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A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.

A dontes elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges.

1. szamu melleklet: Megrendeld
2. szamu melleklet: Ajanlat
3. szamu melleklet: szerzodes-tervezet
4. szamu melleklet: Beszerzesi adatlap
5. szamu melleklet: 521/2021 (IX. 23.) Kepviscld-testuleti hatarozat

Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat a 521/2021. (IX. 23.) sz. KT hatarozattal dontott a 
2022. evi reszveteli koltsegvetesrol. A reszveteli koltsegvetes egy olyan tanacskozasi es 
donteshozatali folyamat, melynek soran a kozosseg tagjai kozvetleniil befolyasolhatjak a 
keriileti koltsegvetes egy reszenek felhasznalasat. Az evrol evre ismetlodo folyamat kereteben 
a lakossag altal javasolt es rangsorolt projektek valdsulnak meg, az eredmenyek atlathatoak es 
szamonkerhetoek. A Jozsefvarosi Onkormanyzat a 2022-es koltsegveteseben 120 millio 
forintot kuldnitett el arra, hogy annak elkolteserol a lakossag kozvetleniil donthessen. A 
Jozsefvarosi Reszveteli Koltsegvetes 2022 marcius es szeptember kozott zajlik, a lakossag 
altal megszavazott projekteket pedig varhatoan 2023 soran valositja meg az onkormanyzat.

A 2022-es Jozsefvarosi Reszveteli Koltsegvetes egyik elemekent sziiksegesse valt a reszveteli 
koltsegvetes kommunikaciojanak megtervezese es megvalositasa, a szolgaltatas beszerzesere 
az Onkormanyzat nyilt palyazatot irt ki 2021. november 26-an, amely eredmenyteleniil 
zarult.. Tekintettel arra, hogy a reszveteli koltsegvetesnek az eldzetes terveknek megfeleloen 
2022. marcius 1-jen kell elindulnia, ezert a megvalositas erdekeben sziiksegesse valt a 
kommunikacio megtervezesenek megkezdese, melyrol az Onkormanyzat Beszerzesi 
Szabalyzat (Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete altal elfogadott 
588/2021 (X.28.) szamu hatarozata) IV. Fejezet (1) b) pontja alapjan a polgarmester dontott 
18532/2021. (XII.21.). szamu donteseben. Ennek eredmenyekeppen Markos Viktor egyeni 



vallalkozdval szerzodes keriilt megkbtesre es a vallalkozo a szerzodesnek megfelelden 
megtervezte a 2022-es reszveteli koltsegvetes arculatat, amelyet 2022. marcius 1-tdl a 
nyilvanossag is megismerhetett.

A reszveteli koltsegvetes szervezese soran tovabbi kommunikacios, grafikai, videos es 
tordelesi feladatokra van szukseg a folyamat teljes lezarultaig (2022. szeptember 30). Mint 
minden innovacid eseteben, a reszveteli koltsegvetes sikeres lebonyolitasahoz szukseg van 
arra, hogy az eredetileg megtervezett arculattal vigyuk vegig a projektet, hiszen igy lesz 
mindenki szamara erthetd es felismerhetd, ami a nagyaranyu reszvetel kulcsa. Vagyis a 
projektet a kommunikacios tervnek megfelelden a mar elkeszftett arculattal sziikseges tovabb 
folytatni. Ermek fenyeben a Kozossegi Reszveteli Iroda a hatalyos Beszerzesi Szabalyzat IV. 
Fejezet (1) bekezdes e) pontja alapjan (tekintettel az ellatando feladat muszaki-technikai 
sajatossagaira) palyazat nelkuli beszerzes kereteben javasolta a szerzodes megkoteset Markos 
Viktor egyeni vallalkozdval.

