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A dönté s e lfo gadásáh oz egy szeru szav azaÍtöbbség sziikséges.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testĺilet a 65/20|3. (II.27.) számú határozatźnak 6. pontjában űgy döntött, hogy a
Magdolna Negyed Program III. (a továbbiakban: MNPIII.) megvalósításához kapcsolódó feladatok'ĺa 4
fővel megbizźtsi szerzódést kot a Fiumei és a Dobozi utca közötti területek megújításához kapcsolódó
szociális programra (a továbbiakban: FiDo projekt) és felhatalmazta a Polgáľmesteĺt a megbizźsi
szerződé sek a|áír źsźtr a.

A képviselő-testtileti hatźrozatnak megfelelően a 4 fő szociális munkás szakember, ezen belül egy fő
szakmai koordinátor kiválasztĺása megtörtént. A szakmai koordinátorra| a megbízási szerződés
a|źúrásra került, 3 fővel a szerződéskötés folyamatban van. A team fe|adata különösen: a FiDo pavilon
beľendezési és felszerelési tárgyainak, valamint a kölcsönözheto eszközök listáinak ĺjsszeállítása,
béľ|etes ľendszeľben spoltszeľek ktjlcscjlrzéséllek biztosÍŁłsa, a10-l8 éves fiatalok célcsopoľtja szánlára
nýjtott spoľt, információs és közösségfej|esztő szolgźtltatiások, kapcsolattartás a környéken é|őkkel,
azok foľmális, infoľmális csoportjaiva|, szervezeteivel, intézményekkel, legalább 3 alkalommal FiDo
sportnapok szervezése a környéken é|ók szźtmźtra.

il. A beteľjesztés indoka

A közbeszeľzési eljáľás eredményként kdtött, a FiDo tér rehabilitźrciőja tź!Ígw vállalkozási szerint a
végteljesítési határidő 2014. augusztus 27 . napja, és ezt követően az MNPIII. program keretében ezen
projektelem megkezdődhet. Az előkészítő munka során a FiDo projekt szakmai koordinátora je|ezte,

hogy ennek az MNPIII-on belül is kiemelt jelentőségtĺ, de veszélyeket is Ętő projektnek a sikeľes
elindításához és működtetéséhez nélkülözhetetlen ery multidiszciplinaris szakmai team összeállítása
és a jelenlegi megbizátsi szerződés keretében lévők további 4 fővel történő kiegészítése, akiknek
megbizása heti 20 órában javasolt. A megbízási szerződések kötésére szükséges a Bizottság mielőbbi
döntése.

III. Tényállásĺ adatok

Érzékeny és zárt társadalmi csoportok esetében e|sődleges segítő szakmai szempont, hogy a kifelé
va|ó tĺáľsadalmi nyitás sokszínű, nyitott segítői kapcsolódásban töľténjen. A segítés sokszínűsége a
leendő szakemberek professzionalitása melleff végzettségiik sokrétűségében, szakmai sok feleségében
is meg kell' hogy nyilvánuljon. Ezze| érhető el komplex k<izösség és képességfejlesztés. Továbbá
elősegíti, biza|mi szinten mega|apozza, a társintézmények hasonló végzettségÍi kollégáihoz való
közö,sségi téľen kívtili kapcsolódást.

A FiDo pľojekt esetében 4 megbizási szeľződéssel foglalkoztatott szociális szakember adja és tartja
fent a közösségi tér a|ap, gerinc működését. Feladafuk a napi míĺködés fenntaľtása, szervezése, a tér
életének monitorozása. Emellett segítőnként, egy-egy saját csopoľt vezetőként valló irźnyítźtsa is cél e
szakemberek esetében. A négy szakember végzettségét tekintve a sztikséges képesítések az a|ábbiak,

a r., ł ł:*,*J v^ŤT
Hľ'. ;.l i;'.j.. Ll ĺ i 

n,Ú
/ Ôy-

2014 JÚL 2 t ," 
t

?ilrc



2

amelyek kiegészülnek több éves szakmai és csoportvezetói tapaszta|attal: szociális munkás,
szociá|politikus, szociológus, ryermek és ifi úságsegítő, addiktológiai konzultans.

