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SZERZODES

Amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Ua'n:S Önkormányzata 5666 Medgyesegyháza Kossuth
tér 1. mint megrendeló, ( a továbbiakban Megrendelő )

tőrzsszáma: 725217
adóigazgatási azonos ító szátma; I 57 252 I I -2 -04

bankszámla száma: I 17 33 I37 - 15 3 440 8 3 -00000000
másrészről a DUPLEX Épitő- és Földmérő Mémöki Kft. 5600 Békéscsaba Berzsenyi u. 149. mint
íetvező, ( a továbbiakban Tervezó )
Adószám: 10457726-2-04
Bankszámlaszám: OTP Békés megyei Igazgaíősága I l7 33003 -2457 7 27 4 -00000000

közt az alábbi feltételekkel:

1.1 Előzrrlénye:

a.l A Megrendelő megrendelése alapján Tervező a felek közÍ- 2004. július 8-án létrejött szerződés
(továbbiakban Szerződés) alapján elkvégezte a Medryesegyháza Nagyközség szennyvízcsaíorázása
IV. ütemen belülre íervezeillétesítmények megvalósításához szükséges alábbi beruházás előkészítési
munkákat.

- Elvi vízjogi engedély kérelem dokumentáció elkészítése a1811996. (VI.13,) KHVM rendelet szeriní,
az alábbi öblözeteket és utcákat érintően.

Oblözet
száma

Utca neve Utca hossza ( fm. ) öbl. hossz ( fm )

II.
sallai utca 920

1 165Lenkev utca 185

Rákóczi utca 60

ilI.

Dobó István utca 310

1 200
vörösmarty utca 350
Bercsényi utca 320
kiss Ernő utca 220

VI.

lránvi utca 200

l 460

Báthori utca l80
vécsev utca 140

Béke utca 210
Alkotmány utca 260

Gárdonvi utca 390
Arpád utca 80

vII. Báthori utca 340 340

VIII.
vécsev utca 310

390
Báthori utca 80

i-rrl,"*+O , .lq |n-:1-3frl],

--.r;-T*-,1t,\
!-\\3
:Éíd€u s9z,ijá ,Íry

öillorl lúu i l

,:utgzs ls§zaljg

§j^l

r,,Yffi,ll§§t -n"n" 
i

rÁ .-
/V,
o'&'

9

"' ./,. \ iö,! , ,4r, : !L a\ 
/"_}
t\

i tglBAl$ rFZArr§u"a-r*' 1

\ ' "-t9cry"-1:_ijj:l_ _
\---*



b.l

Ix.
szabadsáe utca l50

700
Hunvadi utca 550

x. sásvári utca l80 180

xI. szabadsás utca 90 90

xu. szabadsás utca 350 350

XIII. szabadság utca 200 200

xIv.

Aranv János utca 250

2 485

wesselénvi utca 580

Táncsics utca 680
Lenkev utca l95
Rákóczi utca 380
Aroád utca 400

Osszesen 8 560 8 560

Megvalósíthatósági tanulmány műszaki munkarészének az elkészítése a l04ll998. (V.22.)
Kormányrendelet szerint, az eljárő vízűgyi hatóság á|ta1 kiadásra kerülő elvi vízjogi engedélyben
me ghatár o zás ra kerül ő v áltozatokr a.

Yízjogi létesítési engedély kérelem dokumentáció elkészítése a 1811996. (V1.13.) KHVM rendelet
szerint, az eljárő Területi Yízgazdálkodási Tanács Szakbizottsága álíal jóváhagyásra kerüló
változaíra.

A Szerződés 6.1 pontjában rögzítettek szerint Megrendeló tudomásul vette, hogy a szerződés alapján
kidolgozott szellemi alkotás, dokumentáciő, aTervező szellemi tulajdonát képezi, azt a Megrendelő
a Tervezővel kötött külön megállapodás hiányában csak a szerződésben meghatározott helyen és
célra, egyszeri alkalommal használhatja fe|, nyílvánosságra nem hozhatja, a rendeltetésszerű
megvalósításban közreműködőkön kívül harmadik személlyel nem közölheti, illetve megvalósítás
cé\áből át nem adhatja.

