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Budapest Fováros VIII. kerÍilet Józsefuáros tnkormányzat Képviselő-testületének
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

ELiTERJEszTEs 
sz' naPirend

aYárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2016. június 20-i ĺilésére

Tá ľry: Javaslat az or czy negyedd el kapcsolatos d tintések megboztta|ár a.

Előtedesaĺí: Annus Viktor RévS Zľt. vezérigazgatő
Készítette: Velencei Mónika
A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
Adĺ jntéselfogadásáhozegyszeruszavazaÍÍöbbségszükséges.

Melléklet: 1. sz. mellék|et: szptzodéstervezet a Józsefuáros Közösségeiért NonprofiÍ.Zrt...ve|

z. sz. mellékleť szerződéstervezet a Rév8 Zrt'-ve|

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Józsefvárosi onkoľmźnyzat a Képviselő-testület 111120|6. (v.05.) számű hatźrozatźnak me.gfelelően

2016. augusztusában Támogatási kérelmet fog benyujtani a VEKoP-6.2.I-15 kódszámú, ,,A leromlott tele-
ptilésľészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javításą trársadalmi és ťtzikai rehabilitáció-
ja Budapesten'' cím|'i európai uniós pályazati felhívásra. A Képviselő-testület Ugyanezen hatźlrozatźtban a

Rév8 Zľt.{ binamega Támogatási kérelem benyujtlĺsához sziikséges előkészítő munkálatok elvégzésével és

a Támogatźtsi kérelem elkészítéséve|. A pálryźnati anyag kidolgozása a felhívásban megfogalmazott, és a
projekt műszaki-szakmai taľta|mtxa| és a megvalósítással kapcsolatos elvárasoknak megfelelő partnerségi

tervezési folyamatban készül.

Ennek megfele|ően azOrczy negyed program Projektelőkészíto Tanulmźtny (atovábbiakban: PeT) elkészíté-

séhez és apźiyźzat benyujtásáhozaza|ábbi lépések, rendezvények végľehajtása sziikséges.

l.) a szakcsopoľtok meghívottakkal kibővített kiscsoportos ülései (3 tematikus ülés)

A progľam előkészítése érdekében három tematikus szakcsopoľt került felállításra a tervezés első idószaká.

ban: a Foglalkoztatási, a Lakhatási és a Közteľĺileti Szakcsoportok. A szakcsopoľtok tagtrai az érintett ön-

kormányzati képviselok, az érintett önkoľmányzatj intézmények és a polgármesteri hivatal szervezeti erysé.
geinek vezetői, illetve a kulcsfontosságú paľtner szeľvezetek vezeto képviselői (pl. Kormányhivatal Foglal-
koztatási Osztä|y, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Józsefvárosi Közbiaonsági Polgáľőrség és Ka-
tasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület, stb.). E szakcsopoľtok2016. május-júniusban két ülést tartot-

tak.

A három pľogľamelem - Foglalkoztatás, Lakhatás, Közteľület- tematikus kiscsopoľtos ülései 2016. június

végén, július elején kerĹilnek megrendezésre. A ľésávevok a helyi támogató szakcsopoľt tagsai, meghívott

intézmények, szervezetek, mindösszesen kb. 30 fő / Íilés. Az tilések célja, hogy a résztvevok megbeszéljék,

éľtékeljék atervezett akcióterület és kömyékének legfontosabb problémáit, elmondják a megoldrási lehetĺjsé-

gekkel kapcsolatos javaslataikat, véleményüket. Az Önkormányzat, a szakemberek, az éľintett intézmények,

szervezetekérdemi párbeszédének kialakulását helyi tapasztalatokkal rendelkező mediátorok segítik.