II. A beterjesztes indoka
A reszveteli koltsegvetes feladatainak ellatasa erdekeben sziikseges, hogy a Koltsegvetesi es 
Penziigyi Bizottsag a dbnteset meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a vallalkozasi szerzodes jdvahagyasa.
A szerzodes szerint a megbizott 2022. aprilis 1 es szeptember 30. kozott mindbsszesen 1.980.000 
forint alanyi adomentes vallalkozoi dijban reszesiil, mely dsszeg az onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben a 20102 cimen rendelkezesre all.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Kepviselb-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szolo Budapest 
Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 36/2014. (XI. 06.) 
bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi 6s Penziigyi 
Bizottsag ddntesi hataskbrebe tartozik a targyi iigy.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penziigyi 

Bizottsaganak ..../2022. (III. 21.) szamu hatarozata

„A 2022-es jdzsefvarosi Kbltsegveteshez kapcsolodo kommunikacios feladatok 
vegrehajtasa, kiilondsen a grafikai, fotos es videos anyagok gyartasa” targyu beszerzesi 

eljaras eredmenyerol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1) Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat szerzbdest kot Markos Viktor 
egyeni vallalkozdval (adoszam: 840 609 0057) a “2022-es jdzsefvarosi Kbltsegveteshez 
kapcsolodo kommunikacios feladatok vegrehajtasa, kiilbnbsen a grafikai, fotbs es videos 
anyagok gyartasa” targyaban;

2) felkeri a polgarmestert az elbterjesztes melleklete szerinti vallalkozasi szerzodes 
alairasara.

Felelbs: polgarmester



Hataridd: 2022. marcius 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kozossegi Reszveteli Iroda

Budapest, 2022. marcius 10.

Udvarhelyi Eva Tessza 
irodavezeto

KeszItette: Kozossegi Reszveteli Iroda

Leirta: Udvarhelyi Eva Tessza

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel. igazolas: —

Jogikontroll: ^^5
Ellenorizte:

^ORpS SZILVIA

ALJEGYZO

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

Satly Balazs
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Budapest Fovaros VIII. kerulet

JOZSEFVAROSI POLGARMESTERI
Hivatal Kozossegi Reszveteli Iroda

Kedves Markos Viktor!

Kerem, adjon arajanlatot az aiabbi feladatok ellatasra legkesobb 2022. februar 25-ig.

Jozsefvaros Reszveteli Koltsegvetesenek Koncepcidja az aiabbi linken erheto el, melyben 
reszletesen olvashato a koncepcid elmeleti hattere, es a folyamat reszletes leirasa is: 
https://iozsefvaros.hu/szoljon-bele/77139/2022-ben-indul-iozsefvaros-elso-reszveteli- 
koltsegvetese-

A szervezesert, lebonyolitasert a Kozossegi Reszveteli Iroda felelds. A folyamat 
kommunikaciojanak tervezese es megvalositasa az Iroda munkatarsaival egyuttmukodesben 
tortenik. A megvalositasi szakasz 2022. arpilis l-tol szeptember 30-ig tart.

Az megvalositas tartalmi eleme a kdvetkezdk:

1- Gyartasi feladatok:

► A korabban a Vallalkozo altal kialakitott online es offline arculat es a kerulet sajatossagainak 
figyelembevetelevel grafikai anyagok eldallitasa: nyomtatott anyagok, szdrdlapok, plakatok, 
molindk, Facebook-kompatibilis grafikai anyagok, honlapon hasznalhato grafikai anyagok, 
hirdetesek, Instagram-kompatibilis grafikai anyagok, Jozsefvaros app-kompatibilis grafikai 
anyagok, reklamtaska es polo grafikai anyagai, stb.

• A reszveteli koltsegveteshez kapcsolddo kiadvanyok tordelese.
• A korabban a Vallalkozo altal kialakitott online es offline arculat es a kerulet sajatossagainak 

figyelembevetelevel videos es animacios anyagok keszitese

2. Rendelkezesre alias

• A megvalositas soran a megrendeld rendszeres tajekoztatasa az eldrehaladasrol.
> Rendelkezesre alias az ad hoc jelleggel felmerulo feladatok elvegzesere

Koszonettel,

dr. Udvarhelyi Eva Tessza 

irodavezetd

Kozossegi Reszveteli Iroda

2022. februar 24.

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 
www.jozsefvaros.hu

https://iozsefvaros.hu/szoljon-bele/77139/2022-ben-indul-iozsefvaros-elso-reszveteli-koltsegvetese-
http://www.jozsefvaros.hu


Kedves Udvarhelyi Tessza, az alabbi feladatokat:

7. Gyartasi feladatok:

• A korabban a Vdllalkozd dltal kialakitott online es offline arculat es a keriilet 
sajatossdgainak figyelembevetelevel grafikai anyagok eloallitasa: nyomtatott anyagok, 
szorolapok, plakdtok, molinok, Facebook-kompatibilis grafikai anyagok, honlapon 
hasznalhato grafikai anyagok, hirdetesek, Instagram-kompatibilis grafikai anyagok, 
Jozsefvaros app-kompatibilis grafikai anyagok, reklamtdska es polo grafikai anyagai, stb.

