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statisztíkai  számjel:  15735715-8411-321-01

számlavezető  neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
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IFUA Horváth&Partners  Kft.
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mínt  Vállalkozó  (továbbíakban:  Vállalkozó)

a továbbiakban  együttesen  Felek - között  az alábbi  feltételek  mellett:

1. Előzmények:

1.1. Felek elöljáróban  rögzítik,  hogy a Vállalkozó  feladata  a Józsefvárosí  Gazdálkodási  Központ
átvilágítási  feladata,  mely  szervezeti/tevékenységi,  hatékonysági  és eredményességi
elemeket  egyaránt  tartalmaz.  A feladat  ellátása során a közfeladat  ellátásával  szembeni
társadalmi  elvárásokra,  valamint  a közpénz-feIhasznáIás  gazdaságosságának  és a közvagyon-
felhasználás  társadalmi  és gazdasági  eredményességének  a biztosítására  különös  tekintettel
kell eljárni.

Az átvílágítás  fókusza,  a Társaság  a 2019.  január  1. és 2021. február  28. közötti  időszakának
' vizsgálata  alapján,  elsősorban  a vagyongazdálkodás  helyzetének  és aktuális  feladataínak

meghatározása.  Kiemelten  fontos  továbbá  a tulajdonos  önkormányzat  és a társaság  vezetése
számára  a rövid  és középtávon  megvalósítható  javaslatok  egyértelrmj  megfogalmazása.

1.2. A szerződéskötésre  a 256/2021.  (V.18) döntés  alapján  kerül  sor.

2. A szerződés  tárgya:

2.1. Megrendelő  jelen szerződés aláírásával  megtízza  a Vállalkozót,,hogy  az alábbiakban
részletezett  feladatokat  végezze  el.

2.2. Az előzetes  jelentés  elkészítése,  a szerződéskötéstől  szármtott  20 napon  belül.

Az előzetes jelentés föbb tartalmi  elemei:
*  interjúalanyok  körének  meghatározá-sa;

*  a vízsgálandó  dokumentumok  körének  meghatározása;

*  a szakmai  specífikációt  alapul  véve a vizsgálandó  kérdések  körének  rögzítése;
*  a vizsgálati  módszertan  pontosított  meghatározása;



*  az átvílágítás  részletes  ütemtervének  bemutatása;

*  a köztes  jelentés  tartalmi  elemeinek  meghatározása.

2.3. A köztes  jelentés  elkészítése  a szerződéskötéstől  számított  60 napon  belül.

A köztes  jelentésnek  tartalmmnia  kell:

*  az irányítási,  szervezetí  és működésí  folyamatok  kritikus  pontjaínak  beazonosítását;

*  az írányításí,  szervezeti  és működési  folyamatokban  kimutatható  kockázatok  meghatározását
és érí:ékelését;

*  a végső  jelentés  szakmaí  témaköreínek  pontos  meghatározását,  különös  tekintettel  a kritíkus
pontok,  kockázatok  kezelésére  javasolt  megoldások  jelzésére.

2.4. A végső  jelentés  elkészítése,  a szerződéskötéstől  számított  90 napon  belül.

A végső  jelentés  főbb  szerkezeti  elemei:
*  maximum.  10  oldalas  vezetői  összefoglaló;

*  külön  fejezetben  az irányításí,  szervezeti  és működési  folyamatok  kritikus  pontjaínak,  ílletve
kockázatainak  elemzése,  illetve  azok méretének,  hatásának  felbecsülése;

@ külön fejezetben  a jelentés  terjedelmének  legalább felét kítevő, a hatékonyságra  és
eredményességre  fókuszáló  fejlesztésí,  változtatásí  javaslatok;  

*  jól  strukturált,  részletes  szakmai  jelentés;

@ mellékletek;

2.5 Az ajánlattételí  felhívás  és a Vállalkozó  ajánlata  a szerződés  mellékletét  képezik.

3. Te0jesítési határidő
3.1 A végső jelentés  elkészítésének  határideje:  a szerződéskötéstől  számított  90. nap. Hosszabbítás  -

külső körülményekre  tekintettel  -  csak a Vállalkozó  egyetértésével,  a határídő  lejártát  megelőző
14.napig1ehetséges.  -

3.2 Amennyiben  Vállalkozó  olyan okból,  amelyért  felelős,  a szerződés  teljesítésével  késedelembe
esík, úgy a Vállalkozó  késedelmí  kötbért  köteles fizetni.  A késedelmi  kötbér  mértéke  a
késedelembe  esés napjától  kezdve  naponta  5.000 Ft, de legfeljebb  a nettó  vállalkozói  díj 25%-a. A
késedelmi  kötbér  összege  esedékessé válik,  ha a késedelem  megszűnik;  a póthatáridő
eredménytelenül  eltelík;  vagy ha a kötbér  elérí a kikötött  legmagasabb  mértéket.  Amennyíben
Vállalkozó  késedelme  meghaladja  a 10  naptári  napot,  Megrendelő  jogosult  a szerződést  azonnali
hatállyal  felmondani.

