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Aljegyzo

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
velemenyezi

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag 
velemenyezi

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

X

Hatarozati iavaslat:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Spoil es Eselyegyenlosegi Bizottsag, valamint a Koltsegvetesi 
es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

1. Farkas Gyula emlekere a Farkas Gyula Tradicio Egyesiilet emlektablat kivan elhelyezni 
Budapest Fovaros VIII. keruleti Onkormanyzataval kozosen a Budapest VIII. keriilet Jozsef 
korut 46. szam alatti lakoingatlan homlokzatan, ahol a zeneszerzo-karmester elete nagy reszet 
toltotte. A kerelmet az 1. sz. melleklet tartalmazza.

eRKEZETTj^/^
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Farkas Gyula (1921 - 1990) zeneszerzo, karmester, zenepedagogus, a Rajko zenekar alapitdja 
volt, a muzsikus cigany tradicio maig meghatarozo jelentosegu, jozsefvarosi alakja.

Az emldktabla kihelyezdsehez es annak koltsegeihez hozzdjdruldst kdr az egyesulet. A tdbla 
allitds koltsdgdhez 92 000 Ft-tal tudnak hozzajarulni. A bekert drajanlatok alapjan a tabla 
kdszitesenek koltsege 145 000 Ft + Afe, azaz 184 150 Ft + 3500 Ft koszorukampo. Az 
onkormanyzatra haruld koltseg osszesen brutto 95 650 Ft.

Mellekletben csatoljuk a tarsashaz hozzdjarulAsAt a tabla elhelyezdsdhez (2. melldklet), a tabla 
tervet (3. melleklet), a legkedvezobb ajanlatot (4. melleklet), valamint a tabla javasolt 
helyenek bemutatasat (5. melleklet).

Tabla szovegezdse:

E hazban elt, Farkas Gyula (1921-1990)
Zeneszerzo, karmester, zenepedagogus
A Rajkd Zenekar alapitdja ds miiveszeti vezetoje.
Az emlektablat allittatta:
Farkas Gyula Tradicio Egyesulet es
JozsefvArosi dnlcormdnyzat
2021

2. Komoly Otto memok emlekere Komoly Ott6 csaladja ds a Magyarorszagi Zsido 
Hitkozsdgek Szovetsdge kozosen emldktdbldt kivAn elhelyezni a Budapest VIII. keriilet 
Scheiber SAndor utca 3. szam alatti lakoingatlan homiokzatdn, egykori lakohelydnek dpuleten. 
Komoly Otto a Magyar Cionista Szovetsdg es Mentobizottsag elndke, az 1944-es dletmento 
ktizdelem kiemelkedo vezetoje tobb ezer zsido gyermek ds felnott eletet mentette. A nyilasok 
oltek meg. Anyagi tamogatast nem kemek a tabla elkeszitesehez a kezdemenyezok.

Tabla szovegezese:

Ebben a hazban dlt
KOMOLY OTTO
(1892-1945)
7"’n
memok
a Magyar Cionista Szovetsdg ds Mentobizottsag elnoke,
az 1944-es eletmento ktizdelem kiemelkedo vezetoje, aki
tobb ezer zsidd gyermek ds felnott eletet mentette meg.
A nyilasok megoltek.
EMLEKE LEGYEN ALDOTT!
Allitottak:
Tiszteldi, utddai,
MAZSIHISZ es a Magyarorszagi Cionista Szovetsdg
Here lived the outstanding leader of the life-saving struggle of 1944, rescuing 6,000 Jewish 
children and thousands of adults.
Murdered by the Arrow Cross.
MAY PEACE BE UPON HIM
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Mellekletben csatoljuk az emlektabla alllitas kerelem adatlapjat, a tabla szbvegezes& (6. 
melleklet), a tarsashaz hozzajarulasat a tabla elhelyez6s6hez (7. melleklet), valamint a tabla 
javasolt helyenek bemutatasdt (8. melleklet).

HI, A beterjesztes indoka

Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szblo 2011, evi CLXXXIX. tbrvbny 42. § 8. 
pontjaban foglaltak alapjan a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskorebe tartozik 
kozteriilet elnevezese, kozteri szobor, miialkotas allitasa.

A Kepviselo-testiilet jogosult dbnteni a kerulet teriileten elhelyezni kivant miialkotasok 
tekinteteben.