• A reszveteli koltsegveteshez kapcsolbdo kiadvdnyok tordelese.
• A korabban a Vdllalkozd dltal kialakitott online es offline arculat es a keriilet 

sajatossdgainak  figyelembevetelevel videos es animacios anyagok keszitese

0. Rendelkezesre alias

• A megvalositas sordn a megrendelo rendszeres tdjekoztatdsa az elorehaladdsrdl.
• Rendelkezesre alias az ad hoc jelleggel felmerulo feladatok elvegzesere

2 millio forintert (Alanyi adomentes vagyok (KATA)) tudom vallalni.

Markos Viktor
2022.02.25



eloterjesztes.... szamu nielleklete

VALLALKOZASI SZERZODES (tervezet)

amely letrejott egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
kepviseli: Piko Andras polgarmester
adoszama: 15735715-2-42
torzskonyvi azonosito szam: 735715
bankszamlaszam: 11784009-15508009
KSH statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendelo),
masreszrol

Markos Viktor egyeni vallalkozo
szekhely:
nyilvantartasi szam:
statisztikai szamjel:
adoszama:
szamlavezeto bank:
bankszamlaszam:

mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo)
a tovabbiakban - egyiittesen Felek - kozott az alabbi feltetelek mellett:

1. A szerzodes targya:

1.1 A Megrendelo celja a reszveteli koltsegvetes megvalositasahoz kapcsolodo kommunikacios 
feladatok vegrehajtasa.

Megrendelo jelen szerzodes alapjan megrendeli az alabbi feladatok elvegzeset, mely feladatok 
elvegzeset Vallalkozo elvallalja:

Gyartasi feladatok:

a. A korabban a Vallalkozo altal a reszveteli koltsegvetes megvalositasahoz kialakitott online 
es offline arculat es a keriiiet sajatossagainak figyelembevetelevel grafikai anyagok 
eloallitasa: nyomtatott anyagok, szorolapok, plakatok, molinok, Facebook-kompatibilis 
grafikai anyagok, honlapon hasznalhato grafikai anyagok, hirdetesek, Instagram- 
kompatibilis grafikai anyagok, Jozsefvaros app-kompatibilis grafikai anyagok, reklamtaska 
es polo grafikai anyagai stb.

b. A reszveteli koltsegveteshez kapcsolodo kiadvanyok tordelese.
c. A korabban a Vallalkozo altal a reszveteli koltsegveteshez kialakitott online es offline 

arculat es a keriiiet sajatossagainak figyelembevetelevel videos es animacios anyagok 
keszitese

Rendelkezesre alias

a. A megvaldsitas soran a megrendeld rendszeres tajekoztatasa az eldrehaladasrol.
b. Rendelkezesre alias az ad hoc jelleggel felmerulo feladatok elvegzesere.

1.2 . Vallalkozo az 1.2. pont szerinti tevekenysegek eredmenyekeppen elkesziilt anyagokat 
megnyitasra alkalmas adathordozon, illetve emailen koteles a Megrendeld rendelkezesdre 
bocsatani.



1.3 Vallalkozo jelen szerzodes szerinti feladatait a megrendeldi erdekeknek megfeleloen, 
felelossegteljesen koteles teljesiteni.

2. A Teljesitesi hatarido

2.1 Teljesitesi hatarido: A Vallalkozo a szerzodes targyat kepezd feladatok ellatasat a szerzodes 
hatalybalepesenek napjaval kezdi es 2022. szeptember 30. napjaig kell maradektalanul elvegeznie, az 
elkeszitett anyagokat a Megrendelonek atadnia. A szerzodes mindket fel altali alairas napjan lep 
hatalyba.
2.2 Amennyiben Vallalkozo olyan okbol, amelyert felelds, a szerzodes teljesitesevel kesedelembe esik, 
ugy a Vallalkozo kesedelmi kotbert koteles fizetni. A kesedelmi kotber merteke a kesedelembe eses 
napjatdl kezdve naponta a netto vallalkozoi dij 1%-a, de legfeljebb a netto vallalkozoi dij 20%-a. A 
kesedelmi kotber dsszege esedekesse valik, ha a kesedelem megszunik; vagy ha a kotber eleri a 
kikotott legmagasabb merteket. Amennyiben Vallalkozo kesedelme meghaladja a 10 naptari napot, 
Megrendelo jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani.