2.) szakcsopoľtok összevont ülése
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A kiscsoportos megbeszélések tapaszta|atai a|apjźtnjú|ius közepén kerül megrendezésre a 3 szakcsopoľt
összevont ülése. A rendezvény meghívott ľésztvevoi a szakcsopoľtok tagiai és a kiscsopoľtos megbeszélések
résztvevői, valamint minden, a környék he|yzete, fejlesztése iránt érdeklődő intézmény és szervezet, stb. A
ľésztvevők a három fenti témakörben mondhatják eI véleményüket' ötleteiket, javaslataikat, háľom ,,temati-
kus asztal''-nźi. Az eryes témaköľök feldolgoz,źsźtt a,,world cafe'' módszeľ segíti' ame|ynek vezetŕĺi a kis.
csoportos ülések mediátorai. A rendezvény meghiľdetése, plakátot szóróIapok elkészítése és kihelyezese, a

mintery 3 órás rendezvény technikai feltételeinek biaosítása (hangosíŁás, helyszín biztosítasa, stb.), a meg-
bizźs tárgyát képezi. Az onkormányzat a továbbiakban vá||a|1a, hogy megvingéija a Támogató Csoportok
ülésein fe|meľült igényeknek a PeT-be való beemelését.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźtról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlrásáról szó-
|ő 66/?0|f. (X[.13.) onkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontja szerint a Józsefváros Közösségeiéľt
Nonproťrt Zr1.kizárő|agosjoggal rendelkezik a rendezvényekszervezése tekintetében.
Mindezek a|apján javasolt, hogy az onkormányzat kérje fe| a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit ZÍt..Í' a
szakcsoportok összevont iilésének lebonyolítasával kapcsolatos rendezvényszervezői feladatok elvégzésére. A
rendezvényszervezői feladatok dijazźsa mindĺisszesen bruttó l.000.000.- Ft, aZ elóteťesztés l. sz. mellékletét
képező tartalommal.

Rév8 Zľt. a projekt elĺjkészítése során az alábbi feladatok szervezésétés végrehajtasźttvégzi:.

- a szakcsopoľtok meghívottakkal kibővített kiscsoportos üléseinek szervezése és lebonyolítása
(catering, nyomdaköltség (térképek,tźLjékoztató anyagok), irodaszerek vásárlásą teľembérlés),

- a PeT e|készítéséhez szükséges a|źúźmasz1ó ađatok vásárlása.

Javaso|juk, hogy az onkoľmányzat aTámogatási kérelem benyújtásához szükséges előkészítő munkálatok
elvégzéséhez szükséges költségek fedezetére Rév8 Zrt. részére biztosítson bľuttó 1.200.000 Ft díjazást, aze|o-
teľj esztés 2. sz. mellék|etét képező tartalommal.

II. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźľgyźban a dcintés meghozatala a Bizottság hatásk<iľe.

ilI. Diintés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés célja VEKOP.6.2.1-15 kódszámú pźiyźnati felhívásľa benyujtandó támogatasi kérelem elkészítése
érdekében szükséges előkészítő tevékenységek lebonyo|ításĺára megbízási szerződés kötése Rév8 Zrt.-vel és

a J őzsefv áros Ktizösségeiért Nonprofi t Zrt.'-v e|.

A javasolt szerződések fedezete az |1605 cím - önként vállalt feladat - dologi e|őirźnyzatźtra a VEKoP-
6.2.1-15 kódszámú pá|yázathoz a társadalmi paľtnerek, éľintettek bevonásával kapcsolatos költségek fedeze-
tére a Képviselo-testület 11|/20|6. (V.05.) szźtműhatźrozata a|apján rendelkezésre áll.

Aze|őkészíÍés költségei nyertes pá|yázat esetén apźiyázattámogatas terhéľe elszímolható.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testĹilet Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014.
(xI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet l.1.3. pontján alapul.

Kéremazal.ábbihatározati javaslatelfogadását.



HłľÁnozł,TI JAvAsLÁT

A Városgazdá|kodĺási és Pénzügyi Bizottság a VEKoP-6.f.I-|s kódszámú európai uruős pěůyźaati felhívast
előkészítő tevékenységek végrehajtása céljából úgy dön! hogy

1. megbízasi szerződést köt a Józsefuáros Közösségeiért Nonproťlt Zrt.-ve| (108a Bp. Mátyás téľ l5.)
és fęlkéri a Polgáľmestęľt a hatáľoz'aÍ 1. szźmű mę|lék|ętét kéynzo szęľződęs a|áírźsfua.

