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ad6szAm:

azonosit6

kdpviseli

Megbiz6,mester, mint megbiz6, a tovdbbiakban, mint

ry OZDTNVEST O kormAnyzati vagyonkezel6 6s Beruhlzirsszervezl Kft.
(szdkhely: 3600 Ozd, O

1.)

09-004107, k6pviseli: D

rnint Megbizott,
a tovdbbiakban egy iit esen/ mint Felek kozott az alulirott helyen 6s napon, a

lett:kovetkez6 felt6telek

Megbizo megbi
sz6mi ,,Ozd U

za a Megbizottat a ToP-5.2.1.-15-Bo1 -2016-00070 azonosito
lep-KiserdSarja v6rosr6sz szoci6lis rehabilitdci6j6t kis6r6

helyi szintii ko plex progLamok" megnevez6sii projekt keret6ben szak6rt6i
cjlttjztet6shez) ell6tdsdval.szolgAltat6sok (

2.) A Megbizott felad tai krilonosen:

kozremfikod6s

uJterep-Krserdoa

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 azonosit6 szitmu,,,Ozd
ja vdrosrehabilit6ci6ja az akci6terrilet tdrsaclalmi

integrdci6jAt ce 6 komplex programhoz kapcsol6d6an" cimii pr.ojekt
lakhat6si funkci

t6ber' 23, t1r 7., ad6sz6m:71387242-2-05, c6gjegyz6ksz6m: 05_

. Toth Anclrea igyvezet1), mint megbizott, a tovdbbiakban,

dval 6rintett szem6lyek koltoz6si terv6nek kidorgoz6s6ban;
tt b6r15k, haszndl6k koreben az el6irt lakhat6si kortirm6nyekfelm6r6s az errnt

btztosit6strhoz;

folyamatos, szi
b6116kkel, felk

folyamat 1ezfu6s

a kOltoz6sekben

felkutatdsa);

a bekoltdz1s uttr

q
.J

zit6s

io'-t)/

eseten napi, heti szintt kapcsolattart6s az 6rintett
a koltozlsre, az uj 6letkorulm6nyekre a koltoz6si

segits6g a kr-il6 boz6 szolgaltat6kkal (6ram, viz) kapcsolatos rigyint6z6s
lebonyolitds6ban

igeny eset6rr a h6 tartds jdveclelmi viszonyainak 6ttekint6se, tan6csad6s a havi
bev6tel ar6nyos ztAsar a, szakmai tandcsok nyriitdsa;

segitsegnyfjtds (olcs6 sz6llit6si, fuvaroz6si lehet6s6gek

.

a lak6s rendeltet6sszefii haszn€Jatilnak rendszeres, havi
szintrt felugyelet

a lakok r6sz6re t
, a megbiz6 fe16 az esetleges probldmAk jelzese;

ndcsadds a kornfortos lakdsok rij funkci6ir-rak haszntiat|hoz.
a lak6knak bizt tott haszndlati eszkOzok, birtorok, berendez6si tArgyak
megfeiel6 hasznd

a projekteiem

atdnak ellen6rz6se, kioktat6 s az eszkozlk haszn6lat6r a;

dminisztrdci6s feladatainak ell6tdsa (iele.l6ti ivek 6s
fot6dokumentdci

szriks6g szerint

k6szit6se);

kozremtikod6s projektben, a szak6rt6i feladatokkal
rdelkezesre 6llas a projekt lez6r6saig.osszefug96sben,



3.)

4.)

A feladatok elv6gz6sdnek id6tartama', a szerz6d6s hatd ybal6p6s6t61 a koltoz6si
folyamat lezAr|sArg, de legk6s6bb 2020. szeptember 30.

Felek meg6llapodnak abban, hogy az 1.-2.) pontban

v6grehajtdsddrt a Megbizo a teljesftds igazolds6t korzet6 1

nett6 834.646,- Ft + 4P4,
azaz nett6 ny olcszttzharmincn 6gy ezer -hatszA

megbizilsi dijat fizet.

