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1. E LŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi év során az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány megmutatta, mennyire fontos a megfelelő higiéniai körülmények
biztosítása Budapest I. kerületében, így a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) ebben az évben is biztosítani kívánja az átlagosnál magasabb színvonalú koncentrált
takarítási szolgáltatást Budapest I. kerület közigazgatási területén az ún. faltól- falig történő takarítás
keretén belül, az alábbi elemekre kiterjedően:
a)

A gyalogos járófelületek (járdák, lépcsők) magasnyomású gőzborotvás felülettisztítása,
szükség esetén kézi takarítás;

b)

Speciális célgéppel, ún. önfelszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés
felszedése, a megtisztított útfelület mosó-locsolóval történő felmosása;

c)

Illegálisan

kihelyezett

plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása

épületekről

és

építményekről;
d)

Falfirkák (graffitik) eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású gőzborotvás
felülettisztítással;

e)

Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedő seprése és gépi mosása;

f)

Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése.

Az Önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le, mely beszerzési eljrás során megállapítást nyert,
hogy a szolgáltatás tárgya olyan speciális szakértelmet és infrastruktúrát igényel, mellyel egyetlen
alkalmas beszállítóként kizárólag az FKF Zrt. jogutódja, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezik, amely a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2.§-a alapján a fővárosban a köztisztasági közszolgáltatási feladatok, valamint
a

Budapest Főváros Önkormányzata

Közgyűlésének a

Budapest főváros területén végzett

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján a
fővárosban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért felelős.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletben
az üzemeltetési céltartalékok között a 6. soron az „FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra" bruttó
18 000 000 Ft összegű előirányzat terhére a beszerzési eljárás tárgyaként meghatározott szolgáltatás
költsége rendelkezésre áll.
A szolgáltatás igénybevételére az előirányzatból bruttó 10 000 000 Ft keretösszeget javaslunk
megállapítani az alábbaik szerint:
-

A melléklet szerinti Vállalkozási keretszerződésben foglalt vállalkozási díj: bruttó 7 700 000 Ft
összegben;

-

A takarítással érintett szakaszokon a takarítást megelőzően lakossági felhívás ellenére parkoló
autók elszállítása: bruttó 2 000 000 Ft összegben;

-

egyéb költségek: bruttó 300 000 Ft összegben.

A sürgősség indoka, hogy a járványügyi korlátozások megszűnésével, a turistazezon közeledtélvel az
egyre növekvő látogatói létszám miatt a szolgáltatás mielőbbi megrendelése szükséges. A szolgáltatási
igénybevételéhez szükséges - Budapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, de fővárosi
tulajdonban lévő területek esetén szükséges tulajdonosi hozzájárulás, valamint az érintett területekre
vonatkozó forgalomtechnikai hozzájárulások beszerzése is időt vesz igénybe.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése a alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására!

2. D ÖNTÉSI

JAVASLAT

I.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (..........) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás igénybevételére bruttó 10 millió forint keretösszeg biztosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I. kerület
közigazgatási területén koncentrált, ún. faltól-falig törénő takarítási szolgáltatás igénybevételére bruttó
10 millió forint összeget biztosít Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletben az üzemeltetési céltartalékok között a 6.
soron „FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra" bruttó 18 000 000 Ft összegű előirányzat terhére
az alábbiak szerint:
-

A jelen határozat melléklete szerint a BKM Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő
vállalkozási keretszerződésben foglalt vállalkozási díj: bruttó 7 700 000 Ft összegben

-

A takarítással érintett szakaszokon a takarítást megelőzően lakossági felhívás ellenére parkoló
autók elszállítása: bruttó 2 000 000 Ft összegben

-

laksosság tájékoztatása, kommunikációs költségek: bruttó 300 000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

II.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (..........) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület közigazgatási területén lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási
szolgáltatás

tárgyában

a

BKM

Budapesti

Közművek

Nonprofit

Zártkörűen

Működő

Részvénytársasággal vállalkozási keretszerződés megkötéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BKM Budapesti
Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest I. kerület közigazgatási
területén

lévő közterületeket érintő koncentrált takarítási szolgáltatás tárgyában vállalkozási

keretszerződést köt és ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási
keretszerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal megkösse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. május „ „

3. A Z

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE (I)

1. melléklet: Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keret szerződés
szerződés száma:
amely létrejött
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
egyrészről a
Székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Levelezési cím:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám:
1 5735643-2-41
törzskönyvi azonosító:
735649
államháztartási egyedi azonosító
(ÁHTI):
745202
Bankszámlaszám:
Képviseli:

