozel20 ezer lakds riiLk6t6s6vel a kcizmiives szenny,tizelvezet6 rendszerre t6bb,
mint 41 ezer f6viirosi lakos dletminosdgdnek jelentos javukis6t eredmdnyezte. A BKISZ
projekt KEHOP Program alapj6n folyamatban l6v6 m6sodik szakasz{ban tovribbi 20-30 km
csatoma meg6pit6sdvel 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szentyvizhirl6zatahoz. A
budapesti kertiletek csatomah6l6zatdnak fejlesztdse drdemben lavitja az 6rintett teriiletek
infrastrukturilis ellatottsiigAt 6s az ott 616k 6letkririilmdnyeit.

(C) A BKISZ projekt megval6sft6s6ra a F6vriros 6s Budadrs Vriros Onkorm6nyzata
(tov6bbiakban: Budadrs) l6trehozta a Budapest-Budacirs Szennyvizelvezetdsi Beruhaz6
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Onkormanyzati Tarsulist (a tov6bbiakban: Tarsukis). A T6rsuliis 6s a Nemzeti Fejleszt6si
Ugyndks6g kdpviselet6ben eljar6 Energia Kdzpont Nonprofit Korlatolt Felel6ss6gri irirsaseg
k6z6tt 2013. junius 25. napj6n j6tt l6tre t6mogat6si szerz6dds (tov6bbiakian: KEop
T6mogatdsi Szerz6d6s) a BKISZ projekt KEop forr6sb6l t6(6n6 t6mogat6siira. A tarsult tag
dnkormiinyzatok 2014. m6jus 30. napj6n a Tiirsukis megsziintet6s6r6l 6ilapodtak meg, amely
id6pontt6l kezdve a BKISZ projekt a F<jvriros ds Budadrs egyiittmrikcidds6ben val6sulmeg. A
f6vrkosi etlitrisi tertiletet 6rint6 beruhazrisi elemek dpittet6je a F6v6ros.

(D) A BKISZ projekt a KEoP Tdmogatrisi szerz6d6s l. sz. m6dosit6s ilvalt , 2014. mrijus 30.
napjdLn szakaszol6sra kertilt akk6nt, hogy a BKISZ projekt I. szakasz6ban megvil6sul6
beruhazrisok KEOP, a II. szakasziiban megval6sul6 beruhilz6sok KEHOP foniisb6l keriilnek
trimogatdsra. A BKISZ projekt I. szakasziinak rdszel kdpezl beruhriz6sok fizikai befejezdse
2015. november 30. napj6ig megtdrt6nt, a BKISZ projekt I. szakasza 2016. lprllis 22.
napjrival befejezettnek min6stil. A BKISZ projekt I. szakasz6ban k6pz6d<itt megtakaritiis 6s le
nem kdtdtt tartal6k felhaszn6l6sdval lehet6s6g nyilt tov6bbi csatomiiztisi munk6k
megval6sit6srira a BKISZ projekt II. szakasz6nak rdszek6nt. A II. szakasz trimogat6sa irdnti
k6relmet 20i6. mrircius 30. napjdn terjesztett el6 a F6v6ros 6s Budarirs. A II. szakasz
tiimogat6siira 201 6. jrilius 20. napj6n jiitt l6tre t6mogat6si szerz<id6s a Nemzeti Fejlesztdsi
Miniszt6rium, tov6bbri a F6viiros 6s Budadrs k6z6tt (tov6bbiakban: KEHop r6mogatiisi
szerz6d6s; a KEoP T6mogat6si Szerz<idds 6s KEHoP T6mogatdsi Szerz6d6s a tovdbbiakban
egyiittesen: Tiimogat6si Szerz6dds)

(E) Kert.ilet kiemelkedoen fontosnak tekinti jelen Meg6llapod6s l. sz. melldkletdben
r6szletezett teriiletei szennyvizelvezetds6nek miel6bbi megold6s6t, e tertileteken a
csatomahril6zat ki6pit6sdt. A Kertilet a Kormtiny d<int6se szerinti felt6telekkel trimogatasban
rdszesitheto BKISZ projekt keret6ben a Kertlet illet6kessdgi tenilet6n megval6sul6
csatomafejlesztdsi munkiik hat6rid6ben val6 kivitelez6sdt el6 kivanja segiteni. Kertilet teljes
mdrt6kben tamogatja a beruhaz6nak a tamogatott projekt megval6sitisiira irrluryul6
tevdkenysdg6t, 6s segiteni kivSnja a Keriilet tertiletdn megval6sul6 csatoma beruhazrisi
munkak hatririd6re tdrtdn6 v6grehajtas6t. Kerillet mrir koriibban, az (A) pont szerint Felek
k6zdtt ldtrejdtt meg6llapod6sban v6ltalta, hogy az uni6s forr6sok felhaszniikisival
megval6sul6 csatomafej leszldsi program megval6sitiis6ho z szakmai 6s p6nztigyi tertileten
hozzi\irul,6s a kor6bbi viillalasait ajelen Meg6ltapodris aLiir6siival kiv6nja meger6siteni.

(F) Felek a korribbi szerzcjd6ses egyiittmiikriddsiik folytatrlsakdnt a Kertilet teriilet6n a BKISZ
projekt keret6ben megval6sitand6 szennyvizcsatoma beruh6z6si munkdkkal kapcsolatos
egyiittmrikdd6siik, kdtelezettsdgv6llal6saik r6szletes felt6teleit e Meg6llapodiisban kivanj6k
rrigziteni. Jelen Meg6llapodris hat6lya kiterjed a BKISZ projekt I. 6s II. szakasz6ban a Keriilet
teriilet6t drint6en megval6sul6 beruhiizdsokra.

Fenti El6zm6nyek alapj rin Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elozm€nyekben hivatkozott,
2013. okt6ber 2. napjan ldtrejcitt meg6llapod6suk, valamint annak dsszes mell6klete hely6be a
jelen - a szerz6d6ses fed6lap szerinti cimmel dtnevezett - Meg6llapodiis 6s mell6kletdnek
rendelkez6sei keriilnek M egytittmiik<id6siikre irrinyul6 szerz6ddses jogviszonyuk
foll'tonossdga fenntart6s6nak sz6nd6k6val.

ra KEOP-1.2.0/09-l l-20ll-0056 azonosito sz6mri (Budapest Komplex lntegr6lt Szennyvizelvezetdse cimii)
nagyprojekt szakaszoldsiinak j6vrihagydsdr6l, yalamint a projekt masodik szakasziiban felmeriil6 kitltsdgek
fedezetdnek biztositdsdr6l sz616 I115/2014. (lll. 6.) Korm. haterozatral j6v6hagyva
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A fenti El6zm6nyek alapj6n Felek a KEoP 6s KEHoP t{mogatisi programok keret6ben
a Keriilet teriilet6n megval6sitandri szennyvizcsatorna beruhdzisi munkrikkal
kapcsolatos egytittmiikiid6s felt6telei16l az alibbiak szerint rillapodnak meg:

1. A Megillapodris c6lja

A Megdllapod6s c6lja, hogy F6viiros ds Kertilet rrigzits6k a BKISZ projekt - f6varosi elldtrisi
tertiletet 6rint<i - megval6sit6s6hoz sziiks6ges felt6teleket, kiil<in<isen a BKISZ projekt Keriilet
teriilet6re es6 beruhaz6si munk6ihoz sziiks6ges fedezet megosztris6nak (a Keriilet cinr6sz
hozzi$6nl6sa feltdteleinek) 6s a Felek beruhazrisi projekthez kapcsol6d6 egyiittmrikrid6si
kdtelezettsdgeinek el6ir6sait.

Felek leszdgezik, hogy mindk6t F6l drdeke a BKISZ projekt Kertilet tertiletdre es6 beruhazasi
munk6inak eredmdnyes 6s marad6ktalan megval6sitrisa, a Kohdzi6s Alap 6s kcizponti
kciltsdgvet6si trirnogat6s hat6kony ds jogszerii felhasznilliisa.

2. A beruhrizr{s szervezeti keretei

A BKISZ projekt a F6vriros 6s Buda<irs egytittmiikcid6s6ben val6sul meg akk6nt, hogy a
Buda<irs ell6t6si tertiletdvel kapcsolatos beruhazrisi feladatokat 6s a budacirsi etkitrisi teriilettel
kapcsolatban felmertil6 fizet6si k6telezetts6get Budacirs teljesiti, mig a F6varos ell6t6si
teriiletdvel kapcsolatos beruhriz6si feladatokat 6s a f6v6rosi ell6t6si tertilettel kapcsolatban
felmertil6 fizet6si kdtelezetts6get a Fovaros teljesiti.