MH. A dbmtes celja, pemizfigyn Ihatassi

1. A Farkas Gyula emlektabla eseteben brutto 95 650 Ft az eikeszites es kihelyezhs 
kbltsege, melyre a sziikseges penziigyi fedezet a 2021. evi kbltsegvetesrol sz616 
5/2021. (11.25.) bk. rendelet 11. mellekleteben rendelkezesre all.

2. Komoly Otto emlektabla eseteben nines penziigyi vonzata a kihelyezesnek.

IV. Jogszab^iyi kbrnyezet

Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 42. § 8. 
pontjaban foglaltak alapjan a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskorebe tartozik a 
kbzteralet elnevezese, kbzteri szobor, mualkotds allitasa.

Mellekletek:

1. Farkas Gyula Tradicio Egyesiilet Kerehne
2. Farkas Gyula emlektabla - Jozsef kbrut 46. tarsashaz hozzajarulas
3. Farkas Gyula tdbla - terve
4. Farkas Gyula tabla - arajanlat
5. Farkas Gyula tabla helye - J6zsef kbrut 46.
6. Komoly Ottb, emlektabla, adatlap
7. Komoly Otto, emlektabla - Scheiber Sandor utca 3. tarsashdz hozzajarulas 

(Potkezbesites)
8. Komoly Otto tabla helye - Scheiber Sandor utca 3.
9. Farkas Gyula tdbla, szerzodds

Kerem az alabbi Ihiatarozati javaslatok eifogadasat

I. Hatarozati javaslat
IBudlapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseid-testiiletenek 

...72021. (....) szamu hat^rozata
a Farkas Gyula emlektabla elhelyezeserbl

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete testiilet ugy dbnt, hogy
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1. a Farkas Gyula Tradicid Egyesiilettel kozosen elhelyezi az eldterjesztes 3-5. 
mellekleteiben foglaltak szerint Farkas Gyula emlektablajat a Budapest, VIII. keriilet 
Jozsef konit 46. szam alatti lakohaz homlokzatan.

2. felhatalmazza a polgarmestert az emlektabla elkeszitesere es elhelyezesere vonatkozd, 
az eldterjesztes 9. mellekleteben foglalt szerzodes megkotesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: az 1. pont eseteben: 2021. november 18.

a 2. pont eseteben: 2021. december 15.
A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti I rod a

II. Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.../2021. (.) szamu hatarozata
a Komoly Otto emlektabla elhelyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete testiilet ugy dont, hogy

hozzajarul Komoly Otto csaladja es a Magyarorszagi Zsido Hitkozsegek Szovetsege altal 
sajat koltsegiikon keszittetett Komoly Otto emlektabla Budapest, VIII. keriilet Scheiber 
Sandor utca 3. szam alatti lakohaz homlokzatan tortend elhelyezesehez, az eldterjesztes 6. 
melleklete szerinti szovegezessel, az eldterjesztes 8. melleklete szerinti homlokzati 
helyen.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 18.

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2021. november. Z(O

dr. Eross Gabor 
eloterjeszto

Torvenyessegi ellenorzes:
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Farkas Gyula Tradicid Egyesiilet
2225. 0116, Dozsa Gyorgy utca 41.

Tel: I, 29/320-011 .mellek: 152. Fax: 29/521-930;
Email cim: tradicioegyesulet@gmail.com

Tisztelt Jozsefvarosi Onkormanyzat

Azzal a keressel fordulok onok fele, hogy Farkas Gyula 1921 — 1990 zeneszerzo- 
karmester, zenepedagogus, a Rajko zenekar alapitojanak emlektabla 
kihelyezesehez es annak kbltsegeihez sziveskedjenek hozza jarulni.

Az emlektablat a VIII. kerulet 46. szain ala szeretnenk kihelyezni,
ahol Farkas Gyula elete es munkassaga nagyreszet tbltbtte.

Az emlektabla anyagi kiadasahoz Egyesuletiink 92.000 ft bsszegben tud reszl 
vallalni, melyen feliili osszeghez kerem az book tamogatasat.

Celunk, hogy kulturalis ertekeinket es buszkesegeinket beniutassuk, es 
megorizzuk, valamint tovabb adjuk a jbvo nemzedek szamara.

Egyesiiletiink szukbs anyagi k.erete nem teszi lehetove, hogy bnalloan segitseg 
nelkiil tudjuk megvalositani az emlektabla kbltsegeit es kihelyezeset.

Tisztelettel kerem a hozzajarulasukat es a lamogatasukat.

