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MEGBTZASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészĺó| a

B udapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onko rm á ny zat

székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
törzskonyviazonosító száma.. 735715
adószáma.. |5735|5-f-42
KSH statisztikai számjele: |513515-84I|-3f1-0|
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
mint Megbíző (a tov źbbiakban: Megbízó),

másrészről a
Józsefváľos Közösségeĺért Nonpľoť|t Zrt.

székhelye: 1084 Bp. Mátyás tér 15.
képviseli: Kovács Barbara igazgatősági elnĺik
cégegyzékszám: 01-10-048493
adószám: 25313433-2-4f
bankszám|aszám: K&H 10403387-50526781-70851009
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
a továbbiakban együttesen Felek közott az a|ábbi feltételek mellett:

1. A SZERZODES ELOZMEI\TYEI

1.1 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a Képviselő-testĺilet III/\016.
(V.05.) száműhatározatźnak megfelelóenf0I6' augusztusában Támogatási kéľelmet nýjt be a
VEKOP-6.2.l-15 kódszámíl, ,,A leľomlott telepi'ilésrészeken élő alacsony státusń lakosság
életkorülményeinek javítása, tiáľsadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című európai
uniós pályázati felhívásra'

I.2 A Képviselő-testtilet ugyanezen határozatában aTámogatási kéľelem beny'újtásához sztikséges
előkészítő munkálatok elvégzésére és a Támogatási kéľelern elkészítésére Rév8 Zrt.-tbiztameg'

I.3 A pá|yázati anyag kidolgozása az 1.I pontban nevezett péúyázati felhívás előírásai szerinti
partnerségi tervezési folyamatban készül'

1.4 Felek fentiekľe tekintettel Megbízó Képviselő-testtiletének Yźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottsága ....120|6. (VI.20.) száműhatározata a|apján az a|ábbi szerződést kótik.

2. AsZERZouÉs ľÁncYA, CÉLJA
2'1. Megbíző megbizza a Megbizottat a ,,Szakcsoportok összevont nyilvános ülése''

rendezvényszewezői feladatainak megvalósításával. MegbízoÍta feladat e|végzését elfogadja.

f .2. A megbízás az a|tbbi feladatokat fogłalja magában:
A,,Szakcsopoľtok összevont nyilvános üIés'' rendezvény szervezése:
(i) arendemény meghirdetése, plakátok, szórólapok elkészítése és kihelyezése,
(ii) a2016. jil|ius 31-ig egy 3 órás időtartamú rendezvény technikai feltételeinek biztosítĺása.

Megbízott a ľendezvény időpontját, helyszínét és pontos részleteit Megbízó 6.l. pontban
me gj elö lt képviselőj ével köteles egy eztetni.

3. A TELJESÍTÉSI HATÁRDo
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3 .1. Felek a jelen szerzódést határozoÍt idóre, 20| 6'július 3 1 -ig

4. AMEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETESI FELTÉTELEK
4.|.Megbizottat a je|en szerződés 2. pontjában meghatározott feladatoknak megfelelő teljesítéséért

megbízási díj illeti meg, melynek összege: bruttó 1'000.000'- Ft.

4'2.A megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a je|en szerződés teljesítésével felmertilő
valamennyi díját és költségét. Megbízott tudomásul veszi, hogy aMegbizóval szemben a megbízási
díjon felül egyéb költséget, díjat semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

4,3. Az általános forgalmi adó megÍizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint töľténik.

4.4.Megbízó a Megbízott részére előleget nem fizet.

4.5.Megbiző a megbízási díjat a szerződésszeľíi teljesítést követően, a teljesítés igazolás a|áírása után,
tartalmilag és formailag szabźiyszerűen kiállított, a Megbíző á|ta| leigazolt szám|a ellenében,
átutalással egyenlíti ki. A teljesítés igazolás kiá||itásźtra a polgármester jogosult.

4.6.Megbizô részszźlm|ázási |ehetőséget nem biaosít Megbízott részére. A végszámla benyújtásának
előfeltétele valamennyi rźtbízotÍ' feladat teljesítésének Megbízó általi elfogadása és a teljesítési
igazo|äs kiadása.

4.I.Megbiző az igazo|t teljesítést kovetően a 4.5. pontban foglaltaknak megfelelően kiállított és
benyrijtott szám|a a|apján, annak kézhezvéte|étől számított 15 napon belül köteles amegbízási díjat
Megbízottnak a K&H Bank-nál vezetett 10403387-50526781-7085 i009 számú szálm|ájára rátutalni.