Megbizott a teljesit6ssel ardnyosan 1, c1b rlszszAmT

kidllit6s6ra jogosult. A rlszszAmla benyujtAsAra az e

szerz6dlsben elSirt valamennyi feladat teljesit6s6vel

igazolls kidliitds6nak feltdtele a szakmai beszdmol

fot6dokumentdci6 elk6szit6se 6sMegbiz6 r€sz6.re val6 dt

plalg.

eghat6rozott feladatok
naporl belul

enhat forint + 6fa

6s 1 c1b vlgszArrrla

intett lak6k 50%-dnak

jogosult. A teljesites-

/ a jelenidti ivek, a

dAsa.

s.)

bekoltozdse utdn (a megbizAsr d1l 50%-a), a v6 zdmla kidilit6sdra a

7.)

6.) A szerz6d6s 6s az egyes rlszfeladatok teljesit6s6t kovet
teljesit6sig azolAst 6llit ki.

B napon belul Megbizo

Megbiz6 az ellenszolgdltat6s osszeg6t, teljesit6siga

ellendben, a szerz6d6sben meghat6rozott m6don
teljesit6st6l szdmitott legk6s6bb 30 napon belul dtutal

8.) A fizet6st aMegbizott fent meglelolt banksz6rnlAjAra k{11 teljesitem, azzal,hogy
ha ezen adatokban v|ltozAs All be, igy err6l a Megpizott halad6ktalanul 6s

irdsban koteles a Megbizot 6rtesiteni. Megbizott mihden szAml|jAn koteles

olds alapjln, szlmla
6s tartalommal val6

I teljesiti.

bankszdmlajanak szdrndt feltuntetni. Felek kikqtik, hogy Megbizott
bankszdmlaszdnAr6l szolo rgazolt 6rtesit6se jelen sferz6dls m6dositdsdnak
hatAly Av al bir a b a nks zdmlas z 6m v ona tk o z ds d b an.

9.) A megbizAsi dil teljes m6rt6kben tartalmazza a felmerul6 dijakat 6s valamennyi
kolts6get.

10.) Amennyiben Megbiz6 a megbizdsi dij megfizetls6vel k6sedelembe esik, a

k6sedelme idej6re az esed6kes osszeg utdn a Polgdri Torv6nykonyvr6l sz6l6
2013. 6vi V. torv6ny (a tovdbbiakban: Ptk,) 6:155 S (1) 4r (Z) bekezd6sei szerinti
k6sedelmi kamatot koteles megfizetni.

11.) A teljesit6s helyszine az IJjtelep-Kiserd6alja vdrosr€sz.

12.)Megbizott kotelezetts6get vdllal a tevdkenys6ge sdrdn tudomdsAra jutott
informdci6k meg6rz€sdre. E kotelezetts6ge megszeg6sdvpl aMegbizonak okozott
kdr6rt kdrtdrit6si felel6ssdg terheli.

13.)Jelen szerz6d6s felmoncldsAra a felek a Ptk. 6:278. g -6pan foglaltakat rendelik
alkalmazni azzal, hogy felek a felmondds jog|t inclokolAsi kotelezettsdg ndlkril,



15 napos felmond{si id6 figyelembevdtel6vel, a m6sik f€Ihez int6zett ir6sbeli
nyilatkozattal gyakprolha! dk.

14.) Felek kapcsolattart{i:

Megbizo r6sz€r6l: Kristf nn6 Sipos Agnes projektmenedzser

Megbizott r6sz6rbI: Dr. fT6th Andrea igyvezetb

L5.)Jelen szerz6d1sber-r irem r\gzitett k6rd6sekben a Ptk, szabtiyai az irAnyad6k.

A jelen szerz6d1s 4, e$ym6ssal sz6 szerint megegyez6, eredeti p6ld6nyban k6szrilt,
melyb6l 1 p6ldAny Me$bizottat, 3 pdld6ny Megbiz6t illeti meg 6s amelyet a szerz6dS
felek elolvastak, 6s minf akaratukkal mindenben megegyezSt jov6,hagyolag al6irtak.
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