12010154 - 00379543 - 00100000
Váradiné Naszályi Márta polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő vagy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat),
másrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Adószám:
10941362-2-44
Cégjegyzékszám:
01-10-042582
Bankszámlaszám:
10102093-05086903-00000007
Képviseli:
Balog Róbert üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató
Hidegné Fehér Krisztina gazdasági igazgató
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
- a továbbiakban együttesen Felek - között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Előzmények
Az állampolgárok egészségének megóvása, a megelőzés és a megfelelő higiéniai körülmények
biztosítása érdekében Budapest I. kerülete közterületeinek a szokásos, általában elvárt mértékűnél
magasabb szintű tisztántartását tartja szükségesnek. Mindezt Megrendelő pluszszolgáltatásként, ún.
koncentrált takarítási szolgáltatás igénybevételével kíván megvalósítani.
Budapest Főváros Önkormányzata a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.I.) Főv. Kgy. rendelet
2.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosban a köztisztasági feladatokról a Fővárosi
Önkormányzat az általa e feladat ellátásával megbízott gazdasági társasága útján gondoskodik. Az
említett közszolgáltatást ...... szerződés alapján Vállalkozó kizárólagos joggal végzi, melyre tekintettel
Felek jelen keretszerződést kötik.
Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen keretszerződés megkötését a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő testülete ..... /2022. (....) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
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U

A keretszerződés tárgya

Jelen keretszerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig
szolgáltatások elvégzését jelen szerződés 3. pontjában megjelölt területeken.

elvállalja

az

alábbi

1.1. „Faltól-falig" takarítási szolgáltatás
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére egyedi közterület tisztántartási szolgáltatást nyújt az
alábbiakban részletezettek szerint, s azt Megrendelő a jelen keretszerződésben szabályozott feltételek
szerint veszi igénybe.
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére koncentrált takarítási szolgáltatást („faltól-falig történő
takarítás") nyújt a 3. pontban felsorolt helyszíneken és alkalmak szerint. A koncentrált takarítási
szolgáltatás („faltól-falig történő takarítás") az alábbi elemeket tartalmazza:
a.) A gyalogos járófelületek (járdák, lépcsők) magasnyomású gőzborotvás felülettisztítása, szükség
esetén kézi takarítás.
b.) Speciális célgéppel, ún. önfelszedővel a járdáról az úttestre kerülő szennyeződés felszedése, a
megtisztított útfelület mosó-locsolóval felmosása.
c.) Illegálisan kihelyezett plakátok (vadplakát), falragaszok eltávolítása épületekről és
építményekről.
d.) Falfirkák (graffiti) eltávolítása épületekről és építményekről magasnyomású gőzborotvás
felülettisztítással.
e.) Burkolt közutak szegélytől-szegélyig történő önfelszedő seprése és gépi mosása.
f.) Hulladékgyűjtő edények tisztítása, fertőtlenítése.
2)

A keretszerződés hatálya, teljesítési ideje

Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai
kezelői hozzájárulás, valamint a nem Megrendelő tulajdonában lévő helyszínekre szükséges
tulajdonosi hozzájárulás(ok) rendelkezésre állását követő napon lép hatályba (felfüggesztő feltétel),
melyről Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót.
Felek jelen keretszerződést 2022. szeptember 30-ig tartó határozott időre kötik.

3.)

A teljesítés helye

„Faltól-falig" szolgáltatás helyszíne és alkalmak száma
Helyszín
Fő utca (960 m)
Batthyány utca (802 m)
Hunyadi János út (1,04 km)
Attila út (1,16 km)
Logodi utca (1,04 km)
Mészáros utca - Zsolt utca (Győző utca és Hegyalja út között) (867 m)
Úri utca (847 m)
Krisztina körút (Déli pályaudvar - Alagút utca között a Mikó utcáig) (919 m)
Szabó Ilonka utca (794 m)

Alkalom
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

Toldy Ferenc utca (1,01 km)
Csónak utca (134 m)
Tigris utca (839 m)
Naphegy utca (859 m)
Lovas út (1,03 km)
Váralja utca (605 m)

1
1
1
1
1
1

Felek a teljesítési helyek részletes helyszínrajzát 2. számú mellékletként jelen keretszerződéshez
csatolják.