2.3 Amennyiben a Megrendelo a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (a sulyos szerzodesszeges 
5.8. pontban meghatarozott eseteiben), vagy ha a teljesites olyan okbol, amelyert a Vallalkozo felelos, 
meghiusul, a Vallalkozo meghiusuldsi kotber megfizetesere koteles. A meghiusulasi kotber merteke a 
netto vallalkozoi dij 25%-a. A meghiusulasi kotber a teljesites meghiusulasaval, illetve az azonnali 
hatalyii felmondas Vallalkozdval torteno kozlesevel valik esedekesse.
2.4 Szerzodo felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo neki felrohato hibas teljesitese eseten a 
Megrendelo a hiba kijavitasaig a kesedelmi kdtberrel megegyezd merteku kotberre jogosult. A hibas 
teljesites esetere kikotott kotber esedekesse valik a kifogas kozlesevel, illetve a kesedelemre 
vonatkozo szabaly szerint.
2.5 A Megrendelonek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesitesi kotbert az esedekes vallalkozoi 
dijba beszamitani.
2.6 Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo jogosult a kotbert meghalado karanak 
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibas teljesitesi kotber megfizetese nem mentesit a 
teljesites aldl.

3. A vallalkozoi dij, fizetesi feltetelek
A Vallalkozdt a jelen szerzodesben meghatarozott, a szerzodesben reszletezett feladatok 
szerzodesszeru elvegzeseert mindosszesen 1.980.000 Ft azaz egymillid kilencszaznyolcvanezer forint 
osszegu alanyi adomentes vallalkozoi dij illeti meg. A vallalkozoi dij a jelen szerzodes targyat kepezd 
feladatok vegrehajtasahoz szukseges teljes osszeget tartalmazza, azon tulmenoen Vallalkozo 
semmilyen jogcimen ellenertekre, kbltsegteritesre nem jogosult.
Vallalkozo havonta reszteljesitesre es reszszamla kiallitasara jogosult. Vallalkozo jelen szerzodes 
teljesitese soran adott reszszamlahoz tartozd dijra szamla elleneben az igazolt teljesitest kovetoen 
jogosult, egy reszszamla dsszege maximum bruttd 330.000 Ft lehet.
A reszszamlak kiallitasa az alabbi tevekenysegek elvegzesehez kotott:

2022 aprilis
Szorolapok (A4, A5), plakatok (A3, A4), ujsaghirdetes a Jdzsefvaros ujsagba (90x131), JGK 
Parkolasi Igazgatosag televiziojara anyagok, facebook posztok a reszveteli koltsegvetesrol 
Szorolapok (A4, A5), plakatok (A3, A4), ujsaghirdetes a Jdzsefvaros ujsagba (90x131), JGK 
Parkolasi Igazgatosag televiziojara anyagok, facebook posztok, fotok, videok az otletelb 
muhelyekrbl es muhelyekhez. Ugyanezek az otletbeadasra valo buzditasra.
Promocios video az otleteleshez.
Mindezeknek a Jdzsefvaros honlapra es a reszveteli kdltsegvetes honlapjara valo elkeszitese. 

2022 majus
Szorolapok (A4, A5), plakatok (A3, A4), ujsaghirdetes a Jdzsefvaros ujsagba (90x131), JGK 
Parkolasi Igazgatosag televiziojara anyagok, facebook posztok a szavazas meneterol, es 
buzditas a szavazasra



JGK Parkolasi Igazgatosag televizidjara anyagok, facebook posztok, fotbk, videdk a 
munkacsoportok munkajardl

- Mindezeknek a Jozsefvaros honlapra es a rdszveteli koltsegvetes honlapjara vald elkeszitese. 
2022 junius

- Promocids vide6 a szavazashoz
ujsaghirdetes a Jozsefvaros ujsagba (90x131), JGK Parkolasi Igazgaldsag televiziojara 
anyagok. facebook posztok a szavazas meneterol, es buzditas a szavazasra
Dokumentacio a szavazas meneterol
Mindezeknek a Jozsefvaros honlapra es a reszveteli koltsegvetes honlapjara vald elkeszitese.