Olio. 2021. 10. 21.

Kbszbnettel:

Farkas Gyula Tradicid Egyesiilet

clnbke

mailto:tradicioegyesulet@gmail.com


Jo-sef Kn. 46. 202J ftU 27. eves ko^iilesirdl keszull je^-dkom^'

12. lajekoztatas Farkas Gyuia cmlektabla Ictcsitcsdrol. Jelcntbs zenei munkassag all mogotte. Egykoron ebben 
az cpUletben eit O maga is. Az cmlektabltit, az On&k beleegyez^vel, ezert helyezik el a homlokzaton. 
.A hatarirzatkepes kOzgy tiles a tiijckuztatast eifogadja a kwabbi lajekoztiilukbbl mar megismen, Farkas 
Gyuia emlekerc allitoit emlektabla elhelyezistWil az t-piiiet Jozsufktiruli oldakin

Szavazas a iajekoztaiasrbl: 
igcn 100 % nem tnrtdzkodik

TAjekoztatAst kcniuk a nyllaszaro csererol
Hazirendet kerik kitenni a faliujsagra
KerjQk a tulajdonosokat - lakokat. hogy a neveket triak ki a postaladakra

Egyeb huzziszolas uetn visit, icvezeto eltibk lucgkoszcnte a rcszvctell es 19 ora 15 pcrckor berckcsztclte a 
kiizg} iilcsl

Varga Maria jegyzokdiryv-vczilb

Kozma Zoltan jcgyzSkbnyv-hitdcsito

Or MaK(VTiihkis I e Varga ^fdriu jkv vi1
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GRAVISTON 2092 Budakeszi, Makkosi ut 99.

Quality laser applications for design Tel: Fax: 23/453-148
E-mail: graviston@graviston.hu

Tiszteit Peterffy ur!

Az Onok altal elkepzelt Farkas Gyula emlektablat az alabbi koltsegek mellett tudjuk 
kivitelezni:

50x50x2 cm meretu sziirke gran it tabla:

© Csiszolva
• Polirozva
o Elfenyezve
o Fdzolt elekkel
• Lezergravirozott (nem mely), feherre festett betukkel
• Lezergravirozott fenykeppel
c Jozsefvarosban rozettakkal felszerelve (normal magassaggal es teglafallal szamolva)
• koszorukampok nelkiil

Osszesen: 145 000 Ft + Afa

Amennyiben koszorukampora van igeny, annak tovabbi koltsege 3500 Ft/db

A munkat teljes biztonsaggal ket het alatt elvegezzuk.

Remelem arajanlatunk megnyeri tetszeset!

2021-09-23

Udvozlettel:

Moczar Gergely
Graviston Kft.

s

mailto:graviston@graviston.hu




1. melleklet
ADATLAP

Emlektablak, szobrok elhelyezesenek kezdemenyezesehez

Allltottak:

Mit kivannak elhelyezni:* szobor emlektabla egyeb:

Kinek/minek a reszere kivannak 
emleket allftani:

KOMOLY OTTO 
(1392-1945) 
mernbk

Az emlektablak, szobrok 

elhelyezese celjanak es indokanak 

lefrasa:

130 eve sziiletett az 1944-es eletmento kiizdelem 

kiemelkedo vezetoje, tbbb ezer zsido gyermek es felnott 

eletet mentette meg. a Magyar Cionista Szovetseg es a 

Mentobizottsag elnbke, Komoly Otto

Emlektabla eseten annak 

szbvegtervezete

Ebben a hazban elt

KOMOLY OTTO

(1892-1945)

7"’H

mernbk

a Magyar Cionista Szovetseg es Mentobizottsag elnbke, 
az 1944-es eletmento kiizdelem kiemelkedo vezetoje

tbbb ezer zsido gyermek es felnott eletet mentette.

A nyilasok megbltek.

EMLEKE LEGYEN ALDOTT!

Tiszteloi, utodai,

MAZSIIIISZ es a Magyarorszagi Cionista Szovetseg

Here lived the outstanding leader of the life-saving 
struggle of 1944, rescuing 6,000 Jewish children and 
thousands of adults.