4.8. Késedelmes fizetés esetén a Mesbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére kĺiteles.

5. 
^9ZER:Z0.DESTBIZToSÍTóunr,r,Érroľnr-nznTTsÉGEK5.1. Megbízott kötbérfelelősséggel tartozlk, ha hibásan teljesít, illetve ha a teljesítés a neki felróható
okból lehetetlenné vált (meghiúsulás)'

5.f . Hibás teljesítés esetén a kĺjtbér méľtéke a hibás teljesítéssel érintett feladat szerződés szerinti
nettó megbízási dijának 5 %o-a.

5.3. Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke szerződés szerinti nettó megbízási dij 5

Yo-a-

5'4. A kötbér megfizetése nem érinti aMegbiző azoĺ jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér osszegével nem fedezett káľának megtérítését követelje a Megbízottól.

6. A FELEK xnpvrsnr.ETEFelek megáIlapodnak, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítésével,
illetőleg esetleges módosításával kapcsolatban Feleket az a|ábbi személyek képviselik:

Mesbízó ľészéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-rnail
Meebízott ľészéľől:
Név: BarthaAnikó
Cím: l084 Bn. Mátvás tér l5.
Telefon: 06-70-613-63r4
E-mail bartha.aniko (d'r endenĺ env. i kn.hu
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ó.2. Amennyiben ajelen szerződés 6.1. pontjában megjelölt adatokban bármilyen váItozás várható, vagy
vá|toztĺs következik be, arról az érinteĹĹ szerzódő Fél köteles lehetőleg a váItozást mege|őzóen 5

munkanappal, de legkésőbb a vá|tozást követo munkanapon, a másik szerzódo Felet írásban
értesíteni.

6.3.Felek - ideértve a Megbizott esetleges alvállalkozóit - kotelesek egytittműkodni a jelen
szerzodésben foglaltak megvalósítása érdekében.

7. TIToKTARTÁS
7 .I. Megbízott k<itelezettséget vállal arra,hogy a szerzódés teljesítésével kapcsolatban tudomására

jutott adatokat rendeltetésszerűen hasznźůja fe|, az infoľmációs önrendelkezési jogról és az
információszabadságľól sző|ő 2011. évi CXII. torvényben és az egyéb, adatvédelemre
vonatkozó j ogszabályoknak megfelelően.

7.2.

7.3.

t.+-

A jelen szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott bizalmas
információk átadásźna vagy nyilvánosságra hozata|ára egyik fél sem jogosult, kivéve azon
információkat, adatokat, amelyek nyilvánosságrahozata|átjogszabály írja elő.

Felek megállapodnak abban' hory a je|en szerzódéssel és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az egymásról, különösen egymás működésérő|, szervezetéről tudomásukra jutott,

birtokukba kertilt információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nemhozzäférhető
minden tény, adat, tery okirat, dokumentum, eljárás tizleti titoknak minősül, amelynek
nyilvánosságrahozata|a a fe|ek hivatali, uz|etivagy egyéb érdekeit sértené.

Felek mindent megtesmek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érlnteÍt
munkavállalóikat, és a szerződés teljesítésében közremíĺködőket tájékofassák, a fenti
előírásokat betartsák és betartassák'

EGYÉB REhIDELI(EZESEK

Felek a szerződés teljesítései során keletkezett vitáikat kĺjzvetlen tárgyalások során kísérlik
meg rendezni. A tárgyalások eľedménýelensége, sikertelensége esetén a Felek a pertárgy
értékétó| fiiggően bírósághoz fordulnak.

Amennyiben a szerzódés bármely rendelkezése hatáskörrel és illetékességgel rende}kező
bíróság rendelkezése, vagy jogszabá|yvá|tozźs folýán a későbbiekben érvénýelennek
bizonyulna, ez a szerződés további, az érvénýelenséggel nem érintetÍ részeinek az
érvényességét nem érinti. Felek az érvénýe|ęn szęrzódési rendelkezést az annak tarta|mához
legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolj ák.

Je|en szerződésben nem szabályofott kérdésękben - többek között a szerződésszegés
jogktivetkezményei, a szerzőđés módosítása és megszűntetése - a Polgári Törvénykönyvről
sző|ő f0I3. évi V. torvény és az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadők

8.

8.1 .

8.2.

8.3.

