
 

 

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 
 

 

K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 19-én 16.30 

órakor tartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

863/2016.(09.19.) Sz. PKB határozat 

- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő bonyolítói szerződésről – 

kéményszakaszok II. ütemének felújítása tárgyában - 

 

1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. 

kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között 2015. május 1. 

napjától hatályos megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) 6.4. pontja 

alapján az alábbi lényeges feltételek mellett szerződést köt: 

 

1.1) Tárgya: A jelen előterjesztés mellékletét képező listán szereplő önkormányzati 

ingatlanokhoz tartozó kéményjáratok listában megjelölt folyóméter hosszúságban 

történő bélelési munkálatainak lebonyolítása legfeljebb bruttó 28.000.000.-Ft 

keretösszegben. 

 

1.2.) Az ERVA Nonprofit Zrt. az 1.1.) pontban meghatározott munkálattal kapcsolatban 

különösen, de nem kizárólagosan az alábbi feladatokat látja el: 

- a munkálatok pontos műszaki tartalmának elkészítése; 

- a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges eljárások   

(közbeszerzés, beszerzés) ajánlatkérőként történő lefolytatása;  

- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként történő megkötése; 

- a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a munkálatok végzése – során a műszaki 

ellenőri feladatok ellátásáról történő gondoskodás;  

- az Önkormányzat érdekében és képviseletében közreműködés a szükséges hatósági 

eljárás(ok)ban; 

- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi 

eljárásának lebonyolítása;  

- az Önkormányzat képviseletében eljárás a jótállási illetve szavatossági idő alatt 

szükség esetén az utó-felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági 

igényérvényesítés érdekében; 

- az Önkormányzat érdekében és képviseletében – előre nem látható körülmények 

esetén az Önkormányzattal előzetesen egyeztetetten – minden szükséges intézkedés 

megtétele a munkálatok sikeres teljesítése érdekében. 

 

1.3.) Az ERVA Nonprofit Zrt. a Megbízási szerződés 13.5.1. pontja szerint a 

munkálatokkal felmerült igazolt költségeinek – ideértve a műszaki ellenőrzés díját is - 

megtérítésén felül megbízási díjra nem jogosult. 

Az ERVA Nonprofit Zrt. jogosult az elvégzett munkákról legfeljebb 3 db részszámlát és 

egy db végszámlát jogosult kiállítani. 

 



K I V O N A T                                                                                                                                                         

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete   

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 19-én 16.30 órakor tartott rendkívüli zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Az Önkormányzat az ERVA Nonprofit Zrt. által az igazoltan teljesített 

munkákról/munkarészekről kiállított, rész- és végszámlákat azok kézhezvételét követő 

harminc (30) napon belül egyenlíti ki. 

Az ERVA Nonprofit Zrt. az egyes felújítási munkák kapcsán legfeljebb a bruttó 

keretösszeg 30 %-ának megfelelő előlegre jogosult. 

 

1.4.) Teljesítési határidő: 2017. február 28.  

 

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit 

Zrt. között a jelen határozat szerint kötendő szerződés aláírására. 

 

3.) A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a 

szükséges fedezet rendelkezésre állásáról gondoskodjék. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 15 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Csomor Sándor – vezérigazgató – ERVA Nonprofit Zrt. 

 

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadta. 

 

Kmf. 

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 20. 

 

                                 Benedek Zsolt sk. 

                                           a bizottság elnöke 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

   Joó Mária 

jegyzőkönyvvezető  

 