3.3. Amennyiben  a Vállalkozóra  vonatkozó  határidő  túllépésének  oka a Vállalkozónak  nem felróható,
abban az esetben  a teljesítésre  jelen szerződésben  megállapított  határidő  Vállalkozót  nem köti,
ílletve teljesítési  határidő  a késedelem  idejével meghosszabbodík.  Ilyen  oknak kell tekínteni
különösen:

a) a feladat  utólagos  módosítását,

b) Megrendelő  késedelmesen  teljesíti  adatszolgáltatási  kötelezettségét,  -

c) Megrendelő  olyan  újabb  tényt,  adatot,  stb. közöl, amely  a szerződés  lényeges  tartalmára
kíhatással  van,

d) a szerződés  megkötése  után olyan kötelezően  fígyelembe  veendő  előírás (jogszabály,
szabvány, szabályzat  stb.) lép hatályba,  m,elynek rendelkezése  folytán  a már elkészített
dokumentációt,  vagy  annak  részeít  át kell dolgozni.

3.4.Amennyiben  a Megrendelő  a szerződést  azonnali  hatállyal  felmondja  (súlyos sze-rződésszegés
6.11. pontban  meghatározott  eseteiben),  öagy, ha a teljesítés  olypn  okból,  amelyért  a Vállalkozó
felelős,  meghiúsul,  a Vállalkozó  meghiúsulási  kötbér  megfízetésére  köteles.  A meghiúsulásí
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kötbér  mértéke  a nettó  vállalkozói  díj 25%-a. A meghíúsulási  kötbér  a teljesítés  meghiúsulásával,
illetve az azonnalí hatályú  felmondás  Vállalkozóval  tőrténő  közlésével  válik esedékessé.

3.5.Szerződő  felek megállapodnak,  hogy a Vállalkozó neki felróható  híbás teljesítése  esetén a
Megrendelő  a hiba kijavításáig  a késedelmi  kötbérrel  megegyező mértékű  kötbérre  jogosult.  A
hibás teljesítés esetére  kíkötött  kötbér esedékessé válik  a kífogás közlésével,  illetve  a
késedelemre vonatkozó  szabály szerint. Híbás teljesítés esetén Vállalkozó elsődlegesen  a
szolgáltatás  kijavítására  köteles.  -

3.6. A Megrendelő  az esetleges kötbér  igényét írásban jelzi a Vállalkozónak.  Amennyiben  a
Vállalkozó  3 napon belül magát érdemi  indokolással  és azt alátámasztó  bizonyítékokkal  nem
menti ki, akkor a kötbér  elísmertnek  tekintendő.  Megrendelőnek  jogában áll a késedelmi,
illetve a híbás teljesítési kötbért  az esedékes vállalkozói díjbaa beszámítani  és  annak
összegével a vállalkozói  díjat  csökkenteni.

3.7. Vállalkozó tudomásul  veszí, hogy a Megrendelő  jogosult  a kötbért  meghaladó kárának
érvényesítésére,  illetve, hogy a késedelmi  vagy a hibás teljesítési  kötbér  megfizetése  nem
mentesít  a teljesítés  alól.

4.  A vállalkozói  díj, fízetési  feltételek

4.1 A Vállalkozót  a jelen szerződésben meghatározott  feladatok  szerződésszerű elvégzéséért  1l
023 622 forint  + Áfa, bruttó 14 000 000 forint, azaz bruttó  tízennégymíllió  forínt összegű
vállalkozói  díj illeti meg. A vállalkozói  díj a teljesítési határidőre  prognosztizált,  fíx összegű
átalánydíj,  amely a jelen szerződés tárgyát  képező feladatok  végrehajtásához  szükséges teljes
összeget tartalmazza,  azon túlmenően  - a 6.2. pontban foglaltak kivételével  - Vállalkozó
semmílyen jogcímen egyéb igényt nem támaszthat  a Megrendelővel  szemben. Vállalkozó
teljesítése  akkor szerződésszerű,  ha a Vállalkozó  a jelen szerződésben  meghatározott  feladatokat
teljes körűen elvégezte. Megrendelő  teljesítésigazolást  állít ki a Vállalkozó részére, aki ennek
bírtokában  benyújthatja  a vállalkozóí  díjról szóló számlát. A számla kibocsátásának  feltétele  a
Megrendelő  által kiállított,  kifogást  nem tartalmazó  teljesítésigazolás,  amely a számla mellékletét
képezí.

A Vállalkozó  szerződésszerű  teljesítésének  igazolására Pikó András polgármester  jogosult.

Megrendelő  a vállalkozói  díjat az alakilag és tartalmilag  hibátlan  számla befogadását  követő
15 napon belül, banki átutalással  fizeti  meg a Vállalkozó  bankszámlájára.

