Megállapodás
Budapest Főváros Önkormányzata
és a
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő
Részvénytársaság között létrejött

Zártkörűen Működő

"Együttműködési Keretmegállapodás Önkormányzati Vagyon Kezeléséről és

Hasznosításáról"
elnevezéső szerződés

2. számú

kiegészítéséről

(a továbbiakban: 2. számú Kiegészítés) amely létrejött

és módosításá1·ól

egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-ll.;
törzsszám: 4900 12; adószán1: 154900 12-2-42; képviseli: Tarlós István iDpolgármester
megbízásából Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes; a továbbiakban: BFÖ)
másrészröl a
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: l 0 52 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: Cg. Oll 0-045474; adószám: 13769349-2-41; képviseli: Süle László, az igazgatóság elnöke; a
továbbiakban:· BVVZirt.)
-BFÖ és BVV Zrt. a továbbiakban együttesen: Felekközölt az alulírott helyen és

l.

időpontban

az alábbi rendelkezések szerint:

Előzmények

1.1 .Felek rögzítik, hogy közöttük 2006. szeptember 27. napJan önkormányzati vagyon
kezelésére és hasznosítására vonatkozó megbízási keretszerződés (a továbbiakban:
Alapszerződés) jött létre, me! y alapján a BVV Zrt. részére a BFÖ széleskörű kizárólagos
jogosítványokat biztosítolt a BFÖ és a Graphisoft Park Ingatlanfejleszt/í Kft. (székhely:
1031 Budapest, Záhony u 7., cégjegyzékszám: Cg. Ol-09-865266; a továbbiakban:
Graphisoft) közös tulajdonában álló 19333/51, valarnint a BFÖ kizárólagos tulajdonában
álló 19333/52 helyrajzi szám alatt felvett Óbudai Gázgyár ingatlankomplexumának (a
továbbia.J<ban együttesen: Fejlesztési Terület) kezelésével és hasznosításával
kapcsolatosan.

l .2.A Fejlesztési Területen található víz- és kátránytornyok (a továbbiakban együttesen:
Tornyok) felújítása elkerülhetetlenné vált és soron kivüli beavatkozást igényelt. A BFÖ a
felújítás végrehajtása érdekében a 2007/2011. (06 22) számú Flívárosi Közgyídési
Határozattal feljogosította a BVV Zrt-t arra, hogy a Tornyok felújításához szükséges
közbeszerzési eljárást a BFÖ nevében lefolytassa.