Murdered by the Arrow Cross.
I
MAY PEACE BE UPON HIM



Helyszln pontos cime es helyrajzi 
szaina:

Avatas tervezett ideje:

Budapest VIII. Scheiber Sandor utca 3. HRSZ: 36476

2021 negyedik negyedev, 2022 elso negyedev (Covid 
helyzettol egyeb jarvanyoktol. idojarastol, es nem utolso 
sorban az idds hozzatartozok egeszsegiigyi allapotatol 
fuggoen)

Emlcktabla eseten annak tlpusa:* csak_szdveges egyeb:

Kezdemenyezd szervezet, vagy 
szemely neve:

Komoly Otto csaladja es a Magyarorszagi Zsido 
Hitkozsegek Szbvetsege

szekhelye / lakci'me: MAZS1HISZ: 1075 Budapest, Sip utca 12

Kapcsolattartd neve: Repas Peter /Mazsihisz
telefonszama:

— - . - - -

e-mail cime:
levelezesi cime:

@mazsihisz.hu
Mazsihisz 1075 Budapest, Sip utca 12

Megvalosltas varhato teljes 
koltsege (Ft):
Onkormanyzati tamogatast
igenyel?

100.000 Ft

igen nem

ha igen mennyit?
*A megfelelo resz alahuzando/bekarikazando.

Datum: Budapest, 2021. 10. 05.

PH
Dr. Kunos Peter tigyvezeto igazgato

/cegszeru/ alafras

mazsihisz.hu


IF
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Budapest FovAros VIII. kerulet

JozsefvArosi OnkormAnyzat

Szerzodesszam:

iktatoszam:
VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejbtt egyreszrdi
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat

szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras polgarmester
nyilvantartasi szam: 735715
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
szamlavezeto neve: OTP Bank Nyrt.
szamla szama: 11784009-15508009
mint Megrendelo (tovabbiakban: Megrendelo),

masreszrbl

Graviston Kft
Moczar Gergely
cegjegyzekszam: 13-09-103047
szekhely : 2092 Budakeszi, Makkos ut 99.
adoszam: 13478133-2-13
bankszamlaszam:
mint Vallalkozd (tovabbiakban: Vallalkozd)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek - kozott az alabbi feltetelek mellett:

1. Elozmenyek

1.1. A szerzodeskotesre a...../2021 (..... ) szamd Kepviselo-testuleti dontes alapjan kerul sor. Felek 
rogzitik, hogy a szerzodes targyat kepezo szolgaltatas szellemi termeken alapulo szolgaltatas, 
mely szellemi termek Vallalkozo tulajdonaban all, igy a szolgaltatas nyujtasara kizardlag 6 
jogosult. Ezen okbol a felek a verse nyeztetes szabalyait melloztek.

2. A szerzodes targya

2.1. Megrendelo jelen szerzodes alairasaval megbizza a Vallalkozot, hogy 1. szamu mellekletet 
kepzo latvanyterv alapjan elkeszitse az emlektablat es helyezze el, elo're egyeztetett 
idopontban Budapest, VIII. kerulet Jozsef krt. 46. (HRSZ: ..... ) szam alatti lakohaz 
homlokzatan., az 2. melleklet szerinti arajanlatnak megfeleloen.

2.2. A Vallalkozo vallalja, hogy az emlektablat elkesziti, megmunkalja, kihelyezi es rogziti a 
Megrendelo altal meghatarozott helyre a Jozsef krt. 46. homlokzatan, elore egyeztetett 
idopontban.

3. Teljesitesi hatarido

3.1. A Vallalkozo a szerzodes targyat kepezo feladatok ellatasat a szerzodes hatalybalepesenek 
napjaval kezdi es a teljesitesi hatarido 2021. december 20. A szerzodes mindket fel altali 
alairas napjan lep hatalyba.

3.2. Amennyiben Vallalkozo olyan okbol, amelyert felelos, a szerzodes teljesitesevel kesedelembe 
esik, ugy a Vallalkozd kesedelmi kotbert kbteles fizetni. A kesedelmi kbtber merteke a 
kesedelembe eses napjatol kezdve naponta 5.000 Ft, de legfeljebb a netto vallalkozoi dij 
25%-a. A kesedelmi kotber osszege esedekesse valik, ha a kesedelem megszunik; a 
pothatarido eredmenytelenul eltelik; vagy ha a kbtber eleri a kikbtbtt legmagasabb merteket.



Budapest FovAros VIII. kerulet

JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

Amennyiben Vallalkozd kesedelme meghaladja a 10 naptari napot, Megrendelo jogosult a 
szerzodest azonnali hatallyal felmondani.