2022 jiilius
- Promocids vided a szavazashoz

ujsaghirdetes a Jozsefvaros ujsagba (90x131), JGK Parkolasi Igazgatosag televiziojara 
anyagok, facebook posztok a szavazas meneterol, es buzditas a szavazasra 
Dokumentacio a szavazds meneterol
Mindezeknek a Jozsefvaros honlapra es a rdszveteli koltsegvetes honlapjara vald elkeszitese.

2022 augusztus
Kivalasztott otletekhez, zardrendezvenyhez, otletek megvalositasahoz fuzodo tajekoztato 
anyagok, esemenymeghivdk tervezese

2022 szeptember
Kivalasztott otletekhez, zardrendezvenyhez, otletek megvalositasahoz fuzodo tajekoztato 
anyagok, esemdnymeghivok, ujsaghirdetes, tervezese 
Esemenyek fotos es videos dokumentalasa

Megrendeld a vallalkozoi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat koveto 15 napon 
belul, banki Atutalassal Valialkozd OTP Banknal vezetett 11773140-00172538-00000000 szamu 
bankszamlajara fizeti meg.

Vallakozo teljesitese akkor szerzodesszeru, ha a Valialkozd a jelen szerzodesben meghatarozott 
feladatokat teljes koriien elvegezte, a feladatok elvegzese soran keszitett valamennyi kommunikacids 
anyagot atadja a Megrendelo reszere. A szamla kibocsatasanak feltetele a Megrendeld altal kiallitott, 
kifogast nem tartalmazb tcljesitesigazolas, amely a szamla mellekletet kepezi.
A Valialkozd szerzodesszerii teljesitesenek igazolasara Udvarhelyi Eva Tessza, a Kozossegi 
Reszvdteli Iroda irodavezetoje jogosult, melyet a tevekenysegekrol szdlo beszamolo alapjan allit ki.

4. Kapcsolattartas

Felek jelen szerzodes teljesitese soran felmerult kerdesekben az alabbiakban megnevezett szemelyek 
utjan tartjak a kapcsolatot:

Megrendeld reszerdl kapcsolattarto:
nev: Udvarhelyi Eva Tessza, irodavezetd
Telefonszam:
E-mail: udvarhelyit@jozsefvaros.hu

Egyeni valialkozd: 
nev: Markos Viktor 
Telefonszam:
E-mail:

5. A felek jogai es kotelezettslgei:
5.1 Valialkozd kotelezettseget vallal arra, hogy feladatait a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezesek alapjan, 
a tole elvarhatd mindsegben. megfeleld szakmai gondossaggal, a legjobb tudasa szerint teljesiti a 
Megrendeld erdekeinek figyelembe vetelevel.
5.2 A Valialkozd szavatolja, hogy rendelkezik a szerzodesben meghatarozott feladatok ellatasahoz 
sziikseges kepesitessel ds eszkozokkel es ezeknek a felteteleknek a szerzodes teljes idotartama alatt 

