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tr,tscsizAsr szeRzdoes

Bitonytetenye Viros 6nkormAnyzata
cim:
k6pviseh:

ad6szim:
tiirzsszim:

Kattal Nagykiizs69 Onkorminyzata
cin-t:

k6pviseli:
ad6sz.im:
t<irzssz;im:

amcll litrciiin cgvt6szrirl

Verseg K6zs6g Onkorminyzata
cit:'r;

k6pviscli:
ad<iszim;
tiirzsszim:

3070 Bitonyterenye,Y irosbiz it 2.

Nagy-Maidon J6zsef polg6rmcster
15735368-2-12
735364

2773 Kartal,llatoss rit 103.

Oldh Kldra Miria polgirmester
15730507-2-13
7.30-50'1

Botdog Kiizs69 Onkorminyzata
cinr:
kipviscl:
adtiszim:
tcirzsszritn:

2174 Verseg Iernplorn t6r 12.

J6zsa Csaba polgdrmester
15730583-2-13
730589

3016 Boldog, Kossuth r,it 8.

Laczk<i Roland polg6rmestet
1572931\7 -2-10
729381

Salg6tarjin Me gyci Jogir Viros Onkorminyzata

He16d KiizsCgi 0nkorminyzat
cim:
kipvist,li:
ad<iszim:
trirzsszdm:

c11t1l

krlpliscli:
ad6szinr:
ti)rzsszrirn:

cim:
k6pviseli:
ad6szim:
c6gjegyz6ksz6m:

3011 Hetdd, Rdk6czi lrerenc rit 39.
K6nrdr J6zsef l-6szl6 polgdrmester
15380229-2-10
380227

3100 Salg6ta{in, Mfizeum t6r 1.

Fekete Zsolt polgirmester
15735289-2-12
735287

2600 Vr{c, Kodily Zolt{n rit 3.
Y nig l.Aszl6 v ez1 igaz gat6
10861877 -2-44
13-10-040189

Magyar Allam vagyonkezcl6k6nt elidr:
DMRV Duna Menti Regionrilis Vizmii Zdrtkiidien Miikdd6 R6szv6nytirsasig
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Telki Ktizs6g Onko finfunyzat^
cim: 2089 Telki, Pet6fi u. 1.

k6pvisel.i: Deltai I(iroly polgdrmestet
ad6sz6m; 15734862-2-13
tdtzsszlm: 734862

Ketekhamszt Kiizs6gi Onkorm6nyzat
cim: 3009 Kerekhataszt, Bimb6 u, 2.
k6pviseli: Szab6 Ad6m polgdrmester
ad6szim: 15729576-2-10
tdrzssz6m: 729518

JobbAgyi Ktizs6g Onkormdnyzata
cim: 3063 JobbAgyi, Bencsik u. 10.
kdpviseli: Schoblocher Istv6n polg.iffiester
ad6szim:, 15735320-2-12
torzsszim; 735320

Cs6cse Ktizs6g Onkomrrinyzata
cim: 3052 Cs6cse, Rdk6cziit 61.
kipviseli: Bama Istvin polg6rmester
ad6szdm: 15452032-2-12
t<irzsszim: 452036

Szutdokpiispdki Kiizs69 Onkorm6nyzata
cim: 3064 Szurdokpiisp6ki, B6ke u. 3.
k6pviseli; Pint6r Mikl6s Ervin polgdrmester
z,d6szim: 15735337-2-12
t6tzsszim: 735331

Ecseg K6zs6g Onkormdnyzata
cim: 3053 Ecseg, H6s<ik tere 2.
k6pviseli: Moravcsik Ferenc polgirmester
ad6sz6m: 15452678-1-12
tcirzsszdm: 452674

Szawasgede K6zs6g Onkotmf nyzata
cim; 3051 Szarvasgede, Kossuth Laios 6t 119.
k6pvisel.i: I(ov6cs Ott6 B6la polgirmester
ad6szdmr 15452128-2-12
tcitzsszitn: 452124

Nagykiik6nyes Kiizs6gi Onkotmdnyzat
cim: 3012 Nagykci,k6nyes, Szabadsdg rit 37,
k6pviseli: Besszet Andrisn6 polgrrmestel
ad6szi.m: 15381725-2-10
torzsszi,m:, 381729

mint megbiz6 (a to\.ibbiakban: ,,Megbiz6")
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m6sr6szr5l

I(EIoK Kiiz6p-Eur6pai Innovdci6s 6s oktatisi Kdzpont Kortltolt Felel6ss696 Tdtsasrigszikhely: 1126 Budapest, T6th L6rinc u 31.
c6g;legyzikszim:
ad6szAm:

01-09-912s06
t 3320017 2 43

szimlavczct6 p6nzint6zct: OI'l) llank Nyrt.
banksz{mlaszdm; 1 1 731001 -20(r86480
k6pviseh: dr. Vimai Tamis iig,vezet6
mint megbizott (a tov6bbiakban:,,Megblzott,,)

k6zdtt az alulfuott napon 6s helyen a krive&ez6 felt6telek mellett:

I. El6zmdnyek 6s bevezet6 rendelkez6sek

1.1. Megbiz6, mint Aj6nlatk6r6 a kozbeszerz6sekr6l sz6lo 2015. 6vi CXLIII. torv6ny
(tovdbbiakban: ,,Kbt.") 113. $ (1) bekezdds6ben rdgzitett felt6telek fenndllisa alapjin
hitdetrn6ny kozz6t6tele n6lkiili, risszefogl al6 tdi6koztat6 meghitdet6s&el ktizz6tett 6s
2018.08'29. napiin az ajinlatt6teli felhiv6s krizvetlen megkiild6s6vel inditott, nemzeti nyilt
k<izbeszetz6si eljirisr kezdem€nyezett,,Megblzdsi szerzfldds kerctdben az,,Eszak-
Magyerorszdgi t6s ds-kezelasi Z. @lUtO?.1" proie*t
(KEI{OP-2.2.2-15-2016-00081) megval6sftdsival kapcsolatos pR- ds tdidkiztatdsi
tevdkenysdg telfes kdtfi elldtisa', t&tgy6ban.

1.2. A fenti kdzbesz erzisi el1fuAs ercdm6nyek6nt Megbizott kerii{t nyertes aiinlattev6k6nt
kihirdet6sre a 2018.11.19. napiin mcgkiild<i tt, az. ajanlatok elbftdlisir6l sz6l6 osszegez6s
tantisiga szerint.

1.3. A Szerz6d6sben nem, vagy nem kiel6git6en szabilyozott k6rd6seke vonatkoz6an a
Szerz6d6s elvdlaszthatatlrn ftsz|t ktpez6 - azok fizikai csatolisa n6lkiil is - az
alibbiakban mell6kclt dokumentumok n fuAnyad6k, amelyek a ielen Szerz6d6ssel eg.iitt
olvasand6k 6s 6tteLnezend6k. A dokumentumok kozcitti ellentmond6s eset6; a
sorendben el6bb dll6 dokumenrum rendelkez6sei megel6zik a sorban k6s6bb 6116

dokurnentum rendelkeziseit.

1.3. 1. Kiegeszit6 tii6koztatis(ok) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
1,3.2. Ajinlatt felhivis 6s annak m6dositisa(i) (amenny,iben ilyente sor keriilt)
1.3.3. K<izbeszerz6si dokumentumok 6s annak m6dositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor
keriilt)
1 .3.4. A projekt Timogatdsi Szerz6d6se 6s annak esetleges m6dosir.isai
1.3.5. r\ Sz6chenyi 2020 Kedvezm6nyezettek t{j6koztatAsi kdtelezetts6gei ritnrutat5 6s
atculati k6zikcinyv "KTK 2020" cimit dokumentumban foglaltak (,Sz6chenyi 2020
ritmutat6 arculati k6zikdn1,v" valarnint a ,,Sz6chenyi 2020 szerkcszthe16 arculati sablonok,,
cimfi dokumentumok el6rhet6k: htrp://Pal) azar.gor.hLr/
1.3.(r. Megbizott, mint nyertes ajAdattev6 ajitnlata

A Szetz6dds tltgya

A szerz6d6s rirgya a projekthez kapcsol5d6an tAjikoztatlsi, PR 6s nyilvinossig biztositdsi
feladatok ellitisa a ielen szerz6d6sben cl6irt is hivatkozott el5idsoknak megfelel6en.

II.

2.1.

I



2.2. A Megbizott 6ltal v€gzend6 feladatok pontos k<ir6t 6s meghatitozAsit a 2. sz. mellikletk6nt
csatolt mriszaki leirAs tafialnazza.

2.3. Megbizott kdteles a szerz6des tArgyit kipez6 feladatokat az aiAriatirhoz csatolt szakmai
ajAnlatitban villalt mega)inlisoknak 6s kdvetelm6rryeknek megfelel6en megval6sitani az

al6bbiak szerint:

'l . Ajrinlad ir (nett6 HLll)

l.l.Nyomtatott sz6r6lapok k6szit6se 6s lakoss6gi

terjeszt6se

1.200.000.

1.2.Projekt-aloldal l6trehozisa 6s folyamatos

mrik<idtet6se, frissit6se

525.000.-

1.3.Lakossrigi f5rurrl 3.735.000.