A BKISZ projekt f6viirosi beruhfu6si enged6lyokirata - a mindenkori hatrilyos tartalommal -
tutalmazza a projekt fon6srisszetdteldt, amelyben feltiintet6sre kertil a projektben 6rintett
kertileti rinkormrlnyzatokkal a jelen Meg6llapodiissal azonos tartalommal t6trejriv6
szerz<id6sek alapj6n teljesitend6 keriileti dnkorm6nyzati <isszesitett pdnztigyi hozzijtrrulis. A
csatoma-beruhilz6s kivitelezdsi munk6i a T6mogatrisi Szerzod6s rdsz6t kdpez6 iitemez6sek
szerint val6sulnak meg, a Kertilet l. sz. melldkletben felttntetett egyes kdzteriiletein a
tamogatdsi szerz6ddsben meghatarozott hatriridoben.

3. A BKISZ projekt beruhdzrisi munk6inak a Keriilet tertilet6n vaki megval6sitr{sa 6s

Iinanszirozisa

A Felek rcigzitik, illetve meg6llapodnak az akibbiakban:

a.) A BKISZ projekt I. szakasz6ban megval6sul6 i6viirosi csatoma6pitdsi munkiiinak
el<ik6szitds6t a F6varos elvdgezte, a kivitelez6s megval6sit6s6t a T6mogatdsi Szerz6d6s
szerinti tamogatas felhasznrikisrival frnarszir ozza.

A T6mogatrisi Szerz6d6sben j6v6hagyott miiszaki tartalmat, szennyvizcsatoma beruhaz6si
munkiikat a Kertilet tertilet6n a F6vdros a Kertilet jelen Megdllapod6sban vdllalt anyagi
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A pilyazati felt6telek jdv6beni v6ltoziisa 6rintheti a F6viiros 6s Buda<irs egytittmiiktid6sdt, 6s a
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ho_zztilarullsaval 6s saj6t forr6sai, valamint a T6mogat6si Szerz<idds szerinti tamogatas
felhaszniil6sdval val6sitja meg.

A F6vriLros a BKISZ projekt keretein beltil a projekt fovdrosi csatoma6pitdsi munk6inak
el6k6szit6sdt, a projekt fdvrirosi beruhi2risi munkiiinak elszriLrnolhat6 (trimogatott) k6lts6g6nek
min6stil6 cinrdszdt ds az el nem sziimolhat6 (nem temogatott) kcilts6geket, 

- 
valamirt az

6ltaliinos forgalmi ad6jrit a saj6t kdltsdgvet6se terh €re finanszirozza.
A Kertilet a jelen Meg6llapod6s felt6telei szerint 6s m6rt6kben hozzirj6rul a BKISZ projekt I.
szakasz6ban a Kertilet teriilet6n megval6sul6 csatoma6pitdsi munkainak el6keszitesi
kciltsdgeihez 6s a Keriilet teriilet6n a BKISZ projekt I. szakaszban megval6sul6
csatomadpftdsek kriltsdgeinek cinr6szdhez (tov6bbiakban: Keriileti Hozz6jarukis).

Felek kijelentik, hogy a BKISZ projekt II. szakaszrlban a Kertlet tertilet6n megval6sul6
fejlesztdsek el6k6szit6sdt a Kertilet vdgzi, amety kdriilmdnyre tekintetlel a BKISZ p-rojekt II.
szakasz6ban a Keriilet teriilet6n megval6sul6 csatornadpit6si munkiik utan a Keriilei Kertileti
Hozzil rulflst nem fizet - ide nem drtve a 3.c) pont szerint fizetendd sdvos/nyomvonalas
burkolat helyrerillit6st meghalad6 burkolat helyre6llitris kdlts6g6t, mety a BKISZ projekt II.
szakasz6ban is a Kertletet terheli.

A jelen Megrillapodris /. sz melldklete a BKISZ projekt I. 6s II. szakasz6ban megval6sul6, a
Keri.ilet teriilet6t 6rintti szennyvizcsatoma beruhiizrisok mriszaki tartalmiit mutatja be, amely a
p{iy iaal feltdtelei szerint m6dosulhat.

A F<jvrtost terhel6 beruhriziisi ktiltsdgek viseldsdben a Keriilet r6szt v6llal az al/}lbi b.) 6s c.)
pontokban irtak szerint.

b.) A Keriileti Hozzitjitrul s mdrtdke a kdzigazgatrisi hatarain beltil a BKISZ projekt I.
szakasz6ban megval6sul6 csatomafej lesztdsi vagy csatoma6pit6si beruhi26s
h6l6zatfejlesz6si elemeinek teljes elsz6molhat6 nett6 6pit6si k<iltsdgek (nett6) 6% -a. Nem
min6stil hril6zatfej [eszt6si elemnek a f6mrivek 6pit6se.

Felek kifejezetten meg6llapodnak, hogy a F<iv6ros a Keriileti Hozztlitrullst a BKISZ projekt
I. szakasz6ban a Keriilet teriilet6n megval6sul6 csatoma6pit6si munk6inak el6k6szit6si
kdlts6geihez 6s a Keriilet teriiletdn megval6sul6 csatomadpit6sek k<ilts6geinek dnrdszdhez
jogosult felhaszniilni.

A Kertileti Hozzdjrfu'ulds 6sszeg6t a Felek ktil<in Fizetdsi Megallapoddsban rdgzitik. Felek
rdgzitik, hogy a Kertileti Hozz|jitrdis dsszege egy sziimitott rin. ,,m6m<ik 6ron" alapul, a
t6nyleges kivitelezdsi k<iltsdg ett6l elt6rhet. A Keriiletet a beruhitiis h6l6zatfejlesztdsi
elemeinek t6nyleges (azaz az elsziimolhat6 k<iltsdgek kdrdben szerz6ddtt v6llalkoz6knak
kifizetend6) nett6 6pitdsi kriltsdgeinek 6%o-a terheli. Amennyiben a Keriiletre h6ru16 t6nyleges
fizet6si k6lts6g a m6rndkarat legakibb 30%-os mdrtdkben meghaladja, Felek egyezteinek a
Kertiletet emiatr terhel6, a 3\oh-ot meghalad6 m6rt6kii tdbbletkoltsdgek viselds6nek
megoszt6siir6l.

c-) A KEOP 6s KEHOP tii.rnogat6si programban kizrir6tag a s6vos/nyomvonalas helyreiillit6st
ftnanszirozzil<, 6s ismerik el elsz6molhat6 k6lts6gk6nt. A Kertilet v6llalja, hogy a tifugyra
vonatkoz6 rendeletdt 6s koribbi nyilatkozatait - ha sztiksdges m6dositja olyan ianalommal,
hogy az 5 dves ritburkolat-bonlisi tilalom tekintet6ben a BKISZ projekt 6ltal 6rintett
kdzteriiletek eset6ben ne kelljen a teljes ritp6ly6t burkolni.
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A Kertilet 6ltal viselt, vrillalt - a b.) 6s c.) pontokban reszletezeti - krilts6gek rendezdsdrdl a
Felek a jelen megiillapod6s al6iriis6t k6vet6en kiildn fizetdsi megrillapod6sban rendelkeznek,
amelyben liszlirzzik a kdlts6gek elismer6sdnek, befogadds6nak, a Keriileti Hozzi\intlits
teljesit6s6nek menet6t, al6iriisi, ellenjegyzdsi jogosults6gokat, sz6rmlasz6mokat.

Ezen fizet6si megiillapod6s elvei a k<ivetkezok:
A F<ivaros a Keriileti Hozz6jdrul6s 6s a c.) pont szerinti hozzrijri.rul6s rendez6sdvel, pdnztigyi
teljesitds6vel kapcsolatban fgy jar el, hogy a trirgyi id6szakban teljesitett, a Kertiletet 6rint6
fejleszt6sekre vonatkoz6 kifizet6sek alapjrin (a F6vriros) lehiv6levelet kiild a Keriiletnek,
amelyhez csatolja a kivitelez6 kollaud6lt sz6mlamrisolatait. a teljesit6sigazol6sok ds a
kifizet6seket alill|rnasz,.i banki bizonylatok miisolatait. Ennek alapj6n a Keriilet 6tutalja
villalt Kertileti Hozz6jarul6st ds az esetleges c.) pont szerinti hozzfilirullst a F6vdrosnak.

Feleket terheli a kifizet6sek p6nziigyi elsz6mol6srinak, a F6v6rost a felhaszn6l6sr6l val6
elsz6mol6s kdtelezetts6ge.