ozsefvaros.hu


meg fog felelni. Valialkozo alvallalkozot kizardlag a Megrendeld eldzetes ir&sbeli hozzajarulasava! 
alkalmazhat. Valialkozo a jogosan igenybe vett alvallalkozoi magatarrasaert ugy felel, mintha maga 
jart volna el. Az alvallalkozd jogosulatlan igenybe vetele eseten a VMlalkozd felelds mindazokert a 
karokert is, melyek igenybeveteliik nelkul nem kovetkeztek volna be.
5.3 Valialkozo az altala vegzett tevekenysegert felelosseget vallal. Valialkozo helytallni tartozik 
Megrendeld iranyaba a Vallalkozdnak felrohatd okbol okozott karert is.
5.4 Valialkozo a jelen szerzodesben feltuntetett adataiban bekovetkezett valtozast a Megrendeldvel 
megfeleld idoben, de legkesdbb 5 munkanapon beliil, irasban koteles kozolni. Az ertesites 
elmulasztas&bol eredd karert a Vallalkozd felel.
5.5 Valialkozo tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodes szerinti feladat ellatasa soran tudomasara jutott 
adatok, tenyek, informaciok tekinteteben titoktartasi kotelezettseg terheli, mely alol jelen szerzddes 
megszuneset kovetden sem mentesul. Valialkozo a szerzodes teljesitese soran tudomasara jutott 
adatokat, informacidkat kizardlag a Megrendeld jovahagyasaval hozhatja harmadik szemely vagy 
hatosag tudomasara. A jelen szerzddes alapjan elkeszitett tanuhnanyok nyiMnossagra hozatalahoz a 
Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasa szukseges.
5.6 A Szerzodo felek kotelesek a szerzddes idotartama alatt folyamatosan, a johiszemuseg es a 
tisztesseg kbvetelmenyeinek megfeleloen, kolcsonosen egyiittmukodni. Ennek megfeleloen idoben 
tajekoztatjak egymast, nem csupan a jelen szerzodesben foglaltak teljesiteserbl, hanem minden olyan 
szamottevo kerdesrol, amely a szerzddes teljesitesere kihatassal lehet.
5.7 Amennyiben barmelyik Fei megszegi a tajekoztatasi es egyiittmukbdesi kotelezettseget, koteles a 
masik Fei ebbdl szarmazo karat a szerzodesszegessel okozott karokert valo feleldsseg altalanos 
szabalyai szerint megteriteni.
5.8 Valialkozo koteles jelen szerzodesben meghatarozott feladatait a Megrendeld utasitasainak 
megfelelden ellatni. Valialkozo amennyiben a megrendelesnek nem, vagy nem teljes mertekben tesz 
eleget, a vonatkozd utasitdsokban foglaltaktdl szand^kosan vagy gondatlanul elter, es ezaltal nem 
megfelelb mindsegben vegzi el a feladatot vagy Megrendeld reszerol a feladat elvegzesevel szemben 
bdrmilyen jogos kifogas meriil fel, ugy Valialkozo koteles a feladatot hibatlanul ujbdl, dijmentesen 
elvegezni.
5.9 Jelen szerzbdest barmelyik fel a masik fel sulyos szerzddesszegese eseten - irasban - felmondhatja 
azonnali hatallyal.

Megrendeld reszerol sulyos kdtelezettsegszegesnek mindsUl, ha Valialkozo szerzodesszcru teljesitese 
ellendre 30 napos kdsedelembe esik a vallalkozoi d£j kifizetesevel es azt a Valialkozo irasbeli 
felszdlitasat kovetoen sem fizeti meg.

Villalkozd reszerol sulyos szerzddesszegcsnek mindsUl kuldndsen: 
a teljesitesi hataridb 15 napon tuli kesedelmes teljesitese, 

- Valialkozo jelen szerzddes szerinti valamely kdtelezettsegdt hibasan teljesiti es amennyiben a 
hiba orvosolhato azt a Megrendeld altal a jelen szerzodes szerint meghatarozott 
pothataridore sem teljesiti szerzodesszeruen, 
Megrendeld erdekeivel ellentetes magatart&s tanusitasa, 
titoktartasi es/vagy adatvedelmi kotelezettseg megszegese.

5.10 Valialkozo kijelenti az ^llamhaztartasrdl sz616 torveny vegrehajtas&rol szdlo 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 50. § (la) bekezdesere figyelemmel, hogy atlathato szervezet, es az allamhaztartasrol 
szolo 2011. evi CXCV. torveny 1. § 4. pontjaban es 41. § (6) bekezdeseben foglaltakra figyelemmel a 
nemzeti vagyonrdl szdid 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezddse 1. pontjaban foglaltaknak 
megfelel.
5.11 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodds idotartama alatt, valamint azt kdvetoen is, kolcsbnosen 
betartjak a hatdlyos magyar es eurdpai unids adatvedelmi szabalyokat, ideertve ktilonosen, de nem 
kizarolagosan az informacids onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrdl szolo 201E evi 
CXII. torvdny („Infotv.”), valamint a tenneszetes szemdlyeknek a szemelyes adatok kezelese 
tekinteteben tbrtdnd vedelmerdl ds az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatalyon kiviil helyezdserdl szdlo Eurdpai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet 
(„GDPR”) rendelkezeseit.