1.4. Sa jt6n),ilvrinos n),it6rcndezydny szen'czesc 1.116.000.-

l.5. Sajtrinyih'dnos rcndezr'6nyek szerrezi'se 10.984.400.-

1.6.,,1)" tipusri tdbla 160.000.-

I .7.,,(i" tipusLi tibla 172.200.-

1.8. I\lidramegjclen6s vris:irlisa a proickthcz
kapcsol6d6an

25.366.520.

i.9. liommunikici6s c6lra alkaltnas

fottirkrkumcntici6 kdszitdsc

(r59.000.-

1.10. Sajt6nyilvinosiinnep6lyesprojektitad6
tetldez\'6ny szervezise

1.080.500.-

1.1 1. PR Frhn k6szit6sc 3 ..1(r U. 0 00. -

1.12. llredtn6nvkourmturikici6sinformicicis
anvagok, kiadvinyok k6szitisc

1.200.(x)0.-

1.13. ,,D" tipusri tribla 150.000,-

2. PII film mfiszaki 6s kr>nccpcionilis tiibblct vrillalisr>k lgerl

.3. I{iirnye zcn 6dclmi tiibblet vrillal;isok B villalds

,1. Szakr:.rai ajinlat A szerz6d6s teljesit6s6bcn r6szt

Ert6ke16si szempont Megbfuotr 6ltal terr
megaiCnlisok



vev6 szem6lyi illomdny k6pzetts6ge 6s szakmai

trpaszttlata

4.1,A2M,2J, pontra bemuatott vezet6 PR

menedzset szakember k<imyezeti

kommunihici6 sp eciabz6ci6 szakirdnyon

szetzett yagy azzal egyen6t6kri k6pzetts6ggel

rendelkezik-e (igen/nem)

L,t,n

4.2, Az M.2.2. pontra bemutatott PR asszisztens

szakember Eur6pai Uni6 riltal 6nan szitozott
vagy t6rs{inanszirozott projektek k<itelez6

ti\€koztatAsi 6s nyilvdnossig biztositisi
tev6kenys6gek v6grehajt6s6ban szetzett szakma.i

t^p^sz.al^ta (db h6nap)

64

2.4. Megbizottnak nem feladata elldtni a "KTK 2020" cim$ dokumentumban foglalt feladatok
koziil a kommunikrici6s (cselekv6si) terv k6szit6se, salt6k<izlem6ny kikiild6se a proiekt
indlt6sit6t 6s a sajt6megjelen6sek dsszegyift6se, sajt6k6,zlemeny kikiitrd6se a proiekt
zitisiLr6l 6s a sajt6megielen6sek risszegyijt6se 6s a TEN(EPTER felttilt6se a proiekthez
kapcsol6d6 tartalornmal megnevez6sri tev6kenys6geket.

A Megblzott tev€kenys6g6nek a kezdete

A Megbizott munki\6t a Szen6d6s hat6lyba l6p6s6t ktivet6 els6 napon koteles megkezdeni.

A Megbizott tev6kenys6g6nek id6tartama

A Szerz6d6s id6attama a szerz6d6s allitlsa nzpjitt6l szimi*a a mindenkot hatilyos
Timogauisi Szerz6d6ssel risszhangban valamennyi feladat szerz6d6sszer( teljesit6s6ig tart.
Megbizott feladatait a proiekt kommunik6ci6s terv6ben szerepl6 feladatokhoz igazodva,

sziiks6g szerinti id6pontokban koteles eMmi mindaddig, amig valamennyi szerz6d6ses

feladatz szetz6d1sszer6en teljesit6ste ketiil.

A teljesit6s hatitideje a feladat ie[egeb6l ad6d6an a ptojekt ftzitai befeiez6se. A projekt
frzikai befe'leztslnek a hatilyos Tdmogat6si Szetz6d6s alapirin jelenleg tersezett hatdrideje:
2021.03.01. Ennek m6dosulisa eset6n a szetz6d€s a m6dositott hatirid6ig kiilon
szerz6d6sm6dositis n6lkiil meghosszabbodik,

Megbizott krjteles a prqekt 2fu6 kifzet6s ig6nyl6s IH r6sz6re tcirt6n6 benlniitisitt>l a ziro
beszirn<.r16 iH 6ltali elfogadisiig rendelkez6ste illni.

A teljesitds helye

l{egbiz6 sz6khelyei, .illetve az egyes tendezv6nyek helyszinei, adott esetben a Timogatisi
szerz6d6sben konzorciumvezet6 Kedvezm6nyezett, az NFP Nemzeti Fejleszt6si NFP
Nemzeti Fejlesztdsi Programiroda Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gd TArsasig sz6khelye:

1 139 Budapest, Pap Kdroly utca 4-6., valamint a Megbizott szerz6d6 f6l sz6khelye.

III,

3.1.

IV.

4,',1.

4.3.

v,

5.1.
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u.

6.1,

Megbiztsi dii 6s lizet6si felt6telek

A megbizisi dij: 49.816,620.- forint + AFA, 
^zaz 

negyvenkitencmilli6-
nyolceziztizenhatezet-hatsz{zhisz forint + dltalinos forgalrni ad6.

A negbizirsi. di1 fiiansziozLsa a ,,E szak-Magyatotszigi szennyizelvezet6s 6s -kezel6si
fejleszt6s (EMO7.)" t6rgrri, KEHOP -2.2.2-15-2016-00081 azonosit6szdmri projekt
keret6ben az Koh1zi6s Alapjrib6l 6s a hzzzi k<izponti krilts6gvet6si el6itArryzatb6l az
Aj6nlatk6t6 sairit forrisrib6l (ami telies eg6sz6ben egyib, sajit forris kieg6szit6 tdmogatris)
az Uni6s fejleszt6sek fe)ezetbe t^ttoz6 feiezei kezel6sri el6.ir6nyz*ok felhasznilSs tak
tendj6tSl sz6l6 549 /2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapidn tiirt6flik.

A t6mogatis rntenzitis m6tike a mindenkot hat6lyos Timogatisi Szerz6d6sben keriil
meghatirczAsta 6s az alapi{n m6dosulhat.
A fnanszirozis foffndja; qillifii

Felek e k<irben kifeiezetten rcigzitik, hogy abban az esetben, ha a megjel<ilt finanszitozdsi
m6d a Timogatisi Szerz6d6s m6dositdsa kovetkezt6ben megvdltozik, rigy a ielen szerz6d6s
szerintj finanszirozrisi m6d automatikusan, minden tovibbi sziiks6ges nyila*ozat, kiilon
szerz6d6sm5dositis n6lkiil a m6dosult Timogadsi Szerz6disben foglaltak szerinti
frnarszitozisi m6dra viltozik.

A megbiz6si dij tatt^knaz minden, a Megbizott tevikenys6g6vel 6s szerz6d6sszeni
teljesitis6vel osszefiigg6, azzal jir6 kolts6get, j6rul6kot 6s diiat. Megbizotr valamennyi, a
szes6disben foglalt tev6kenys6g6vel kapcsolatos szerz6i jogir6l lemond, ,6s azt a

Megbiz5ra ruhizza 6t a megbhisi dij ellen6ben, az ilyen dokumentumokon Megbiz6
teriileti koddtoz{s n6lkiili, hatirozatlan idejfi, harmadik szem6lynek 6tadhat6 felhaszndlisi
jogot szerez. Megbiz6 jogot szerez a szerz6d.6s alapjdn k6sziilt m(vek dtdolgozdsitz is Hz a

ptojektet Megbiz6 birmely okb6l nem val6sitja meg, vagy t6szben val6sitia meg, aklor a

szerz6i. jogi v6delem ali es6 mri/alkotis felhaszn6l6s6nak jog{t Megbiz6 a'f6mogat6ra,
vagy az 6kala, megielolt szem6lytc tubizza 6t. (I6mogat6 leve: Nemzed Feileszt6s.i
Minisztirium Krirnyezeti 6s Enetgiahat6konysigi Operatir. Progtamok6rt Felel6s Helyettes
AllamtitJritsig.)

Az cllenszolg6ltatis rnegfizct6se sz6lltt6i {rnanszitozissal a 272/2014, QiI. 5.) Kom.
rendelet vonat.koz6 tendelkez6seiben 6s a Ptk. 6:t30, $ (1)-(2) bekezd6seiben, valamint a
Kbt. 135. S (1), (5)-(6) bekezd6seiben meghatitozott m6don 6s hatirid6n (az egyes sziml6k
k6zhezv6tel6t6l szdmitott 30 nap) beliil tdrt6nik.

Az elszdmolhat6 kolts6g pontos m6rt6k6t 6s a tdmogatisi intenzit6st a ptojekt mindenkor
hatdlyos'Iimogat6si Szerz6d6se r<igziti.
Megbizott <isszesen 3 db ftszszlmlfu 6s 1 db r.6gszdml6t nyuithat be. Az egyes szimlik
ut6lag, a teliesitds Megbiz6 rilul elfogadott, j6vdhagyott 6s al6irt teljesitdsigazoldsit
kdvet6en nyujthat6ak be. A teljesit6s igazolisira a Kbt. 135. S (1) bekezd6s rendelkezdsei az
irrinyad6ak.
r\ Megbizon az adott rtszszAmlihoz kapcsol6d6 teljesit6sigaz<-rlisig megval6sul6 konkr6t
teljesit6snek megfelel5 osszegd szdmla benlmjtis{ta jogosult azzal, hogl, az egyes
ftszszimlik akkor n;,ujthat6k be, ha azok 6rt6ke kumuliltan el&i a teljes szerz6d6ses
<isszeg (nett6 megbizdsi dil) 25o/" - 50o/o - 75ok-At. Ezen m6rfcildkcivek el6r6sekor rnndegyik
Ajinla&6r6 r6sz6re kiilon-kiil<in nlujthat6 be sz6rnla, a kolts6gmegoszlds ariny{val
kalkulilt m6rt6kben, a kerekit6s szabilyait megfelel6el alkalmazva, Az elfileg elszimoldsa a

FIDIC "Srirga konl'r'" szeriflti Altaldnos Felt6tclek 14.2 Alcikkely6bcn foglaltaknak

6.3.

6..+,

(r.5.

/



6.6.