Megrendelő  fizetési kötelezettségének  késedelmes  teljesítése  esetén Vállalkozót  késedelmi
kamat ílletí, melynek  mértéke  a Ptk. 6:155 E) (1) bekezdése alapján számítandó  kí.

részszámlázás lehetőségét  nem biztosítja,
4.2. Megrendelő  előleget  nem fízet, Megrendelő  a
de a Vállalkozó  előteljesítésre  jogosult.

4.3. A szerződés lehetetlenülésére  a Ptk. 6:248. E) szabályai-az irányadók.

5. Kapcsolattartás

Megrendelő  részéről:
Elsőrendű,  operatív  kapcsolattartó(k)  a Vállalkozó  felé:

Név: dr. Győry Tímea Zsuzsanna
Értesítési  cím: Megrendelő  értesítési  címén
Telefon:  +36 20 402 4178

Email: gyory.timea@jozsefvaros.hu
Értesítési  cím: Megrendelő  értesítési  címén

Vezetőí  kapcsolattartó:

Név: Czukkerné  dr. Pintér  Erzsébet  jegyző
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Értesítésí  cím: Megrendelő  értesítési  címén

Email: czukkerne@jozsefvaros.hu

Vállalkozó  részéről  kapcsolattartók:

Vezetői  kapcsolattartó,  'a szerződés  teljesítésével  kapcsolatos  általános  kérdésekben  ílletékes
kapcsolattartó,  szaktanácsadói  hatáskörbe  tartozó  kérdésekben  ílletékes  kapcsolattartó:

Név: Ürögi  Tamás

Értesítési  cím: 1117  Budapest,  Buda-part  tér  2.
Telefon:  + 36 30 382 8887

Fax: + 361382  8889

E-maíl:  tamas.urogi@horvath-partners.com

Vállalkozó  részéről  továbbá:

Név: Tanács  Zoltán

Értesítésí  cím: 1117  Büdapest,  Buda-part  tér  2.
Telefon:  + 36 30 382 8809

Fax: + 361382  8889

E-mail:  zoltan.tanacs@horvath-partners.com

Felek kötelesek  a kapcsolattartóik  adataiban  bekövetkező  változásokat  a másik féllel
haladéktalanul  közt51ni.

6:  A felek  jogaí  és kötelezettségei:

6.1.Vá11a1kozó kötelezettséget  vállal arra, hogy feladatait  a hatályos  jogszabályi  rendelkezések
alapján,  a tőle  elvárható  minőségben,  megfelelő  szakmai  gondossággal,  a legjobb  tudása  szerint
teljesítí  a Megrendelő  érdekeinek  fígyelembe  vételével.

6.2.A Vállalkozó  szavatolja,  hogy  rendelkezík  a jelen  szerződésben  meghatározott  feladatok
elvégzéséhez  szükséges képesítéssel,  szakmaí tudással,  tapasztalattal  és eszközökkel,  továbbá
ezeknek  a feltételeknek  a szerződés  teljes  időtartama  alatt  meg fog felelní.  A Vállalkozó  a jelen
Szerződés  szerintí  tevékenységet  saját  felelősségére  és kockázatára  végzi. A Vállqlkozó  az általa  a
szerződés  teljesítésébe  bevont  közreműködők  tevékenységéért  a Ptk. 6:148. Ei (1) bekezdése

szerint úgy felel, mintha maga járt vollna el.
6.3.Vá11a1kozó az általa végzett  tevékenységért  felelősséget  vállal. Vállalkozó  helytállní  tartozik

Megrendelő  irányába  a Vállalkozónak  felróható  okból  okozott  kárért  is jelen  szerződés  szerint.
Felek megállapodnak,  hogy Vállalkozó  a ténylegesen  bekövetkezett  közvetlen  károkért  tehető
felelőssé, így Vállalkozó a szerződésszegéssel okozott k@zvetett vagy következmén'%íí károk
(Megrendelőt érő ne7m vagyoni károkért, eredménycsökkenésért,  harföadik  fél általi  igényekért
és az elmaradt  vagyoni  előnyök  (így különösen  elmaradt  haszon, bevételkiesés)  tekintetében  a
felelősségét  kizárja.

Vállalkozó  kárfelelősségének  felső határa  megegyezik  a vállalkozási  díj számlázott  és Vállalkozó
részére  kífízetett  nettó  értékének  50 %-val.

Jelen pont  szerinti  feleIősségkorIátozá>  nem vonatkozik  a szándékosan  okozott,  életet,  testi
épséget,  egészséget  megkárosító  szerződésszegésekre,  valamint  a titoktartási  kötelezettségek
Vállalkozó  általi  megszegéséből  fakadó  károkért  való felelősségre.

' 6.4.Vá11a1kozó a jelen  szerződésben  feltüntetett  adataiban  bekövetkezett  változást  a Megrendelővel
megfelelő  időben,  de legkésőbb  5 munkanapon  belül, írásban köteles közölní. Az értesítés
elmulasztásából  eredő  kárért  a Vállalkozó  felel.