A projekt sikeres megkezdése és hosszabb távon is eredményes míĺkodése érdekében sztikséges
további 4 megbízása, akik fe|adate||źttźtsukkal kiegészítik a fenti szakmai team tevékenységét.
Funkciójukat tekintve a közösségi tér életének fent taglalt sokszínűségében kulcsszeľeplők,
végzettségüknek, segÍto kompetenciájuknak kösz<jnhetően elősegítik a tér basználóinak komplex
képességfejlesztését. A négy szakember végzettségét tekintve a sziikséges képesítések az a|ábbiak,
amelyek kiegészülnek több éves szakmai és csoportvezetői tapaszta|attal: gyógy-, és
fojlosztőpodagógus, vogy szociĺĺlis asszisztons' vagy kulturális antľopológus' v&gy ľomológus, vary
közösségfej |esztő' vagy pszichológus.

Iv. A döntés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

Fentiek a|apjźn javasoljuk az MNPIII. FiDo pľojekt megvalósításához kapcso|ódó feladatokĺa
megb ízás i szerződés megkötését:

- 20|4.08.01' napjától - 2015.05.30. napjáig, 4 fove|, akiknek feladata az MNPIil ,,T5/| A Fiumei út
és Dobozi utca közötti területek (FiDo) megťljításához kapcso|ódó szociális program'' projekt
megvalósíhása. A megbizottak heti max. 20 őrátban látják el feladataikat' bľuttó diiazásuk 1|7 600
Ftlfő/hő+jźLrulékai.

v. Dtintés célja' pénzĺigyi hatása

Az onkormźnyzat, mint projektgazda eleget teszazuniós forrásból megvalósuló, KMOP-5.I.LĺB-L}-
k-2012-0001 azonosító számű, MNPIII. páůyźz;atban vállalt Támogatĺási Szerződésben foglalt
kötelezettségeinek.

A 4 fő megbizźsi díjának foľrása: a Képviselő-testiilet a 65/2013. (II.27.) szźlmű hatźrozatának 6.a)
pontjában úgy döntött, hogy az MNPIII projekt megvalósíĺásához kapcsolódó feladatokra 2014.0l.0l.
napjától _ 2015 . május 30-ig ( 17 hónap) 4 fóve| megbizási szerződést köt a Fiumei út és Dobozi utca
közötti tertiletek megujításához (FiDo) kapcsolódó szociális progÍamra' mely feladatok ellátásáľa
összesen 23.30 1.000 Ft került biztosít.ĺásra.

Uryanakkor a négy fő köZül a szakmai koordinátorra| f0I4. június 15. napjától 2015. május 30-ig
(l 1,5 hónap) keriilt sor a szetződés megkötésére, a további három főve|20|4. augusztus l-jétől 2015.
május 30-ig (l0 hónap). Tekintettel ezen időpontokra a 4 főve| kötendő megbízási szerződések
fedezete teljes egészében az MNPIII. pźůyźuati tźlmogatás, a finanszírozźsi foľĺlźs az orkormányzat
20|4. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím kiadási e|őirányzatźtn a ,,FiDo-hoz
kapcsolódó ifiúsági szociális munka'' ,,saját teljesítés'' soron rendelkezésre źů|, összesen bruttó
4.704.000 Ftmegbízásidíj(4főbruttómegbízásidĺi*10hónap)ésösszesen |.|43.072 Ftjárulék(4
főt 10 hónap) összegben.

VI. Jogszabályi kłiľnyezet

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabáiyzatźró| sző|ő f5l20|3. (v.27.)
önkormrányzati rendelet 4. melléklet 1.1.3. pontja a|apján aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt közbeszerzési ügyekben az e|járźs megindításáról, eredmény megźilapitásáról, beszerzési
ügyekben aZ eredmény megá||apitásźrő|, bĺármely önkoľmányzati szerzodés megkötéséről,
módosításáról, megsziintetéséről, ide nem értve a polgáľmesteri és a kizárólagos képviselő-testületi
hatásk<jrt, mely alapján a Bizottság döntését meghozza.

Kéremaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.
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Hatáłrozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Neryed Proglam III.'' (azonosító szám: KMOP-S.1.I/B-12-
k-2012-0001) ,Á Fiumei út és Dobozi utca közötti terüIetek FiDo megújítäsźthoz kapcsolódó
szociáĺis progľam'' projekt megvalósít.ásához kapcsolódó feladatokra 4 ffivel megbízasi
szerződést köt 2014.08.01. napjától 2015.05.30. napjáig, a Fiumei út és Dobozi utca közötti
területek megújításahoz (FiDo) kapcsolódó szociális program megvalósítĺásatárgyźlban, heti max.
20 őtátban, bľuttó 117.600 Ftlfő/hő dijazás el|enében.

Felęlős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 01.

2. ahatÍrozat 1. pontja a|apján felkéri a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megbíztsi
szerződé sek a|áir ásźr a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. augusztus l.

A döntés végrehajtásźń végzó szewezeti egység: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ, Polgármesteri Kabinet
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára
(megfelelő a|źthűzandő!): nem indokolt hiľdetőtáblán honlaoon 
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MEGBizÁsI sZERZoDEs

amely létrejött egyrészÍő1.

Budapest Főváľos VIII. kerůilet Jĺízsefváľosi onkoľm ányzat
székhely: l082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester
adószám: | 57 3 57 | 5 -2-42
törzsszím: 7357|5
bankszámlaszám: 1 4 1 00000- 1 02 l 3 949-60000009
statisztikai szźm: I 57 3 57 I 5 -841 I -321 -0 |

mint megb í ző (a tov źtbbiakban : llfldegbízó),

másrészről

név
anyja neve:
születési hely, idő:
lakóhely:
adóazonosító jele:
TAJ:
bankszám|asám:
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
- a továbbiakban eryüttesen F.elek - között az a|źtbbí fe|tételek mellett:

1. Előzmények

1.1. A ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogľam III.'' (a továbbiakban: MMIII.)
Támogatási szerződését és annak mel|ékleteit (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-20I2-
000l) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio
Közép-Magyarorszátgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhaszlú Koľlátolt
Felelősségű Táľsaság, mint közreműködő szervezet és a Budapest Főváľos VIII. keľiilet
Józsefu árosionkormányzat,mintkedvezményezettközőtt2O|3. január30-źnírtźkalrá.

I.2. A Képviselő-testtilet a 65/2013. (II.27.) számú hatźrozata 11. pontja a|apjźtn elfogadott a
,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósítasában résztvevő szervezetek egyiittmÍĺködési
rendszere'' a lőzsefvátosi Családsegítő és Gyeľme\ióléti Központ jogutódját, a Józsefuáľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot (a továbbiakban: JSzSzGyK)
projektmegvalósításért felelős szervezetként (a továbbiakban: PMVSZ) jelölte ki egyebek
között az a|źhbi proj ekt vonatkozĺsában:

,,T5/I A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megujitźsáthoz kapcsolódó szociális
progľam' FiDo spoľtnapok''.

A Képviselő-testĺilet 6512013 (II.27.) szźtmű határozatának 3.a.) pontjáva| elfogadta az
MNPIII. megvalósításával kapcsolatos feladat meghatźrozźlst tarta|mazó' a JSzSzGyK
módosítísokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabźiyzatát. Jelen
megbízási szerződésre vonatkozó döntést aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ...l20I4.
(vII. 1 7. ) számú határozata tarta|mazza.

2. A.szerződés táľgya

2.I. A Megbízó megbízza Megbízottat az MNPIII.

,,T5/I A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megujitásźůloz kapcsolódó szociális
program, FiDo sportnapok"

proj ekt ifi úsági szociális munkás feladatainak ellátásával.



2.2. Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott a megbizást az i|yen tevékenységet ellátó
személyektő| á|tal.ź.ŕlan elvárható gondossággal és kellő k<jrültekintéssel, a legjobb tudása
szerint, a mindenkor hatalyos iľányadó jogi és szakmai szabályoknak, e|őírásoknak és

iránymutatásoknak megfelelően, aMlegbíző érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújuásahoz szükséges szakéľtelemmel,
így az biztosított a szerződés teljesítése során.