Amennyiben a Vallalkozdra vonatkozo hataridd tullepesenek oka a Vallalkozonak nem 
felrohato, abban az esetben a teljesitesre jelen szerzodesben megallapitott hataridd 
Vallalkozot nem koti, illetve teljesitesi hataridd a kesedelem idejevel meghosszabbodik. Ilyen 
oknak kell tekinteni kulbnbsen:

a) a feladat utolagos modositasat,

b) Megrendelo kesedelmesen teljesiti adatszolgaltatasi kotelezettseget,

c) Megrendelo olyan ujabb tenyt, adatot, stb. kbzbl, amely a szerzodes lenyeges tartalmara 
kihatassal van,

d) a szerzodes megkotese utan olyan kotelezoen figyelembe veendo eloiras (jogszabaly, 
szabvany, szabalyzat stb.) lep hatalyba, melynek rendelkezese folytan a mar elkeszitett 
dokumentaciot, vagy annak reszeit at kell dolgozni.

3.3. Amennyiben a Megrendelo a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos szerzodesszeges 
6.12. pontban meghatarozott eseteiben), vagy, ha a teljesites olyan okbol, amelyert a 
Vallalkozd felelos, meghiusul, a Vallalkozd meghiusulasi kotber megfizetesere kbteles. A 
meghiusulasi kotber merteke a netto vallalkozoi dij 25%-a. A meghiusulasi kotber a teljesites 
meghiusulasaval, illetve az azonnali hatalyu felmondas Vallalkozoval tbrteno kbzlesevel valik 
esedekesse.

3.4. Szerzodo felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd neki felrohato hibas teljesitese eseten a 
Megrendelo a hiba kijavitasaig a kesedelmi kbtberrel megegyezd merteku kotberre jogosult. 
A hibas teljesites esetere kikbtbtt kotber esedekesse valik a kifogas kbzlesevel, illetve a 
kesedelemre vonatkozo szabaly szerint. Hibas teljesites eseten Vallalkozd elsodlegesen az 
szolgaltatas kijavitasara kbteles.

3.5. A Megrendelo az esetleges kotber igenyet irasban jelzi a Vallalkozonak. Amennyiben a 
Vallalkozd 3 napon beliil magat erdemi indokolassal es azt alatamaszto bizonyitekokkal nem 
menti ki, akkor a kotber elismertnek tekintendd. Megrendelonek jogaban all a kesedelmi, 
illetve a hibas teljesitesi kbtbert az esedekes vallalkozoi dijba beszamitani es annak 
bsszegevel a vallalkozoi dijat csbkkenteni.

3.6. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelo jogosult a kbtbert meghaladd karanak 
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibas teljesitesi kotber megfizetese nem 
mentesit a teljesites alol.

4. A vallalkozoi dij, fizetesi feltetelek

4.1. A Vallalkozot a jelen szerzodesben meghatarozott feladatok szerzddesszerii elvegzeseert 
145.000,- Ft + Afa, azaz bsszesen 184.150,- Ft bsszegu vallalkozoi dij illeti meg. A vallalkozoi 
dij a teljesitesi hatariddre prognosztizalt, fix bsszegu atalanydij, amely a jelen szerzodes 
targyat kepezb feladatok vegrehajtasahoz szukseges teljes bsszeget tartalmazza, azon 
tulmenoen - a 6.2. pontban foglaltak kivetelevel - Vallalkozd semmilyen jogcimen egyeb 
igenyt nem tamaszthat a Megrendelovel szemben. Vallalkozd teljesitese akkor 
szerzddesszerii, ha a Vallalkozd a jelen szerzodesben meghatarozott feladatokat teljes 
kbriien elvegezte. Megrendelo teljesitesigazolast allit ki a Vallalkozd reszere, aki ennek 
birtokaban benyujthatja a vallalkozoi dijrdl szolo szamlat. A szamla kibocsatasanak feltetele 
a Megrendelo altal kiallitott, kifogast nem tartalmazo teljesitesigazolas, amely a szamla 
mellekletet kepezi.

A Vallalkozd szerzddesszerii teljesitesenek igazolasara Barta Ferenc foepitesz jogosult.
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Megrendelo a vallalkozoi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat koveto 
15 napon beliil, banki atutalassal fizeti meg a Vallalkozd bankszamlajara.

Megrendelo fizetesi kbtelezettsegenek kesedelmes teljesitese eseten Vallalkozdt kesedelmi 
kamat illeti, melynek merteke a Ptk. 6:155 § (1) bekezdese alapjan szamitando ki.