6.7.

megfelel6en toninik mzel, hogy Nyertes aj{nlattev6 minden egyes r6szszimliban 6s a
vigszlmlitbm az ig6nybe vett el6leg atiny|val azonos m6rt6kben szimolhatla el az el6legct,
ameddig az el6leg teljes m6rt6ke j6viirdsra nem kertilt, Nyertes aj6nlattev6nek az el6leget a
benyfjtdsra kertil6 r6ssz6ml6k 6s a v6gszimla risszeg6b5l kell levonnia az elileg
elszdmolisakor addig, amed.lig az el6leg teljes m6tt6ke elszimoldsra nem keriil, ugyanakkor

^z 
ad,ota t6szsza;lria 6s a vlgszimla maximum 50o/o - 6t szdmolhatja el el6legk6nt. l(:LzAr6lag

egyil Ajinlatk&6 ttszite szimla nem nytithat6 be.
A sz6rrl6khoz csatolni sziiks6ges a Megbiz6 iltal j6vihagyott, az adott id6szak teljesit6s6r6l
k6szitett negyed6ves el6rehalad6si Ielent6st.
A r,6gszdmla kibocsitdsinak felt6tele a szerz6d6sben foglalt valamennyi feladat 6s
tev6kenys6g hib{tlan 6s hiinytalan teljcsit6se a megbizisi szerz6d6s 6s mell6klctei
el6irdsainak megfelel6en, tov6bb6 a szerz6d€s szerinti feladatok teljesit6s6r6l k6szitett 6s
A j6nlatl6r6 dltal elfogadott szakmai beszimol6 risszedllirisa.

A rendelkez6sre 6llisi id6szakban nem tcirt6nik kilizet6s.

El6leg: AK a nyettes t€szite szerz6d6s tartal6kkeret n6lkiili elsz6molhat6 dsszege 50%onak
megfelel6 el6leg ig6nyl6st biztositja. Aiinlatk6r6 az el6leg fizet€s{t a szerz6dts tartal6kkeret
n6lkilli elszimolhat6 risszeg6nek 10 ok-a ,6.s a foly6sitott el6leg kiil<inb5zet6te jut6
timogatis iisszege vonatkozis6ban el5leg-visszafizet6si biztosit6k ad6shoz k<iti.

A szerz6d6sb6l ad6d6 6zet6si kotelezetts6gek k6sedelmes teljesit6se eset6n k6sedelmi
kamatk6nt a Ptk. 6:155. $ (1) bekezd6se szerinti kamat keriil felsz6mit6sta a k6sedelem
idd:u,rtzmithoz tgalz, o d6an.
A kifizet6sre k<iteles szervezetet a vonatkoz6 jogszabilyi el6irisok szerinti k6sedelmi kamat
terheli. A Magyar Alamkincstdr mfik6d6si ..nd16b6l ad6d6 k6sedelem Megbiz6nak nem
r6hat5 fel.

6.8. A teljesitds rgazolitsin jogosult szem6ly a Megbiz6 k6pvisel5je, illewe az 6ltal kijelolt
szemdly.
A v6gsz6mla a szerz6d€s szerinti feladatok teljesit6s€t6l k6szitett szakmai besz6mol6
Megbiz6 dltali elfogadisdt kovet6en nyijthat6 be.

6.9. A szolgdkttAsok AFA tattalmita vonatkoz6an a felek a mindenkori ad6logszabilyok szerint
jdrnak el.

6.10. Megbizotmak a szolgriltatis teljesit6se solin a ,,Sz6chenyi 2020 Kedvezm6nyezettek
Tij|koztatdsi Kdtelezetts6gei Umrutat6 6s Atculati I(6zikonyv ,,KIK 2020" c. (tmutat6
el6ir6sait, a timogatissal risszefiigg6 jogszab6lyokat, a jogszabilyok id6k6zbeni v6ltozdsait
figyelembe kell vennie.

VIL Felek jogai 6s kiitelezettsdgei

7.1. Megbiz6 a ptojekt megval6sitisa sorin a sziiks6ges 6ll{sfoglaldsokat 6s d<int6scket megadja
6s r6szt vesz a Megbizott 6ltal kezdem6nyezett egyeztetdseken. Ezen trilmen6en Megbiz6
tendszeresen 6s folyamatosan ellen6rzi a teljesit6st.

7.2. Itl.egbiz6 folyamatosan biztositaru koteles a Mcgbizott r€sztre a Szerz6d6s teljesit6s6hez
sziiks6ges 6s rendelkez6s6te 6116 informici 6kat 6s/vagy dokumentici6t. A Megbizott
k6teles a r6sz6re visszaszolgiltatisi k6telcm tedre mellett dtadott dokumenturnokat a

Szerz6d6s megszrin6sekot r.isszaadni a Megbiz6nak.

!_



7 ,3.

7.4.

7.5.

7 .6.

Megbiz6nak tovribbd egyebekben is lehet6s6g szerint egl.iitt kell mfik<idnie a Megbizottal a

Szerz6d6s teljesit6sdhez sziiks6ges olyan ilform6ci6k megszerz6s6ben, amelyeket az ut6bbi
indokoltan k6r t61e.

Megbizotmak fokozott gondossriggal, a legiobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesitenie a
szetz6d6st. Megbizott kriteles minden Akali.},arn elvirhat6 int6zkedist megtenni feladatdnak
hariidirc t<irt6n6, kifogistalan 6s gazdasigos megval6silisa 6tdek6ben.

Megbizottnak be kell tartania t Megbizo dltal adott, a ielen szetz6d6s tartaknAval 6s

mfiszaki param6tereivel <isszhangban ill6 utasitisokat. Ha a Megbizott rnegit6l6se szerint az

adott utasitis tull6pi a Szetz5d6s kereteit vagy a Megbiz6 c6lszertden vagy szakszerritJen
vagy jogellenes utasitast ad vagy azzzl szemben egy6b fcnnartisa van, akkor 

^z 
adott

utasitis k6zhezv6tel6t6l szdmitott 3 munkanapon beliiLl 6rtesitenie kell a Megbiz6t, felt6rva
az adott utasitdssal szembeni fenntattdsait. Amennyiben a Megbb6 az utasitdst a Megbizott
6rtesit6s6ben foglaltak ellen6te meger6sit.i, a Megb2ott kiiteles az adott utasit6st
v6grehaitani azzal, bogy amennyiben az tobblet elv6rdst tatt^lfiaz a jelen szetz6d6s mriszaki
felt6telei tekintet6ben, rigy a tobblet feladat ellen6tt6k6t Megbiz6 Ir4egbizotmak megt6riteru
koteles.

Megbizotmak meg kell tagadnia azonban az utasitds tel)esit6s6t, ha annak v6gtehai6sa
jogszabily vagy hat6sdgi hatdtozat megs6ttis6te vezetne, v^gy vesz6lyeztetn6 misok
szem6ly6t vagy vagyonit. Megbizott 6s valamennyi k<izrem6k<id6je titoktatt6si
kotelezetts6ggel t^rtoz:l< ^ Szetz6d6ssel kapcsolatban tudomdsdta iutott valamellnyi
informici6, megoldds, adat 6s dokumentum vona&ozisiban a Szerz6d6s id6tartarna alatt
6s annak teljesit6se utin. Ahennyiben a Megbiz6 nem adja el6zetes ft6sbehhozzdiirulinit, -
fogszabilyban el6irt k<itelezetts6g kiv6tel6vel - sem a Megbizott, sem kozremfikod6i nem
k<izcilhemek a Szetz6d6ssel kapcsolatos, a fentiek szerinti infotmicirit hatmadik szem6llyel,
ill. nem hozhatj{k azokat nyilvdnossdgra. A Megbizott 6s k<izremfikod6je a Szerz6dis
keretein kiviil nem hasznilhatja fel a Szerz6d6s teliesit6se c6ljib6l kdszitett tanulminyokat,
terveket, dokumcnh.rmokat, 

^z 
el:rigzeta tesztek 6s kutatdsok, egy6b szez6d6s telesit6se

sor6n ellitott feladatinak eredrn6nyeit Megb26 el6zetes, ir6sbeli enged6lye n6lkiil.
Szetz6d6 Felek r<igzit.ik, hogl' nem tetheh 6ket a titoktardsi kcitelezetts6g, amennyiben
jogszabAly, bir6sdg vagy egy6b hat6srig, vagy a 'l'dmogat{si Szerz5d6s rendelkez6sei kcitelezi
feleket az infotmici6 harmadik szemlly r6szire tort6n6 6tadls6ta,. vagy nyilv6nossdgta
hoz6.sAta.

Megbizottnak minden sziiks6ges int6zked6st meg kell tenni annak 6rdek6ben, hogy
mcgakadllyoz.za, vag), rnegsz-ntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetedenn6 teszik vagy
r.esz6lyeztetik a Megbizott vagy krizremrikod6i ftsz|rfl a Szerz6d6s objektiv 6s pittatlan
teliesit6s6t. Ennek keret6ben a Megbizott - a jelen Szerz6d6sbe 6s/vagy egy6b
lendelkez6sek betatt{sival - kirtalanitisi igeny n6lkiil koteles osszef6rhetetlenn6 vilt
kozremfikod6j6t halad6ktalanul kicser6lni. A Szerz6d6s id6tartama alatt bdrmilyen
osszef6rhetetlensdgi koriilmdny felmeriil6se esct6n haladiktalanul 6rtesiteni kell a Megbiz6t.

Amennyibcn a Ivlcgbizott az osszef6thetcdens6gct a fenti rendelkez6sek ellendre nem
sziintet.i tncg, a Megbiz6 - a jelen Szes6d6sb6l fakad6 egy6b jogainak s6telme n6lkiil -
azonnali hat6llyal feln:ondhatja a Szerz6d6st.

A Mcgbizott vagy kozremfikod6ie t jelen pto)ekttel kapcsolatban nem l6tesithet iizleti
kapcsolatot a projekt lebonyolitisiban 6s tel)esit6s6ben t6szt vev6 gzdilkod6 szervezettel,
vagy annak k<izrenrf k<id6ivel, illetve amennl,iben yen iizleti kapcsolat a szerz6d6s
megkot6sekor urir fennill, l'ag), afiint ilyen kapcsolat a ptojekt sorin felmedil, rigl'atr6l

1.1.