4. A meg6piil6 szennyvizcsatorn{k tulajdonjoga

A beruhazris keret6ben a F6viiros ell6t6si tertileten meg6ptilt szennyvizcsatomrik a F6varos,
mint ell6tes6rt felel6s kizrir6lagos tulajdon6ba keriilnek. A Fov6ros, mint ell6t6s6rt felel6s
gondoskodik a beruh5ziis r6v6n megval6sult, a F6vriros tulajdon6ba kertil6 szennyviz-
elvezet6si l6tesitm6nyek iizemeltetdsbe adrlsrir6l a vizikdzmiivek tizemeltet6sdre vonatkozo
jogszabrilyi, t6mogatdsi 6s szerz6d6ses el6ir6sokkal risszhangban.

5. A Kertilet feladatai a projektben megval6sul6 szennlwizcsatorna beruhdzdsokkal
kapcsolatosan

6

szil6Lrd burkolatri utc6k eset6ben a tervekben szerepl6 s6vos/nyomvonalas (a munka.irok
sz6less6ge plusz a betonalap 6s a k<it6r6teg esetdben oldalank6nt 30-30 centimdter
trilnytliissal, a kop6r6teg eset6ben oldalank6nt tov6bbi 15-15 cm trilnyril6ssal) burkolat
helyre6llitrison kiviili, a Kertileti tulajdonosi, kdzutkezel6i hozz6j6ruliisokban el6irt teljes
p6lyris helyrerillit6soknak a s6vos/nyomvonalas helyrerillit6sok elszrimolhat6 kriltsdgdn feliili
r6sz6t a Kertilet 100 %o-ban hzeti, kivdve, ha az adofi ritszakaszon a sdvos/nyomvonalas
burkolat helyrerillit6st meghalad6 burkolat helyre6ltit6st - kertileti rendeletndl magasabb
szintii - jogszab6lyban rogzitefi burkolatbont6si tilalom vagy olyan 6llami/f6vriLrosi
kdzttkezel6i nyilatkozat irja e[6, ami nem Kertileti diint6s eredm6nye.

d.) A F6vriros a kdzbeszerz6si eljdr6sban nyertes v6llalkoz6val megkcitcitt szerz6d€s alapj6n
tifi{kozlatja a Keriiletet a fenti b.) 6s c.) pontok szerinti, elsziimolhat6 6s nem elsz6molhat6
kcilts6gek viirhat6 6ssze9616l, hogy azt a Keriilet 6vente a k<ilts6gvetdsdbe betewezze.

a) Felek v5llalj6k, hogy a tulajdonukban l6vo kdztert.iletek vonatkozeseban mindent
megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a vonatkoz6 jogszabilyi el5irrisok keretei kciz<itt a
sziiks6ges tulajdonosi hozz6j6rul6sok mindenkor 6s briLrmely ellenszolgiiltat6s kikdt6se ndlktil
megaddsra kertilhessenek a beruhtu6 r€szlre ahhoz, hogy e kdztertileteken a projekt 16szekdnt
szennyvizcsatoma, egydb mritrirgy, l6tesitmdny dpiiljdn, ds az <inkorm6nyzati kdzteriiletet a
kivitelezds sor6n a beruh6z6s c6lj6ra ideiglenesen ig6nybe vegydk.



b.) A Kertilet az a.) pontban irtak kapcsrin vrillalja, hogy a BKISZ projekt keret6ben
v6grehajtott 6pit6si munkrik kivitelez6s6vel <isszeftiggJsben riihasznalati, kd;tertilet-hasznelati
dijat,. burkolatbont6si vagy egy6b, a k<izteriilei vagy k6ztt nem k<izforgalmi cdlf
igdnybevdtel66rt fizetend6 dijt6l eltekint, 6s ilyen dijat a beruhazrisban 16sztvev6 kivitelez6kre
sem harit 6t.

Keriilet vdllalja, hogy a BKISZ projekt beruhaziissal <isszefiigg6sben semmilyen olyan
lovabbi dijat, illet6ket vagy egydb penzigyi kdtelezettsdget nem vet ki, illetve nem 6llipit
meg a projektben rdsztvevok terh6re, amely a projekt el nem szilmolhat6 kciltsdgeit nriveli.

c.) Keriilet vrillalja, hogy a jelen meg6llapodris 1. sz. mell6kletdben meghatdrozott, a BKISZ
projekt II. szakaszitban megval6sithat6 rij beruhazrisi elemek 6pit6ii 6s/vagy l6tesit6si
engeddlyes terveit saj6t k<ilts6gdn elkdszitteti ds a tervek alapjilLn gondoskodlk a joger6s
dpit6si ds/vagy l6tesit6si enged6lyek megszerz6s6rril. A Kertilei vrillalja, hogy a te*ek"et es
joger6s engeddlyeket t6rit6smentesen atadja a F6viiros r6szdre. A F6vrlros 6pittet6k6nt
jogosult az ifiadott terveket 6s enged6lyeket a BKISZ projekt II. szakasziiban megval6sithat6
[j beruhazrisi elemek kdzbeszerzdsi eljilr6saiban, toviibb6 a kivitelez6s sor6n filhaszn6lni,
harmadik szem6lyeknek 6tadni.

d.) Keriitet v6llalja, hogy a vizjogi engeddlyezdsi eljrir6sban benytjtott miiszaki tervekhez, a
c.) pont szerint 6tadott tervekhez 6,s a pitlyiujati ttmutat6kban riigzitett feltdtelekhez kdpest
semmilyen tdbbletkdvetelmdnyt nem ir el6 a projekt Kertilet teriilet6n kivitelezett 6pit6si
munkiilatainak megval6sitiisa sor6n.

A Keriilet v6llalja, hogy amennyiben a vizjogi l6tesit6si enged6lyez6s folyamat6ban tett
keriileti nyilatkozatok, - tulajdonosi, kcizritkezel6i - hozzqarulisok lejartak, illetve a
beruhr26si munkiiLk befejez6se el6tt drv6nyess6giiket vesztik, aklor a kivitelezds sorrln a
munkakezd6si engeddlyek kiadiisakor, vagy a munkiilatok folyamrin tcibblet igdnnyel 6s
tdbblet kiktit6sekkel nem 6ll el6, a tervekben j6v6hagyott mriszaki tartalom megvatOsitasat
tdmogatja, ahhoz hozzbjirul, illet6leg a hozzi\intlisAt megrijitja.

Tovibb6 a Keriilet a korribbi enged6lyekben, hozzdjriruftisokban, amennyiben nem ezt
tartalmazt6k, az eli5irt ritfehijitdsi tartalmat m6dositja olyan m6don, hogy a s6vos
rithelyreillitrls keriiljdn el6iriisra (amennyiben a teljes burkolat6pit6s el nem szilrnolhat6
k6lts6geit nem kivrinja magara v6llalni a Kerijlet jelen Megdllapod6s szerint).

Kertilet vrillalja, hogy - amennyiben nyilatkozata ettol kor6bban eltdrt ds a burkolat teljes
helyre6llit6sa miatt felmeriilt el nem sz6molhat6 k6lts6geker nem kivdnja megfizetni a
F6viiros rdsz6re - a jelen Megdllapod6s al6irris6t6l sz6mitott l5 naptari napon beliii lev6lben
megktildi a Fovaros r6szdre azon dokumentumokat, amelyben kizrir6lag a s6vos
tthelyrerillitrisait irja el6.

e.) A szennlwizcsatomiik min6l magasabb ar6nyri kihaszn6lts6ga f6 k<imyezetv6delmi 6s
gazdasiryi szempont.