6.5.Vá11a1kozó tudomásul  veszi, hogy a jelen  szerződés  szerínti  feladat  ellátása  során tudomására
jutott  adatok,  tények,  információk  tekintetében  titoktartási  kótelezettség  terheli,  mely  alól jelen
szerződés megszűnését  követően  sem  mentesül.  Vállalkozó  a szerződés teljesítése  során
tudomására  jutott  adatokat,  információkat  kízárólag  a Megrendelő  jóváhagyásával  hozhatja
harmadik  személy  vagy hatóság tudomására.  A jelen szerződés  alapján elkészített  tanulmány
nyilvánosságra  hozatalához  a Megrendelő  előzetes  írásbeli  hozzájárulása  szükséges.
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6.6.A  jelen  Szerződésben  vállalt  títoktartási  kötelezettség  nem érinti  a Felek kógens jogszabályí
rendelkezésen  alapuló  tájékoztatásí  kötelezettségét.

6.7.A  Vállalkozó  felelős  azért,  hogy a jelen  pont  szerintí  títoktartásí  kötelezettséget  alkalmazottaí,  és
az általa  a Szerződés  teljesítésébe  bevont  közreműkődők  is maradéktalanul  betartsák.

6.8.Fe1ek tudomásul  veszik, hogy jelen szerződést  és annak teljesítését  az arra jogszabályban
feljogosított  szervek és személyek  - ideértve  az Állami  Számvevőszéket  és a Kormányzatí
Ellenőrzési  Hívatalt  ís -  jogosultak  ellenőrizni.  A Felek - az esetleges  vizsgálat  esetén  -  vállalják,
hogy a fent  említett  szervek,  személyek  részére a kért felvilágosítást  megadják,  jelen  szerződés
teljesítésével  kapcsolatos  íratokat  bemutatják,  és szükség esetén másolatban  átadják.  Ebben a
körben  üzleti  titokra  való hivatkozásnak  nincs helye. Az illetékes  ellenőrző  szervek  ellenőrzése,
helyszíni  vizsgálata  esetén  a Vállalkozó  köteles  minden  segítséget  megadni  a Megrendelő'részére,
a helyszíni  vizsgálaton  pedig - erre irányuló  felkérés  esetén,  az ellenőrzés  hatékonysága  és
Megrendelő  ez irányú  kötelezettségeinek  megfelelő  teljesítése  érdekében  -  köteles  jelen  lenní.

6.9.A  Vállalkozó  kíjelenti  és kötelezettséget  vállal  arra, hogy a Szerződés  teljesítése  során birtokába
kerülő  dokumentumokat,  a rendelkezésére  bocsátott  és a munkavégzés  során keletkezett  egyéb
anyagokat,  valamint  a bizalmasan  kezelendő  írásos dokumentumokat  csak a feladat  teljesítése
érdekében  használja,  a Szerződés megszűnésekor  a MegrendelŐtől  kapott  dokumentumokat
visszaszolgáltatja,  illetőleg  a Vállalkozó  által készített  dokumentumokat  a Megrendelő  részére
átadja.

6.10.  Vállalkozó  egyúttal  kijelenti,  hogy ezen anyagokat,  dokumentumokat  a Megrendelő  jelen
szerződés  szerinti  tevékenységén  kívülí, vagy a Megrendelő  által nem engedélyezett,  vagy  a
Megrendelő  érdekeít  sértő,  illetve  veszélyeztető  célra nem  használja  fel.

6.11.  A Szerződő  felek  kötelesek  a szerződés  időtartama  alatt  folyamatosan,  a jóhiszeműség  és
a tisztesség  kővetelményeinek  megfelelően,  kölcsönösen  együttműködni,  egymással  szükség
szerint egyeztetni.  Ennek megfelelően  időben tájékoztatják  egymást, nem csupán a jelen
szerződésben  foglaltak  teljesítéséről,  hanem minden  olyan számottevő  kérdésről,  amely  a
szerződés  teljesítésére  kíhatással  lehet.

6.12.  Amennyiben  olyan körülmény  merül  fel, amelynek  következtében  a jélen  Szerződésben
vállalt  valamely  kötelezettség  teljesítése  előre láthatóan  akadályba  ütközík,  a Felek kötelesek
egymást  az akadály  felmerülésekor,  vagy a fenyegető  akadályról  való tudomásszerzéskor
haladéktalanul  értesítení.

6.13.  Amennyíben  bármelyik  Fél megszegí  a tájékoztatási  és együttműködési  kötelezettségét,
köteles  a másík Fél ebből  származó  kárát  a szerződésszegéssel  okozott  károkért  való  felelősség
általános  szabályai  szerint  megtéríteni.

