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Melléklet: megbízási szeruődés terł ezete

séges.

TÍsztelt Városgazdálkodási és PénzĺigyĺBizottság!

I.

Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

20|4. jtl|ius 1 1.én keľiilta|áńtásraa Palotanegyed fejlesztését célul tíĺző Európa BelviĺľosaProgram

II. ütemének megvalósítrísĺĺrólszóló Tĺámogatiísi Szerződés a Fővĺíľosiés a Józsefuĺárosi
onkormĺínyzat között. A projektelemek döntő része mźr megvalósult, a Ga|éiaNegye,d Prograľr

jelenleg folyamatban van. A projekt befejezési hatĺáriđeje2017. deceĺnber 31. napja.
Tĺámogatasi Szetződés l0.3. pontjában foglaltak a|apjźn az Önkoľmaĺryzat, mint
Kedvezményezett, a pľojekt nýlvĺánossźĺgakapcsánkötelezett többek között egy 3-5 perces viđeo
készítéserea projekt megvalósulĺási folyamatźrőI, amelyet a záró kifizetés igényléskor kell
benyujtani a Főváľosi Önkoľmĺĺnyzat,mint Támogató részére.
Az onkormányzat Képviselő-testiilętę a progľam indítĺásakor, 208/20|3 N.29.) szźmtt
hatźrozatálban úgy döntött, hogy az Európa Belviáľosa Program II. keretében megvalósuló
programok rendezvények szervezésével, lebonyolítĺásával jáÍő feladatokat a JóHír Kft.
fi ogutódjaként a Józsefuĺĺros Közösségeiért Nonpro frt Zrt.) Iźtja eI.
Tekintettel aĺľąhogy a program ne'm beruhazasi ęIęmekeĺrt több színvonalas, nagy sikeľÍĺ
ľendezvényk€riilt megtartĺísra a Józsefuiáros Közösségeiért Nonprofrt Zrt.lebonyolítĺásátban, az
annak révénreĺrdelkezésre ál1ó tapaszta|atok, élmények,beszámolók és szalonai anyagok a|apjén
javasolt, hogy a videó dokumentáció elkészítésévelaz onkorm źnyzata Józsefuĺĺros Közösségeiéľt
Nonprofit zrt.- t bizza meg. A feladat elvégzéséhezszfüséges bruttó 254.000 Ft az Európa
Belvĺárosa Program II. költségvetésének kommunikáció ęlőiľĺányzatźnbiztosított.

A

il.

Az

A beteľjesztésÍndoka
előteľjesztés tĺíľgyábana dĺjntésmeghozata|aaTiszteltBizottság

ilI.

hatasköre.

A döntés célja' pénzügyi hatása

A

döntés céIja az Európa Belvarosa Progľam II. üte'mének megvalósítására létrejött Támogatĺási
Szerződésben vállat önkormĺínyzati köte|ezettségek teljesítése.A feladat elvégzéséhezbruttő
254.000 Ft a 11605 cím Európa Belvĺáľosa Program II. költségvetéséĺrekkommunikáció
e|őir ányzattĺn bizto sított.

Iv.

JogszabályÍ környezet

A Bizottság döntése a36/20|4. (XI.06.) önkormanyzati rendelet

7.

melléklet 1.1.3. pontjĺán alapul.

Fentieka|apjźnkereĺnazalábbihatározati javaslatelfogadását.
Határozati javaslat
.. szźmlű Vráľosgazdálkodrási és Pénzĺigylbizottsági hatálrozat:

A Váľosgazdálkodásĺ

és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtĺnt hogy

1.

azElrőpa BelvĺĺrosaProgram II. titeĺn keretében megbízza a Józsefuĺáĺos Közösségeiért
Nonprofit Zrt-t a projekt nýlvánossáĘának biztosítasahoz szfüséges videó dokumentáció
elkészítésével,bruttó 254.000 Ft fedezet biztosítĺásával.

Felelős:

Polgĺárrnesteľ

Haüíriđő:20|7.június 26.

2.

felkéri a polgánnestert a határozat 1. pontja szerinti feladat e|Iátźsáůloz szfüséges

megbízĺási szeruő dés aláńr ásár a.