4)

A teljesítés módja

4.1. A teljesítés általános, valamennyi szolgáltatásra alkalmazandó szabályai
4.1.1. Vállalkozó az 1. pontban részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő által elfogadott
Megrendelés-visszaigazolás alapján végzi. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szolgáltatásra irányuló
igényét Vállalkozó részére írásban jelenti be, az igényelt szolgáltatás tárgya, helyszíne, igényelt
időpontja megjelölésével. A megrendelés mintája (a továbbiakban: Megrendelő adatlap) jelen
keretszerződés 1. számú melléklete. Vállalkozó képviselője a megrendelői igénybejelentést követően a
megrendelést - Megrendelővel való egyeztetést követően - írásban visszaigazolja. Felek rögzítik, hogy
amennyiben a megrendelésben szereplő időpontban a várható időjárás-előrejelzés vagy az érintett
közterületen munkavégzés-, illetve rendezvény miatt a szolgáltatást nem tudja teljesíteni, a későbbi
teljesítés időpontjáról haladéktalanul egyeztetnek.
4.1.2. Felek rögzítik, hogy a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 248/2021.
(XII.16.) önk. határozatban foglaltakra tekintettel 2022. augusztus 8. és 2022. augusztus 19. napja
közötti időtartamban jelen keretszerződés alapján munkavégzésre nem kerül sor.
4.1.2. Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni a helyszíneket Vállalkozó részre,
köteles minden ehhez szükséges előkészítő intézkedést megtenni.
4.1.3. Megrendelő együttműködése során fokozott figyelmet köteles fordítani az e pontban foglalt
rendelkezések betartására. Amennyiben Vállalkozó teljesítését a helyszínen parkoló gépjárművek
akadályozzák, Vállalkozó a munkát ez esetben is teljesíti a lehetőségekhez képest, Megrendelő nem
jogosult a teljesítés igazolását ez okból megtagadni.
4.1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által igényelt szolgáltatásokat legjobb
tudása és szakmai felkészültsége alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően és határidőben teljesíti.
Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért.
4.1.5. Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen
keretszerződés teljesítését, eredményét érdemben érinti, vagy befolyásolja.
4.1.6. Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a jelen keretszerződés tárgyát képező
munkavégzés során a Megrendelőnek vagy harmadik személynek neki felróhatóan okoz.
4.1.7. Vállalkozó a jelen keretszerződésben foglaltakat személyesen, illetve közreműködővel láthatja el.
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4.1.7. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. A közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.
4.1.8. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja.
4.1.9. A szolgáltatás megrendelése és teljesítése a 3. mellékletben (továbbiakban: Árajánlat) csatolt
ütemterv szerint történik.
5J

Vállalkozói díj

5.1.
Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg (a továbbiakban:
Keretösszeg) bruttó 7.700.000,- Ft, azaz Hétmillió- hétszázezer forint. Felek megállapodnak abban,
hogy Megrendelő a Keretösszeg kimerítésére nem köteles, a Keretösszeg folyamatosan, a
megrendelések alapján kerül felhasználásra. A Keretösszeg felhasználása hiányában Vállalkozó külön
díjazásra nem jogosult.

6.)

Fizetési feltételek

6.1.
Felek az 1.1. pontokban felsorolt szolgáltatások vonatkozásában az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 58 § (1) bekezdése szerinti határozott idejű, naptári hónapra szóló,
utólagos elszámolásban állapodnak meg.
6.2.
Vállalkozó a teljesítést követően a teljesítésről számlát állít ki. Az elszámolás a tényleges
teljesítés alapján, a teljesítés-igazolás alapján történik, az Árajánlatban megadott díjak alapulvételével.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Megrendelő által igazolt teljesítésről nyújthatja be
Vállalkozó a számláját.
6.3.
A teljesítésigazolás kibocsátására Megrendelő részéről Légárné Gulyás Rita Városüzemeltetési
és Beruházási Iroda irodavezető jogosult.
6.4.