6.14.  Vállalkozó  kőteles  jelen  szerződésben  meghatározott  feladatait  a Megrendelő
utasításainak  megfelelően  ellátni.  Vállalkozó  amennyíben  a megrendelésnek  nem, vagy nem
teljes  mértékben  tesz  eleget,  a vonatkozó  utasításokban  foglaltaktól  szándékosan  vagy
gondatlanül  eltér,  és ezáltal nem megfelelő  minőségben  végzi el a feladatot  vagy Megrendelő
részéről  a feladat  elvégzésével  szemben  bármilyen  jogos  kifogás  merül  fel, úgy Vállalkozó  köteles
a feladatot  hibátlanul  újból, díjmentesen  efüégezni. Vállalkozó  a Megrendelő  érdekeinek,
továbbá  utasításaínak  megfelelően  köteles  eljární,  de az élet-és  vagyonbiztonságot,  egészséget
veszélyeztető,  jogszabályi  vagy hatósági  határozati  előírásba  ütköző  szolgáltatást  nem végezhet.
Ilyen utasításokat  nem hajthat  végre,  Megrendelő  ismételt,  nyomatékos  felszólítása  esetén  sem.
Vállalkozó  köteles Megrendelőt  figyelmeztetni,  ha célszerűtlen,  szakszerűtlen,  gazdaságtalan
utasítást  ad, a figyelmeztetés  elmulasztásából  eredő  kárért  Vállalkozó  felel.

6.15.  Amennyiben  az utasítás  teljesítése  a rögzített  feladatok  maradéktalan  ellátásán  túlmutató
munkával  vagy költségtöbblettel  jár, azt a Vállalkozó  csak akkor  köteles  teljesíteni,  ha a Felek az
ezért  járó  díjazásban  külön  megállapodnak.

6.16.  Fele,k -  figyelemmel  arra ís, hogy a Vállalkozó  a jelen  Szerződés  teljesítéséhez  számos, a
korábbi  gyakorlata  alapján  jogszerűen  rendelkezésére  álló anyagot,  ísmeretet,  valamint  általános
sablont  használ  fel - rögzítík,  hogy  a jelen  Szerződés  szerinti  vállalkozói  díj megfizetése  ellenében
minden  dokumentum  - amelyet  a Vállalkozó  a Szerződés  teljesítése  során állított  össze vagy
készített  el -  és a jelen  Szerződés  teljesítése  során létrejött,  minden  vagyoni  értéket  képviselő  '

' szellemi  alkotás  nem kizárólagos  felhasználási  joga a Megrendelőt  ílleti és a Vállalkozó  vállalja,
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hogy a Szerződés  megszűnésekor  átad a fentí  körbe tartozó  mínden  dokumentumot  a
Megrendelő  részére.

6.17.  Szerződő  Felek megállapodnak,  hogy  a jelen  Szerződés  2.1.  alpontjában  kiköfött
vállalkozói  díj megfizetése  ellenében  Vállalkozó  a jelen Szerződés teljesítése  során  általa
létrehozott  és a Megrendelő  által  átvett  eredménytermékek  vonatkozásában  az  összes

átruházható  szerzői vagyoní  jogot,  illetve a szerzői jogból  fakadó vagyoni  jogosultságokat
átruházza  a Megrendelőre,  illetve  Megrendelő  számára átengedí,  és erre tekíntettel  ezek nem

kízárólagos  felhasználásí  joga a Megrendelőt  ílletí meg azzal, hogy Vállalkozó  a szerzőí jogról
szóló 1999.  éví LXXVI. törvény  (Szjt.) szerint  megilletik  a szerző személyhez  fűződő  jogai.

6.18.  Az átruházott,  szerzőí jogí védelem  alá eső alkotáson  a Megrendelő  nem kízárólajos,
időbeli-,  területi-  vagy  bármely  más  korlátozás  nélküli,  harmadik  személynek  átadható
felhasználásí  jogot  szerez.  Megrendelő  felhasználásí  joga  kíterjed  mínd  a közvetlen
felhasználásra,  mínd a harmadik  személyekkel  kötendőafeIhasznáIási szerződés  útján történő
hasznosításra.

6.19.  Vállalkozó  a jelen  pontban  meghatározott  szerzői vagyoni  jogot  nem kízárólagos  hatállyal
ruházza át Megrendelőre..  Megrendelő  jogosult  e jogot  harmadik  személy  iészére  -  időbeli  és
területí  korlátozás  nélkül  -  továbbadni.

6.20.  A közvetlen  felhasználás  keretében  Megrendelő.  jogosult  a szellemi  alkotások
- (eredrfünytermékek)  belső  használatára,  átdolgozására,  korlátlan  példányszámú

többszörözésére.

6.21.  Vállalkozó  kíjelenti,  hogy  az általa  a jelen  Szerződés  teljesítése  során  készített
dokumentumokkal  és az általa  létrehozott  szellemi  alkotással  (eredménytermékkel)
kapcsolatosan  őt esetlegesen  megillető  jogdíj  és egyéb igényeiről  a jelen  Szerződés  aláírásával
kífejezetten  lemond.  Kijelenti,  hogy a jelen  joglemondás  ellenértékét  a Felek a vállalkozói  díj
meghatározásánál  kifejezetten  fígyelembe  vették.