A tiimogat6st a jelenlegi pdlyf.z;ati irtmutat6 megfelel6 bekdt6si ar6ny el6r6s6nek felt6tel6hez
kdti. Erre figyelemmel a Kertilet v6llalja, hogy figyelemmel kis6ri 6s a rendelkez6s6re iill6
jogi eszkdzcikkel el6segiti, hogy a szennyvizcsatom6val drintett ingatlanok tulajdonosai
ingatlanaikat az el6rhet6 legnagyobb ariinyban, de legal6bb az .iLzembe helyezds 6v6ri a 75%o-
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ban,6s a minim6lisan elvilrt a fenntart6si idriszak v6gre (beruhriz6s befejez6s6t k6vet6 5. 6v
v6ge) legalribb 92%o-os afttnyban csatlakoztass6k a kidptilt szenny,/izcsatom ahfulozathoz.
Az ingatlantulajdonosok a vizikcizmri-szolgriltat6sr6l szolo 2011 .6vi CCIX. t6rv6ny szerint a
vizikcizmri-szolg6ltat6 felhiv6sdt6l szrimitott egy 6ven beltjl kOtelesek az ingailanukat a
viziktizmri-rendszerbe bektittetni. Ha az 6rintett ingatlan tulajdonosa a t6rv6nyben el6irt
bekdttetdsi kdtelezetrsdgdt nem teljesiti, a Kertilet - amennyiben a rendelkei6s6re 6116
nyilvantartisokb6l tudomdsiira jut - a vizikozmt-szolg6ltat6nak jelzi a r6kcit6s elmarad6s6t,
aki a f6v6rosi kormiinyhivatal f6varosi kenileti hivatal fel6 elj6r.

f.) A Keriilet, mint a beruh6ziis tiirsfinansziro z6ja kiztu6lag saj6t d<int6se 6s elhatriroziisa
szerint, a jelen Megdllapod6sban v6llalt Keriileti Hozz6j6rul6s6nak r6szleges vagy teljes
finansziroz6sa 6rdek6ben a szennyvizberuh6zrissal 6dntett tertiletek ingatlaniulajdonosainak
terh6re pdnziigyi kdtelezetts6geket iillapithat meg. Az drintett ingatlantulajdonosokat
vizikdzmrit6rsulat (csatomatfusulat) szervez6se , yagy az 6pitett kcimyezet alakitasrir6l 6s
v6delmdr6l szol6 1997.6vi LXXVIII. tcirv6ny szerinti kdzmiifejleszt6s i hozzdjitrulis el6ir6sa
6s dnkorm6nyzati hat6sdgi hatfuozaton alapul6 beszed6se ritj6n - sajiit d6nt6se szerint -
bevonhatja a beruhaz6shoz kapcsol6d6 fizet6si kdtelezetts6g6nek teljesit6sdbe. Ilyen esetben a
F6vriros a csatomaszolg6ltat6n6l eljrir annak 6rdek6ben, hogy csak olyan tulajdonos r6sz6re
enged'lyezze a rakdtdst, aki/amely az egydb jogszabrilyi felt6telek teljesit6se mellett a
ktizmiifejleszt6ssel kapcsolatos p6nziigyi kritelezetts6geit is rendezte a Keriiiet fel6.

Ennek kapcsrin a Kertilet v6llalja, hogy a F6varos tulajdoniiban l6v6 (a F6viiros vagy
int6zm6nyei riltal haszn6lt) ingatlanokra, 6s a Fdvaros - k<izvetlentil vagy kdzvetve -
kizrlr6lagos vagy tdbbs6gi tulajdonSban l6v6 tarsasiigok tulajdondban l6v6 ingatlanokra a
Kertilet nem 6rv6nyesit fizet6si kdtelezetts6get semmilyen jogcimen a beruhiiz6sban 6piil<i
csatoma-h6l6zattal 6s a riikrit6ssel kapcsolatosan.

g.) A szennyvizcsatorn6k 6pit6s6nek nyomvonala utln az itt-, jarda- 6s egy6b burkolatok
nyomvonalas helyrerillit6sa minden esetben a F<jvaros feladata. Fdldut alatti csatom6z6s
eset6n nem feladata a F6vrirosnak a szil6rd burkolat ki6pit6se, de az itpiiya 6s a jardak
j6rhat6s6g6t az eredeti illapotnak megfelel6 m6don a F6varosnak biztositani kell.

A kivitelez6 szerz6d6sben rdgzitett feladata az ritburkolat alatti 50 cm kiildncis gondosstiggal
t<irtdn6 visszat<ilt6se 6s tomdritdse, burkolt utak alatt Try 95Yo-ra, zt:aallkos sz6rt, illetve
fcildutak eset6n Try 9jok-ra. A csdz6na tetej6n a Try 6rt6kdt m6r6ssel ellen6rizni 6s
bizonylatolni kell a M6mok fel6.
Az tt6pit6si 6s tereprendez6si munk6k akkor mindstilnek k6sznek, ha:

. Az a teriilet, ahol a munkav6gz6s t6rt6nt, helyre lett iillitva a tertilet kezel6j6nek
el6ir5sai alapj6n, 6s 6t lett adva a tertlet tulajdonos6nak, illetve kezel<ij6nek.

o Az alibbi dokumentumok bead6sra, valamint elfogadrisra kertilnek a M6m<ik, tov6bb6
a Megrendel6, illetve a kdzft kezel6 r6sz6r5l:

- bizonyit6k arra vonatkoz6an, hogy a kitermelt talaj 6s/vagy aszfalt megfelel6en
elhelyez6sre keriilt,
- a talajtdmdrit6sre vonatkoz6 igazolls,
- a visszatdlt<itt anyagr6l sz6l6 igazoliisa,
- az aszfaltrol sz6l6 igazoliis.

A Kertilet a t6mors6g megl6t6t jogosult saj5t kdlts6g6n ellen6rizni.
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h.) A Keriilet riltal megbizott szakdrt6 vagy a Keriilet polgrirmesteri hivatal6nak munkatdrsa a
kivitelezovel, a mriszaki ellen6rrel 6s a megbizott piojektmenedzsment szervezettel t6fieno
eltizetes egyeztet6st k6vet6en jogosult a kivitelez6s heiyszineire bel6pni, azt megtekinteni, a
kivitelezdsi tevdkenysdget ellen6rizni, tov6bbd jogosult a Kertilet teriiietdt drint6
6pit6skivitelezdsi munkrik kooperdci6s 6rtekezletdn r6sa venni. A Kertilet a teruletdt 6rint6
kooper6ci6s 6rtekezletekr6l az drtekezletek szervez6sdnek eljar6sren je szerint 6rtesitdst kap a
kooperdci6s drtekezlet helyszindr6l 6s d6tumar6l. A Keriilet kivitelez6st drint<j _
€szrev6teleit jogosult a projektmenedzser szervezetnek jerezni, figyeremmel a :. c.j ts a.)
pontokban foglaltakra is. A Keriilet drdekk<ir6ben felmeriil6 p6tmtLka kezdem6nyel6s6re a
Keriilet 6s a F6viiros kdziitti meg6llapodis alliriis6t kcivet6en a kivitelez6s FIDId Mdmcike
jogosult a beruhriz6val egyeaetve.

i.) Amennyiben a Kertilet a teriiletdre vonatkoz6 k<izmiinyilv6ntart6ssal rendelkezik, rigy a
Kertilet el<isegiti 6s v6llatja, hogy - amennyiben szt.iksdges - soron kiviil valamennyi keriileti
kcizmtnyilvitrtartiis adatait tdrit6smentesen a beruii,z6, illetve a projektmenedzsment
szervezet rendelkez6sdre bocs6tja.

j.) Amennyiben keriileti kiilteriileti lak6<ivezet, iidiil6- 6s zirtkerti, vagy egy6b olyan <ivezet
csatomdzds6ra kertil sor, amely nem felel meg a tiimogat6si el6ir6s]oina"[, rigy a Keriilet
legkds<ibb a fenntartdsi id6szak megkezdds6ig v6llafa az lrintett terillei trimogat6si
felt6teleknek megfelel6 beltertiletbe voniis6t, ovezeti Stsorolasiit. A Kertilet a jelen po-ntban
foglalt kdtelezettsdg6nek megszegdsebol szarmazo esetleges temogatiisvesztdrt ..gte.iti u
F6varos javara.

6. A F6vriros feladatai 6s ktitelezetts6gei

A Ftivaros mindent megtesz annak 6rdek6ben, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhrlzrisi
munkiik a tiirnogatdsi szerz6ddsben meghatarozottak szerint hatririd6re megval6suljanak.

A F6viiros minden eszk<iz6vel arra tdrekszik, hogy a Kertilet teriiletdre es6 beruhiizrisi
munkrikat a projekt ritvonal-terv (iitemterv) szerint a v6llalt hataridoben megkezdje, 6s
hatririd<iben befejezze. Az titemezds soriin a F6viiros figyelemmel volt az 6pitdst 

"befoly6sol6

t6nyez<ike, a kivitelezds altal 6rinten k6zt eri.ilereke; v6rhat6 egy6b munk6latokkai val6
tisszehangoliisra, a lorgalomtechnikai 6s krizlekeddsszervez6si iniSzkeddsekre. A tervezett
me^gval6sit6st a legnagyobb k<iriirtekintds ellendre vitatlanul felmertild t6nyez6k is
befoly6solhatjrik, ez€rl az iitemez6s a F6varos r6szdr6l a megval6sitris soran reniszeresen
feltlvizs96latra kertil.