Felek egybehangzban rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan kifejezetten 
jogszerunek tekintik a jelen szerzbdes alapjan a masik fel rendelkezesere bocsatott szemelyes 
adatoknak a masik szerzbdb fel altali kezeleset, amely celbbl es mertekben ez az adatkezeles a jelen 
szerzbdes teljesitesehez a masik felnek sziikseges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzbdesben 
megadott adatok a valosagnak megfelelnek, illetve harmadik szemely szemelyhez fuzbdb vagy egyeb 
jogait, illetve jogszabaly altal vedett erdekeit nem sertik.
Felek rogzitik, hogy a szemelyes adatok kezelesevel es vedelmevel kapcsolatos kbtelezettsegek a 
Vallalkozo reszerbl a teljesitesben kbzremukbdbkre is megfelelben vonatkoznak.

5.12 Vallalkozo szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nincsen olyan joga, amely a jelen 
szerzbdes teljesitesekent atadott dokumentumok felhasznalasat akadalyozza vagy korlatozza. 
Amennyiben a Vallalkozo valamely harmadik szemely vedett jogait sertene, mentesiti a Megrendelbt a 
karigeny alol es vallalja a jogsertesbbl eredb felelbsseget.
Amennyiben a szerzbdes teljesitese soran szerzbi jogi vedelemmel rendelkezb szellemi alkotas 
keletkezik, a Vallalkozo annak vedelmebbl eredb vagyoni jogokat jelen szerzbdes alapjan a 
Megrendelbre atruhazza. Ha a vagyoni jog atruhazasat jogszabaly kizarja, akkor a szellemi alkotasnak 
kizarblagos es korlatlan (teruleti korlatozas nelkiili, hatarozatlan ideju), minden ismert felhasznalasi 
modra vonatkozo, harmadik szemelyre atengedhetb, az atdolgozasi jogot is magaban foglalo 
felhasznalasi joga minden kulbn dijazas nelkul a Megrendelbt illeti meg.
Felek kijelentik, hogy a Vallalkozo altal atadott valamennyi dokumentacib/termek vagyoni jogainak 
ellenertekekent megfizetett 3.1. pontban rbgzitett vallalkozoi dijat aranyosnak tekintik a szerzbi jogrol 
szolo 1999. evi LXXVI. tbrveny 16. § (4) bekezdeseben foglaltak szerint. Vallalkozo kifejezetten 
lemond az atruhazott vagyoni jogai ellenertekekent a 3.1. pontban rbgzitett vallalkozoi dij bsszegen 
feluli egyeb igenyrbl.

6. Vegyes rendelkezesek
6.1 A jelen szerzbdes barmilyen mbdositasa kizarolag irasban, mindket fel altal alairva ervenyes.
6.2 Felek rogzitik, hogy Megrendelb es Vallalkozo kepviselbje a jelen Szerzbdes megkbtesehez 
sziikseges felhatalmazasokkal rendelkeznek. Vallakozo nyilatkozik arrol, hogy az egyeni vallalkozbk 
nyilvantartasaban szerepel.
6.3 A jelen vallalkozasi szerzbdesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Tbrvenykbnyvrbl szolo 
2013. evi V. tbrveny es a vonatkozo jogszabalyok rendelkezesei iranyadoak.
6.4 Felek a jelen vallalkozasi szerzbdesbbl eredb vitas kerdeseket elsosorban bekes mbdon, kbzbs 
egyeztetessel kiserlik meg rendezni. Annak eredmenytelensege eseten fordulnak az altalanos 
szabalyok szerint hataskbrrel es illetekesseggel rendelkezb birosaghoz.
6.5 Jelen szerzbdes megkbtese palyaztatas nelkiili beszerzesi eljaras eredmenye. Jelen szerzbdest a 
Felek a Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek Kbltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsaga....../2022 (III.21) szamu dbntese alapjan kbtik meg.

Szerzbdb felek jelen szerzbdest elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukkal mindenben megegyezbt 5 
egymassal egyezb, eredeti peldanyban jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2022. ...................... Budapest, 2022. ....................