A számla postázási címe a Megrendelő székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

6.5.
A kiállított havi számlát Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára a számla kiállításának keltét
követő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni.
6.5. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) 6.155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, érvényesíthet Megrendelővel
szemben.
7J

Felek együttműködése, kapcsolattartás, titoktartás

7.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
7.2.
A Megrendelő által a jelen
kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

keretszerződésre

vonatkozó

kérdésekkel

kapcsolatban
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Újszászi Györgyi

Név:
E-mail:
Telefon:

ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu
061 458 3000, 0620 353 9336

Név:
E-mail:
Telefon:

dr. Vörös Mária (közterületet érintő ügyekben)
voros.maria@budavar.hu
06202649070

7.3.
A Vállalkozó által a jelen keretszerződésre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásra,
valamint kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
E-mail:
Telefon:
7.4.
Felek kapcsolattartóiban történő változás esetén 3 munkanapon belül kötelesek a másik Felet
a 7.2-7.3. pontban feltüntetett kapcsolattartók útján értesíteni, mely nem minősül a keretszerződés
módosításának.
7.5.
Jelen keretszerződés megszüntetésével vagy jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag
tértivevényes, ajánlott levél formájában történhet.
7.6.
Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést és üzenetet elsődlegesen e-mail útján,
másodlagosan írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) továbbítanak a másik fél
részére, kivéve, ha a szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.
8J

Titoktartás

8.1. A keretszerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a
másik fél múlt, jelen vagy jövőbeni fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira,
vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a felek bizalmasnak
minősítenek.
8.2. A szerződő felek a bizalmas információk védelme érdekében kötelesek mindazokat az
intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják a jogellenes hozzáférés, felhasználás, lopás, vagy más
jogosulatlan felhasználás elleni védelmet is.
8.3. Nem jelenti jelen pont megsértését az, ha bármelyik Felet jogszabály vagy bírósági illetve hatósági
határozat kötelezi az információ kiadására.
8.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a keretszerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan
kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
8.5. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a
hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament
és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a
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személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR:
General Data Protection Regulation - általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt
előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a keretszerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és
időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés különös tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre - ill. bírósági eljárás
kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják.
9)

A keretszerződés megszűnése, megszüntetése

9.1. Jelen keretszerződés megszűnik:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén,
közös megegyezéssel,
jelen szerződés szerződésszerű teljesítésével, vagy
bármelyik fél felmondásával,
a határozott idő elteltével.
9.2 Jelen keretszerződést bármelyik Fél felmondhatja indokolás nélkül, a másik Félhez intézett, postai
úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) eljuttatott írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idő
figyelembevételével.
9.3 Megrendelő jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó súlyos
szerződésszegést követ el, így különösen, ha ismételt írásbeli figyelmeztetés ellenére a vonatkozó
jogszabályi előírásokat, a jelen szerződés rendelkezéseit, Megrendelő írásbeli utasításait nem tartja be,
és Megrendelő írásbeli felszólítását követően az ott meghatározott határidőben a jogszabályban, a
jelen szerződés rendelkezésében vagy a Megrendelő írásbeli utasításában foglalt kötelezettségeit nem
teljesíti.
10.)

Vis maior, akadályközlés

10.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem
látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa,
háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények, üzemképességhez kapcsolódó váratlan helyzetek).
10.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a keretszerződés alapján fennálló kötelmeik
teljesítése alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a
keretszerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre,
ám következményeik - melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését - az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak.
10.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses
kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a keretszerződés teljesítésében
akadályozott félnek írásban (e-mail vagy postai úton) tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt
követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként
felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi
időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
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10.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet haladéktalanul
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát
jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
10.5. A fentieken túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126. § szakaszának betartásával
tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről.
11.)

Egyéb rendelkezések

11.1. Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat
ellátásának nyelve a magyar nyelv.
11.2. A Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A
Vállakozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses jogviszony fenntartásának feltétele, hogy a szerződés
hatályosulása alatt folyamatosan átlátható szervezetnek minősüljön.
11.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján,
valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/2021. (VI.14.)
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Megrendelő a www.kozadat.budavar.hu linken
közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket, és az Önkormányzat által a
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője a Beszerzési Szabályzat
megállapításáról szóló mindenkor hatályos EGYÜTTES UTASÍTÁSA alapján lefolytatott beszerzési
eljárások dokumentumait (ajánlati felhívás, árajánlatok, szerződés, teljesítési igazolások).
11.4. Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.5. Jelen keretszerződésben szabályozottakat csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet
módosítani. A szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen.
11.6. Megrendelő képviselője kijelenti, hogy a Megrendelő képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári
jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé.
11.7. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a jelen keretszerződés teljesítése során
felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen
tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik
nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
11.8. Felek jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában
kölcsönösen kizárják jelen keretszerződésből, illetve annak megszegéséből eredően a vezető
tisztségviselőik közvetett és következményes károkért való felelősségét, ide nem értve vezető
tisztségviselőik szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget,
egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségét.
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Jelen keretszerződés 11 pontból áll, amit Felek elolvasták, megértették, majd mint szándékukkal és
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen 3 példányban írták alá, amikből
1 példány a Vállalkozót és 2 példány a Megrendelőt illet meg.