A Foviiros feladata kiikin<isen, a beruhazds 2.) pont szerinti szewezeri ren je szerint:
a.) a hril6zatfejleszt6si l6tesitm6nyek - az 5. c.) pont szerinti kivdtel6vel vizjogi engeddlyes
terveinek elk6szfttetdse, a vizjogi l6tesit6si enged6lyek megszerz6se, u - ,rtik.eg lzerint -
felmeriil6 m6dosit6sok engeddlyeztetdse , az engedllyezo hat6s6gokkal val6 kapcsoiattart6s,
b.) a projekt engeddlyokiratriLnak sajiit hatdskdrben t6rtdn6 elk6szittet6se 6s l6vrihagy6sa, a
nem tamogaton kriltsdgek viseldse (a Kertilet 6ltal viilalt hozzljfuil6sra is figyilemmell,
c.) a tiimogatrisi szerzod6s vdgrehajtrisa 6s betartdsa.
d-) a beruh6z6s teljes kcirii megvalositdsa, bele6rtve a FIDIC Mdmrtki feliigyeletet 6s miiszaki
ellenrirzdst is, valamint a miiszaki atades-iitv6teli eljrir6s lefolytat6sa,
e.) a csatoma6pit6s szrimliiinak kifizet6se a viillalkoz6nak, a t6mogatAsi kifizet6sek lehiviisa,
f.) az elk6sziilt hiil6zatfejleszt6si l6tesitm6nyek iizemeltet6sre val6 etad6sa a f6vrirosi
csatomaszol giiltat6nak.
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7. A Keriilet feladatai 6s ktitelezetts6gei

A Keriilet a Fovarossal egytittmiikdd6sben - v6llalja az alibbi feladatok pdnziigyi 6s
miiszaki iitemez6snek megfelel6 teljesit6sdt:
a.) beruhrizds megval6sit6sa 6rdek6ben egytittmr.ik6d6s a vizjogi l6tesit6si enged6lyek 6s az
esetleges enged6ly m6dositiisok tetjes kdni beszerz6s6ben, tovabbd az 5. cj pont szerinti
tervek 6s enged6lyek megszerz6se ds a Fciviiros 16s z6re ttirtdn6 t6ritdsmentes 6tad;sa,
b.) csatomahiil6zati l6tesitm6nyek meg6pit6sdnek nyomvonala iiltal 6rintett mag6ntelkeken a
sziiksdges ingatlanrdsz tulajdonjog6nak megszerzdse (kisaj6tittat6sa), ameniyiben az a
kertileti szabiilyoztisi tervekkel <isszhangban sztiks6ges,
c.) egytittmiikcidds a F6varossal a T6mogat6si Szerz<id6s v6grehajt6sdban, az enged6lyek 6s
egy6b el6ir6sok teljesft6sdben,
d.) beruhazis sor6n a csatomadpit6s rdv6n csatomabek6t6shez jut6 ingatlanok
tulajdonosainak, valamint a kdzleked6sben 6rintett lakosok, gazdrilkod6k 6s intdin6nyek
F6v6ros iiltali t6j6koztatris6nak el6segit6se, a projektinformici6k 6s forgalomszervezdsi
intdzkeddsek helyi szintri kommunik6ci6jrinak t6mogat6sa,
e.) az 6pitdsi munkrilatok folyamatos figyelemmel kisdr6se 6s az 6rdekeltekkel val6
folyamatos kapcsolattart6s,
f.) az ingatlantulajdonosok vizikOzmti trirzsh6l6zatra t6rt6n6 rak6t6s6nek figyelemmel
kisdr6se, a hat6s6gi rekdtdsi kdtelezds kezdem6nyezdse, a rdkcjt6sre a Kertilet hatjLsk<ir6ben
alkalmazhat6 6sztrinz6 jogi int6zked6se alkalmaz6sa, a riik6t6s 6,s a szennyvizelvezet6s
kdmyezetv6delmi el6nyeinek ismertetdse a helyi mddiakban,
g.) a F<iv6ros fel6 v6llalt Kertileti Hozzit16rul6s fizet6s6nek a Kertilet gazdasrigi programjriban,
g<irdiilo kciltsdgvetdsi tervezds6ben 6s 6ves kcilts6gvetdsdben ,uto u"tJ*"re".., ilt"tr.
szerepeltetdse. 6s a jelen Meg6llapod6s 6s a ktl6n Fizetdsi Megrillapodris alapjrin v6llalt
cisszegeknek a F6viiros fel6 hat6rid6ben val6 megfizet6se,
h.) a Keriileti Hozzttjirolas iitutalasa a Fovaros sz6ml6jrira, a Fov6ros lehiv6levele alapj6n,
i.) ajelen Megrillapod6sban vriltalt Keriileti feladatok ;llAtesa, a Keriileti viillalasok 6s fizetdsi
kdtelezetts6gek betart6sa,
j.) az 5. j.) pont szerinti belteriiletbe von6s, civezeti 6tsorol6s elvdgzdse.

8. Egy6b rendelkez6sek

8. I EgnitmfrkAddsi ds drtesitdsi kAklezettstig

Felek a jelen Meg6llapodds teljesit6se sord.n szoros egyiittmrikrid6sben kotelesek elj6mi.
Ennek sor6n a Felek minden otyan akaddlyr6l vagy kciriilm6nyr6l, amely a Meg6llapodisban
v6llalt feladataik, kcitelezettsdgeik teljesitdse szempontj6b6l ldnyeges, egymest haladdktalanul
6rtesiteni kcitelesek. A jelen Meg6llapod6s teljesitds6t 6s a mindenkori tov6bb halad6sdhoz
sztks6ges felt6teleket a Meg6llapodris brirmelyik aliir6jrinak kezdemdnyez6se szerint a Felek,
illetve a Meg6llapodds aliir6i 6ltal felhatalmazott szem6lyek attekintik, 6rt6kelik, illetve
meghalirozzitk. Ezekr6l a t6rgyaliisokr6l a trirgyakist kcivet6 4g (negyvennyolc) 6ran beltil -jegyz6kcinyv vagy eml6keztet6 k6sztil.

Kertilet tudom6sul veszi, hogy egytittmrikddesi kdtelezetts6ge a beruh6z6 mellett a beruhrizris
lebonyolitris6ban a F6vriros megbiz6s6b6l r6szt vev6 projektmenedzsment szervezettel
szemben is fenndll-

8.2 A kdmilemdny tdjikoztatdsa
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Ker0let el6segiti a projekuel 6rintett lakossrig 6s a kozvdlem6ny projekt kommunikrici6s terve
6ltal el6irt tdjikoztathsii. Ennek drdek6ben a Keriilet - ingy"rr"r keriileti rijsrigban
tij€kozlato cikkeket jelentet meg, tov6bb6 a Felek - sziiks6g .r"iint - sajt6tdjdkoziat6kat,
lakoss6gi f6rumokat szerteznek, ds k<ilcscincisen egyiittmrik6dve teljesitik a Fdv6rosnak a
jogszab6lyban vagy a t6mogatiisi programban eriiirt tiilkoztatfusi kdtelezettsdgeit.

8.3 A Megdllapodas id6tartama

A jelen Megdllapodris a BKISZ projekt II. szakasziinak pdnziigyi z6r6siig, de legk6sribb a
Kertiletet 6rint6 kivitelezdsi szerzodes iotAlAsi id6tartam6nak lezArasAighatilyban r;arad.

8.4 J6vdhagydsok ds.felhatatmazdsok

Felek kijelentik, hogy hatriskdnel rendelkez6 testiileteik a jelen Megrlllapod6st megfelel6en
16ya$gitak, ds a Meg6llapod6s al6ir6s6t k6vet6en a Fel&re n6zv! 6rv6nyes 6s iotelez6.
Felek k6pvisel6i a sziiksdges felhatalmaz6s birtok6ban, t6rv6nyes k6pviseieti jogkcirtikben
jrimak el. Felek rdgzitik, hogy jelen Meg6llapodrisuk harmadik szemlly hozz6jiilis6t6l nem
fiigg

8.5 A Megdllapodds mhdositasa

A Megdllapodis m6dosit6sa kizar6lag ir6sban 6rvdnyes.

8. 6 Szerzdddspdlddnyok

A jelen, 12 (tizenkett(i) szirnozotl oldalb6l 6s 1 (egy) mell6kletb6l rill6 Megallapod6s
egymdssal minden tekintetben egyez6 tartalmri 8 (nyolc) eredeti pdld6nyban keszilt, amelybol
mindk6t Felet 4-4 (n6gy-ndgy) p6ld6ny illeti meg.

A Megdllapodds elvdlaszthatatlan melliHetdt kipezi az akjbbi mell6klet.