6.22.  A Felek külön ís rőgzítík,  hogy Vállalkozó  által a jelen Szerződés  keretében,  illetve  a

Szerződés teljesítése  érdekében  készített,  a Vállalkozó  tulajdonában  álló szellemi  alkotások,
illetve  szerzői jogi védelem  alá eső alkotások  felhasználói  joga a vállalkozási  díj megfizetésekor
száll át a Megrendelőre.

6.23.  Ha valamelyik  fél a jelen  szerződésben  meghatározott  bármelyík  határídőt  elmulasztja,  a
másik fél -  a késedelem  jellegétől  függően  -  a teljesítésre  megfelelő  póthatáridőt  tűzhet  ki. A
póthatáridő  eredménytelen  eltelte  esetén  a Ptk. késedelmes  teljesítés  körében  meghatározott
jogkövetkezményeí  alkalmazhatók,  jelen  szerződésben  megállapított  eltérésekkel.

6.24.  Jelen szerződést  bármelyík  fél a másík fél súlyos szerződésszegése  esetén  - írásban -
felmondhatja  azonnali  hatállyal.

6.25.  Megrendelő  részéről  súlyos  kötelezettségszegésnek  minősül,  ha Vállalkozó  szerződésszerű
írásbeli  felszólítását  követően  sem teljesíti  szerződéses  kötelezettségeit.

6.26.  Ha a Megrendelő  a Vállalkozó  szerződésszerű  teljesítése  ellenére  30 napos  késedelembe
esik a vállalkozói  díj kifizetésével  és azt a Vállalkozó  írásbelí  felszólítását  követően  sem fizeti  meg.

Amennyiben  Megrendelő  esedékes  fizetési  kötelezettségével  késdelembe  esik, a Vállalkozó  nyolc
napos  póthatárídőt  köteles  kítűzní  a fizetési  kötelezettség  teljesítésére.  A határídő
eredménytelen  eltelte  esetén  Vállalkozó  a szerződésszegés  jogkövetkezményeít  alkalmazhatja.

6.27.  Vállalkozó  részéről  súlyos  szerződésszegésnek  mínősül  különösen:  '

*  a teljesítésí  határidő  10  napon  túli  késedelmes  teljesítése;
*  Vállalkozó  jelen  szerződés  szerinti  valamely  kötelezettségét  hibásan  teljesíti  és amennyiben  a

hiba orvosolható -,, azt a Megrendelő  által a j@len szerződés szerint meghatározott
póthatáridőre  sem teljesíti  szerződésszerűen;

*  a Megrendelő  érdekeivel  ellentétes  magatartás  tanúsítása;

*  titoktartási  és/vagy  adatvédelmí  kötelezettség  megszegése;
*  Vállalkozó  csőd-,  felszámolás-,  vagy  végelszámolás  alá kerül.

6.28..  Amennyiben  a szerződés a fentiek  szerint felmondásra  kerül, Vállalkozó  köteles  a
halaszthatatlan  intézkedéseket  a Megrendelő  érdekében  teljesíteni,  vagy a megkezdett  feladatot
befejezní.
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6.29.  A jelen  szerződés  megszűnését  követően  a Vállalkozó  a Megrendelő  kérésére
iratjegyzékkel  és teljességí nyílatkozattal  átadja az egyes eljárások  során keletkezett  valamennyi

releváns dokumentumot  azzal, hogy azok egy másolati példányát a Vállalkozó jogosult
megtartaní

6.30. Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011.
(X11.31.) Korm. rendelet  50. Ei (la) bekezdésére fígyelemmel,  hogy átlátható  szervezet, és az
államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény  1.ë 4. pontjában  és 41. Ei (6) bekezdésében
foglaltakra  figyelemmel  a nemzeti  vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI. törvény  3. E) (1) bekezdése 1.
pontjában  foglaltaknak  megfelel.

6.31.  Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama  alatt, valamínt azt követően  ís,
kölcsönösen betartják  a hatályos magyar és európai uníós adatvédelmi  szabályokat,  ideértve
különösen,  de nem kízárólagosan  az információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló 2011.  évi CXII. törvény (,,lnfotv."),  valamint  a természetes

, személyeknek  a személyes adatok kezelése tekintetében  történő  védelméről  és az ilyen adatok

szabad áramlásáról,  valamint  a 95/46/EK  rendelet  hatályon kívül helyezéséről szóló Európai
Parlament  és a Tanács (Eu) 2016/679.  számú rendelet  (,,GDPR") rendelkezéseít.