Felelős:

Polgĺírmester

Hatráľidő: 20|7.július 10.

A döntés végľehajtrísźúvégző szervezęti egység: Rév8 Zrt., Józsefuĺáros Közösségeié'fi
Nonprofit Zrt.
A lakosság széles kiirét érintő döntések esetén az e|óte4esztés előkészffiének javaslata a
honlapon
hirdetőĹíblĺĺn
közzétďetmódjáľa: nem indokolt
Budapest, 20|7 .június 20.

é-.--.n-Annus Viktor

KÉszÍrľrrr:RÉv8 Znr.
LľÍnre.:RÉv8 Znr.
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I,mGBizÁsI szERzŐDÉs
Amely létrej ött eg;rrészről
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormá nyzat(Szélĺüely: 1082 Budapest, Baross utca
63.67., Statisaikai szźm: 15735715-8411-32I-0I, Adószĺám: 15735715-242, kepviseli: dr' Kocsís
Máté polgáľmester) továbbiakban, mint Megbízó'
másrészről

JózsefuĺíľosKłiziisségeiértNonproÍĺtzÍt. (Széküely: 1084 Budapest,

Mátýs tér 15.,

Cégiegyzékszźm0I-10-048493, Adószám: 25313433-2-42,kepvtseli: Kovács Barbara ígazgatősźtg1
elnök) továbbiakban, mint Megbízott,
(továbbiakban Felek) között

1.

a mai napon, az a|átbbí feltételek szerint.

A szeződés táľrya

Budapest Főváros VItr. kertilet Józsefuárosi onkormĺányzat Képviselő-testiilete Városgazdálkodási és
PénzĹigyi Bizottságĺínak .,......./2017. (vI.26.) szĺmúhatfuozata a|apján, Megbízó megbizza
Megbízottat a rÉn_roZ pźiyazat keretében megvalósuló Európa Belvfuosa Program n'. zárźsához
sziikséges záródokumentációs kisfilm elkészítésévęl.

2.

lĺszeruődés tarta|ma

A TÉR_KOZpá|yázat

keretében megvalósuló Európa Belvárosa Program n'. záró dokumentációhoz
sztikséges, a projekt megvalósulási fotyamatát bemutató, 3-5 perces videó elkészítése.Megbízó
kijelenti, hogy a szakmai anyag ľészletes tartabnáról összefoglalót kiild Megbízott részére.

3.

Díjazńs' Íĺzetésĺfeltételek

Megbíző a Megbízottnak afeladataellátásért egyszerĺ, nettó 200.000 Ft + ĺłrd'ęzazbruttó 254.ooo
Ft) megbízósi díjat fizet'
Megbízó az ellenszolgá|tat,ás összegét aMegbizott által ténylegesen elvégzett tevékenységekalapján
ťtzetímeg.A számla kiállításának fehétele a teljesítésiígazo|ás kiadása.
Megbizó váůlralja, hogy a megbízísi dijat, a szímfejtéstkö,vetően 30 banki napon belül Megbízott
banlĺszámla számlrájára átutalássď telj esíti.

4.

}ĺ szerződés ĺdőtaľtama, felmondása

napjától 2017. novembeľ 30.ig jön
Ie|en szerződés hatlározott időtartamra, a szerzőć|és alĺĺírĺísńnak
lĺlzőrőIag
írásban érvényes.
mely
léte. A szerződés köziis megegyezéssel sziintethető meg,

Jelen szerződés 1 oldalon, 4 példányban késztilt, melyet a felek elolvastaĘ értelneztelg és mint
szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt helýenhagy ő|ag a|őírtak,
Je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző jogszabályok egyéb
rendelkezés eí az lr áĺy adőak.

Budapest,2017. június

Megbízó

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuĺńrosi

Onkormányzat
dr. Kocsís Máté

Megbízott
Józsefvĺ[ľos KłizösségeiértNonprofrtzrt.
Kovács Baľbaľa
igazgatósági elnök

polgármester

Jogi szempontból elle4je gyzęm:
Danada-Rimrán Edina
iewzś,
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika

a|jegyzó
Fedezet:

Pénziigyileg ellenj egyzem:

,W

Pĺáris Gyulĺáné

gazdasáęivezető
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