Felelos: polgármester
Határido: 2016. június 20.

2. megbizási szerződést köt a RéV8 Zrt.-ve| (1082 Bp. Baross u. 63-67.) és felkéri a Polgáľmesteľt a
hatánozat2.szźlműmellékletétképezószerzódésa|áirásćra.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 20l6. jrinius 20.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti erység: Polgármesteri Kabinet; Józsefváros Kĺizösségeiéľt Nonpro-
ťltZrt, Rév8 Zrt.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|óterjesztés e|őkészítőjének javaslata a
közzététe| módjára: nem indokolt hirdetőtáb|án honlapon

Budapest, 2016. június l7.

Annus Viktoľ
vezérigazgató

KÉszÍrprre : tt'Bv8 znr.
LpÍRľł: RÉv8 Znr.
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MEGBTZASI SZERZODES

Amely létľejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. keľůilet Józsefuáľosi Önkoľmányzat

székhelye: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.
képviseli: dr. Kocsis Mátó polgármester
törzskonyvi azonosító száma: 735715
adószáma: I5735I5-f-42
KSH statisztikai számjele: 15735I5-8411-3f1-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
mint Megbí ző (a továbbiakban: Megbíző),

másľészről a
Józsefu áľos Kłiziisségeiért Nonpľo fit zrt.
székhelye: 1084 Bp. Mátyás tér 15.
képviseli: Kovács Baľbaľa igazgatősági elnök
cégtregyzékszám: 01-10-048493
adőszám: f53l3433-f-42
bankszámlaszám: K&H 10403387-50526781-70851009
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
a továbbiakban együttesen Felek közott az a|ábbi feltételek mellett:

1. AsZEF-zooÉs rlozMÉNrYEI
1.l Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testtilet I|112016.

(V.05.) száműhatźnozatának megfelelően 2016. augusztusában Támogatási kérelmet nyújt be a
VEKOP-6.2.1-15 kódszám,Ú, ,,A leromlott településľészeken élő alacsony státuszŕl lakosság
életköľülményeinek javítása, társadalmi és frzikai rehabilitációja Budapesten'' címĺĺ európai
uniós pályázati felhívásra.

1.2 A Képviselő-testi'ilet ugyanezenhatározatttban aTámogatási kérelem benýjtásához szükséges
előkészítő munkálatok elvégzéséľe és a Támogatási kérelern elkészítésére Rév8 Zľt.-t binameg'

l.3 A pá|yázati anyag kidolgozása az 7 'I pontban nevezeÍt pályázati felhívás előírásai szerinti
partnerségi tervezési folyamatban készül.

|.4 Felek fentiekre tekintettel Megbízó Képviselő-testtiletének Yźlrosgazdá'lkodási és Pénzügyi
Bizottstąa ..../2016' (VI'20.) száműhatárazata a|apján az a|źhbi szerződést kötik.

2. 
^szBRzoons 

ľÁncYA, CIĺLJA
2'1. Megbíző megbízza a Megbizottat a ,,Szakcsoportok összevont nyilvános ülése''

rendezvényszervezói feladatainak megvalósításával. Megbizott afeladat e|végzését elfogadja'

2.2' A megbízás az a|ábbi feladatokď fog}alja magában:
A,,Szakcsopoľtok összevont nyi lvános i.ilés'' r enđez-,l ény szervezése :

(i) a rendezvény meghiľdetése, plakátok, szórólapok elkészítése és kihelyezése,
(ii) a 2016. július 3 1 -ig egy 3 órás időtaľtamú rendezvény technikai feltételeinek biztosítása.

Megbizott a rendezvény időpontját, helyszínét és pontos részleteit Megbízó 6. i. pontban
megj elölt képviselőj ével köteles e 91ĺ eztetni.

3. ATELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
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3 .1. Felek a jelen szerződést határozoÍt időre, f01 6.július 3 l -ig

4. A MEGBÍZÁsI oÍĺ, FIZETÉSI FEĽTETELEK
4.|.Megbízottat a je|en szerzodés 2. pontjában meghatározott feladatoknak megfelelő teljesítéséért

megbizási díj illeti meg, melynek összege: bruttó 1.000'000,- Ft.

4.f.A megbizási dij magában foglalja a Megbízottnak a je|en szerzodés teljesítésével felmeľtilő
valamennyi díját és költségét. Megbízotttudomásul veszi, hory aMegbizőval szemben a megbízási
díjon felül egyéb költséget, díjat semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

4.3. Az általános forgalmi adő megťlzetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint töľténik.

 .4'Megbíző a MegbizotÍ részére előleget nem fizet.

4.5.Megbíző amegbizási díjat a szerződésszenĺ teljesítést kovetően, a teljesítés igazolás a|áírásaután,
tartalmilag és formailag szabá|yszerűen kiállított, a Megbiző źńta| |eigazo|t szám|a ellenében,
átutalással egyenlíti ki. A teljesítés igazolás kiállításara a polgármester jogosult.

4.6.Megbíző részszám|ázási lehetőséget nem biztosít Megbízott ľészére' A végszámla benyťljtásának
előfeltétele valamennyi rźtbizott feladat teljesítésének Megbízó általi elfogadása és a teljesítési
igazo|ás kiadása.

4'1.Megbíző az igazo|t teljesítést követően a 4.5. pontban foglaltaknak megfelelően kiállított és
benyújtott szám|a a|apján, annak kézhezvéte|étő| számitott 15 napon belül köteles amegbízási dljat
Megbízottnak a K&H Bank-nál vezetett |0403387 -505f6181-7085l009 számű szźm|ájára átutalni'

4.8. Késedelmes fizetés esetén aMegbíző a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére kciteles.

J.

5.1.

5.2.

5.3.

A szBRzouÉsľ BIZToSÍTó nĺrĺ,r,Éxxoľnr,nznTTsEcEK
Megbízott kötbérfelelősséggel tartozik, ha hibásan teljesít, illetve ha a teljesítés a neki felróható
okból lehetetlenné vált (meghirisulás).

Hibás tełjesítés esetén a kötbér météke a hibás teljesítéssel érintett feladat szerződés szeľinti
nettó megbízźsi díjának 5 %o-a.

Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke szerződés szerinti nettó megbízźsi dij 5

%o-a.

5.4. A kötbéľ megfizetése nem érinti aMegbíző azon jogát, hogy a szerzodésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését kovetelje a Megbízottól.

6. A FELEK rnpvrsEr-ETEFelek megállapodnak, hogy a jelen megbízási szerződésteljesítésével,
illetőleg esetleges módosításával kapcsolatban Feleket az a|ábbi személyek képviselik:

M.egbíző ľészéľől:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail
Megbízott ľészéről:
Név: BarthaAnikó
Cím: 1084 Bp. Máwás tér l5.
Telefon: 06-70-613-6314
E-mail bartha. aniko @rendem eny. i kn. hu

,/G



6.2. Amennyiben a jelen szerzodés 6.1' pontjában megjelölt adatokban bármilyen vźitozásvárhatő,vagy
vá|tozás következik be, arról az érintett szerziődő Fél köteles lehetőleg a vá|tozást megelőzóen 5

munkanappal, de legkésőbb a vá|tozást kovető munkanapon, a másik szerződo Felet írásban
értesíteni.

6.3.Felek - ideértve a Megbízott esetleges alvállalkozóit _ kotelesek együttműködni a jelen
szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében.

7. TIToKTARTÁS
7.I' Megbízott kötelezęttséget vállal aľra, hogy aszerződésteljesítésével kapcsolatban tudomására

jutott adatokat rendeltetésszeriĺen haszná|ja fe|, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságrő| sz6|o f011. évi cxII. törvényben és az egyéb, adatvédelemre
vonatkozó j ogszabályoknak megfelelően.