6.32.  Felek egybehangzóan rögzítík, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja  alapján

kifejezetten  jogszerűnek  tekíntik  a jelen szerződés alapján a másík fél rendelkezésére  bocsátott
személyes adatoknak  a másík szerződő fél általí kezelését, amely célból és mértékben  ez az
adatkezelés  a jelen szerződés teljesítéséhez  a másik félnek  szükséges. Felek kijelentik,  hogy  a
jelen szerződésben megadott  adatok a valóságnak megfelelnek,  illetve  harmadik  személy
személyhez  fűződő  vagy egyéb jogaít,  ílletve  jogszabály  által védett  érdekeit  nem sértik.

6.33.  Felek rögzítik,  hogy  a személyes  adatok  kezelésével  és védelmével  kapcsolatos
kötelezettségek  a Vállalkozó  részéről  a teljesítésben  közreműködőkre  is megfelelően
vonatkoznak.

6.34.  Vállalkozó  tudomásul  veszi, hogy a Megrendelő  az Infotv.  26.4 (2) bekezdése alapján, az
abban foglalt  tartalommal  köteles  adatot  szolgáltatni  jelen szerződés vonatkozásában.

6.35.  Vállalkozó  szavatol azért, hogy harmadik  személynek  níncsen olyan joga, amely a jelen
szerződés eredményeként  szolgáltatandó  mű felhasználását akadályozza  vagy  korlátozza.
Amennyiben  a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené,  mentesíti  a
Megrendelőt  a kárígény  alól és vállalja a jogsértésből  eredő felelősséget.

6.36.  Amennyiben  Vállalkozó  a Szerződés teljesítése  során harmadik  személy  jog,át, vagy  jogos
érdekét  felnóható  módon  sértené,  s emiatt  a Megrendelővel  szemben e harmadik  személy  igényt
terjeszt  elő, a Vállalkozó  köteles minden  szükséges intézkedést  megtenni  annak érdekében,  hogy
a Megrendelőt  ezen igény alól haladéktalanul  mentesítse.

7. A szerződés megszűnése

7.1.  Jelen  szerződés

a) a teljesítéssel,

b) a teljesítés  lehetetlenné  válásával,

c) a szerződés felbontásával,  ílletve

d) a szerződés megszüntetésével

sz'űnik  meg.

7.2. A szerződés - a felek  eltérő  megállapodása  híányában  - a végteljesítéssel  szűník meg.

7.3. A szerződés felbontására  elállás esetén kerülhet  sor.

A Megrendelő  a szerződéstől  bármiléor  -  egyoldalú  nyílatkozattal  -  elállhat,  köteles azonban a
Vállalkozó  felmerült  költségét  megtéríteni.

Amennyiben  Megrendelő  azért áll el a szerződéstől,  mert  a 2.2. pont szerintí előzetes  jelentést
nem fogadja  el, a Vállalkozó  a megbízási díj 10%-ának  kifizetésére  jogosult.'
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A Vállalkozó  akkor állhat  el a szerződéstől,  ha rajta kívül álló ok míatt  képtelen  a szerződésben
vállalt munkát  részben vagy teljes egészében elvégezní, ebben az esetben a Vállalkozó  akkor
mentesül  az elállás folytán bekövetkező  esetleges kár vagy veszteség megtérítése  alól, ha a
teljesítés  képtelenségről,  annak okáról, annak felismerésekor  haladéktalanul  (azaz lekésőbb 8
munkanapon  belül) értesíti a Megrendelőt.  Azt a tényt, hogy a teljesítés képtelenség  níncs
okozati összefüggésben a Vállalkozó magatartásával  azt a Vállalkozó köteles bízonyítani.  A
Vállalkozó az elállást a Megrendelőhöz  íntézett írásbeli nyilatkozattal  közli. A Megrendelő
bármely fél részéről történt  elállás esetén  a díjelőlegként  kifízetett összeget jegybankí
alapkamattal  növelten  utalja víssza a Vállalkozó bankszámlájára,  és ez képezi továb5i  esetleges
elszámolás  alapját.

7.4. A Felek a szerződést  -  bármikor  -  közös megegyezéssel megszüntethetík.  Ebben az esetbqn  a
Vállalkozót  csak a kikötött  díj már teljesített  szolgáltatással  arányos része illeti, a részére átutalt
díjelőleg fennmaradó  részét jegybanki alapkamattal  növelten  köteles  a Megrendelő  részére
visszafizetni.

8. Vegyes  rendelkezések

8.1.A  jelen  szerződés bármilyen  módosítása  kízárólag írásban, míndkét  fél által aláírva érvényes.
8.2.Fe1ek rögzítik, hogy -Megrendelő  és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkőtéséhez

szükséges felhatalmazásokkal  rendelkeznek.  Vállalkozó fentieken  kívül kijelenti  azt is, hogy
Magyarországon  bejegyzett,  működő  egyesület,  amely nem áll sem csőd-, sem felszámolásí,  sem
végelszármolásí  eljárás  hatálya  alatt.

8.3.Vá11a1kozó jelen  szerződésből  eredő  követeléseit  harmadík  személy  javára  nem
engedményezheti,  a Megrendelő  jelen  szerződésből  eredő követeléseivel  szemben beszámításra
nem jogosult.