Mellékletek:
1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet:
5. melléklet:
6. melléklet:
7. melléklet:

Megrendelői adatlap minta
Helyszínrajz
Árajánlat
Adatkezelési tájékoztató
Titoktartási nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat
Teljesítési igazolás

Kelt Budapest, 2022.

Balog Róbert
Hidegné Fehér Krisztina
üzleti és ügyfélkapcsolati igazgató
gazdasági igazgató
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozó

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Megrendelő

Jogi szignalizáció:

Kelte: Budapest, 2022.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kelte: Budapest, 2022.
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1.

sz. melléklet

Megrendelői adatlap minta
Közterületi faltól falig takarítás szolgáltatás
Szolgáltató

BKM Nonprofit Zrt.

Szolgáltatás megnevezése

Faltól-falig takarítás

Szolgáltatás nettó egységára

Fizetési mód

szerződés szerint
banki átutalás, a számla keltétől számított 30
napon belül

Megrendelő adatai
Cégnév
Székhely
Számlázási cím
Adószám
Cégjegyzékszám
Bankszámlaszám
Kapcsolattartó név
Kapcsolattartó telefonszám
Kapcsolattartó e-mail cím
Megrendelt szolgáltatás
mennyisége* , időpontja
*amennyiben előzetesen meg
tudja határozni
Szolgáltatási terület (utca, park,
stb.) megnevezése

Jelen megrendelés aláírásával/megküldésével elfogadom és megrendelem a BKM Nonprofit Zrt.
által a faltól-falig mosás szolgáltatásra adott ajánlatában meghatározott feltételeket.

Kelt:

aláírás

2. sz. melléklet
1.

Fő utca

-

egyirányú utca

-

parkolás az utca mindkét oldalán

-

kihelyezendő mobil MT táblák minimum 20 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 210

i

2.

Batthyány - Hattyú utca

-

egyirányú utca

-

parkolás az utca mindkét oldalán

-

kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 20 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 220

y Media Marki

Csik Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
Külgazdasági ás

B e m rk p
Batthyány tér0E

3.

Toldy Ferenc - Donáti utca (ez a csónak)

-

parkolás az utca mindkét oldalán

-

kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 16 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 210

3-Autóbérlés
Csa/ogány g.

Hattyúház

Csalogány u.

Fő u.

Au'ókölcsönző

Hattyü

1.02 icfn

u.

Batthyány tér

Bécsi kapi
Hadtörténeti Múzeum

£JC-

Halászbástya
Ruszwurm Cukrászda

Vérmező

Hunyadi János út

-

egyirányú utca

-

BKK útvonal (16-os busz)

-

parkolás az utca mindkét oldalán

-

kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 16 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 160

Hagyományok Háza ^

joq?9 °^'

4.

I &
\

0

03

^ 0 kilomí

5.

Logodi utca

-

egyirányú utca a Mátray és a Tábor utca között

-

parkolás az utca mindkét oldalán

-

kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 16 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 300

^

Toldy Ferenc Gímnáziu
Bécsi kapu tér

Hadtörténeti Múzeum

Maros Kertvendéglö"

^ Mária Magdolna Torony

est XII. Kerületi
dőrkapitányság

Németország
^Nagykövetsége
Hilton Budapest^

CIB Bank

Vérmező

The House of Houdiní
Mercure Budapest
Castle Hill
SPAR market^

CMC Deli Klinika ^

Stand25 Bisztró
Déryné U

Shell Budapest©

6.

Attila út

-

BKK útvonal

-

parkolás az utca mindkét oldalán

-

kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 22 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 400

srmezo

x

9

Q*
C.

Labyrinth of Buda Castle
TINAVÁROS

Széchenyi Lánchíd

Déryné O

Budavári Palota

Várkert Bazár

Férr

7.
-

Tigris - Naphegy utca
egyirányú utca a Naphegy és az Ág utca között

-

parkolás az utca mindkét oldalán

-

kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 18 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 180

Déryné

rágós
ncgyógyászati.
Alkotás u.

%

Testnevelési
Egyetem

9

9
9
yr

o

9

8.