Mell6kletek:
l. sz. melldklet: A Meg6llapodrls 3. a) pontj6ban meghatiirozott, a Keriilet tertilet6re es6
fejlesa6sek

8.7 A Megdllapodds mddositdsainak jogi helyzete

Felek kijelentik, hogy jelen Meg6llapod6s a k<izdttiik 2013. okt6ber 2-an ldtrejdtt, a,,Budapest
Komplex Integriilt Szennyvizelvezet6se" fovrirosi beruhaz6si projekt XVI. keriilet tertiletdre
es6 szennyvizcsatoma fejleszt6si munk6i megval6sit6s6nak t6mogatiis6ra, 6s a KEop-
KEHOP tiiLrnogatSsi programban megval6sul6 projekthez sziiks6ges 6ner6 biztosit6sdban val6
k6zremrik<id6sre ldtrejcitt meg6llapod6s m6dositrisaival egys6ges szerkezetbe foglalt
Meg61lapod6s.
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Yi$:::t tudomdsutv6tere jerdiir a jelen Megrillapod:ist a Ferek 6rv6nyesen ariirtitk az
aldbbi id6pontban.
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dr. Szeneczey Balizs
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Koviics P6ter
polg6rmester
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l. sz. melldklet

A Meg6llapodris 3. a) pontjdban meghat6rozott, a Keriilet teriilet6re es6 fejleszt6sek

A) BKISZ projekt I. szakaszdban megval6sul6 csatomadpitdsek

Utcandv Szakaszhat6rok Szennyvizcsatoma
gerinc hossz

fm
BKISZ ll. tender 3. r6szfeladat

Atemel6tele
lepi asz utcai atemelo te 1 db

XVI/1 1. terUlet csatornez6s
Pal utca P6l utca 1 13. - Szilas utca
Szilas tak utca P6l utca - Gusztiv utca 154,5
Gusztav utca Szilaspatak utca - Szlov6k Ut 234,9
Guszt6v utca Szlovak Ut - Guszt6v utca 126 136,2
Szlovak Ut Gusztav utca - R6kos alotai hatarUt 456,7
SzlovAk 0t Gusztav utca - Szlov6k rit 44 '134,4
I/Sramarosi utca 176,2
Bertfa utca Szlovak Ut - Bartfa utca 15 149,7
Rimaszombat utca Szlovek [t - Rimaszombat utca 12 toJ
Temet6 utca Szlovek Ut - Tem etl utca 11322111 hrsz 147,9
BesztercebAn ai utca Szlov6k 0t - Beszterceban ai utca 9 131 ,7
Rak otai hatarut Szlovak Ut - Rekospalotai haterot 185 62

XVI/1 2. teriilet csatornazas
Ol16 utca rekotes Ol16 utca - V as utca keresztezodes

0116 utca - V 5s utca 33 191 8
es utca 51 ,7

Rozsos utca Rozsos utca 66. - Rozsos utca 62 62,2
Ferenc utca Ferenc utca 132. - Rozsos utca 16,2
Rozsos utca Ferenc utca - Rozsos utca 64 68,8
Avarszalles utca AvarszallSs utca 25. - Rozsos utca 35,7
Rozsos utca Avarszallas utca - Rozsos utca 46 71 ,6
Rozsos utca 24,6

XVUl 3. teriilet csatornazas
Csomori Ut - Aran utca 91 6,3

Csomori Ut Szlov6k 0t - Szi laspatak utca 96,9
Temesvari utca Szilas k utca - Szlovak ut 115,7
Szent lmre utca Szilaspatak utca - Szlovek ut 132,8
Kassai utca Szilaspatak utca - Szlovak rit 130,5
Szent Korona utca Szilaspatak utca - Szlovak 0t 143,6
Pozson iutca Szilaspatak utca - Szlovak Ut 1 13,9
Bela utca Szilas tak kezelo0 a - Szlovdrk 0t 123,6
U arad utca Szilas tak kezelou a - Szlov6k Ut 1 36,8
RAkosi 0t 148,6

6rad utcaN Szjlaspatak kezelo0tja - Szlovak Ut 17 0,5
Aranyfa utca Szilaspatak keze16Utja - Sztovek 0t 138,8

l3

Szlovak 0t - Maramarosi utca 18.

Vaqas utca

Vages utca '17la. - Vaqas utca 1 3.

CserkUt utca - Rozsos utca 34.

Szilaspatak utca

ISzilaspatak kezel60tia - Szlovak Ut

I



XVU14. terailet csatornezes
Szilas utca Baross utca - Viola utca 4
Ferenc utca Szjias tak utca - Ferenc utca 60 96

203 9
Csom0ri Ut 173
Temesvari utca Temesvari utca 2. - Temesvari ulca 24 187 3
Szent lmre utca Sarkad utca 95. - Szent lmre utca 153 212

Kassai utca
Sarkad utca 117249 htsz. - Kassai u
117318 hrsz. 230

Szent Korona utce
Szent Korona ulca 125,44 ff. akna - Szent
Korona utca 1 17303 hrsz. 276,7

Szent Korona utca
Szent Korona ulca 227 . - Szent Korona
rilca 2251a.

N6vtelen utca
Szent Korona utca - Nevtelen llca i17267
h rsz. 371 8

Pozson iutca 118
Bela utca Nevtelen utca - Bela utca 117279 htsz. 81,3
Aradi utca N6vtelen utca - Aradi utca 9 95 2

Bela utca 192 - Bela utca 1 88 47 8
Rekosi ut 148 2

Sarkad utca - N rad utca 19 180 5

Sarkad utca - Viz 22at lda 194 1

XVUI 5. teriilet csatornazas
H6rsfavi16 utca Harsfavi utca 14. - Harsfavira utca 20 68 2
H6rsfavird utca utca - HersfaviTh0kol utca 4 120,6
Szent lmre utca Szent lmre utca 78. - Szent lmre utca 70 dqq
Szent lmre utca utca - Szent lmre utca 1'18Wessel6n 34 4

Rakosi [t 186. - Rakosi Ut 190 23 ?
Rakosi Ut P5rta utca - Rakosi rlt 204 38 o

57 4
Bud a esti ut 47 ,8
N6vtelen utca Rdk6czi 0t - Nevtelen utca 1 '101 1 8 hrsz 70,2
Szent Korona utca Un var utca - Szent Korona utca 29 19,4
CsOmori ut E er esi utca - Csomori ut 45 66,8

XVI/1 6. teriilet csatornezes
Tha Kalmen utca Fut6rozsa utca - Tha Kalman utca 3 47 7
Tha Kalmen utca Vak B n utca - Thal Kalman utca 10 4
Di6skal utca Baross Gabor utca - Di6skill utca 2 67,3

Zrin utca
Ztinyi utca 10702212 hrsz. - Arany Janos
utca

Aran JAnos utca tJc 1

Aran Janos utca 150 1

XVI/1 7. terulet csatornezas

utcaN ith U szasz utca - Zselic utca 435 9
Zselic utca bJ 1

utcai 289 4
Zsemlekes tt - Atemel6 227 ,2

Forras-ma ori dUlorit Atemel6 - Zseml6kes Ut 240,1
Zsemlekes It 22

t4

Viola utca Kisfaludy utca - Viola 68.
sarkad utca - cs6m6ri ut 261.

38,7

Nevtelen utca - Pozsonyi utca 19.

Bela utca

RAkosi Ut 126,77 ft. Akna - Rakosi 0t 307.
Nagyvarad utca

Vizgat utca (lda u.)

Rakosi Ut

Budapesti tt Kering6 utca - Budapesti 0t 87.
Ott6 utca - Budapesti Ut 57.

20,3
Zrinyi utca - Aranv Janos utca 94.

I Zrinyi utca - Aranv Janos utca 60.

Ujsz6sz utca Prodem utca - Nyilheqv utca 27 4.6

Nyilhegy utca - llasz utca I

Zselic utca - Zsemlekes Ut

Forras-maiori dtil6Ut

Forras-majori dUlo[t - Zselic utca 2.
I



Zsemlekes Ut Zsemlekes Ut 2. szammal szemben 12 9
P6sa La os utca - Lak6 utca keresztezodes

J6kai M6r utca - Szi Mihar utca 6 97 4

39
Zselic utca 38,8

XVUI 8. teriilet csatorn6z6s
Somkut u.-1 18694116-1I869414i -
118692t12-118692t5 SomkUt u.-Simon atu 1294

161 8

27 3
Szakol utca 9
Szakol utca 1 16449 hrsz.-Sim at utca 144 5
Csticsok utca u.-Videmvasar uSzakol

XVUI 9. terUlet csatornazas
Cukornad koz - Tatraszirt sor 1 105,1

Decsi J6zsef utca 41 ,6
D6csi u. 24. - Simon atu 41 ,8

Cukorndd utca 116587115 hrsz. - Videmvasar utca 648,6
Simon ati kdz Cukornad utca - Simon at utca 106

Cukorndd utca - Simon at utca 80 7
Cukornad u. 61 . - R6zsalev6l utca 69

Decsi J6zsef utca
Tatraszirt sor D6csi utca - Simo at utca ZJO 7
L6ca utca Mok6n utca - Tatraszirt sor