4.2. Megrendelo eloleget nem fizet, Megrendelo a reszszamlazas lehetoseget nem biztositja, de a 
Vallalkozd eloteljesitesre jogosult.

4.3. A szerzodes lehetetlenulesere a Ptk. 6:248. § szabalyai az iranyadok.

5. Kapcsolattartas

Szerzodo Felek kijelentik, hogy az emlektabla allitassal kapcsolatban az egyuttmukbdesi 
kbtelezettsegeiknek az altalaban elvarhato modon tesznek eleget, a hibatlan teljesitesehez 
sziikseges valamennyi informaciot egymas rendelkezesere bocsatjak.

Megrendelo reszerol kapcsolattartok:
Barta Ferenc
Telefonszam: (1) 4592-131
E-mail: bartaf@jozsefvaros.hu
Peterffy Marton
Telefonszam: (1)4592-565
E-mail: peterffym@jozsefvaros.hu

Vallalkozd reszerol kapcsolattartok:

nev: Mdczar Gergely
Telefonszam: i
E-mail: graviston@graviston.hu

Felek kotelesek a kapcsolattartoik adataiban bekovetkezo valtozasokat a masik fellel 
haladektalanul kdzdlni.

6. A felek jogai es kotelezettsegei

6.1. Vallalkozd kotelezettseget vallal arra, hogy feladatait a hatalyos jogszabalyi rendelkezesek 
alapjan, a to'le elvarhato minosegben, megfelelo szakmai gondossaggal, a legjobb tudasa 
szerint teljesiti a Megrendelo erdekeinek figyelembe vetelevel.

6.2. A Vallalkozd szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerzodesben meghatarozott feladatok 
elvegzesehez sziikseges kepesitessel, szakmai tudassal, tapasztalattal es eszkbzbkkel, tovabba 
ezeknek a felteteleknek a szerzodes teljes idotartama alatt meg fog felelni. Vallalkozd 
alvallalkozot kizarolag a Megrendelo elozetes irasbeli hozzajarulasaval alkalmazhat. 
Vallalkozd a jogosan igenybe vett alvallalkozoi magatartasaert ugy felel, mintha maga jart 
volna el. Az alvallalkozo jogosulatlan igenybe vetele eseten a Vallalkozd felelos mindazokert a 
karokert is, melyek igenybeveteliik nelkiil nem kbvetkeztek volna be.

6.3. Vallalkozd az altala vegzett tevekenysegert felelosseget vallal. Vallalkozd helytallni tartozik 
Megrendelo iranyaba a Vallalkozonak felrohato okbol okozott karert is.

6.4. Vallalkozd a jelen szerzodesben feltuntetett adataiban bekovetkezett valtozast a 
Megrendelovel megfelelo idoben, de legkesobb 5 munkanapon beliil, frasban kbteles kdzdlni. 
Az ertesites elmulasztasabo) eredd karert a Vallalkozd felel.

6.5. A Szerzodo felek kotelesek a szerzodes idotartama alatt folyamatosan, a johiszemuseg es a 
tisztesseg kovetelmenyeinek megfeleloen, kolcsonosen egyiittmukodni, egymassal sziikseg 
szerint egyeztetni. Ennek megfeleloen idoben tajekoztatjak egymast, nem csupan a jelen 
szerzodesben foglaltak teljesiteserol, hanem minden olyan szamottevo kerdesrol, amely a 
szerzodes teljesitesere kihatassal lehet.

mailto:bartaf@jozsefvaros.hu
mailto:peterffym@jozsefvaros.hu
mailto:graviston@graviston.hu
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Amennyiben barmelyik Fei megszegi a tajekoztatasi es egyuttmukbdesi kotelezettseget, 
koteles a masik Fei ebbol szarmazd karat a szerzbdesszegessel okozott karokert valo 
felelbsseg altalanos szabalyai szerint megteriteni.