Aladár - Zsolt - Mészáros utca házak előtti része

-

Mészáros utca egyirányú

-

parkolás az utca mindkét oldalán, kivétel a Mészáros utca, ott csak bal oldalon lehet megállni

-

kihelyezendő mobil MT táblák: minimum 20 db

-

parkoló helyek száma megközelítőleg: 230

Naphegy Optika Kft.
www.naphegyoptika.hu

Naphegy tér

Budavi
Önkormányzat Spor

Testnevelési Egyetem Dr.
Koltai Jenó Sportközpont

Riso Restaurant
& Terrace

Bécsi
Toldy Ferer
Bécsi kapu tér
Hadtörténeti Múzeum

Koller Galéria &
Fine Art Dealers

mg Muoi Phó
Hess
András tér

Ruszwurm Cukrászda

Sziklakórház
Atombunker Múzeum
Vérmező

TimHouse of Ho

Lovas út

Bécsi kapu ^
Toldy Ferenc Gimnázium
Hadtörténeti Múzeum

2-CB
c

Bécsi kapu tér
Koller Galéria &
Fine Art Dealers
Mária Magdolna Torony
Átmenetileg zárva

Hagyományok

Hess
András tér

Halászbástya
BGSZC Hunfalvy János Q
Két Tanítási Nyelvű... T

Vérmező

Szabó Imre Hair
& Beauty Bud

Úri utca

Szent Gellért
Katolikus Általános...
oi An vietnámi étterem.-®
s rendezvényterem
\,

vii^i

Hunyadi Court

Budapest I. Kerületi Petőfi
Sándor Gimnázium

Erzsébet

Horváth Kert

Q
0 Tabán Art Mozj

üav auKciosnaz
W és Záloghitel Zrt
Zálogház

Pontosvessző Kkt
Ruházati bolt

Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara

Dózsa
György tér
Bar-West
Hungary Kft FA

MTI Magyar Távirati
Iroda Nonprofit Zrt
Tabáni
Tájéko;
Naphegy Optika

Naphegy tér

Tabáni Tenisz Ce
Human Audio Kft

Príma - Naphegy
csemege

Tabán

Irodaház

Arzén

Budavári \.
Önkormányzat Sport.,.

BudaBeat Recording
and Mastering Studio...

Oxygen Wellness.
Naphegy

o.
Budapesti Tigris
utcai Bölcsödé

Self ridge Prprlurtinnc: Kft
ingatlan.com Zrt

Naphegy utca

Távolságmérés

Villám M

Sziklakórház
Aíombunker Múzeum
Vérmező

The Hous

Parkolóház Budapest
- BOE Parking-

Szabó Imre Hairl
'SfcBeauty Buda

\X

CMC Déli Klinika^

Krisztina tér

á

2

Szilágyi Erzsébet

Q

nimnáTium ▼

Krisztina krt (Déli pályaudvar Alagút utca között két oldalt a Mikó utcáig)

íműiij

r\av(oi

umciciii

'ruJ'/v

VElvitel • Kiszállítás

Rumini Játszótér

OTP Bar
Riso Restaurant
& Terrace
Elvitel * Kiszállítás

Európa üget

Anjou bástya

Babits Mihály sétány

Bécsi kapu
Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára
Ferenc Gimr

li Múzeum
neti múzeum
gi barakkban

Kapisztrán tér

Első bástya ^

Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium ..

^

Pierrot Café & Restaurant
A Mária Magdolna Torony Elvitel
• ▼ Átmenetileg zárva
4mínutes cafe
Elvitel

%

Telefonja Múzeum

Bellevue Budapest B&B ^
Koller Galéria &
Fine Art Dealers
Művészeti kiállítások
és vásárok helye
Mansfeíd Peter Mem
Hess
András tér

li séták

í-Ill
Szentháromság tér

ttila Csemege
Mars Mission Game

Szabó Ilonka utca

Halászbástya
Tornyos erőd és
kilátás a városra
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IKTATOSZAM:

TÁRGY:

BKM044/7460-3/2022

Indikatív árajánlat kerületi általános
köztisztaság-javító programra

CÍMZETT: Budavári Önkormányzat

ÜGYINTÉZŐ: Váczi Péter

Újszászi Györgyi részére
E-MAIL: ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu

Tisztelt Újszászi Györgyi Urhölgy!

Hivatkozással árajánlatkérő levelükre Társaságunk az alábbi ajánlatot adja „kerületi általános,
köztisztaság-javító programra” tárgyú - nem közszolgáltatás keretén belül történő - szolgáltatásra vonatkozóan.

