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Amely létrej ött egy r észt őI

v ózo vÁnos öNxonuÁNyzarA (sz.h.: 3600 Ózd, Yárosítáz tér 1,, adószárn:
15726487-2-05, KSH statisztikai számjel: 15726487-8411-321,-05, törzskönyvi azonosító
szám: 726489, bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózd 11734127-15350088), képviseti

Janiczak Dávid polgármester, mint rnegbízó, a továbbiakban, mint Níegbizó,
másrészről

IV MCF Ózd Térségi Szerv ezete (székhely: 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula út 66.,

adószárn: 19333778-1,-05, bankszámlaszám:1-0400353-50526872-49771,009, képviselí:
Yáradi Józseí elnök), mint megbízott, a továbbiakban, mint Megbizott között az
alulírott helyen és napon, a következő íeltételek mellett:

1.) Megbízó megbizza a Megbízottat a TOP-5.2.1.-1,5-B01,-2016-00010 azonosító
számű ,,Ózd Újtelep-Kiserdőalja vátosrész szociális rehabilitációját kisétő
helyi szintű komplex programok" megnevezésű projekt keretében
hulladék5yűjtési közösségi akció szervezéséve| az akcióterületi lakosság
számára a Kiserdőalja-Óvoda út térségében.

2.\ AMegbízott feladatai a benyújtott ajánlat alapján

munkavédelmi keszw ű beszer zés 50 pár 30.000 Ft
extra erős szemeteszsák beszerzés 250 db 20,000 Ft
Konténer bérlés, els záIlitás Sajókazát a 5m3 1db 50.000 Ft
plakátok, sz&óIapok készítése, terjesztése
A3,A4,A5 méretben

10+20+100 db 5.000 Ft

Kéziszerszámok beszer zése(talicska, 3 db
lapát,3'db gereblye)

1 garn. 40.000 Ft

lakosság tobor zása, program szerv ezése 1, 75.000 Ft
résztvevők vendéglátása (kb. 50 fő) 1 80.000 Ft

Megbízott kötelezettséget válIaI a fenti feladatoknak e szerződésben
meghatáro zott időpontig való ell,átására, valamint arta, llogy elvégzí azokat a

nem részl etezett, előre nem láthatóan felmerúlő eseti feladatokat is, melyek a

tevékenys ég szakszerű, Megbízó érdekkörébe eső ellátás áI,oz szikségesek.

Az akció időpontja: 201,8, április 21, 8.00-15.00 óra között, esőnap 2018. május 5.

Felek megállapodnak abban, hogy az 1,-2. pontban meghatározott feladatok
végrehajtásáért a Megbízott a teljesítés igazol,ását követő 5 napon belül

bruttó 300.000,- Ft,
azaz bruttó háromsz ázezer f orint

megbízási díjatíizet,

5.) Az akció megvalósításához Megbiző a megbízási díj 60%-át Megbízott részére

el ő le gkén t bizto sítla.

3.)

4.|
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6.) A 4.) pontban meghatározott rnegbízásí dij tartalmazza az 1-2.) pontban
megjelölt íeladatok elvégzésének ellenértékét, melyek felül semmilyen jogcímen
többletköltséget nem számolhat fel.

7.) A teljesítés helyszíne az1,.) pontban megjelölt projekt akcióterülete.

8.) Megbízott kötelezettséget vállal a tevékenysége során fudomására jutott
információkrnegőrzésére. E kötelezettsége megszegésével aMegbízónak okozott
kár ért kártérítési felelősség terheli.

9.) Jelen szerződ,és felmondás ára a felek a Ptk. 6:278, § -ában íoglaltakat rendelik
alkalmazni azzal, hogy felek a felmondás jogát indokolási kötelezettség nélkül,
15 napos felmondási idő figyelembe vételével, a másik íéIhez intézett írásbeli
nyilatkozattal gyakorolhatják.

10.) Felek kapcsolattartói:

Me gbízó r és zér őI: Kristonné Sip o s Á gnes p r oj ektmene dzser

Megbízott részéről: Váradi Józseí

11.) Jelen szetződésben nem figzitett kérdésekben a Ptk. szabáLyai az irányadók.

A jelen szerződés 4, egymással szó szerint megegyezó, eredeti példányban készült,
melyből 1 példány Megbízottat,3 példány Megbízót illeti meg és amelyet a szerződő
felek elolvastak, és mint akaratukkai mindenben megegyezőt jóváhagyóIag aláfutak.

Ózd,2018. április12.

polgármester
Ó zd Y ár os Önkorm ány zata
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