7.f . A jelen szerzođés hatá|yba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott bizalmas
információk átadásźtra vagy nyilvánosságra hozata|ára egyik fel sem jogosult, kivéve azon
információkat, adatokat, amelyek nyilvánosságrahozata|át jogszabá|y írja elő.

7'3. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy aZ egymásról, kĺ'ilonösen egymás működésérő|, szervezetéről tudomásukľa jutott,
birtokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nemhozzáférhető
minden tény, adat, tery okirat, dokumentum' eljárás Ĺizleti titoknak minősül, amelynek
nyilvánosságrahozata|a a felek hivatali, ij,z|etivagy egyéb érdekeit sértené.

7 '4. Felek mindent megteszrek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekľől az érintett
munkavállalóikat, és a szerzodés teljesítésében közreműködőket tźýékoztassák, a fenti
előíľásokat betaľtsák és betartassák.

8. EGYEB REI\ĺDELKEZÉSEK
8.1. Felek a szerzođés teljesítései soran keletkezeÍtvitáLkat közvetlen táľgyalások során kísérlik

meg rendezni. A tárgyalások eredménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertttrgy
értékétől fiiggően bírósághoz fordulnak.

8.f. Arnennyiben a szerzódés bármely ľendelkezése hatáskörľel és illetékességgel rendeľkező
bíróság rendelkezése) vagy jogszabá|yvá|tozäs folytán a későbbiekben érvénýelennek
bizonyulna, ez a szerződés további, az érvénýelenséggel nem éľintett részeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az éĺvénýe|en szerződési rendelkezést az annaktarta|máboz
l egközelebb ź,J|ő érv ény es rendelkezéssel pótolj ák.

8.3. Je|en szerződésben nem szabtĺIyozott kérdésekben - tĺjbbek közott a szerződésszegés
jogkövetkezményei, a szerzőđés módosítása és megszűntetése _ a Polgári Törvénykönyvről
sző|ő 2013. évi V. torvény és az egyéb jogszabályok vonatkozó ľendelkezései az irányadők

8.4. Je|en szerződéskizáró|as írásban módosítható,vagy szüntethető meg.

Je|en szerződés készü|t 4 oldalon, 6 egymássa| egyező példányban, melyet szerződő felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyő|agirtakallá.
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MEGBIZASI SZERZODES

Amely létľejött egyrészró| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat

székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
törzskönyvi azonosító szźtma: 735715
adőszáma 15735|5-f-4f
KSH statisztikai számjele: |573515-841|-32|-0I
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
mint Megbí ző (a tov ábbiakban: Megbíző),

másrészről a
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Váľosfejlesztési Zľt.
székhelye: 1082 Budapest' Baľoss u.63-67.
képviseli: Alföldi György igazgatőság elncike és Annus Viktor

v ezér igazgató e gyüttesen
cégsegyzékszám: 01-10-043548
adőszźtm: 12f93005-f-4f
bankszámlaszám: |4100440-66944049-01000009
mint megbí zott (a továbbiakban: Megbízott)
a továbbiakban egylittesen Felek között az a|ábbi feltétęlek mellett:

1. 
^ 

szBP.zonúi;s nĺozMÉI.IYEBudapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi tnkoľmányzat a
Képviselő-testiilet |||lf0l6' (V.05.) szźtmű hatźtrozatźtnak megfele|oen f0I6 augusztusában
Támogatási kérelmet nyújt be a VEKOP-6.2.I-I5 kódszámú, ,,A leromlott teleptilésrészeken é|ő
alacson5z státuszú lakosság életköri'ilményeinek javitása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten'' című európai uniós pályĺízati felhívásra.

1.2.A Képviselő-testĹilet vgyanezen hatźrozatában a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges
e|őkészitł5 munkálatok elvégzésére és a Támogatási kérelem elkészítésére Rév8 Zrt.-tbíztameg.