7.l.t.
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kciteles ir6sban a Megbiz6t halad6ktalanul tdj,ikozami 6s a Megbiz6 k6rds6re azt
megsziintetni. Megbizott a jelen ptojekt lebonyolirlsdban 6s teljesit6s6ben r6szt vev6
gazdilkod6 szervezett6l, vagy annak kriztemikcid6f 6t6l a Ptojekttel kapcsolatban
semmifajta el6nyt, tovdbbi szolgriltatrist nem fogadhat el, 6s ezen rendelkez6seket k<iteles a

kciztemfikodSivel betartatni. A jelen pontban foglalmk megs6tt6se srilyos
szerz6d6sszeg6snek min6siil, amelyrc tekintettel a Megbiz6 jogosult a Szetz6d1st azorrlalj
hatillyal feLnondani.

7.10. Megbizott iogosult tov6bbi k<izremrikdd6 (teliesit6si seged, a Ptl. szerint: k<izremrikcid6ft))
igenybev6tel6re. A Megbizott zz igtnybe vett kozremikdd6ft)6tt rigyr felel mindra a

kcizremfikdd6i 6ltal v6gett munkdkat sai6t maga v6gezte volna el. A koztemffkod6 igenybe
v6tel6vel, lev6ltis6val 6s p6tlis6val kapcsolatban felmeriilt kolts6geket a Megbizottnak kell
viselni.

7.11. Megbizon a Megbiz6 ig6ny6nek, valamint az el6ittaknak megfelel6en meghatitozott
hadtid6kben adatokat szolgdltat, illetve r6szt vesz a Ptoiekttel cisszefiigg6sben a Megbb6
dltal k6szitend6 jelent6sek, tr{i6koztat6k, hirlevelek cisszeflIit6siban.

7.12, Megbizott k6teles a Megbiz6val b6rmely a Projekttel kapcsolatban szervezett esem6nyr6l,

rendezv6nyr6l olyan id6ben el6zetesen cgyeztetni, hogy Megbiz6 az azzal kapcsolatos

6rtesit6si kiitclezetts6g6nek zz lfitryir6 Hat6s6g (I6mogatQ fel6 hatfuid6ben eleget tudion
tenni, ennek megfelel6en a Megbizott egyeztet6s6nek legl6bb 5 munkanappal meg kell
el6znie a Megbiz6 szlmita zz IH el6zetes 6tesit6s6te vonatkoz6an el5itt &tesit6si
hatdid6r. A szervezett esem6nyekr6l a meghiv6kat a Megbizott kiildi ki. Ir{indezek}cl is

osszhangban Megbizott kdteles a Megbiz6t mindenfajta nyilvdnos esem6nyr5l legaldbb 30

nappal koribban - amennyiben ez nem munkanapra es6 id6pont, 6gy a megcl6z6
munkanapon - cl6zetesen ft6sban 6rtesiteni.

7.13. Mcgbizott halad6ktalanul koteles kozolni a Megbiz6val minden olyau kciriilm6nyt, amely a

jelen megbizisi szerz5d6s, 6s igy a ptojekt tekintet6ben a Timogatisi Szez6d6s teliesit6s6t,

eredm6nyet, iilewe a megillapitott teljesit6si hatdrid5ket 6rdemben 6rinti.

7.14. Megbizott minden olyan k6rnLn6nyr6l k<jteles halad6ktalanul 6rtesiteni Megbiz6t, amely

sai6t teljesit6s6t akz.d6lyozza, vagy a Megbiz6 6tdek6ben birmely okb6l sziiks6ges. Az
6rtesit6sben rrigziteni kell az okokat,6s javaslatokat kcll tenni a megold6sra.

7.15. Megbizon kijelenti, hogy a teljesit6shcz sziiks6ges szem6\'i 6s t6rgyi felt6telekkel

tendelkezik, azokat biztositja. Megbizott teljes korfi felel6ss6get v{llal az6rt, hogy a ielen
szerz6d6sb6l ered6 kotelezctts6gek teliesit6s6hez sziiks6ges eszk<iz<ikkel, szem6lyi 6s tdrgyi

felt6telekkel, tovdbbd szak6rtelemmel - ide 6rtve a kapcsol6d6 hunkaszervez6si, irinyitdsi
6s feliigyeleti ismereteket 6s tapasztalatokat - rendelkezik, illetve azokkal jelen szerz6d6s

hatdlya alan mindv6gig rendelkezni fog.

7.16. Megbizott r.illalja, hogy a szerz6d6s teljesit6sEnek teljes id6tartama alatt tulaidonosi
szerkezet6t a Megbiz6 sz6mdta megismerhct6v6 tcszi 6s a I(bt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti
iigyletekr6l a Ir{egbiz6t halad6ktalanul 6rtesiti.

VIII. A Szetz6d6st meger6slt6 kiitelezetts6gek

8.1. Ha a Megbizott olyan okb6l, amely6rt felel6s a szcrz6d6sben foglalt teljesit6si hatitid6t
k6sedelmescr: teliesiu, a k6sedelcrn minden naptdri napja utin a telies nett6 megbizisi dij
0,5 o/o-6nak rnegfelel6 rn6tt6kff k6sedelmi kotb6tt kciteles fizetni. A k<jtb6tfizet6si
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kotelezettsdg akkor is fennill, ha a Megbiz6nak kdra nem meriilt fel. A k6tb6r megfizet6se
azonban nem mentesiti Megbizottat 

^ 
szctz6d{s teliesit6se, valamht Megbiz6 k<itb6ren

feliili kirinak megt6rit6se al6l. A k6sedeLni kdtb6r maximilis m6rt6ke a telies nett6
megbiz6$ di'y 10 %-4 melynek meghaladdsa eset6n lr{egbiz6 iogosult a szetz&dist azor,nalt
hat6llyal felmondant vagy a szerz6d6st6l elillni a Megbizottal szembeni k6tt6rit6si
kotelezetts6g n6lkiiLl.

A k6sedelmi kotb6t a szez5d6sszeg6s napjdn esed6kess6 v6l.ik. Megbiz6 a k6sedelrni k<itb6r
<isszeg6t jogosult a Megbizott riltal kirillitott szimli$a besz6mitani. I(citb6tFrzet6si
kiitelezetts6g esetdn Megb2ott kciteles kiilon nyilatkozetban is elismerni Megbiz6
k<ivetel6s6t. Amennyiben Megbizott a ktitb6rfuet6si kiitelezetts6g6nek elismer6s6t

]ogszerritleniil megtagadia, Megbiz6 )ogosult 6rv6nyesiteni vele szemben minden e
ktitelezetts6ge megszeg6s6b5l ered6 t6nyleges k{rokat, indokolr kdltsdgeket, eimaradt
lrasznokat-

Megbiz6 az esedeges kcitbdr ig6ny6t inisbeli felsz6lit6s ritj6n 6rv6nyesit-i, melynek a
N{egbizott kriteles 8 naptiri napon beliiLl marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Megbizott a fenti irat ktzhezvdtel|t k<ivet6 3 oapon beliil magdt 6rdemi indokoldssal 6s azt
al6t6maszt6 blaonyit6kokkal nem menti ki, akhor a k6tb6t elismermek tekintend6.

Megbizott kriteles meghirisul6si k6tb6tt fizemi, amennyiben a szerz6d6sben szerepl6
feladatok teljesit6se meghifsul olyan okb6l, amelydrt a Megbizott felel6s, tovribbi a

Megbizott 6ltal a teljesit6s fogos ok n6lkiili megtagaddsa, a Megbizott szerz6d6sszeg6se
miatt a Megbiz6 6ltal iogszerfien gyakorolt el6ll6s, iilevtve azonnali hatilyi felmond6s
eset6n. F, tekintetben meghirisuldsnak min6siil, amennyiben a Megbizott hib6iib6l, neki
felr6hat6 magatartisb6l, szerz6d6sds k<itelezetts6gernek nem teljesit6s6b6l ered6en a
T{mogatisi szerz6d6st6l a T{mogat6 cl6ll, vagy azt felmondia. A meghifsulisi kritbdr
m6rt6ke a teljes nett6 megbizisi dii ellen6rt6k 20 o/o-a,

A meghiisul6si kotb6r a szerz6d6sszeg6s napidn esed6kess6 vilik. Megbiz6 a meghiisulisi
kritb6r osszeget jogosult a Megbizott {ltal ki{llitott szirnliba beszimitani. Kcitb6fizet6si
ktitelezetts6g esetdn lvlegbizott kiiteles kiilcin nyilatkozatban is elismemi Megbb,6
krivetel6s6t. Amennyiben Megbizott a k<itb6rfizet6si kdtelezetts6g6nek elismer6s6t

)ogszetddeniiLl megtagadfa, 1\{egbiz6 fogosult 6rw6nyesiteni vele szemben minden e
k<itelezetts6gc megszeg6s6b6l eted6 t6nyleges kitokat, indokolt kolts6geket, elmaradt
hasznokat.

Meglriz6 az esedeges kcitb6r igeny6t ir{sbeli felsz6ftds riti6n 6n 6nyesiti, melynck a

Megbizott kcitelcs 8 naptdri napon beliil marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Mcgbizott a fentt'ratk'zhezv6tel6t k<ivet6 3 napon beliil magrit 6rdemi indokoldssal 6s azt
alitamaszt6 biz.onyit6kokkal nem menti ki, ak-kor a k<itb6r elismermek tekintend6.