Megrendelő a Tewező álíal elkészített Vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációban fogklalt
műszaki tartalom megvalósítására l77l2012.(IX.25.)Kí. sz. határozata alapján a KEOP-1.2.0/09-11
intézkedé sre p ály ázatot nyúj tott be.

A benyújtott pályázat elbírálásáí követően atewezett létesítmények megvalósításának a támogatására
Megrendelő Támogatási szerződést kötött 2013. április 16-án,

Megrendelő a 6712013. (IV.8.) Kt. határozatában döntött arról. hogy a Tervezőtől megvásárolja az
eddig elkészült Tervek szerzői jogait.

A Megrendelő a Tervező nek azeddig elkészült Tervek je|en szerződés 5 - 8. pontjaiba n részletezeít
teljkeskörű szerzőijogainak az átadásáért legkésőbb 2013 június 30. napjáig.

4.000.000.- Ft. + ÁFA.

azaz Négymillió Ft.+ Árn. Oi;at köteles megfizetni.

Tervező szavato| azért, hogy a korábban készült tervekben foglalt megoldásokra harmadik
személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná vagy

c.l

d.l
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4.1

5.1
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akadályozná. illetve amelynek alapján harmadik személy díjazásí vagy kártérítést követelhetne.
Tervező továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden
olyan igénnye|, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok vary bármilyen más egyéb védett jog
megsértése miatt felmerül het.

6./ A jelen szerződés szerinti díj kifizetését követóen a személyhez fűződő jogok kivételével a
Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és rendelkezése alá tartozik minden dokumentum és

szerzői mű, így például ateljesség igénye nélkül rajzok, specifikációk, tervek, számítások, amelyeket
aTervező a2004július 8.- án kelt. Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el, Tervező
minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és eryéb igényeiről
kifejezetten lemond. A korábban keletkezett bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi,
iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendeló kizárólagos tulajdonát
képezi és a Megrendelő kizárólagos rendelkezése körébe tartozik, különösen ide értve a vagyoni

.iogok összességét, melyek a Megrendelót illetik meg. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet
(fel)használhafia,közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, áínházhaíja földrajzi,
időbeli vagy bármely más korlát nélkül. A Felek a vagyonijogok, il|etve a joglemondás ellenértékét a
vál I al kozási díj me ghatár ozás ánál ki fej ezetten fi gyel embe vették.

7.1 A jelen szerzódés szerinti díj kifizetését követően Megrendelő a Tervező által korábban elkészített és

a Megtendelőnek átadásra kerülő dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges

válíortatásokat a Tervező további jóváhagyása vagy engedólye nélkül is végrehajtani, illetve
végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül. Tervező jelen szerződés a|áírásával
hozzéjárulásáí adja ahhoz, hogy a Megrendelő a Tervező által korábban szolgá|tatott tervek
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát,

hory a korábban szolgáltaíotí tervek felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges
válíoúatások elvégzésére kiterjedően a terveket étdolgozásraharmadik személynek átadhatja.

8,/ A jelen szerződés szerinti díj kifizetését követően Tervező köteles a korábbi szerződés alapján
elkészített Yízjogl létesítési engedély kérelem dokumentáció digitális állományát azok jelenlegi
állapotában Megrendelőnek átadni és azok jövőbeni felhasználója tészére szóbeli felhasználási
útmutatót adni maximum két mérnök nap terjedelemben Tervező irodájában.

8,/ Megrendelő és Tervező vitás kérdéseiket megkisérlik egyezteíés úíjánrendezní.

9.1 Szerződő felek e szerződés teljesítése során felmerült vita esetére kikötik a Békéscsabai Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét.

10./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a ftk. nak a vonatkozó része, illetve a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

l 1./ Fentiekkel eryetértve felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírják.
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