FALTÓL-FALIG TAKARÍTÁS

A BKM Nonprofit Zrt. szolgáltatása a kerületi önkormányzatok részére a „faltól-falig” takarítás. Ezen program
keretében a kerületi önkormányzat által kijelölésre kerülő 800-1000 méter hosszúságú útszakaszon a következő
munkálatok kerülnek elvégzésre:
-

magasnyomású mosóberendezéssel a járda letisztításra kerül

-

speciális célgéppel, ún. önfelszedővel felporszívózzuk a járdáról az úttestre kerülő szennyeződést,

-

a megtisztított útfelületet speciális célgéppel, ún. mosó-locsolóval felmossuk,

-

kiürítésre kerülnek az utcán elhelyezett zöld színű közterületi hulladékgyűjtő edények,

-

tiszta és fertőtlenített hulladékgyűjtő edények kerülnek visszahelyezésre.

A „faltól-falig” takarítás során a cél az, hogy a lehető legalaposabb módon kerüljön kitakarításra a kerületi
önkormányzat által kijelölt Fővárosi Önkormányzat által fenntartott utca vagy útszakasz. Ezen munkálatok
megközelítőleg 5-6 órát vesznek igénybe. A faltól-falig takarítás túlmutat a BKM Nonprofit Zrt-n, tekintettel arra,
hogy bevonásra kerülnek az önkormányzati és a főváros más közszolgáltató szervei.
A bejárást követően, de még a munkálatok megkezdését megelőzően 48 órával a Fővárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatósága és a kerületi közterület-felügyelet kordonnal elkeríti a kijelölt területet, elhelyezi az adott
útszakaszra a megállást tiltó ideiglenes közlekedési táblákat, hogy az utca, útszakasz várakozó gépjárművektől
mentes legyen, tekintettel arra, hogy a „faltól-falig” takarítás sikerének alapfeltétele az üres utca. Ezzel
párhuzamosan az önkormányzat értesíti az utcában élőket is.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a járdatakarítás az ingatlan tulajdonosának/használójának, illetve a
társasháznak a feladata. Azonban a vállalkozási szerződés keretében a BKM Nonprofit Zrt. elvégzi ezen területek
takarítását is.
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MUNKATERÜLET

§§
FŐ UTCA (960 m)
BATTHYÁNY UTCA (802 m)
HUNYADI JÁNOS ÚT (1,04 km)
ATTILA ÚT (1,16 km)
LOGODI UTCA (1,04 km)
MÉSZÁROS U.-ZSOLT U.-ALADÁR U. HÁZAK ELŐTTI RÉSZE (951 m)
ÚRI UTCA (847 m)
KRISZTINA KÖRÚT (DÉLI PU. - ALAGÚT U. KÖZÖTT KÉT OLDALT A MIKÓ UTCÁIG) (919 m)
SZABÓ ILONKA UTCA (794 m)
TOLDY FERENC UTCA (1;01 km)
CSÓNAK UTCA (134 m)
TIGRIS UTCA (839 m)
NAPHEGY UTCA (859 m)
LOVAS ÚT (1,03 km)
VÁRALJA UTCA (605 m)__________________
Munkafolyamat

Összesen

Egységár

Vadplakát eltávolítása

szükség szerint

Magasnyomású gőzborotvás felülettisztítás

29.440,- Ft + ÁFA / üzemóra

Kézi takarítás

3.190,- Ft + ÁFA / munkaóra

1.339.800,-Ft •+ÁFA

Önfelszedős seprés:

37.370,- Ft + ÁFA / üzemóra

1.121.100,-Ft+■ ÁFA

Gépi locsolás/mosás:

37.370,- Ft+• ÁFA/üzemóra

1.121.100,- Ft + ÁFA

Hulladékgyűjtő edények cseréje:

2.472.960,-Ft-+ÁFA

szükség szerint

[Mindösszesen:

6.054.960,- Ft + ÁFA|

A fenti egységárak 2022. május 15. - 2022. szeptember 30. közötti időpontokra érvényesek. Az „Összesen"
oszlopban adott értékek becsült mennyiségek alapján készültek, irányadóak, nem a tényleges mennyiség pontos
ismeretében meghatározott összegek.
A Fővárosi fenntartású munkaterületek esetében a vadplakát eltávolítása, az önfelszedő seprés, a gépi
locsolás/mosás,

illetve

fenntartástól

függetlenül

a

hulladékgyűjtő

edények

cseréje

díjmentes,

a

48/1994.(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet alapján.