Mcgbizott kotb6r6zet6si k<itelezetts6ge eset6n Megbiz6 a kotb6r <isszeg6vel csokkentve
flzeti ki a Megbizott akruihs szimliiitt, figyelemme I ugyanakkor a l<bt. 135. $ (6)
bekezd6s6ben foglaltakra.

A Szerz6dds felmondisa

l\{egbiz6 fclmondhatia, y^gy - ^ Ptk.-ban foglaltak szer-int - a szerz6d6st6l clillhat,
amennyiben:

8.4.

It
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a) a l\lcrbizott szcrz6ddses kotclczctts6gcit srillosan 6s isrndteltcn, bizon.vithatoan
Megbizott mulaszlisdra visszavezethet6 okb6l megszegi (sdlyosnak min6siil az a

szez6d6sszeg6s, amelyet a szez6d6s maga ilyenk6nt jekil meg, vagy arnely a proiekt
hadrid6re tcirt6n6 megval6sul6sit vesz6lyezteti);

a Megbizott saidt hibij6b6l a Megbiz6 dltal megadott €sszerfi hatirid6n beliil nem
tesz eleget a felhivisnak, hogy szerz6d6sszerfi kritelezetts6geinek tegyen eleget;

a Megbizott ism6telt felsz6litris ellen6re iogellenesen nem teliesiti a Megbiz6 6ltal
adott utasitlsokat 6s kiment6st sem tesz;

a Megbizott ellen a szez6d6skcit6st kovet6en felszdmoldsi, vdgelszdmolisi,
hivatalb6l tdrl6si, illetve egytb, a megsziintet6s6re irinyul6 eli6r6s indul, vagy
v6gelszimoldsi eljiris hatilya al6 kertil, felfiiggeszti gazdas6$ tev6kenys6g6t,
besziinteti kifi zet6seit;

joger6s elmarasztal6 hat|rozatot hoznak a Megbizott szakmai tev6kenys6g6t 6rint6
szabdlysdrt6s vagy bfincselekm6ny miatU

az adott k6telezetts6gte el6irt teliesitdsi hatirid6 el6tt nydvinval6vi v6lik, hogy a

Megbizott a munkit csak sz6rnottev6 k6s6ssel vagy - a fogyatikoss6g
kiltiszribril6s6re tfizott m6ltinyos hatidd6 letelte ellen6te is - hibdsan tudia
elv6gezni;

az lrAnyit6 Hat6s6g, az Eut6pai Bbottsitg, vagy az EUTAF megillapitja, hogy
Megb:u6 a 272/2014. Qil.S.) Korm. rendeletben meghardrozott szabdlytalans6got
kiivetett el 6s emiatt Megbiz6val szemben p|nzng/t korekci6 keriil kiszabisra, ami
iltal Megbiz5 a szetz6d6s pirrziigyi fedezet6nek cscikl<en6se vagy elvon6sa miatt a

Szerz6d6s teljesit6s6re k6ptelenn6 vilik;

h) felt6tleniil sziiks6ges a szerz6d6s olyan l6nyeges m6dositdsa, amely eset6ben a Kbt.
141. $ alapj{n rij k<izbeszetz6si eljirist kell lefolytatni;

i) Megbizott nem biztositia a l(bt. '138. 
$-ban foglaltak betarrisit, vagy a Megb{zott

szem6ly6ben 6w6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a

139. $-ban foglaltaknak; vagy

j) az EUMSZ 258. cikke alr:pilr a krizbeszetz6s szabilyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszcg6si eljiris indult vagy az Eut5pai Uni6 Bir5s6ga az EUMSZ 258.
cikle alapidn inditott elj6r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 iogdb6l ered6
valamely kcitelezettsdg tekintet6ben kdtelezetts6gszeg6s tdrt6nt,6s a bfu6sig 6ltal
meg6llapitott iogs6rt6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

Szerzdd6 felek kifejezetten rogzitik, hogy a [r) pontban meghatitozott megbiz6i felmondis
eset6ben Megbiz6 a szerz6dis megszin6s6nek id6pontjdt megel6z6en nyu)tott szolgiltatds
p6nzbe ellen6t6k6t megt6dti, azonban Megbizou a szerz6dds felmondisival okozott
kdrnak 6s az elmaradt haszn6nak megt6rit6s6t nem kovetelheti.

9,2, Megbiz6 koteles a szerz6d6st felmondani, v^g)t - ^ 
Ptl.-ban foglaltak szerint - attlil

elillniamennyiben:

b)

c)

.t_
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9.i.

a) a szerzidls megkot6s6t ktivet6en jut Megbiz6 tudomis6ta, hogy a Megbizott
tekintet6ben a kozbeszenlsi eljdt6s sorln kizir6 ok illt fenn, 6s ez6rt ki kellett
volna zimi a ki5zbeszetz6si eljirisb6l;

Megbiz6 jogosult 6s egyben kriteles a szerz-6dist felmondani - ha sziiks6ges olyan
hauirid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6tisir6l
gondoskodni tudion -, ha

a) Megbizottban k6zvetetten vagy kiizvedeniil 25oh-ot megh ad6 rulaidoni
r6szesed6st szerez valarnely olyan iogi szem6ly vagy szem6lyes foga szerint jogk6pes
szerrezet, amely tekintet€ben fenn6ll a Kbt. 62. S (l)
bekezd6s k) pont kb) alpontfiban meghatdrozott felt6tel;

b) Megbizott k6zvetetten vagy krizvedeni.il 25o/o-ot meghzlad6 tulaidoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szeh6lyben vagy szem6lyes ioga szerint jogk6pes
szewezetben, amely tekintet6ben fenndll a Kbt. 62. S (1)
bekezd6s ,€/ pont ,€f alpontj6ban megh atztozott feltitel,

Megbizott a Megbiz6 srilyos szerz6d6sszeg6se eset6n jogosult a szerz6d6st ir6sban azonnali
hatrillyal felmondani, A jelen szerz6d6sben srilyos szerz6d6sszeg6sk6nt megiel6lt, vagy
egy6bk6nt ilyennek min6siil6 szez6d6sszeg6sek a s6relmet szenvedett 6dekmirlis6t
onmagiban igazolirik.

Megbitz.6 sulyos szetz6d6sszeg6s6nek min6sii.l kiikincisen:
a) ha Megbiz6 a feladat ellitds6hoz sziiks6ges - nem A Megbizott iltal beszerzend6 -

adatokat, nem, vagy nem telies kcirfien biztositja Megbizott erre itinprl6 irdsbeli
felhivisa ellen6re sem,

b) ha Megbiz6 a jogszabdlyon vagy jelen szerz6d6sen alapul6 titoktartisi kotelezens6g6t
megszegl,

c) ha Megbiz6 birmely fizet6si kdtelezems6g6\,el k6sedelembe esik 6s azt fclhivist
krivet6en sem teljesiti.

9.5. Szerz6disszeg6s eset6n britmely f6l kdteles iogainak grakorlisa el6tt a mdsik,
szen6d6sszeg6 f6l figyelrn6t ir6sban felhivfli a szerz6d6sszeg6s rnegsziintet6s6te, megfelel6,
legaldbb 3 munkanapos (fizet6s teljesit6s6n6l 8 napos) hatdrid6 mellett. Az azonnah hatSlyi
elilldst/felrnondd st tartakn z6 nyila&ozatban hivathozni kell a s6lyos szerz6dlsszegds
t6ny&e, 6s meg kell jelolrri a srilyos szerz6d6sszeg6s megillapitdsinak alapjriul szolgil6
t6nyt, k<iriilm6nyt.

A Szerz6d6s megszdn6sekor vagy a.z erre vonatkoz6 6rtesit6s k6zhezv6telekor a Megbizott
azonnal 6s oly m6don k<iteles befejezni a feladatok teljesit6s6t, hogy az cnnek kapcs{n
felmer6l6 kolts6geket a lehet6 legkisebb szinten tartsa.

Egyik f6l sem k<ivet cl szetz6d6sszeg6st, ha kritelezetts6gci teliesit6s6t vis maior akadllyozza
meg, amely a Szctz6d6s aliitdsdnak id6pontia utin k6yetkezett be.

,,\/is maior" alatt 6rtend6k kiiloncisen elemi csapisok, sztrdjkok \ragy egy6b munkahelyi
zavarglsok, hadiizenettel inditott vagy an6lkiili hriboruk, blokridok, zendiil6s, lizadis,
jin'6nyok, foldcsuszamldsok, f<ildrcngdsck, viharok, r,illdmcsapisok, dtadisok, zavargisok,
robbantisok, valamnt eg;,{f hasonl6, el6re nem lithat6 esem6nyek, amelyek mindkdt f6l
6rdekkririn kiviil meriil:rek fcl, 6s arnclyeket a fclck kell6 gotdossiggal scm tudnak
clh6ritani.

9,4.

9.6.

9.7 .

T
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Ha az egyik f6l ,,r'is maioy', miatt akad6lyoztatua van, mindent meg kell tennie annak
6rdekiben, hogy tz akadalyoztat s er\i.rt)rta ut6n a lehetd legkeveiebb k6sedelemmel
tellesiteni tudja szerz6d6ses kdtelezetts6geit.

!_a v.alamglfrk f6l ngy v6]i, hog1, olyan vis maiot koriilm6nyek fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezetts6gei teliesit6s6re, azonnal 6rresitenie keil a m6sil< felet, megadv'a a
kciriilm6nyek jelleg6t, feltehet6 id6tattamit 6s var6szinri hatasirt. Ha 

^ 
tr.r"giir6 idrbo,

mdskdpp nem rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a Szerz6d6s szeri.ti
k<itelezetts6geinek a teliesit6s6t, amennyire az a g),akodatban 6sszerjen megval6sithat6,

9.8. Ha a Megbizottnil p6tl6lagos korts6gek meri.irnek fel azzal kapcsoratban, hogy vis maiot
eset6n a szerz6d6ses kotelezetts6gek teliesit6s6re a Megbiz6 iltal fudsban 

l16v6hagyott,

alternativ telie sit6si m6dokat arka,rmaz, (gy Megbizon tiitisi ig6nnyel rlphit fer, Tzzar,
hogy azok megalapozott voltit a Megbizottnak igazolnia kell.