A MegbÍzott feladataĺ és azok titemezése

A Megbízott az MNPIII. T5/1 projekt végrehajtiása során az alábbi feladatokat |źtja e|:

- részt vesz a pľojekt áital' váů|a|t kötelezettségek teljesítésében, így a projektelemek,
tevékenységek megtervezésében, ĺitemezésében, végrehajtásában, ellenőrzésében és

adminisztrálásában, különösen az a|ábbi projektelemek tekintetében:
o 10-18 éves fiata|ok célcsopoľtja szźtmára nýjtott spoľt, információs és

közös sé gfej |esztő szo|gźl ltatasok,
o béľletesrendszerbensportszerekkölcsönzése,
o kapcso|attartás a környéken élőkke|, azok formális, informális csopoľtjaival,

szerv ezeteiv e|, intézményekke l ;
- együttműködik a Megbízóval, a Rév8 Zrt.-ve|, mint projektmenedzseľ szewezette|, a

J S zS zGyK-val é s a többi proj ektme gval ó s íto szeĺv ezette|;

- a szakmai team aktív tagjaként fe|adatai továbbá:
o ifiúsági szociális munka és közösségszervezés,
o sziikség esetén egyéni éslvagy csopoľtos tanácsadás a l0-18 éves célcsopoľttagjai

szźlmźra, amelynek keretében törekszik aľra, hogy felismeľje és felismeľtesse a
hozzá forduló fiatalok problémáit, konfliktusait, azok okait és - a lehetőségek'hez
méľten elősegíti azok kezelését, megoldását, illefue javaslatot tesz
tár sintézmények szo lgáltatásainak i génybevéte léľe,

o a helyi lakóközösségek táĄékonatása, programokban valő részyételre történő
feIhívása,

o tevékenységéről a megbizás ideje alatt munkanap|őt vezet, mely eryben a
megbízás teljesítésének ellenőľzésére is szolgál;

o a szo|gźitatások igénybe vevőiről a meghatározott formátumú je|enléti íveket
felveszi és azokat az e|végzett tevékenységekľől készitett a szakmai
beszámolókhoz csatolja;

o a szo|gźitatásokról folyamatosan fotódokumentációt készít(teQ (szükség esetén

audio/video felvételt is), melyet a szakmai beszámolóhoz csatoVtáľhelyre tölt fel;
o az egyéni kliens-dokumentáció kapcsán betartja a titoktaľtási kötelezettséget;
o közreműködik a szakmai team-munkź|źtban;
o résztvesza csoportos szuperviziőą szakmai team megbeszé|éseken;
o amegbizźsta Szociális Munka Etikai Kódexe szerint |átjae|;
o megismeri és alkalmazza azokat a jogszabźúyokat, ügyintézési módokat, szokásos

eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az eľedményes ifiúsági szociális munkát és

közösségfejlesztést, és nyomon ktiveti azok vźitozźsait.
o Felelős:

. az önkoľmányzati vagyon és az adott eszközök megőľzéséért és á||agáért:'

. a pľojekt működéséhez kapcsolódó szabá|yzatok betaľtásáéľt, előíras
szerinti v é gr ehajtásźÉrt.

Az MNPIII. T5/| pľojekt megvalósítása magában foglal ifirisági szociális munkát, közösségi
szociális munkát, valamint közösségfejlesztési tevékenységet. Ezen tevékenységek
végrehajtását 8 fős szakmai team |éttja el, melynek Megbizott aktív tagja. A szakmai team
vezetője a szakmai koordinátor.

Az MNPIII. T5l1 projektet a Tátmogatźlsi szerzodés és a Megbízó Képviselő-testiiletének
döntései, külö'nösen a 65120|3. (|ĺ,.27 .) száműhatźtrozat l 1 . pontjában e|fogadott, a ,,Magdolna
Negyed Projekt III. megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködési rendszere''
szerint kell végrehajtani. A projekt részletes leirźsźt a Támogatźlsi szerződés mellékletét
képezó,,Teljes Akcióterületi Terv 3/b kötet" tarta|mazza.