8.4.Amennyiben  a szerződés teljesítése  során bármikor  olyan, bármelyík  fél felelősségí  és ellenőrzésí
körén kívül eső, a szerződéskötés  ídőpontjában  előre nem látható,  elháríthatatlan  körülmény  áll
elő, amely akadályozza a szerződésszerű  teljesítést,  és amely esetben nem volt  elvárható,  hogy  a
fél a körülményt  elkerülje, vagy a kárt elhárítsa,  úgy az érintett  fél  mentesül  a nem
szerződésszerű  teljesítéséből  eredő  felelősség  alól.

A fél ellenőrzési  körén kívülí körülménynek  mínősül  külőnösen:

*  természeti  katasztrófák:  földrengés,  tűzvész,  aszály, fagykár,  árvíz, szélvihar,
űillámcsapás;

*  egyes politíkaí-társadalmí  események: háború, forradalom,  felkelés,  szabotázs,
közlekedési  útvonal  (repülőtér)  lezárása,

*  egyes állami intézkedések:  behozatali-kiviteli  tílalmak,  devizakorlátozások,  embargó,
bojkott,

*  súlyos üzemzavarok.

Félek rögzítík, hogy nem mínősül  a szerződésszegő  fél ellenőrzési  körén kívüli eső oknak:

*  a saját üzemi rend-szervezésí,  vagy egyéb zavara,
*  a fél alkalmazottainak  magatartása

s.s. Felek rögzítik,  hogy a járvány  -  azaz közegészségügyi-járványügyí  intézkedések,  ílletve kihírdetett
járványhelyzet,  amennyiben  azok elrendelésére  a szerződés aláírását követően  kerül sor  - vis
maior körülménynek  mínősül, ha a járványügyÍ  korlátozó  íntézkedés a szerződésszerű egésze
teljesítésének  elmaradásának  egyenes oka. Ebben az esetben a Ptk. 6:179. E» (1) bekezdésében
foglaltak  alapján a szerződés -  jogszabály  erejénél  fogva, a Felek megszüntető  jognyilatkozata
nélkül -  a jövőre  nézve megszűník, és a Felek a Ptk. 6:180. 6-ában foglaltak  szerínt kötelesek
egymással elszámolni, azaz a szerződés megszűnésének időpontját  megelőzően  nyújtott
szolgáltatás  pénzbelí ellenértékét  meg kell téríteni.  Ha a már teljesített  pénzbelí szolgáltatásnak
megfelelő ellenszolgáltatást  a másik fél nem teljesítette,  a pénzbeli szolgáltatás vísszajár.
Kártérítés  abban az esetben sem jár, ha a szerződés megszűnése miatt  a Felek bármelyikét  kár
érte. A lehetetlenné  válásról tudomást  szerző félnek  haladéktalanul  értesíteníe  kell írásban erről
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a másik fél szerződés szerínti kapcsolattartóját.  Az ennek elmaradásából  eredő  károkért

felelősséggel  tartozík.

8.6.Fe1ek a jelen  szerződést  beszerzési eljárás  eredményeképpen  kötötték  meg,  ezért  azt

értékarányosnak  nyilvánítják,  és kíjelentík,  hogy azt a későbbiek  során sem tévedés,  sem

megtévesztés,  sem pedíg  jogellenesség  jogcímén  nem fogják  megtámadni.

8.7.A  jelen  vállalkozási  szerződésben  nem szabályozott  kérdésekben  a Polgári  Törvénykönyvről  szóló

2013.  évi V. törvény  és a vonatkozó  jogszabályok  rendelkezései  irányadóak.

s.s. Felek a jelen  vállalkozási  szerződésből  eredő  viÍás kérdéseket  elsősorban  békés módon,  közös

egyeztetéssel  kísérlik  meg rendezní.  Annak  eredménytelensége  esetén  fordulnak  az áltaÍános

szabályok  szerint  hatáskörrel  és illetékességgel  rendelkező  bírósághóz.

8.9.Szerződő  felek jelen szerződést  elolvasták,  értelmezték,  és mint akaratukkal  mindenben

példány  amegegyezőt  4 egymással  egyező,  eredeti  példányban  - melyből  3 eredeti

Megrendelőt,  1 eredeti  példány  a Vállalkozót  illeti  meg - jóváhagyólag  írják  alá.

Budapest,  2021.0á. 9!{"

Budapest  Főváros  VIII. kefül,et

Józsefvárosí  Önkormányzáj,

képvíseletében

Pikó András

2ü2i füN a!.polgármester

Megrendelő

suoapest,zo:>i.Í...',/>.'r

!.Q,.!
IFUA Horváth&Partners  Kft

képviseletében

Bodnár  Viktóría  Katalin

ügyvezető

Vállalkozó

!FUA Horvát!i & Partners
Vezetési és Informatikai

Tanácsadó Kft.
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