9,9. sz-erz6d6 Felek jelen szerz5d6s - birmely okb6l tcin6n6 - megszrindse eset6n k<iteresek
teljes korfien elszimolni egymdssal, bele6rwe az esetleges kirt6di6si 6s kritb6rigdnyeket is.
A..szetz6d6s_ birmely jogcimcn t<irt6n6 megszfin6se eset6n a Megbizott a tiegsz,in6sig
teljesitett szolgiltatisok ellen6rt6k6re )ogosult.

X. Kapcsolattattis:

10.1' A feleknek a szerz6dds szednt egym{shoz int6zend6 krizl6seiket az iftlbi szem6lyek
r|szite, az alibbi cimte kell eljutatniuk:

Telki Kdzs69 Onkorminyzata

J\'lcgrcrrdeki r6sz616l

Kartal Nagyktizs69 Onkonninyzata

I\fcgrcndcl5 16szdr6l

n6v: Ho6s P6ter
cim: 2089 Telki, Pet5fi Sindor utca 1.
fax 06-26/ 572-011
telefonszim: + 36 7 0 / 429 -7267
c-mail: nrtrszak(rittelki.hu

n6v: Olih I{dra Miria polg,irmester
cim: 2173. Kartal, Baross u. 103.
fax: 06-28 / 567 -106
tele fonszim: +36-28/ 567 -0845
e-mail: karrlhrir(atkartal.lru

Verseg Kiizs69 6nkorminyzata

l\lcgrendcl6 r6sz6r<i)

n6v: J6zsa Csaba polgirmester
cim:2174. Vcrseg, Templom t6r 12.
fax: 06-28/ 569-630.
telefonsz6m: +36-28 / 438-7 69
e-mail: r'crseIJ|rolghir (r.lgr,rra il. c on r
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Boldog Kdze6g Onkorm6nyzata

Megendel6 r6sz6t6l
n€v: Laczk6 Roland polgdtmester
cim: 3016 Boldog, Kossuth rit 8
faxz 06-37 /355-021
telefonsz6m: +36-37 /355-022 , +36 30/619-8208
e-mail polgarmester@boldog.hu

Het6d K6ze6gi Onkotminyzat

Megtendel6 r6sz6r6l
n6v: K6mdr J6zsef polg6rmestet
cim:3011 Her6d R6k6czi Fetenc rit 39.

fax 06-17 / 377 -009
telefonszim: + 36-37 / 377 -009
e-mail: hivatal@hered.hu

Nagykiik€nyes K6zsdgi Ookotmdnyzat

Megtendel6 dsz€r6l
n6v: Besszer Andrdsn6 polgirmester
cim: 3012 Nagykrik6nyes Szabads6g 6t 37.
fax 06-37 /377422
telefonszim: +36-37 / 377 -022
e-mail: hivatal@nag] kokenyes.hu

Bitonyterenye Viros Onkorminyzata

Megrendel6 r6sz6t6l
n6v: I(etekes L'iszl6
cim: 3070 B6tonyterenye, VAtoshAz it 2.
fax 06-32/ 354-9 45

telefonszim: +!6-32 / 353-877 /21 3. mell6k
e-mail kcrckcs.laszl,r@batonl tcrcn) e.lru

Salg6ta{tn Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata

Megrendel6 r€sz6r6l
n6v: Fekete Zsolt polgirmester
cim: 3100 Salg6tari6n, Mrizeum t6r l.
fax: 06-32/ 422-395
telefonszim: +36 (32) 312-250
e-mail: fc kcrc. z solt(d)salg, rta riart. h rt

n6v: Huszit Mit6 alpolgitmestet
cim: 3100 Salg6tatidn, Mrizeum t6r 1.

irax: 06-32/ 422-395
telefonszim: +36 (32) 114-668
e-mail: luvaltttds(llsi]glrlarlarfu

n6v: D|niel Zokdn alpolgirmester

I
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cim: 3100 Salg6tarjin, Muzeum t6r 1.

fax 06-32/422-595
telefonszdm: ++36 (32) 314-668
e-mail: d a n ie l. z,.,lta n (g salgr,,rarian.hu

DMRV Duna Menti Regionilis Ylzmfi Zfirldrriiriien Miikiid6 R6szvdnytitsasCg
Megtendel6 r6sz6r6l

n6v: Rik6czi Iswinn6
cim: 2600 \rdc, Kod6ly Zoltin [t 3.
t^* +36-27 / 316-199
telefonszim: +36 20/ 849-3151
e-mail: rak(,czi.isn anncf(Ddmn zrl.hu

Kerekharaszt Kiizs6gi dnkorminyzat

Megtendel6 r6sz6r6l
n6v: Szab6 Ad6m
cim: 3009 Kerekhataszt, Bimb6 utca 2.
fax: 06-37 /541-433
telefonszim: + 36 30 / 821 -9 449
e-mail hivatal(Dkerekhamszt.hu

Jobbngyi Kiizs69 Onkonninyzata

Megrendel6 r6sz6r6l
n6v: Schoblocher Istvin
cim: 3063 Jobbrigyi Bencsik utca 10.

fax:06-12/475-201
telefonszim: + 36-32 / 47 5-201
e-mail: pslglly.pbbagli@Ipaike!0

Szurdot<piisp6ki K6zs6g Onkorminyzata

Megrendel6 r6sz6t6l
n6v: Pint6r Miki6s Ervin polgdrmester
cim: 3064 Szurdokpiispoki B6ke utca 3.
fax: 06-32/ 473-777
telefonszim: +36-32/ 47 3-570
e-mail: szphivatal@gmail.conr

Szarvasgede Kdzs6g Onkorminyzata
Megrendel6 r6sz6r6l

n6v: I(ovdcs Ott6 B6la
cim: 3051 Szarvasgede, Kossuth Laios dt 119.
fax: 06-52 / 483-030
telefonszim: +36-32/783-520, +36 30 / 696-3950
e-mail: szur-r irsgcde(rt,upcrnai.l.hu

Ecseg K6zs6g OnkormAnyzata
Megrendel6 r6sz6r6l

n6v: Motavcsik Ferenc
cim: 3053 Ecseg, H6scik tere 2.

15
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fax:06-32-490-256
telefonszdm: +36 30/ 428-1209
e-mail ss$gaL9zsg(4gptail,eelu

Cs6cse Kiizs6g Onkormdnyzata
Megtendel6 t6sz6r6l

n6v: Bama Istvdn
cim: 3052 Cs6cse, Rdk6czi tit 61.
fax 06-32/ 492-171
telefonszim: +36-32/ 492-171; +36 20 /257 -4040
e-mail: ssssjsk z jsg(gllltad_qlt:l

Megbizott t6sz6t6l:

Szervezet: Keiok Kft.
Cimzett: dr. Virnai Tamis
Cim: I 126 Budapest, T6th l-6rinc u. 31.
Telefonszim:*36 1 225 0785
emaiJ.: tajekoztaas@keiok.hu

10,2, Elt6r6 rendelkez€s hi6ny6ban a jelen szerz6d1s szednt el6irt b6tmilyen 6resit6st,
hozzAiiniist, i6vihagyist, 

'tgtzolist vagy utasitist indokolt k6sedelem n6lkiil ir6sba kell
foglalni. A szerz6d6s tirgy6t 6rjlt6 l6nyeges sz6beli kcizl6seket ut6lagosan, indokolt
k6sedelem n6lkiil itisban meg kell er6siteni.

A tij6koztat6st, ha az )elent5s ftiil<incisen a iog-, illerve kcitelezetts6g viltoztatas vagy
megsziintet6s vagy keletkez6s eseteit), irlsban is meg kell er6siteni 6s megkiildeni lev6lben
vagy telefaxon. E, tekintetben nem 6telmezhet6ek az egy6l:, irrisbelivel egyen6t6krinek
min6sitett kapcsolattart6si formdk (pl. e-mail).

Felek a fentieken rulmen6en megiUapodnak, hogy egymissal folytarott kommunikrici6ban,
6s az egycs feladatok elv6gz6se sor6n az elektronikus utat r6szesitik el5nyben. A szerz6d6s
teliesit6se sordn a dokumcntrilds lchet6s6g szerint elekronikus adathordoz6kon tort6nik, 6s
amennyiben az megoldhat6, rigy csak a felek iltal elfogadott utols6 verzi6k keriilnek
kinyomtatdsla, amelyet szcm6lyesen vagy postin kell eljuttatni a Felek meghatirozott
cim6re. Felek rogzitik tov6bbi, hogy az egymds kozotti kommunikdci6ban csak az
indokoltan sziiks6ges dokumentumok keriilnek kinyomtatisra, amennyiben a dokumentum,
iizenet tartalma nem ig6nyli, rigy azt nem nyomtatjik ki.

XI. Egy6b felt6telek

11.1. Szerz6d6 felek tudomisul veszik, hogy. az Alt^rni Sz6mr.ev6sz6kr6l sz6l6 2011.6vi IXVI.
torv6ny 5. $ (5) bekezd6se szatlnt az Alami Szdmvev6sz€k - az A ami Szimvev6sz6kr6l
s2616 2011. 6vi LXVI. torv6ny 5. S (3)-(4) bekezd6s szerinti ellen6tz6si feladataival
osszcftigg6sben - ellen6rizheti az iilamhlztatis akendszcreib6l finanszirozott
kcizbeszetzdseket €s m lllamhAztattAs alrendszereihez tartoz6 vagyont 6rint5 szerz6d6seket
a N{egbiz6nril, a Megbiz6 nev6ben vagy k6pviselet6ben elj6r6 term6szetes szem6lyn6l 6s jogi
szcrn6lyn6l, valamint azoknll a szerz6,J6 felekn6l, akik, illewe amelyek a szerz6d1s
teljesitds66t felel6sek, tovdbbi a szetz6d6s teljesit6s6ben kozrcmfikod6kn6l.