XVU20. terailet csatornizis
uLeva u. - N ith 69 1

L6va utca 182 4
Leva utca u. - L€va u. 24-26Zsen 22 4
Zselic utca 74 7
Leva utca Zselic u. - L6va u. 36 66 2

L6va u. 28 - Leva u. 36 74 I
MA usfa utca MA usfau.4-Ma usfa u.8 29 8
Di6s La os utca 18,9

Di6s L. u. - Veres P. 131 97,9
Dios L. u. - Veres P. 151 141

Imre utca bef. - Veres Peter 0t 8
Veres Peter 0t lmre u. - Veres P. 163

utcaN it u. sarokZsen e u. - N it 30 o

Zselic utca bI I
BKISZ ll. tender 3. r6szfeladat ka csol6d6 munkik

Rakosi rlt 105,6
MUk6 u. - SzArn askerek Ut 147,2

Simon t utca bekotesek Simon et u. 1 -17
Cukorn6d utca bek6t6sek Cukornad u. 59
Tuli anfa utca 26,5

Osszesen 16510 1

15

Lak6 Ut rekotes
Lak6 ut P6sa Lajos utca - Lak6 utca 5. 46,5
Gerda utca Garda utca 64 - GArda utca 60. 29,8
Szilagyi Mihely utca
Nebantsvireg utca Csenkesz utca - NebanBviraq utca 3.

lQsenkesz utca - Zselic utca 19.

1 18692/5-Szakoly u. 1 186921 1 2 hrsz.-Vidamvasar u.
B0ny u. Vidamvasar u.-Szakoly u.

Beny utca-Szakoly utca 23.

142,6

Simongat utca

Ddcsi u. 22. - D6csi u. 24.
D6csi J6zsef utca

Cukornad koz

Cukornad utca

Decsi u. 20. - Mok6ny u. cJ, b

1'18,8

Zsenge utca

L6va u. 2- Zsenoe u.

L6va u. - Nyilhegy u.

L6va utca

bef. - Veres P6ter rit
Veres P6ter Ut

Veres P6ter [t

152.6

Nyilhegy u. - liesz u.

Csall6kozi u. - 228. sz.
Lila utca

Mdlyvar6zsa u. - Tulipanfa u. 8.



B) BKISZ projekt II. szakasziiban megval6su16 csatomadpit6sek ti\6kozrat6 felsoroliisa

Utcan6v Szakaszhatir hossz (m)

Pesti hatarut (25tA-21) 73
Ida utca (lda gs-Wessel6nyi) 39

t6



4.*.i** rneltdLLe-t-

r. sz. wr6oosirAsn

a,,Budapest Komplex Integrilt Szennlw2elvezet6se" f6vdrosi beruhizrisi
projekt Budapest F6v6ros XVI. keriilet teriilet6re es6 szennyvizcsatorna fejleszt6si

munkrli megvakisitrisrinak t{mogatds6ra, 6s a KEOP trimogatrlsi programban
megval6sul6 projekthez sztks6ges tiner6 biztositrisiban val6 kiizremiiktid6sr6l sz616

Megrlllapoddsban foglalt eryes p6nziigyi felt6telek teljesit6s616l

1

FIZETESI MEGALLAPODAS



Fizet6si Megillapodris 1. sz. mridosit6sa

amely meg6llapod6s (a tov6bbiakban: ,,Megrillap od6s") az alulirott id6pontban, a k6vetkez6
szerzod6 felek kdzcitt j6tt l6tre:

(1) Budapest F6viirosi Onkorm-rrnyzata (sz6khely: 1052 Budapest, viiroshirz u. 9-1 1.;
trirzskrinyvi azonosit6 szixn: 73563g; ad6sz6m: 15fu5$6-2-41, k6pviseletdben Tarl6s Istvrin
fdpolg6rmester (toviibbiakban:,,F6varos,,),

(2) Budapest F6varos XVI. Kertilet Onkormdnyzata (sz6khely: 1163 Budapest, Havashalom
ytca 43,; tdrzsk<inyvi azonosit6 sz6m: 735793; k6pviseletdben Kov6cs p6ter' potg;;..t..
(tov6bbiakban:,,Kertilet")

illetve a F5v6ros ds a Keriilet -.a. tovdbbiakban egyiittesen: a ,,Felek,, vagy (ha a
szdvegcisszefiiggds rigy kivriLnja, a tov6bbiakban egyenkdni a ,,F61,,)

I. El6zm6nyek

A F6v6ros 6s a Kertilet kdzdtt 2015. november 1l-6n megiillapod6st k<it6tt a ,,BudapestKomplex Integralt Szemyvizelvezet6se" fovrirosi beruhriz6si lrojekt Budapest ro.,.ao, xvr.
kertilet teriilet6re es<i szennyvizcsatoma fejleszt6si munk6i ."grulorita.arut tamogut6s,ira, es
a KEoP t6mogatiisi programban megval6sul6 projekthez sztikidges oner6 biztositis6uan ,atokcizremrikcid6srrll sz6l6 Megrillapo-d11ban foglali egyes p6nztgyi feltdtelek t"l"rilJraor
(tovribbiakban: Fizet6si Meg{llapod{s).

A..Fizetdsi Megrillapod6s f nonlily Felek rrigzftett6k, hogy a Fizet6si Megrillapodiis c6lja aF5varos 6s a Keriilet kdztttt 20l3..okt6ber-2-an l6trejtitt, ,,Budapest K"ompiex Integraltszennyvizelvezetdse" f<iviirosi beruh6z6si projekt Budapest F6v6ros XVI. keriilet tertlet6rees6 szemyvizcsatoma fejleszt6si munkrri megvar6sitdsanak tiimogatiisara, e. u [uopt6mogat6si programban megval6sul6 projekthlz sziiks6ges ciner6 biztositasiiban val6kiizremrik<id6sre"_ t6rgyri meg6llapod6s (a iov6bbiakban Fejreszt6si rrregarupoaesj :. a.;pontja alapj6n a Keriiletet tethell hozzilfirul6s mdr16k6nek, valamint az elsziimol6s 6s fizet6srendj 6nek szab irly o z6sa.

Felek a Fizet6si Megdllapod6st, 
_annak 

vI. 
.pontj a arapj n kiztu6rag ir6sban m6dosithatjrik.Erre tekintetrel Ferek a Fizet6si Meg6llapodds modosiiisarot az ataiuiat< .r".* irr"p"ar"r.meg.

II. M6dositris indoka

A Fdvriros a Keriilet drint6 csatomafejlesztdst a Fejleszt6si Megrillapod6sban foglaltak szerintmegval6sitotta, a F6v6ros a kivitelezdst v6.gzi5'v6|arkoz6kkal elszdmort. Az elsz6moriis
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eredm6nyek6nt Felek a Fizet6si Meg6llapodis jelen m6dosit6s6ban a Keriiletet terhel6
t6nyleges keriileti hozziij6rul6s m6rt6kdt 6s kifizet6sdnek iitemez6s6t hatarozzik meg.

III. MrSdosult6rendelkez6sek

A. Felek a Fizet6si megilllapod6s I. pont 7-8. bekezd6seit az aldbbiak szerint m6dositj6k:

Eredeti sztiveg

,l Keraletet terhel1 hozzdjdrulds megllizetisdnek szabdlyait ds tervezett dves eloszlltsdt a
Fejlesztdsi Megdllapodds 2. sz. mell1Hete rdgziti. E szerint a Ker let vallalta, hogt a
terilletdn vdgzett hal6zatfejlesztdsi munkik knltsdgeihez viillal anrdsz hozzdjdrulds aktudlis
asszeglt a Fdvdrosi lehlv6 levelek kezhendteldt kivetden a Fdvdros szdmldjdra dtutalja.
Amennyiben a Fejlesztdsi Megdllapodasban vdllalt fizetdsi kitelezettsdgdt a Kerulet
elmulasztja, a firvdnyes kdsedelmi kcmat fizetdsinek terhdvel helyt dll a Fdvdros feld.

A Fejlesztdsi Megdllapodds 2. sz. melldklete alapjan a Kertiletet irint6 hrildzatfejlesztdsi
elemek teljes elszdmolhatd (nett6) dpildsi becs lt kbltsdgei 6o%-a asszesen 100 410 820 Ft.,,

M6dositott sztiveg (mridosu16 r6sz vastagon szedve)

,t4 Fejlesztdsi Megdllapodrisban a Ker let vdllalta, hogt a ter letdn vdgzett hdl1zatfejlesztdsi
munlcdk koltsdgeihez vdllctlt dnrdsz hozzdjdrulds aktudlis dsszegdt a Fdvdrosi lehiv6 levdl

kdzhendteldt kdvetden a Fdvdros szdmldjara 15 banki napon beliil dtutalja. Amennyiben a
Fejlesztdsi Megdllapoddsban fillalt fizetdsi kdtelezettsdgdt a Keriilet elmulasztja, q tdrvinyes
kisedelmi kamat fizetdsinek terhdvel helyt dll a F6vdros feld.