8.4. Je|en szerződés kizárólag írásban módosítható, YäEý sziĺntethető meg.

Je|en szęrzódés készült 4 oldalon, 6 egymássa| egyezó példányban, melyet szerződő felek ełolvastak'
éĺelmenek' és mint akarafukkal mindenben megegyezót helyben hagyő|agírtak a|á.
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M.egbíző
Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi onkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet:

Pénziigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzigy i ijgy o sztźiyv ezetó

Megbízott
Józsefu árosi Közosségeiét Nonprofit

ZÍt.
képviseletében
Kovács Barbara

igazgaÍósági elnok

dátum: Budapest' f0|6.''..
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MEGBÍZÁSI sZERZoDÉs

Amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefu áľosi onkoľm ányzat

székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester
törzskönyvi azonosító száma: 7357Í5
adőszáma: 15735I5-f-42
KSH statisztikai számjele: I5735I5-841I-3ZI-0I
bankszám|aszám: 10403387-00028570-00000000
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a
Rév8 Józsefváľosi Rehabilitációs és Váľosfejlesztési Zrt.
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63.67.
képviseli: Alfř'ldi Gyöľg1ĺ igazgatőság elnöke és Annus Viktor

v ezér igazgató e gyütte sen
cégsegyzékszám: 01-i0-043548
adőszźtm: If293005-2-4f
bankszámlaszám: 14100440-66944049-01000009
mint megbí zoÍ1 (a továbbiakban: Megbízott)
a továbbiakban eg1rtittesen Felek között az a|źtbbi feltételek mellett:

1. A sZERZooÉs nr,ozľĺnlwnmudapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat a

Képviselő-testĺilet l||lf0|6. (V.05.) szźlmű határozatának megfelelóen 2076 augusztusában
Támogatási kérelmet nýjt be a VEKOP-6.2'I-|5 kódszámú, ,,A leromlott településrészeken élő
alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javitása, tłársadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten', című európai uniós pályrázati felhívásra.

1.2.A Képviselő-testület ugyanezen határozatában a Támogatási kérelem benyújtásához sztikséges
előkészítő munkálatok elvégzésére és a Támogatási kérelem elkészítésére Rév8 Zrt.-tbíztameg.

1.3'A pá|yázati anyag kidolgozása az I.I pontban nevezett pá|yázati felhívás előírásai szerinti
partnerségi tervezési folyamatban készül' un. Helyi Támogató Csopoľtok |étrehozásáva|.

1.4.Felek fentiekľe tekintettel a Megbiző Képviselő-testtiletének Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
BizoÍtsäga . . . .ĺf016. (vI.20.) szźtmt határozata a|apján az a|źtbbi szerződést kötik.

2. 
^sZEP.ZÓoÉs 

ľÁncYA, CÉLJA
Z.|.Megbíző megbizza a Megbizottat a Tematikus szakcsoportok rendezvényszervezése és egyéb

pá'|yázaÍ-e|ókészítő tevékenységek megvalósításával. Megbízott afe|adat elvégzését elfogadja.

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

- a szakcsoportok meghívottakkal kibővített kiscsoportos üléseinek szervezése és

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

irodaszerek vásárlása, terembérlés stb.),

. a Projektelőkészítő Tanulmány (PeT) elkészítéséhez szükséges alátámasnő adatok vásárlása,

egyéb, az elókészítés során szükségessé váló tevékenységek megvalósítása.
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3. A TELJEsÍľÉsr n.łľÁnmo
3.1. Felek ajelen szerződésthattrozott időre,2016. augusztus 3l-ig kötik.

4.

4.1.

A MEGBiZÁsl nÍĺ, FIZETÉSI FEĽTÉTELEK
Megbízottat a jelen szerzódés2. pontjäbanmeghatározott felađatoknak megfelelő teljesítéséért
megbízási díj illeti meg, melynek összege: bruttó l.200.000 Ft.

A megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a jelen szerzódés teljesítésével felmerülő
valamennyi díját és költségét. Megbízott tudomásul veszi' hogy a Megbízóval szemben a
megbízási díjon felül egyéb költséget, díjat semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

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

Megbíző a Megbízott részére előleget nem ťlzet'

Megbíző a megbízási díjat a szerződésszerű teljesítést kĺjvetően, a teljesítés igazo|ás a|áirása
után, taľtalmilag és formailag szabá|yszeruen kiállított, a Megbiző á|ta| leigazolt szálrnl'a

ellenében, átutalással egyenlíti ki.

Megbízó részszámlázźsi lehetőséget nem biĺosít Megbízott részére. A végszám|a
benyrijtásának előfeltétele valamennyi szolgáltatás teljesítésének Megbízó általi elfogadása és a
teljesítési igazo|ás kiadása' A teljesítés igazo|ás kiállítására a polgármester jogosult.

Megbíző az igazo|t teljesítést követően a 4.5. pontban foglaltaknak megfelelően kiállított és
benffitott szám|a a|apján, annak kézhezvéteÍéto| szźmltott 30 napon beltil köteles a megbízási
díjat Megbízottnak | 4100440-66944049 -01000009 számű szám|ájźra átutalni.

Késedelmes ťlzetés esetén aMesbizó a Ptk. szerinti késedelmi kamat ťlzetéséľe koteles.

A szFjF.zoDÉ sT BIZTo sÍT o ľĺpr,lnxxoľnr.nzn TT sÉ GEK
Megbizottkötbérfelelősséggel tartozik, ha hibásan teljesít, illetve ha a teljesítés a neki felľóható
okból lehetetlenné vált (meghiúsulás).

Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel éľintett szolgáltatas szerződés
szerinti nettó megbízźĺsi dijźnak 5 %o-a'

Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kotbér mértéke szerződés szerinti nettó megbízási ďíj 5
Yo-a.

A kötbér megfizetése nem érinti aMegbiző azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtéľítését követelje a Megbízottól.

4.f.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

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

módosításával kapcsolatban Feleket az a|ábbi személyek képviselik:

ľ{eebiző részérő|:
Név:
Cím:
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6.2

6.3

Telefon:
E-mail
Meebízott részérő|:
Név: Annus Viktor
Cím: 1082 Budapest. Baross u.63-67.
Telefon: 06-r-4s9-2271
E-mail annus-viktor(ô,rev 8.hu

Amennyiben ajelen szerződés 6.1. pontjában megjelolt adatokban bármilyen vá|tozásvárhatő,vagy
vá|tozás következik be, arról az érintett szerződo Fél koteles lehetőleg avá|tozást megelőzően 5

munkanappal, de legkésőbb a vźńtozást követő munkanapon, a másik szerzodő Felet írásban
értesíteni.

Felek _ ideéľtve a Megbízott esetleges alvállalkozóit _ kótelesek egyiittműködni a jelen
szerződésben foglaltak megvalósítása érdekében.

TIToKTARTÁs
Megbízott k<jtelezettséget vállal arra,hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomására
jutott adatokat rendeltetésszerűen haszrálja fe|, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról sfő|ő 2011. évi CXII. tĺirvényten és az egyéb, adatvédelemre
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A jelen szerzodés hatáIyba lépése előtt és az ezt követően tudomásáľa jutott bizalmas
információk źtadásźtta vary nyilvánosságra hozata|źna egyik fél sem jogosult' kivéve azon
információkat, adatokat, amelyek nyilvánosságrahozata|át jogszabá|y írja elő.

Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerzódéssel és annak teljesítésével kapcsolatos,
vagy az egymásról, ktiltjnösen egymás működésérő|, szervezetéľől tudomásukľa jutott,

birtokukba keľült információ' illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nemhozzáférhető
minden tény, adat, tery okirat, dokumentum, e|jálrźs üzleti titoknak minősül, amelynek
nyilvánosságrahozata|a a felek hivatali, üzleti vagy egyéb éľdekeit sétené.

Felek mindent megtesznek annak éľdekében, hogy a fenti kötelezettségekľől az érintett
munkavállalóikat, és a szerződés teljesítésében közľeműködőket tájékoztassák, a fenti
előírásokat betartsák és betaľtassák.

EGYÉB RENDELKEZESEK
Felek a szerződés teljesítései során keletkezettvitźikat közvetlen tárgyalások során kísérlik
meg rendezni. A tárgyalások eredménýelensége' sikertelensége esetén a Felek a pertárgy
értékétől fi.iggően bírósághoz fordulnak.

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése hatáskĺjrľel és illetékességgel rendelkező
bíróság rendelkezése, vagy jogszabáýźůtozás folytán a későbbiekben érvénýelennek
bizonyulna, ez a szerződés további, az érvénýelenséggel nem érintett részeinek az
érvényességét nem érinti. Felek azérvénýe|enszerződési rendelkezéstazannaktarta|mźlhoz
legközelebb álló érvényes ľendelkezéssel pótolják.

Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben _ többek közĺitt a szerzőđésszegés
jogkövetkezményei, a szerzodés módosítása és megszűntetése _ a Polgári Törvénykönyvről
sző|őf0I3, évi V. törvény és az egyébjogszabályok vonatkozó rendelkezései azirźnyadők

Je|en szerződés kizáró|ag íľásban módosítható , ÝdEý szüntethető meg.

,7

1.1.

7.2.

1.3.

7.4.

8.

8.1.

8.f.

8.3.

8.4.

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
7



Je|en szerzódés készült 4 oldalon, 6 egymássa| egyező példányban, melyet szerződó felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyő|ag írtak a|á.

Budapest, 20 16. jrinius...

Megbízĺó
Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefu árosi Önkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Jogi szempontból ellenj e gyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

Megbízott
Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs

és Vrárosfej l esńési Zrt.
képviseletében
Alföldi Gyöľgy

igazgatőság elnĺjke

Megbízott
Rév8 Józsefuárosi
Rehabilitációs és

Városfejlesztési Zrt.
képviseletében
Annus Viktoľ
vezérigazgatő

Dr' Mészár Erika
a|jegyzó

Fedezet: . dátum: Budapest, 20|6. ....

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
pénzü gy i u gy o sztźůyv ezetó

ć
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