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jbzsefvarosi Onkormanyzat Vallalkozo
Kepviseleteben 
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Horich Szilvia gazdasagi vezetd
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ozsefvarosi Polgarmesteri 
ivatal

BESZERZESIADATLAP 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzeshez

Az eljaras megnevezese kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljaras

A beszerzes targya
A 2022-es jozsefvarosi Koltsegveteshez kapcsolodo kommunikacios 
feladatok vegrehajtasa, kulonosen a grafikai, fotos es videos anyagok 
gyartasa

Varhatd koltsegigeny mindosszesen brutto 2.000.000 Ft

A beszerzes mennyisege 1 db

Eldzetes kotelezettsegvallalas 
(szerzodes - opcionalis) Vallalkozasi szerzodes

A szerzodes meghatarozasa
Vallalkozasi szerzodes a A 2022-es jozsefvarosi Koltsegveteshez 
kapcsolodo kommunikacios feladatok vegrehajtasa, kulonosen a 
grafikai, fotos es videos anyagok gyartasa temaban

A szerzodes lejarta 2022. szeptember 30.

A teljesites helye Budapest

A kotelezettsegvallalasra 
vonatkozd onkormanyzati 
rendelet vagy kepviseld-testiileti 
hatarozat szama

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 6/2022. 
(II. 24.) onkormanyzati rendelete a 2022. evi koltsegvetesrol

Kezdemenyezo szervezeti 
egyseg Kozossegi Reszveteli Iroda

Nyilt palyazat eseten a 
kozzeteteli helyek

-

Nyilt palyazat eseten legalabb 3 
potencialis ajanlattevo 
megnevezese

-

Nyilt palyazat eseten 
Biralobizottsag tagjai

-

Kozbeszerzesi es 
Palyazatkezeld Iroda 
ellenjegyzese

A rendelkezesre allo informaciok alapjan jelen beszerzes becsiilt erteke 
nem egybeszamitas koteles, es nem eri el a Kbt. szerinti kozbeszerzesi 
ertekhatart.
...................................... (alairas)

Penziigyi fedezet igazolas 
Gazdasagi vezetd ellenjegyzese

. ... .?7' .......... (koltsegyetesi eldiranyzat
megnevezese), « a
.................................................................. (alairas)

Jegyzd ellenjegyzese
...............................................................  (alairas)

kezdemenyezo szervezeti egyseg vezetojenek alairasa
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521/2021. (IX. 23.)

521/2021. (IX. 23.) sz. KT hatarozat

a 2022. evi reszveteli koltsegvetesrol

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, 
hogy

1 .) az eldterjesztes 1. sz. melleklete szerint elfogadja az Onkormanyzat 2022. evi reszveteli 
koltsegvetesenek koncepcidjat.

2 .) az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a reszveteli koltsegvetes fedezetere 120 
millio forint osszegben felhalmozasi celu celtartalekot kepez.

3 .) az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) ok. rendeleteben a 
reszveteli koltsegvetes tervezesevel es lebonyolftasaval kapcsolatos elozetes mukodesi 
jellegu kiadasokra mindbsszesen 1.460.000 Ft fedezetet biztosit az eldterjesztes 2. sz. 
mellekletenek reszletezese szerint a Polgarmesteri Kabinet koltsegveteseben a 20100 
cimen, az Altalanos tartalek terhere.

4 .) az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a reszveteli koltsegvetes lebonyolftasaval 
kapcsolatos mukodesi jellegu kiadasokra minddsszesen 8.520.000 Ft fedezetet biztosit az 
eldterjesztes 2. sz. mellekletenek reszletezese szerint a Polgarmesteri Kabinet 
koltsegveteseben.

5 .) felhatalmazza a polgarmestert a hatarozati javaslat 3.) pontja szerinti eloiranyzat 
atcsoportositas vegrehajtasara.

6 .) felkeri a polgarmestert, hogy az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesebe a hatarozati 
javaslat 2.) es 4.) pontja szerinti eloiranyzatokat terveztesse be.

7 .) felkeri a polgarmestert, hogy a reszveteli koltsegvetes megalkotasanak eljarasrendjet 
dolgoztassa ki.

Felelds: Polgarmester.

Hatarido: az 1) pont tekinteteben 2021. szeptember 23., a 3.) es 5.) pont tekinteteben a 2021. 
evi koltsegvetesi rendelet III. mddositasanak jovahagyasa, a 2.), 4.) es 6.) pontok tekinteteben 
az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesi rendeletenek elfogadasa, a 7) pont tekinteteben 
2021. oktober 31.
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