6.6. Vallalkozd koteles jelen szerzodesben meghatarozott feladatait a Megrendelo utasitasainak 
megfeleloen ellatni, Megrendelo csak a Mellekletben rogzitett emlektabla allitast illetben 
adhat Vallalkozdnak utasitast. Vallalkozd amennyiben a megrendelesnek nem, vagy nem 
teljes mertekben tesz eleget, a vonatkozd utasitasokban foglaltaktol szandekosan vagy 
gondatlanul elter, es ezaltal nem megfelelo mindsegben vegzi el a feladatot vagy Megrendelo 
reszerol a feladat elvegzesevel szemben barmilyen jogos kifogas merul fel, ugy Vallalkozd 
koteles a feladatot hibatlanul ujbbl, dijmentesen elvegezni. Vallalkozd a Megrendelo 
erdekeinek, tovabba utasitasainak megfeleloen koteles eljarni, de az elet-es 
vagyonbiztonsagot, egeszseget veszelyeztetb, jogszabalyi vagy hatosagi hatarozati eloirasba 
utkozo szolgaltatast nem vegezhet. Ilyen utasitasokat nem hajthat vegre, Megrendelo 
ismetelt, nyomatekos felszolitasa eseten sem. Vallalkozd koteles Megrendelbt figyelmeztetni, 
ha celszerutlen, szakszerutlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetes elmulasztasabdl 
eredd karert Vallalkozd felel.

Amennyiben az utasitas teljesitese a rogzitett feladatok maradektalan ellatasan tulmutatd 
munkaval vagy koltsegtobblettel jar, azt a Vallalkozd csak akkor koteles teljesiteni, ha a Felek 
az ezert jaro dijazasban kulon megallapodnak.

Nem jar tobbletdij a Vallalkozd a Megrendelo irasbeli utasitasa nelkul vagy annak ellenere 
vegzett potmunkajaert, illetve a rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitasahoz 
szukseges tobbletmunkaert.

6.7. Ha valamelyik fel a jelen szerzodesben meghatarozott barmelyik hataridot elmulasztja, a 
masik fel - a kesedelem jellegetol fuggoen - a teljesitesre megfelelo pdthataridot tuzhet ki. A 
pothatarido eredmenytelen eltelte eseten a Ptk. kesedelmes teljesites kbreben 
meghatarozott jogkovetkezmenyei alkalmazhatok, jelen szerzodesben megallapitott 
elteresekkel.

6.8. Jelen szerzbdest barmelyik fel a masik fel sulyos szerzodesszegese eseten - irasban - 
felmondhatja azonnali hatallyal.

Megrendelo reszerol sulyos kotelezettsegszegesnek minosul:

Vallalkozd szerzodesszerii teljesitese ellenere 30 napos kesedelembe esik a vallalkozd! dij 
kifizetesevel es azt a Vallalkozd irasbeli felszdlitasat kovetoen sem fizeti meg. Amennyiben 
Megrendelo esedekes fizetesi kotelezettsegevel kesdelembe esik, a Vallalkozd nyolc napos 
pdthataridot koteles kituzni a fizetesi kotelezettseg teljesitesere. A hatarido eredmenytelen 
eltelte eseten Vallalkozd a szerzodesszeges jogkovetkezmenyeit alkalmazhatja.

Vallalkozd reszerol sulyos szerzodesszegesnek minosul kulbnbsen:

A teljesitesi hatarido 10 napon tuli kesedelmes teljesitese;

Vallalkozd jelen szerzodes szerinti valamely kotelezettseget hibasan teljesiti es 
amennyiben a hiba orvosolhato -, azt a Megrendelo altal a jelen szerzodes szerint 
meghatarozott pothataridore sem teljesiti szerzodesszeruen;

A Megrendelo erdekeivel ellentetes magatartas tanusitasa;

Titoktartasi es/vagy adatvedelmi kotelezettseg megszegese.

6.9. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, kolcsonosen 
betartjak a hatalyos magyar es eurdpai unids adatvedelmi szabalyokat, ideertve kulbnbsen, 
de nem kizarblagosan az informacids bnrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrdl 
szolo 2011. evi CXIL tbrveny („lnfotv."), valamint a termeszetes szemelyeknek a szemelyes 
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adatok kezelese tekinteteben tbrteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasardl, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezeserol szdld Europai Parlament es a 
Tanacs (EU) 2016/679. szamii rendelet („GDPR") rendelkezeseit.

A szerzodo felek ezen Szerzodes alairasaval nyilatkoznak arrdl, hogy ismerik az Infotv. 
kbzerdekii adatok, valamint a kozerdekbol nyilvanos adatok megismeresere vonatkozd 
szabalyozasat, s hozzajarulnak ahhoz, hogy az ilyen adatigenylesek - a megfeleld jogszabalyi 
eloirasok es belso szabalyzatokban foglaltak alkalmazasaval - teljesitesre keriiljenek. 
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelo az Infotv. 26.§ (2) bekezdese alapjan, az 
abban foglaIt tartalommal koteles adatot szolgaltatni jelen szerzodes vonatkozasaban.