I.3.A pá|yázati anyag kidolgozása az I'1 pontban nevezett péiyźu:ati felhívás előírásai szeľinti
paľtlrerségi tervezési folyamatban késztil, un. Helyi Támogató Csopoľtok létrehozásával.

l.4.Felek fentiekľe tekintettel a Megbiző Képviselő-testĺiletének Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága ....lf0|6. (VI.20.) számű határozata a|ap1án az a|ábbi szerződést kötik.

2. AsZEF-ZőoÉs ľÁncYA, CÉLJA
2.I.Megbíző megbizza a Megbizottat a Tematikus szakcsoportok rendezvényszervezése és eryéb

pá|yázat-e|őkészítő tevékenységek megvalósításával. Megbízott a feladat e|végzésételfogadja.

2.2. A megbízás az a|ábbi feladatokat foglalja magában:

- a szakcsoportok meghívottakkal kibővített kiscsopoľtos üléseinek szervezése és

lebonyolítasa (mediátor, catering' nyomdaköltség (térképek, tájékoztatő anyagok),

irodaszerek v ásár|ása, terembérlés stb. ),

- a Projektelőkészítő Tanulmány (PeT) elkészítéséhez szükséges a|átámasnő adatok vásárlása'
egyéb, az e|őkészítés során szükségessé váló tevékenységek megvalósítása.



3. ATELJEsÍľrsIn.tľÁnmo
3.1. Felek a jelen szerződésthatározottidőre,2076. augusztus 3l-ig kötik.

4.

4.1.

A MEGBÍZÁsr nÍĺ, FIZETESI FELTÉTELEK
Megbízottat a jelen szerzodés f . pontjában meg}latározott feladatoknak megfelelő teljesítéséért
megbízási díj illeti meg, melynek összege: bruttó 1'200.000 Ft.

A megbízźsi díj magában foglalja a Megbízottnak a jelen szerződés teljesítéséve| felmerülő
valamennyi díját és koltségét' Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízóval szemben a
megbízási díjon felül egyéb költséget, díjat semmilyen jogcímen nem érvényesíthet'

Az á|ta|źtnos forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.

Megbiző a Megbízott részére előleget nem ťtzet.

Megbíző a megbízási díjat a szerzőđésszerű teljesítést követően, a teljesítés igazolás a|áirása
után, tartalmilag és formailag szabá|yszeruen kiállított, a Megbíző éLI1o'| leigazolt sztlm|a
ellenében' átutalással eg1renlíti ki.

Megbiző részszźlm|ázási lehetőséget nem biztosít Megbízott részére. A végszám|a
benyújtásának előfeltétele valamennyi szo|gá|tatźts teljesítésének Megbízó általi elfogadása és a
teljesítéSi igazo|ás kiadása. A teljesítés igazo|áskiźillitástlra a polgármester jogosult.

Megbízó az igazo|t teljesítést kovetően a 4.5. pontban foglaltaknak megfelelően kiállított és
benýjtott szám|a a|apján, annak kézhez-,léte|éto| számitott 30 napon belül kcĺteles a megbízási
díjat Megbízottnak | 4|0044a-669 44049-01000009 számű szám|ájára átutalni.

Késedelmes ťlzetés esetén a Meebízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

A SZERZoD E sT BIZTo sÍT ó unr,r,ľxx ortĺrcznTT sE GEK
Megbízott k<jtbérfelelősséggel tartozik, ha hibásan teljesít, illetve ha a teljesítés a neki felróható
okból lehetetlenné vált (meghiúsulás)'

Hibás teljesítés esetén a kötbér météke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatas szerződés
szerinti nettó megbízźsi dijának 5 Yo-a'

Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke szerződés szerinti nettó megbízási díj 5
%o-a.

A k<jtbéľ megfizetése nem érinti aMegbiző azon jogát, hogy a szerzodésszegéssel okozott és a
kötbér osszegével nem fedezett káľának megtérítését követelje a Megbízottól.