11.2. Szerz6d6 Felek rnagukra n6zve k<jtelez6nek fogadjdk el, hogy az {llarnh5ztartisr6l sz6l6
2011. 6vt CXCV- torv6ny szetinti illet6kes ellen6tz6 szewezetek feladat- 6s hat6skijriiknck

A
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megfelel6en a szerz6d6sek teliesit6s6t rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r4sziikre a

iogszab6ly szednti inform6ci6 megadisa iizleti titokra val6 hivatkozissal nem tagadhat6
meg.

I 1.3. Megbizott kijelenti, hogy a Szetz6d6s alAfu sisak id6pontliban rendelkezik a kozbeszetz|.s
tdtgya szerinti @,U proiektek disszeminici6ja 6s/vagy projek(tek)hez kapcsol6d6 k<itelez6
PR- 6s t6i6koztatdsi, nyilvinossrig biztositisi tevikenys6g) ISO 9001 min6s6gininyitisi
tendszer bevezet6s6t igazol6 tanrisitv6nnyal vagy az Eur6pai Uni6 m6s tagdllamib6l
szirmaz6, az el6itta*al egyen6tt6ki tanrisitvdnnyal vagy az egyenlttlkit min6s6gbiztosltrisi
intdzked6sek egy6b bizonyit6kaival, valamint ezekhel a Szerzddls id6taitama alatt
folyamatosan rendelkezni fog 6s a teliesit6st ezeknek megfelel6en vtgzi. A tanrisiwdny vagy
az egyen&t|ki mrn5s6gbiztositrisi intdzked6sek egy6b bizonyit6kai jelen Szerz5d6s
melldklet6t k6pezik.

11.4. Megbizott kijelenti, hogy a Szerz6d6s ahfuisinak id6pontjdban rendelkezik
tendezv6nyszervez si €s/vagy kommunikici6s szolg6ltat,isokra vonatkoz6an 6n'6nyes
felel6ss6gbiztositissal, illetve a Szerz6d6s id6tattama alatt folyamatosan rendelkezni fog,
melynek m6t6ke legalibb 5.000.000 HUF/kitesem6ny 6s legal6bb 10.000.000 HUF/6v. A
felel6ss6gbiztositis fenn6ll6s6t igazol6 kcitv6ny mAsolau 6s az utols6 d$fizet6s igazolisa a
jelen Szetz6d6s mell6klet6t k6pezi.

11.5, Szerz5d6 felek rogzitil, hogy a ielen Szerz6d6s fentiek szerinti felmondisa eset6n a

Megbizott a Szetz6d6s megszfin6se el6tt mrir teljesitett szolg6ltat{s szetz6d6sszerfi p6nzbeli
ellen6rt6k6re jogosult.

11.6. A Megbizott teljes kotff felel6ss6ggel tartozik 
^z 

uni6s t6mogat6s vagy a tirsfinansziroz6i
tdmogatds tekintet6ben a Megbiz6 valamennyi visszafizet6si kritelezetts6ge vonatkozisiban,
amennyiben az a Megbizoturak felr6hat5 bdtmely okb6l kdvetkezik be.

11.7. Jelen szerz6d6s m6dositrisa, kieg6szit6se itisban, a Szerz6d6 felek egyet6tt6s6vel, a I(bt.
141.9-6ban foglaltak 6s a Ptk. alapj6n t<irt6nhet.

11.8. Megbizott tudomdsul veszi 6s betartia, hogy a tel)esit6s sorin a fenntathat6 fejl6d6s
el6segit6se 6tdek6ben rendezv6nyeinek szervez6se sor6n gondoskodnia kell a
k6myezettudatos lendezv6ny kiiriiLlm6nl,ekr6l a jelen szerzdd6sben 6s mell6ldeteiben
el6ittak szerint.

11.9. Szeru6d6 felek megillapodnak, hogy Megbizott nem fizet, illetve sz6mol el a szez6d6s
teljesit6s6vel <isszefi.igg6sben olyan ktilts6gekeq amelyek a Kbt. 62. \ (1) bekezd6s k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelclS titsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s

amelyek a Megbizott ad6koteles jrivedelm6nek csokkent€s6re alkalmasak.

11.10.4 Szetz6dlsben nem szabilyozott k6rd6sek eset6ben a Ptk. rendelkez6sei az. hinyad6ak.

11.1l.Megbizott k6pvisel6ie az Allamhiztattisr6l sz6l6 2011 6vi CXCV. t<irv6ny r,6grehajtrisdr6l
sz6lo 368/2011. I(orm. rendelet 50 $ (ta) pontja alapjdn )elen Szerz6d6s alliris|val
nyilat}ozik, hogy a Megbizott idithat6 szervezetnck min6siil. Nyila&ozik tor,6bbi, hogy
tudomisul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak viltozdsa eset6n arr6l halad6kulanul
krjteles a Megbiz6t, rnint kcilts6gvet6si szervet til6koztami. l'udomdsul veszi, hogy a

r.al6tlan tartalmri nyilatkozat alapidn kcitott visszterhes szerz6d6st a kcitelezetts6gvdllal6
felmondja vag)/ - ha a szerz6dis teljesit6s6re m6g nem keriilt sor - a szetz5d6st6l el6ll. Az
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idithaa szewezet fogalndt a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. trirv6ny 3 $ (1)
bekezd6s 7. portja hatarozzz meg.

Az lllamhiztartisr6l sz6l6 2011. €"ri CXCV. tdrv6ny 41. S (6) bekezd6se alzpiin, az
itllthat6sig ellendrz6se cllji.Jo6l a Megbiz6 logosult az Aht. 55 $ -dban meghatrirozott
adatokat kezelni.

Az i^dAthat6sig ellen6rz6se irdek6ben a Megbizott a szerz6d6skdt6st megel6z6en az
ridithat6siggal <isszefiigg6, az Ahl 55 $ - dban meghatirozott adatokr6l c6gszerfien aliirt
nyilatkozatot adott dt Megblz6nak. Amennyiben a szerz6d6s id6tartama alatt a fenti
nyilatlozatban foglalt adatokban v ltozls 611 be, a Megbizott k6reles azt a lr{egbiz6nak
bejelenteni.

11.12.Jelet Szee6d6s a felek alifu6s6tak napjin 6rv6rryes, azonban a mindkdt f6l i,kal alifut
Szerz6d6s abbat az esetben, 6s abban az id6pontban l6p hatdlyba, mely napon a ptofekre
vonatkoz6 t6mogatisi szerz6d,6s, tdmogatisi szetz6d6s m6dositis vagy a viltozisbejelent6s
alriirista keri.il 6s a p6nziigyi fedezet felhasznilh*6vi viltk 6s er6l a Megbizott tudomist
szerez. A t6mogatisi szerz5d6s vagSr szerz6d6s m6dosit6s fentiek szednti alittritsir6l vagy a
viltozisbejelent6s elfogadisit6l Megbiz6 halad6kalanul, de legk6s6bb az ahbis rripjittol
sz1.mitott h6tom munkanapon beliil ktiteles a Megbizottat irisban t{j6koztatni. Megbizott
nem tartozik felel6ssiggel azdrt a szetz6disszeg6sirt, melynek oka a Megbiz6 fenti
kdtclezetts6g6nek elmulasztisa, illewe k6sedelmes teljesit6se.

1 l.l3.Megbizott a teljesit6shez az alkalmassAginak igazolAsibrn ft.szt vett szervezetet a Kbt. 65. S
(7) bekezd6se szettllrt tz elj6t6sban bemutatott k<itelezetts6gvillalisnak megfelel6en,
valamint a 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don koteles ig6nybe venni,
valamint kdteles a teljesit6sbe bevonni az alkalmassig igazolAsiboz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakembetek bevonisa akkor maradhat el, vagr
helyetttik akkor vonhat6 be mds (ide6rtve az 6talakulis, egyesiil6s, sz6w6lds ritidn tortdnt
jogut6dl{s eseteit is), ha a Megbizott e szcrvezet vagy szakembm n6lkiil vagy a helyette
bevont dj szervezettel vagy szakembertel is megfelel - amennyiben a kozbeszetzl,si
eljir{sban az adott alkahnassigi koveteLn6ny tekintet6ben bemutatott adatok alapjdn az
Megbiz6 szikitette az eljfuisban r6szt vev6 gazdz.s gt szerepl6k szimAt, az eredea
szen'ezetekkel vagy szakemberrel egyen6rt6kfi m6don megfelel - azoknak az alkalmassigi
k<ivetelm6nyeknek, amelyeknek az alAnlattev6kirt szetz6d6 f€l a kozbeszerz.lsi eljirisbal
az adott szervezettel vagy szakembertel egyiin felelt meg.

11.14.Mindk6t f6l kiieleni, hogy
- kell6 felhatalmazissal 6s jogkorrel rendelkezik a jelen szetz6d6s alifu sira 6s telesit6s6re;
- a jelen szetz6d1s allitdsit az etrc kijelcilt vezet6, illet6leg a cig igazgat6siga, \ragy vezet6
testiiletc szab{lyszerrien enged6lyezte 6s az megfelel az erre vonathoz6 jogszab6\,i
rcndclkez6seknek;
- a jelen sz.crz6dtst a f6l nev6ben al6it6 szemlly megfelel6, a vonatkoz6 jogszabdlyok ilal
megkivdnt rcgSszaik aliir{si joggal rendelkczik, igy ft.szt:61 a szerz6dis alifudsa is
teljesit6se nem etedm6nyezi mis, olyan szerz6dts vagy cgy6b iogrrylatkozat megszeg6s6t,
melybcn f6lk6nt szerepel.