A Fejlesztisi Megdllapodtis alapjdn a Keriiletet irintd htildzatfSlesztisi elemek telies
elstimolhatd (nett6) dpftdsi kitltsdgei 6%-a tisszesen 97 852 245 Ft.,,

B. Felek a Fizet6si megillapod6s II. pont 1-4. bekezd6seit az allbbiak szerint m6dositjrlk:

Eredeti sziiveg

,l Felek jelen Fizetdsi Megdllapoddssal a Fejlesztisi Megdllapodds 2. sz. mellikletdben
rdgzltett Keri)letet drintd hdl1zatfejlesztdsi elemek teljes elszamolhatd (nett6) 6p[tdsi becstilt

kdltsigei 6%-dt 100 140 820 Ft osszegben hatdrozzlik meg.

Figtelemmel a Fejlesztdsi Megdllapodds 3. d.) pontjdban rOgzitett elvelcre, valamint a
halasztott iinerd fizetisi lehetdsdgre Felek kijelentik, hogt

. a 2013., valamint 2014. dvekre vonatkozdan a tdrgydvben felmerah - fivdrosi 6nerd
igdnybevdtetdvel teljesltett - Keriilelet 6rint6 elszdmolhat6 teljes nettd dpitdsi kaltsdgek
(ide drne a vallalkoz6i el6leget is) 6'%-dt, tovdbbd a savos/nyomvonalas helyredll[ttist
meghalad|, Ker let dltal igdnyelt tburkolat hely'edllitas el nem szamolhat6 leljes

kaltsigdt (a tovdbbiakban egiitt; kertileti hozzajdrulds) a Keriilet a k1ltsdgek

felmeri,ildsdl kavet| dvben egt dsszegben tdrlti meg a Fdvaros rdsztire c f6vdrosi
lehiv6 levdl kdzhendteldt kr;vet6 I 5 banki napon belill
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' a 2015. dv I. ds II 
.fer.dvben- fermer lt kartsdgek esetdben a Keri.ilet a ki;rtsdgek

felmertildsdt kavetd feldvben leljeslti a keri)leti hizzdj drulirst.

A Felek a Fejlesztdsi Megillapodds 2. szdmti melliHetdben rogzitett keri)leti hozzdjdrulds
keretdsszegdt ds annakfizetisi temezdsdt az aldbbiak m dositjdk:

A -fizetisi titemezds a BKISZ,projekt rdmogatdsi szerz6disdben is az dpltdsi szerzfuddsben
megjbgalmazottak, a munkik erfireharadisa ds a vdilarkoz|t atta or"uiiri"i-a.ut
pdnziigti tit eme zd s e ftiggvdnydb en vdltozhot.,'

Mridositott sziiveg (m6dosu16 r6sz vastagon szedve)

,f 
. 

Fe-l1k flen-Flzetdsi Megd apoddssal a Fejtesztdsi Megdllapodtisban r()gz{tett Keriiletet
drintd hdl1zatfejresztdsi eremek terjes erszdmoriatd (nettd) ipiteii kansagei oiz at ci isz usFt dsszegben hotdrozzdk meg.

Figtelemmel a Fejlesztdsi Megi apodas 3. d.) pontjdban ragz[lett ervekre, varaminr ahalasztofi anerd Jizetdsi lehet\sdgre ielet< kijeleniik, hogt
, a Fdvtiros dltal megvaldsitott fejlesztds sordn felmert)lt _ f,vdrosi aner6igdnybevdteldvel teliesitett - Ker letet drintd etszdmolhit6 teties nettd"eprtosi-iutiag"k

(ide drtve a vd arkoz\i er1reget is) 6ok-dt, tovirbbd a sdvos/iyomvonatis lretyreauiust
meghalad', Kertilet dltat igenyelt, titburkotar helyredll{tds 

-el 
nem szdmotliaiJ ,"ti^kdltsdgit (a tovtibbiakban eg/i\il. kert)reti hozzdjtiiulds) o x"ri,it", 

"gy 
;rrleiin'tortti

meg a Ffvdros riszdre a J1vrirosi rehiv6 revdi kizhendteril kavefr ls i)Ti"r,uponbeliil

A Felek |-keylleti hozztiidrurds keretii'sszegdt ds annak Jizetdsi iitemezdsdt az aldbbiak
s ze rint d llapftj tik me g :

c' Felek a Fizet6si megdlrapodiis rt. pontjii az arihbi bekezd6sekkel eg6szitik ki:

,f^ Fdvdros a tdrgi iddszakban terjesitett, a Keriiretet drint| fejlesztdsekre vonatkoz|kiJizetdsek alapidn lehivd levetet kiitd i Keraietnek, oi,"iynn, csatolja a kivitelez, kollauddlt
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201 3. iv 2014. dv 2015. dv Osszesen
A keriileti hozzajdrulds

lervezett titemezdse 0Ft 0Ft 100 440 820 Ft 100 110 820 Ft

2014.6v 2015. dv 2016. dv Osszesen
A keruleti hozztij drulds

tervezett Litemezdse 0Ft 0Ft 97 852 245 Ft

) 2017. dv

0Ft 97 852 24s Ft



szdmlamdsolatait, a teljesltdsigazoldsok ds a kifizetdseket aldtdmaszli banki bizonylatok
mdsolatait.

A Kertilet vdllalja, hogt a ker leti hozzdjdrulds dsszegit a Fdvdrosi lehivd levil kdzheniteldt
kaveden a Fdvdros szamlajdra l5 banki napon bel l dtutalja. Amennyiben a vdllalt fizetdsi
kArclezettsigdt a Kertilet elmulaszlja, a tdrvdnyes kesedelmi kamat ./izetisinek terhdvel helyt
dll a Fdvdros feld."

D. Felek a Fizet6si megdllapod6s III. pontj6t az alitbbiak szerint m6dositj6k:

Eredeti sztiveg

,l jelen Megdllapodds annak Felek dltali oldirdsdval jan litre, ds a Fejlesztdsi
Me gdl lapoddsban fo glaltak telj e stili s d i g marad hatdlyban".

M6dositott sziiveg (m6dosul6 r6sz vastagon szedve)

,/ jelen Fizetdsi Megdllapodas annak Felek dltali aldirasdval jan ldtre, is a Fizetdsi
Me gdllapoddsban fo glaltak telj e stildsd i g marad hatalyban".

N. Zir6 rendelkez6sek

A. Felek kijelentik, hogy hatiisk<inel rendelkez6 testiileteik a Fizet6si Meg6llapodris jelen
m6dositris6t j6vahagy'tak, ds annak al6irrisrit kdvet6en a Felekre n6zve 6rv6nyes 6s kdtelezo.
Felek k6pvisel6i a sziiks6ges felhatalmaz6s birtok6ban, tdrv6nyes kdpviseleti jogkdriikben
jdLrnak et. Felek rrigzitik, hogy a Fizet6si Megrillapodris jelen m6dosit6sa harmadik szemdly
ho zz6j6rul6sirt6l nem ftig g.

B. A Fizetdsi Meg6llapodrls jelen m6dosit6s6ban nem szabiiyozott k6rd6sekben a

mindenkori jogszabrilyok 6s a Fejleszt6si Meg6llapodds rendelkez6sei az iranyad6ak. A
Fizetdsi MegSllapod6s jelen m6dosit6ssal nem 6rintett rendelkezdsei v6ltozatlan tartalommal
6rvdnyesek 6s hatdlyosak.

C. A Fizet6si Meg6llapodds jelen m6dosit6sa egym6ssal minden tekintetben egyezo
tartalmri 8 (nyolc) eredeti pdldriLnyban kdsziilt, amelyb6l mindk6t Felet 4-4 (n6gy-n6gy)
p6ldany illeti meg.

Mindezek tudomr{sulv6tele jel6iil a Fizet6si Megrillapodris jelen mridositrisdt a Felek
6rv6nyesen allf,irtik az al6bbi id6pontban.

Budapest, 201 7.

Budapest F6viros Onkorm6nyzata
k6pviselet6ben

Tarl6s Istviin f6polgiirmester megbiz6srlb6l
dr. Szeneczey Balazs

Budapest F6v{ros XVI. Keriilet
Onkormfnyzat
kdpviseletdben
Kov6cs P6ter
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