4.5.

4.3.

4.4.

4.6.

4.7.

4.2.

6. AFELEK KEPVISELETE
6.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítésével, illetőleg esetleges

módosításával kapcsolatban Feleket az a|źlbbi személyek képvi selik :

Mesbízó részérő|z
Név:
Cím:

ĺur/s



Telefon:
E-mail:
Mepbízott ľészéről:
Név: Annus Viktor
Cím: 1082 Budapest. Baross u.63-67.
Telefon: 06-t-459-f271
E-mail annus-viktor(Đrev 8. hu

6.2 Amennyiben ajelen szerzódés 6.l. pontjában meg|elolt adatokban bármilyen vá'|tozásvźtrható,vagy
vá|tozźs következik be, arról az érintett szerzódő Fél köteles lehetőleg a vźitozást megelőzően 5

munkanappal, de legkésőbb a vtůtozźst követő munkanapon, a másik szerződő Felet írásban
értesíteni.

6.3 Felek _ ideértve a MegbízoÍt esetleges alvállalkozóit _ kötelesek eryüttműkĺjdni a jelen
szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében.

,7

7.1.

TIToKTARTÁs
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hory aszerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásáľa
jutott adatokat rende|tetésszerűen hasmá|ja fe|, az infoľmációs önrendelkezési jogľól és az
információszabadsźąrő| sző|ő 201l. évi CXII. törvényten és az egyéb, adatvédelemre
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A jelen szerzőđés hatá|yba lépése előtt és az ezt követően tudomásáľa jutott bizalmas
információk átadásźra vary nyilvánosságra hozatalźtra egyik fél sem jogosult, kivéve azon
információkat, ađatokat' amelyek nyilvánosságrahozata|át jogszabá|y írjae|ő.

Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerzódéssel és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az egymásról, különösen egymás mtĺkodéséľő|, szewezetéről tudomásukľa jutott,
binokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nemhozzáférhetó
minden tény, adat, tery okirat, dokumentum' eljárás tizleti titoknak minőstil, amelynek
nyilvánosságrahozata|a a felek hivatali, uz|etivagy egyéb érdekeit sértené.

Felek mindent megteszlek annak érdekében, hogy a fenti kĺjtelezettségekľől az érjntett
munkavállalóikat, és a szerződés teljesítésében közremrĺködőket tájékoztassfü, a fenti
előírásokat betartsák és betartassák.

EGYEB REIYDELKEZESEK
Felek a szerződés teljesítései soľán keletkezettvitáikat közvetlen targyalások során kísérlik
meg ľendezni. A tárgya|ások eredménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertźtrgy
éľtékétől fiiggően bírósághoz foľdulnak.

Amennyiben a szerzódés bármely rendelkezése hatáskörrel és illetékességgel ľendęlkező
bíľóság rendelkezése, vagy jogszabáýá|toz,ás folytán a későbbiekben érvénýelennek
bizonyulna, ez a szerződés további, az érvénýelenséggel nem érintett részeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az érvénýelen szerződési rendelkezést az annaktarta|mához
legkĺizelebb álló érvényes rendelkezésseł pótolják.

Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben _ többek között a szerződésszegés
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűntetése - a Polgári Törvénykönyvről
szó|ő 2013 . évi V. t<irvény és az egyéb j ogszabályok vonatkozó rendelkezés ei az irányadők

Je|en szerzódés kizáľólag írásban módosítható,vaw szüntethető meg.

7.2.

1.3.

7.4.

8.

8.1.

8.f .

8.3.

/
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8.4.



Jelen szerződés készült 4 oldalon, 6 egymássa| egezo példányban, melyet szerzóđő felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezót helyben hagyő|agíÍtaka|á'

Budapest, 20 l6' június...

Megbízó
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Józsefu áros i onkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Jogi szempontból ellenje gyzem..
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jegyzó
nevében és megbízásából

Megbízott
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a|jegyző
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