A megbízás tartama és megszűnése

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.



4.r.

4.3.

4.4.

4.5.

5.3.

5.4.

4.2.

J.

5.1.

5.f.

6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

5.5.

6.

6.r.

A jelen szetződéshatźrozottideigtart, kezdete 2014. augusztus 01. napjától, végef0|5. május
30. napja, figyelemmel a jelen szerződés 9.1. pontjában foglaltakra. A Megbízott a jelen
szerződés szerinti feladatait hetente f0 őrttban köt€les ellátni.

Felek rögzítik, hory a szerzódést brírmelyik fél indokolás nélktil 30 (harminc) napra, íľásban
felmondhatja, illetve aszerződés a Ftk'-ban meghatÁrozottegĺéb okokból szűnhet meg.

A 4.2. pontban meghatározottakon kívül jelen szerződés az MNPIII. projekt megszűnésével
automatikusan megszűnik.

A Megbízó felmondása esetén a Megbizott az addig felmertilt, vagy amennyiben az nem
határozhatő meg, akkoľ aľányos díjratarthat igéný.

Jelen szerződést bĺármelyik fél azonna|i batźilya|jogosult felmondani, ha a másik fel a jelen
Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségeit szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal
megszegi, vagy azokteljesítését neki felróhatóan elmulasztja. A rendkívtili felmondás a másik
fé| részére történő kézbesítéssel válik hatáýossá.

Díjazás' Íĺzetési fe|tételek

A megbízás e||źltźLsźLért aMegbíző a Megbízottnak megbízźtsi díjat fizet, melynek fonása az
MNPIII. üímogatási összege.

Megbizottat a 3. pontban rész|etezett tevékenységekért havi bľuttó ll7 600 Ft, azaz
egyszáztizenhétezer hatszźz forint illeti meg, amely a Megbízott nyi|atkozata a|apján a
hatályos TB és SZJA törvényben meghatźrozott járulékokkal és adóval csökkentve kerül
kifizetésre. Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbizÄsi díj összegéből a Megbíző a
mindenkor érvényben Iévő adótörvény a|apjźn (Megbízott írásos nyilatkozatának
figyelembevételével) személyi j övedelemadó előleget von le.

Egy teljes hónapnál rövidebb ideig töľténő havi megbizźts esetében, a megbízási díj arányos
ľésze illeti meg a Megbízottat.

A Megbízott teljesítését Varadi Gizellą a JSzSzGyK intézményvezetóje havonta igazo|ja, ezt
követően a Képviselő-testiilet 65lf0L3. (II.27.) számű hatźrozata 11. pontja. alapján kell
eljáľni.

Megbízott amegbizźsi díjon felül egyéb címen sem díjazásra' sem költségtérítésre nem tarthat
igényt.

A Megbízó a havonta kiállított teljesítésigazo|ás alapján amegbízási díjat minden hónapban, a
következő hónap 1 0. napjáig az 5 .2. pont szerint a Megbízott . . . számű szźmliź$źtra uta|ja źú,

Megbízott jogai és ktitelezettségei

Megbízott a fe|adatait a Megbiző kapcsolattaľtója áital' kijelölt helyen köteles elláĺri. A
Megbízott kötelezettséget vállal aľra, hogy tevékenységét a tźtmogatás felhasznźiására
vonatkozó jogszabályok és dokumentációs kötelezettségek betaľtásáxa| végzi (ezek,łó| a
Megbízó köteles tájékoztaÍást adni).

A Megbízott feladatai teljesítése során a lN.ĺlegbiző kapcsolattaľtójának utasításai szerint köteles
eljáľni. A Megbízott ezen utasításoktól csak akkor térhet el, ha azt a Megbízó éľdeke
feltétlenül megköveteli és annak előzetes éľtesítéséľe már nincsen mőd;' ez utóbbi esetben

azonban a Megbizőt utólag, haladéktalanul éľtesíteni tartozik.