1.3.A BFÖ egyúttal a 2008/2011. (V/.22.) számú Fávárosi Közgyűlési Határozattal
rendelkezett a Tornyok felújításának pénzügyi fedezetének megteremtéséről is.
!.4 .Időközben szükségessé vált a I 9333/51 helyrajzi szám alatt felvett és a BFÖ és a
Graphisoft közös tulajdonát képező, valamint a I 9333/52 helyrajzi szám alatt felvett, és a
BFÖ kizárólagos tulajdonát képező ingatlanokon elhelyezkedő különbözö, leromlott
állagú épületek meghatározolt részének elbontása is. Ennek megfelelöen a !251 /20 J2. (06.
20.) számú Fávárosi Közgyűlési Halározar értelmében az Alapszerzödés módosítására
került sor, mely alapján 2012. július 17. napján aláírásra került az Alapszerződés l. számú
kiegészítése (a továbbiakban: l. számú Kiegészítés). Az l. számú Kiegészítés szerint a
BVV Zrt. a Tornyok felújítását, illetve az egyes clbontandó épületek elbontását a
tulajdonos BFÖ nevében önállóan eljárva, a szükséges közbeszerzési eljárásokat mint
ajánlatkérö lefolytatja, egyúttal a BFÖ által az 125012012. (06 20) szám ú Ffivárosi
Közgyűlési Határozat alapján. valamint a 125 J/2012. (06. 20) számú F6városi Közgyűlési
Határozat alapján rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrásból a Tornyok felújításával és
az elbontandó épületek elbontásával összefüggésben álló vállalkozói számlákal az erre
kiír1 közbeszerzési eljárásokban nyertes ajánlattevők részére az l. számú Kiegészítés és az
aláírt vállalkozási szerződések szerint ki±!zeti.
1.5.A BVV Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen az elbontandó
épületek tekintetében 2013. április 30. napj án vállalkozási szerződés aláírására került sor a
nyertes ajánlattevö vállalkozó Vektorút Kft-vel 49.498.133,- Ft + ÁFA összegben,
továbbá a 3E International Kft-vel a bontással kapcsolatos müszaki ellenőri feladatok
ellátására l.l05.000,- Ft+ ÁFA összegben. A Vektorút Kft. és a 3E International Kft. a
szerződéseík rende1I<czéseihelCI11egfelclően a hontási-munkálatokat, -i-l-L müszaki ellenörifeladatokat határidőre teljesítettélc A Vektorút Kft-vel, a 3E International Kft-vel és a
BFÖ-vel történö elszámolásra a vállalkozási szerzödés és az l. számú Kiegészítés alapján
legkésöbb 2613. decen1ber-3T:rg, sc1r f<en~il. - 1.6.A Tornyok felújításával összetliggésben 2013. július ll. napján vállalkozási szerződés
aláírására kerüli sor a nyertes ajánlattevő Construm Kft-vel 697.969.022,- Ft + ÁFA
átalány vállalkozói díj összegben, mely szerzödés a vállalkozói díjon felül a felújítás
árazott költségvetéséhen nem szereplő, előre nem látható kiadásokra a 306/2011 (XI\.23.)
Korm. rendelet alapján meghatározott, 34.898.451,- Ft + ÁFA összegü tartalékkeretet is
tartalmaz. A tartalékkeret a vállalkozási szerzödés alapján az indokolt pótmunkák
fedezeteként használható fel a vállalkozási szerződésben foglalt eljárásrend szerint. A
vállalkozási szerzödés értelmében a vállalkozó 365 napon belül köteles a Tornyok
állagmegóvó felújítását befejezni. A Torony-együttes állagmegóvó felújításával
összefüggésben továbbá a Kajdócsi Építész Stúdió Kft-vel a tervezői müvezetéssel
kapcsolatos feladatokra 2.600.000,- Ft + ÁFA összegben keretmegállapodás (l 0.000,Ft/mérnökóra tételes elszámolás alapján), illetve a 3E International Kft-vel a müszaki
ellenőri feladatokra 8.750.000,- Ft+ ÁFA összegben szerződés került aláírásra.
1.7.Az Alapszerzödés, illetve az l. számú Kiegészítés értelmében a BVV Zrt. a Tornyok
felújításával kapcsolatos tizetéseket kizárólag az 1.4. pontban részletezett Fővárosi
Közgyülési Határozatok (a továbbiakban együttesen: Releváns Közgyűlési Határozatok)
alapján teljesíti, így a BVV Zrt. jelenleg kizárólag a BFÖ által rendelkezésre bocsátott
forrásokból teljesíthet lizctéseket a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó Construm
Kft., továbbá a Kajdócsi Építész Stúdió Ktl. és a 3 E International Kft. részére.
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1.8.A BVV Zrt. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao. tv.) 7.§ (l) J) pontja alapján 2008-ban az üzleti eredmény terhére
186.800.000,- Ft összegben, míg 2009-ben az üzleti eredmény terhére 160.000.000,- Ft
összegben képzett fejlesztési tartalékot, összesen 346.800.000,- Ft összegben (a
továbbiakban együttesen: Fejlesztési Tartalék).
1.9.A BVV Zrt. a Fejlesztési Tartalékot a Fejlesztési Területen található 47-cs számú épület
fejlesztésére, felújítására kívánta felhasználni, mely beruházás közeli jövőben való
megindulása azonban a BVV Zrt-n kívülálló okok miatt (terület kármentesítésének
megfelelő
köztekedési
infrastruktúra
kiépítésének
elmaradása,
késedelme,
településrendezési szerződés késedelmes elfogadása és aláírása) nem valószínü.
1.10. A 2008-ban képzett fejlesztési tartalék felhasználásáról a BVV Zrt-nek 2014.
december 31-ig kell gondoskodnia, a 2009-ben képzett fejlesztési tartalékról pedig (a Tao
tv. módosulása miatt) 2013. december 31-ig, ellenkezö esetben az így képzett Fejlesztési
Tartalék után a BVV Zrt. részére jelentös utólagos adóJizetési kötelezettség merül fel.
l.ll. A Tornvok felúíításának pénzügyi fedezete tekintetében forrásrendezésre (a
továbbiakban: Forrásrendezés J került sor a .. ...120 13. ( ..... ).számú Fövárosi Közgyűlési
Határozat alapján, melynek értelmében a BVV Zrt. a Tornyok felújítására a Releváns
Közgytílési Határozatoktól eltérö módon, kizárólag a BVV Zrt. saját tökéje (mely
magában foglalja a BVV Zrt. alaptökéjét, eredménytartalékát és a lekötött tartalék
mérlegsoron sz.ereplö Fejlesztési Tartalékot) (a továbbiakban: Saját Tőke) terhére
_ _jogosulL ...

A ..... /2013. ( ..... ) számú

Fővárosi Közgyűlési

Határozat pontos szövege:

2. A jelen 2. szám ú Kiegészítés cél,jn
2.l.A Felek rögzítik, hogy a BVV Zrt. müködésével és linanszírozásával kapcsolatosan új
eljárásrend és szerzödéses rendszer kialakítása van folyamatban, mely átfogóan rcndezné
ajövöre tekintettel is a BVV Zrt. feladatait, viszonyát a BFÖ-vel, a működésének kereteit
és korlátait, valamint a Fejlesztési Területen végrehajtott beruházások rendjét. A jelen 2.
számú Kiegészítés kizárólag ezen új szerzödéses rendszer hatályba lépéséig hivatott a
Tornyok felújításának pénzügyi kereteit rendezni.
2.2.A .... ./2013. ( ..... ) számú Fövárosi Közgyűlési Határozat alapján a Forrásrendezés
értelmében a BFÖ a Tornyok felújítására a Releváns Közgyűlési Határozatok által
rendelkezésre bocsátott pénzügyi fedezetet elvonja, azzal, hogy a BVV Zrt. a Saját Tökéje
terhére köteles a Tornyok felújításával kapcsolatosan befogadott, a közbeszerzési
eljárásban nyertes vállalkozó Con~trum Kft., valamint a Kajdócsi Építész Stúdió Kft. és a
3E International Kft. vállalkozói számlái tekintetében kifizetéseket teljesíteni, mely
kifizetések a BVV Zrt. részéről "idegen eszközön történö beruházásnak" minösülnek. A
beruházásnak
köszönhetöen
a
műemléki
védettségü
Tornyok
élettartama
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meghosszabbodik és a korábbi ipari funkciót felválthatja egy kulturális célú és egyéb
rendezvények, események lebonyolítását megcélzó hasznosítás. A Saját Töke
felhasználása során a BVV Zrt. köteles elsödlegescn a 2013. december 31. napjáig
felhasználandó, 2009-ben képzett Fejlesztési Tartalék terhére kiíizetéseket teljesíteni a
még 2013 évben befogadott, a Tornyok felújításával kapcsolatos számlák tekintetében.
2.3.Felek rögzítik, hogy az l. szám ú Kiegészítés 2.2. pontjában meghatározott számlázási
rend, tekintettel arra, hogy a Tornyok felújítására nem a BFÖ által rendelkezésre bocsátott
forrásból kerül sor, a továbbiakban a Tornyok felújítása kapcsán nem kerül alkalmazásra.
A Saját Töke terhére eszközölt, idegen eszközön végzett beruházások elszámolásának
módját a BVV Zrt. és a BFÖ szükség esetén külön megállapodásban rendezi.

3. Az

Alapszerződés

kiegészítése és módosítása

3. l. A fenti 2. pontban leírtak értelmében a Felek az Alapszerzödés 1. szám ú Kiegészítésével
beiktatott 4.3. (k) pontját az alábbi új 4.3. (k) ponttal helyettesítik (a szövegszerü
módosítások félkövér betükkel jelölve):

"4.3. (k) A Budapesti Zrt. [BVV Zrt.} jogosult a fejlesztési területen található víz- és
kátránytornyok szükséges állagmegóvó felújítása elvégzése érdekében a saját nevében
közbeszerzési eljárást lefólytatni, a közbeszerzési eljárás fedezeteként a Budapesti Z rt. saját
tőkéjéből (alaptőke, eredménytartalék és a Budapesti Zrt. által 2008. és 2009. évben képzett,
összesen 346.800.000,- Ft összegű a Budapest Zrt. mérlegében lekötött tartalék soron
szerep/ő fejlesztési tartalék) legfeljeb/J 950 millió fórin/ot felhasználni és a közheszerzési
- el}Círá.l~- íiyel-reséveTa .11ijátne1'ében a felűjitás-eE'égzésenet:\ziik\'éges· váltal komsi szerziidéstmegkötni. A Budapesti Z rt. elsöd/egesen a fejlesztési tartaléka terhére jogosult és köteles a
kö;,bes;,erzési eljárásban nJ!-ertes ___vóllalkozó, a Construm Kjt., továbbá a tervezői
művezetésse/ megbízott Kajdócsi Építész Stúdió lift. és a műszakT(!Ilei,-1/ritevekenységek
ellátásával megbízott JE International Kft. részére fizetéseket teljesíteni, ezen belül is
elsődlegesen a fejlesztési tartalékából a 2009. évben képzett 160. OOO. OOO,- Ft összeg terhére,
melynek jelhasználására a Budapesti Zrt. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény alapján 2013. december 31. napjáig köteles.
A Budapesti Zrt. tudomásul veszi, hogy mind a közbeszerzési eljárás eredményér6l, mind
pedig a felújítás eMrehaladásáról a Filvárosi Önkormányzatot köteles fólyamatosan
tájékoztatni. "

4. Vegyes és záró rendelkezések
4. l .A jelen 2. szám ú Kiegészítés és az Alapszerzödés, illetve az l. szám ú Kiegészítés közölti
eltérés es etén a jelen 2. szám ú Kiegészítés rendelkezései az irányadók.
4.2.Felek az Alapszcrzödést, illetve annak l. szám ú Kiegészítéssel végrehajtott módosításait a
jelen 2. számú Kiegészítésben foglaltakon túlmenöen nem kívánják módosítani,
kiegészíteni.
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Felek a jelen 2. számú Kiegészítést átolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal
mindenben egyező t, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2013 ................ hónap ... nap

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Va1"ryonkezelií
Zártkörűen Működií Részvénytársaság

Tar!ós lstvún föpolgánncstcr megbízilsából
dr. Szcncczcy Balázs föpolgánnestcr-helyettes

Képviseli: Süle László Igazgatósági tag

Láttam: 2013.

. .... hónap ... nap
Pöjegyzö megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit
aUegyzö_

Pénzügyi
2013.
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ellcn.~egylés.t.Y_égezte:

.. ........ hónap .... nap