11,15.A jelen szerz6d6s [8 pdtdiuyban k6sziilt, amclyb6l ll5 pataany a Megbiz6t, p p6ld6ny a

N{egbizottat illeti.

Felek jelen szerz6d6st, mint akatatukkal mindennel megegyez6t, egybehangz6an iriik al6.
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A{.ellriklenk:

1. sz. mell6klet: Aiinlatt6teli felhivis ds mell6kletei
2. sz. mell6klet: N{riszaki leir6s
3. sz. melldklet: Atldthat6sdgi nyilatkozat
4, sz. mell6klet: Megbizott aj6nlata
5. sz. mell6klen ISO 9001 tanrisitviny
6' sz, mell6kler Felel6ss6gbiztositisi kciw6ny m6solata 6s az utols6 dijfizet6s igazolisa
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ArlArner6sAcr NyrraTKozar

Kdtelezetts6gv6llaUsi azonosit6:
Keiok Kft.
1126 Budapest, T6th l,5rinc u. 31.
13320047 -2-43
&. V6rnai Tamis tiglvezet6

bevezetett nyilvinosan mfikrid6 r6szv6nytitsasig,

3. q ne lliklet

(c6g neve)
(sz6khely)
(ad6sz6m)

ft6pvisel6 neve)

Iff:.19t.|6:-l Tdomdsul 
veszem, hogy az 6\amh6ztardsr6t sz6l6 2011. 6vi CXCV. t<irv6ny

(Aht') 41. $ (6) bek. szeint az illamhAztartirs kcizponti alrendszer6ben a kiaddsi el6ttLnyzatok
tethire nem kothet6 olyan jogi szem6llyel, jogi izem6lyis6ggel nem tendelke z6 szewezettel
irv6nyesen visszterhes szerz6d6s, illewe l6ttej6tt ilyen szerz6dillapjdn nem teljesithct6 ki6rzet€s,
amely szervezet nern min6siil id6that6 szewezetnek.

{ n3mzgti vagyon 6l sz6l6 201 1. 6vi CXCVL tdrv6ny Qrlvt.) 3. $ (1) bekezd6s l. pontja szennr az
iltalam k6pviselt szew ,itldthato szen ezetnek min6siiLl az al6bbiak szetint:
( * = a megfelel6t ali kell hriznil)
a) 

-'a,z 
illam, a kcilts6gr.ctisi :r:l', o kiiztcstiilet, a hcl1,i dnk.,nin_r,zat, a ,cmzetis6gi

rhkonrrdnyzat, a tirsulds, az egyhizi jogi szcmdy, az olyan gazcr{rkod<i szcn'ezet, arn"lvbcn az
rillanr i'ag1, a hc\,i iinkomin;,zat kijlrin-kiiliin yagy egl,iitt 1009i,-os riszcscdissel rendcliczik, a
ncmzetkilzi szcl1.czct, a kiilfcildi illam, a kiilfiildi hc\4iat6sig, a kiilfijldi dllarni r.ag1, hc\,hatirsigr
szcn' is nz I:iur6pai Gazdasigi 'l crs69115l sz6J,r meg;i)lapoddsbarr tiszes ,illanr szabilj,ozc,it piacira

gazdrilkod<i szcn'czct. amcl), rnr?fclcl a kOyetkcz6 flcjt6tclcknek:

bb) az 
_ 

Eut6pai Uni6 taglllam6ban, az F.uidpai Gazdasigi le.regia- ,7taGg,i["p;;Urn
t6szes illamba., a lazdlsitg Egyiittmrikcid6si 6s Feilesztisl Szen,eiet tag6llamdbi'n .,r^gy oly*
illambat tendelkezik ad6illet6s6ggel, amellyel Magyarorszignak a kett6s id6ztatis elk"ii6sjrdl
sz6l6 egyezm6nye van,
b-c) n1m mtnrfltit a titsasdgi ad6r6l 6s az osztal6kad5r6l sz6l6 ttirvAny szerint meghatatozott
ellen6rz6tt kiilfrildi tdrsasrignak,
bd) a gazddlkod6 szervezerben k6zvetleniil vagy k6zvetetten tctbb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyissal vagy szavazatt joggal bfu6 jogi szem6\., jogi szem6lyis6ggel .r.m ,"nd"lk"r6
gazdrilkod6 szen'ezet tekintet6ben a ba), bb) 6s bc) alpont szerinti felt6telekTenn6llnak;
c) az a civil szervezet 6s a vizit6rsulat, amely megfelel a kovetlez5 felt6teleknek:
ca) r ezet6 tiszts6gvisel6i megismerhet6k,
cb) a civil szetvezet 6s a vizitirsulat, r'alamint czek vezetl tiszts6gviscl6i nem 6tlithat6
szervezetben nem rendelkeznek 257o-ot meghalad5 r6szesed6ssel,
cc) 

_sz6khell'e az .F,.,,6p,,i Uni6 tagdllam6b an, zz Eur6pai Gazdasagl T6rs6gt6l sz6l6
megillapod6sban r6szes dllamban, a Gazdasag| Egyiittmfik6disi 6s Fejleszt6si- Szervezet
taglllam{ban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorszignak a kett6s ad6ztat6s elkeriil6s6r6l
sz6l6 egyezm6nye van;
Tudomdsul veszern, hogy a kritelezetts6gv{llal6 ezen felt6tel ellen6tz6se c6ljdb6l, a szerz6d6sb6l
ered6._k<ivetelisek el6vnl6s6ig az Aht. 55. $-ban foglattak szcrint jogosult a jogi szem6\,, jogi
szen6\'is6ggel nem rendelkez6 szcn.ezet itl{that6s{gival cisszeftigg6, az 55. $-ban megh atirrozitt
adatokat kezrlni, azza\ hogy ahol az 55/A. $ kedvezm6nyezittdl rendelkezik, izo, a jogp
szem6lyt, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szen czctet kell 6rtcni.
Kijelentem biintet<ijogi felel6ss6gern tudatdban, hogy a fentieknek megfclel6 adatok az al6bbi2k:



ha a kedvezm6nyezett az Nvt. 3. $ (1) bekezd6s 1. pont b) alpontja szcrinti szervezet,

ba) a jogr szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem tendelkez6 gazddlkod6 szen'ezet t6nylcges

tulajdonosinak termdszetes szem|lyuonosit6 adatai:
dr. Vdrnai Tam6s (1137 Budapest, Szent Istv6n park 2. 3/3.)
tulaidoni hinyada: 50o/o

befolydsinak ds szavazatt jogAnak m6tt6ke: 50%
T6th Sindor (1119 lludapest, Albert u. 40. l0144.)
tulajdoni hdnyada: 50%
befoly6sinak 6s szavazari jogirnk m6rt6ke: 50%
bb) a iogi szem6ly, jogr szem6lyis6ggel nem tendelkez6 gazdilkod6 szervezetben k<izvedeniil vagy

kozvetve t6bb mint 25%-os tulaidoni r6szesed6ssel, befolyissal vagy szavazati ioggal tendelkez6

iogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szelezet
nevei. . .. . .. . ....... tulaidoni hinyada:
................, befolydsinak 6s szavazati 1oglnak m6rt6ke: ,..,..........
bc) a bb) alpont szerinti jogr szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet t6nyleges

tula jdonosinak term6szetes szem6lyazonosit6
adatai:.... ,,.. ... .. tulafdoni hinyada:.. .........
befolyis6nak 6s szavmadiogirak m6rt6ke: . .... ... .. ..
bd) a bb) alpont szerinti iogi szem6ly vagy iogi szcm6lyis6g;el nem tendelkez6 szervezet

ad6illet6s6ge:.... .

be) a iogr szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdilkod6 szervezet 6s a bb)
alpont szerinti jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szewezet ellen6tzott
kiilf<ildi t6rsas{g jogilldsdnak megit6l6s6hez sziiks6ges, a tirsasigi ad6r6l 6s az

osztal6kad6r6l sz6l6 1996.6vi L\XXI. torv6ny 4. $ 11. pontjdban meghatirozott
adatok:. . ... ..... ..

c) ha a kcdvczm6n)czctt az Nvt.3. \ (l) bekczd6s 1. pont c) alporttja szcrinti sz(n'czct.
ca) a civil szc11,czct, r.izitdrsulnt r,czct6 tisztsigviscl6k tcrmdszctcs szcur6ll azonosit6 adatai:

cb) a civil szervezet, vizitirsulat 6s a vezet6 trszts6gvisel6inek 2570-ot meghalad6 dajdoni
r6szesed6s6r'el m6kcid5 szen'ezet neve:.. .. . .. . .. . .. . .. .

cc) a civil szervezetnek, vizititsulatnak 6s a vezetd tiszts6gvisel5i6nek a cb) alpont szerinti
szen/ezetben fenndll6 dajdoni hdnyadinak m6rt6ke:. ... . ... ...
cd) a cb) alpont szerinti szervezet t6nyleges tulaidonosinak term6szetes szcm6lyazonositri
adatai:............. tulajdoni
hinyada: befolyisdnak (s sz.avazati ioginak m6rt6kc:
........'',....,**
*+ = sziiksig esetdn p6tlapon fo\,tathat6, vagy b6r.ithet6 a sorok sz{ma

Jelen nyilatkoza tot a ,,Megblzdsi €zerzddCs keret4ben az ,,Eszak-Magyarotsztigi
szennln lzelvezetds 6s-kezel6si fey'esztds 7. (EMO7.)" projekt (I{EI{OP-2,2,2-15-2016-
00081) megvaldslttisival kapcsolatos PR- 6s tdf€koztatrisi tevdkenysdg telies kdrii elldtisl'
tirglbarr kiiti!tt szcrztrlishez 6llitottarn ki.

cdg kipvisel5je