A szakszerűtlen vagy cé|szerut|en utasítások esetén a Megbízott köteles a Megbízót éľtesíteni
erről. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasítźtshoz, akkor a Megbízottat
nem terheli az utasíúĺsból eredő kźLrértvaló felelősség.

A Megbízott a megbízást személyesen, a 4.l pontbanrogzitett időtartamban köteles teljesíteni.

Amennyiben a Megbízott aMegbiző kapcsolattartój á*a| egyeztetett határidőkre és módon nem
végzi e| a rźtbizott feladatokat, úgy a Megbízó jogosult elállni a szerzódésto|,

Megbízottat aMegbíző kivételével, tehát haľmadik fél felé a projekttel és az abban résztvevő
személyekkel kapcsolatos bármely adat vonatkozźsźtban időbeli korlátozás nélkül, szóban és

írásban titoktart{ísi ktjtelezettség teľheli. A szakmai besámolók sem taľtalmazhatják a
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személyes adatokat. Az egyéni kliens.dokumentációt titoktaľtási kötelezettséghez kell
igazítani, ezért generált kódrendszert kell alkalmazni.

6.7. Felek rögzítlk, hogy Megbízott felelős az źúta|a nyujtott tevékenységek minőségi
megfelelőségéért, szakszeruségéért és teljes kcirűségéért. Megbízott kötelezettségetvźi|a| ana,
hogy a tefesítés során a lehető |egnagyobb méľtékű gondossággal jár el.

7. Megbízĺó jogai és ktitelességeÍ

7.I. Megbízó köteles a projekt megvalósíĹása érdekében helyiség és infrastruktúra biztosításáľa.

7.2. A Megbízót a projektben résá vevő személyekkel kapcsolatos bármely adat vonatkozásźtban
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A Megbízó - a titoktartĺási
kötelezettség betartása mellett - jogosult a projekt elemeinek ellenőľzésére, illetve a projekttel
kapcsolatos írásos dokumentációk megtekintésére.

7.3. A megvalósítandó projekt lebonyolítása érdekében Felek vállalják, hogy e tevékenységekkel
kapcsolatban egymást mindenről tźýékoztatják', a projekt végľehajtásában egymást
k<jlcsönösen tĺámogatj ák.

8. Kapcsolattaľtás

8.1. Az MNPIII. Ts/L pľojekttel kapcsolatban Megbízó részéro| az a|átbbi személy tĄa a
kapcsolatot a Megbízottal: Váradi Gizel|a, a JSzSzGyK intézményvezetője (a Megbízo
kapcsolattartója).

9. Aszerzői|és hatálya

9.t. A Megbízott ktilön dijazás nélkül köteles közľemiĺködni a T5/I projekt megvalósíüási
időszakźtban zaj|ő rcndszeres értékelésben, az MNPIII. záróbeszátmolójának elkészítésében,
va|amint a hiánypótlások teljesítésében mindaddig, amíg a Megbíző által elkészítendő
zárojelentést a Pro Regio Kĺizép-Magyarorczźtgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Taľsaság, mint közremiĺködő szervezet el nem
fogadja.

10. Egyéb ľendelkezések

10.l. Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttmiĺködve kötelesek eljárni.

|0.f . Je|en szerzódés kizárólag írásban módosítható,Y?E! sziintethető meg.

10.3. A jelen megbízási szeľződésben nem szabźůyozott kérdésekben a Polgáľi Töľvénykönyvről
sző|ő20|3. évi V. törvény és a vonatkozőjogszabályok rendelkezései irányadóak.

I0.4. Felek a jelen megbizási szerződésből eredő vitĺís kéľdéseket elsősorban békés módon, közös
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménýelensége esetén fordulnak az źita|źnos
szabályok szerint hatáskönel és illetékességgel rendelkezó birősághoz.

Jeten szerződés készi.ilt . . . . oldalon, 6 egymással egyezo példányban, melyet szerződó felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akaľafukkal mindenben megegyezőthelybenhagyó|agirtaka|á.

Budapest, 2014. július ...

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefu árosi Önkoľmányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester
Megbízó
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