Fenti becsült érték keretösszeg, ezen belül történik a kijelölt terület méretének és szennyezettségének
függvényében helyszínenként a kézi takarítók számának, illetve az üzemóra/km ráfordítás mértékének, és
költségének meghatározása. Kérjük, hogy helyszínenként a szolgáltatás igénybevételét lehetőség szerint a
munkavégzés időpontja előtt két héttel szíveskedjenek előre jelezni.
A számlázás

alapját a helyszínen

kiállított és a

Megrendelő (vagy annak képviselője) által igazolt

szállítólevelek, teljesítési igazolások képezik.
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Amennyiben az árajánlatunkat elfogadják, úgy az elfogadásról szóló dokumentumot cégszerű aláírással
ellátva, elektronikus vagy postai úton legyenek szívesek visszaküldeni Társaságunk részére, mely az
ajánlatunk elfogadásának egyben a szolgáltatás megrendelésének minősül.

Részvénytársaságunk továbbra is készséggel áll az Önök rendelkezésére!
Tisztelettel:

/I

pénzügyi, üzleti kontrolling osztályvezető
BKM Nonprofit Zrt.
Budapest, 2022. 05. 05.
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Érintett!
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között BDV/............-.... /2022. számon létrejött szerződés alapján
a vállalkozási szerződés teljesítése, a vállalkozási díj utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban
foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk
fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, anyja neve, címe, telefonszáma,
elektronikus levélcím, amennyiben személyes adatnak minősül.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év.
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
7.1.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
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7.2.

7.3.

7.4.

személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa
megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal
módosítsa valamely személyes adatát.
A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a
Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy
a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát,
arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez,
előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az
időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén,
postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet
25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon:+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési Tájékoztató
alapján megismertem.
Budapest,...........................................

Vállalkozó
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Titoktartási Nyilatkozat
Alulírott ........................ (székhely:...................... , adószám:................................. , cégjegyzékszám:
............................... képviseli:....................................), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat
aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Megrendelő időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen
dokumentációból, vagy bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint
üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelem és megőrzöm.
Üzleti titoknak minősül különösen a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi
oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megbízó gazdálkodását
érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira,
általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk,
emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel
bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ,
amit Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra
jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és
egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása
személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton
történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem
és a tudomásomra jutott információkat kizárólag Megrendelővel kötött szerződésben részletezett
feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy
számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy
a Megrendelő érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot
megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult
hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási
kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más
kötelezettséget szeg meg.
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Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint
büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.
Kelt: Budapest, 2022........ „..."
cégszerű aláírás
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Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§-a szerinti megfelelésről

Alulírott ......................... büntetőjogi felelősségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1 a) pontja
szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt..................................szervezet a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek*:
- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet,
a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban

részes állam szabályozott

piacára

bevezetett

nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló
törvény
szerint
meghatározott
tényleges
tulajdonosa
megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról
haladéktalanul értesítem. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve
külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2022
cégszerű aláírás
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7.

sz. melléklet

Teljesítési igazolás.........................ikt. számú szerződéshez
Amely szerződés létrejött
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító: 735649
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 745202
Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
Adószám: 15735643 - 2 - 41
Képviseletében eljár: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban, mint Megrendelő
másrészről
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Cégjegyzékszám: 01 -10-042582
Adószám: 10941362-2-44
Fizetési számlaszáma: 10102093-05086903-00000007
a továbbiakban, mint Vállalkozó
között jött létre.
1. / Vállalkozó kijelenti, hogy a megrendelésben vállalt feladatot elvégezte, a szerződésben
meghatározott teljesítési jelentést és a vállalt munkát és az ahhoz tartozó dokumentációt leadta a
teljesítésigazolónak.
2. / Megrendelő jelen teljesítésigazolás aláírásával egyidejűleg elfogadja Vállalkozó által elvégzett
munkát és annak teljesítését.
3. / Megrendelő elismeri, hogy a megrendelés szerint megállapított díj Vállalkozó részére történő
kiegyenlítésének (átutalásának) nincs akadálya, így annak kifizetését kéri.
4. / A díj összege:............................
5. / Jelen teljesítésigazolás 2 példányban készült, amelynek átvételét
aláírással egyidejűleg elismer.
Kelt: Budapest, 2022 ................. „

Megrendelő és Vállalkozó az

"

Vállalkozó
teljesítésigazoló
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