Felek egybehangzoan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan kifejezetten 
jogszerunek tekintik a jelen szerzodes alapjan a masik fel rendelkezesere bocsatott szemelyes 
adatoknak a masik szerzodo fel altali kezeleset, amely celbol es mertekben ez az adatkezeles 
a jelen szerzodes teljesitesehez a masik felnek szukseges. Felek kijelentik, hogy a jelen 
szerzodesben megadott adatok a valosagnak megfelelnek, illetve harmadik szemely 
szemelyhez fuzodo vagy egyeb jogait, illetve jogszabaly aItaI vedett erdekeit nem sertik.

Felek rogzitik, hogy a szemelyes adatok kezelesevel es vedelmevel kapcsolatos 
kbtelezettsegek a Vallalkozd reszerol a teljesitesben kozremukodokre is megfeleloen 
vonatkoznak.

7. A szerzodes megszunese

a) a teljesitessel,

b) a teljesites lehetetlenne valasaval,

c) a szerzodes felbontasaval, illetve

d) a szerzodes megsziintetesevel.

A szerzodes - a felek eltero megallapodasa hianyaban - a vegteljesitessel sziinik meg.

A szerzodes felbontasara elallas eseten kerulhet sor.

A Megrendelo a szerzodestol barmikor - egyoldalu nyilatkozattal - elallhat, koteles azonban a 
Vallalkozo felmerult kbltseget megteriteni. A Vallalkozo akkor allhat el a szerzodestol, ha rajta 
kiviil allo ok miatt keptelen a szerzodesben vallalt munkat reszben vagy teljes egeszeben 
elvegezni, ebben az esetben a Vallalkozo akkor mentesiil az elallas folytan bekovetkezo esetleges 
kar vagy veszteseg megteritese alol, ha a teljesites keptelensegrol, annak okarol, annak 
felismeresekor haladektalanul, de lekesobb 8 munkanapon beliil ertesiti a Megrendelot. Azt a 
tenyt, hogy a teljesites keptelenseg nines okozati osszefuggesben a Vallalkozd magatartasaval azt 
a Vallalkozd koteles bizonyitani. A Vallalkozd az elallast a Megrendeldhdz intezett irasbeli 
nyilatkozattal kozli. A Megrendelo barmely fel reszerol tortent elallas eseten a dijelolegkent 
kifizetett osszeget jegybanki alapkamattal novelten utalja vissza a Vallalkozd bankszamlajara, es 
ez kepezi tovabbi esetleges elszamolas alapjat.

A Felek a szerzodest - barmikor - kozos megegyezessel megsztintethetik. Ebben az esetben a 
Vallalkozot csak a kikotott dij mar teljesitett szolgaltatassal aranyos resze illeti, a reszere atutalt 
dijeloleg fennmaradd reszet jegybanki alapkamattal novelten koteles a Megrendelo reszere 
visszafizetni.

8. Vegyes rendelkezesek

8.1. A jelen szerzodes barmilyen mddositasa kizardlag frasban, mindket fel altal alairva ervenyes.

8.2. Vallalkozd jelen szerzodesbol eredd kbveteleseit harmadik szemely javara nem
engedmenyezheti, a Megrendelo jelen szerzodesbol eredd koveteleseivel szemben 
beszamitasra nem jogosult.
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8.3. A jelen vallalkozasi szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol 
szolo 2013. evi V. torveny es a vonatkozd jogszabalyok rendelkezesei iranyadoak.

8.4. Felek a jelen vallalkozasi szerzodesbol eredd vitas kerdeseket elsosorban bekes modon, kozos 
egyeztetessel kiserlik meg rendezni. Annak eredmenytelensege eseten fordulnak az altalanos 
szabalyok szerint hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo birdsaghoz.

Szerzodo felek jelen szerzodest elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukkal mindenben megegyezot 
4 egymassal egyezo, eredeti peldanyban - melybol 3 eredeti peldany a Megrendelot, 1 eredeti 
peldany a Vallalkozdt illeti meg - jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2021.....
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Mellekletek

1. melleklet Farkas Gyula emlektabla latvanyterve
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2. melleklet - arajanlat


