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Medgyesegyhráza Kossuth téI 1., törzskön}T/i azonosító szám:725217; adószám: 157252II-2-
04; képviseli: dr. Nagy Béla György polgármester), mint megbízó - továbbiakban: Megbízó -,

valamint

másrészről a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (székhelye: 5663 Medgyesbodzás,
Küiterület 0I3l20; cégtregyzékszáltt: 04-02-0O02'74I; adószám: 18393938-2-04;
bankszámlaszám: 53500614- 1 1753166) képviseletében: Ruck Márton elnök, mint me gbízott -
továbbaikban: Megbízott - között - a továbbiakban együttesen: Felek - a mai napon az alábbi
feltételekkel.

1. Preambulum
l . 1 . A Megbízott megkereste a Megbízót és tá:ékozíaíta a ,,Településképet meghaározó

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés (A felhívrás kódszáma: YP-6-7.4.1.I-16')"
című, a 20t4-2020, idószakban igényelhető támogatásra iránluló palyázatí
lehetőségről és a pály áuat benyújtásának feltételeiről.

1.2. A tájékoztatás alapjrán Megbízó kinyilvánította akaratát, hogy pályázatot kíván
ben}ujtani annak érdekében, hogy az álía|a tervezett beruházást megvalósítsa a
megnyíló pátlyázati ablakban rendelkezésre ál]ó fonás terhére. Megbízó által
teívezeIí beruházás célja: (céltrület /ingatlan címe, helyrajzi száma): 1. célterület
56ó6 Medgyesegyháza, Jókai u. 5. házszám,153 helyrajzi szám.

1.3. Megbízott tájékoztatta Megbízőt a pilyazati indulás feltéteieiről.
I.4. Megbízó nyilatkozik, hogy

1.4.1, csak a Megbízott által elkészített pályázato(ka)t nyujtja be ebben a pziyazati
fordulóban.

1.4.2. esetében nem állnak fenn az 1.1. pontban íögzííelt pályáaati felhíváshoz
kapcsolódó Áttatá.ros Útmutató ,,Kizáró okok kistája" címú 2. pontjában foglalt"
kizáró okok, továbbá megfelel az atábbi feltételeknek:

o ha az á lam}áztartásról szóló 20I t, évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.)
foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének

o köztulajdonban rálló gazdasági társaság esetén, ha a, Áht.-ban foglaltak szerint a

köztulajdonban 6lló gazdasági társaságok takarékosabb mííködéséról szóIó 2009, évi
CXXil, törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget

o ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely
az Áht. I. § 4.) pontja szerint nem áíláíIlaró szeíyezeí

o ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll
o ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja
o ha a támogatási döntés tarta]mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy

megtévesztő adatot szolgráltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
o ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a

megszüntetésére irrányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
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. |1a az Átt. so. § (3) bekezdés alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban
o aki nem fe]el meg a felhívásra vonatkozó áliami támogatási szabályoknak

Szerződés tárgya
2.i. Felek nyilatkoznak, hogy a jelen szerződés megkötésének időpontjában a pályázati

felhívás alapjául szolgáó ,,Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létehozása, fejlesztése, energetikai
korszenísítés (A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.I.I.-16)" felhívást a szerződés
megkötésóhez szükséges mórtékben ismerik, annak ismeretében kötik meg jelen
szerzódést.

2,2. A Megbízó megrendeli, a Megbízott pedig elvállalja az 1.1. pontban megjelölt
pályazari felhívásra a Megbízó által megvalósítani kívánt, az I.2. poníban megjelölt
projekt vonatkozásában egy darab póJyázat teljes körú elkészítését. Ennek keretében a
Megbízott az alábbi tevékenységeket végzi el:

2.2.I. pály ázaí előkészítése
2.2,2, pályázat ősszeálítása és benyíjtása az alábbiak szerint:

2.2.2.I. támogatási kérelem és mellékleteinek az 1.1. pontban rögzített pályázati
felhívás - és annak esetleges módosításai - szerinti elkészítése

2.2,3, Nyertes pályázat támogatói okirat/ támogatási szerződés kiállításához
szükséges iratok megküldésének a segítése (Megbízó előzetes megkeresése
alapján, ésszerű határidőn belül)

2.2.4. Kiftzetési kérelmek összeálításrának segítése (Megbízó előzetes megkeresése
alapján, ésszerű határidőn belül)

2.2,5. Monitoring jelentések összeiállításának segítése(Megbízó előzetes megkeresése
alapján, ésszerú határidőn belül)

Teljesítés feltételei
3.I. A pályézatot a Megbízott 2016. április 11. napjáig köteles elkészíteni a pá|yázati

kiírásban foglalt feltételeknek és a Megbízó igényeinek megfelelóen. Amennyiben a
pá|yazati kíírásban foglalt páIyazat benyujtási határidő módosul, a felek közös
megegyezéssel ezen határidót módosítják.

3.2. A Megbízott 2.2. pontban részletezett pílyaza[rási tevékenységét sikeresen
elvégezte, amennyiben a pályázat formailag befogadható módon, vagy hiánlpótlással
együtt formailag befogadható módon, a páúyánat benyujtási határidó lezárulta előtt
beküldésre kerülí a pzlyázat k:írója számára.

3.3. Megbízott a pályázatbenyújtásákor a pályazatot egy elektronikus példányban átadja a
Megbízónak, aki az átadással egyidejűleg teljesítési igazolást állít ki a Megbízott
részéte.

3.4, Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, akkor a Megbízott kiállíthatja a
szál:i.Jáját a sikerdíjról. A sikerdíj vonatkozásában teljestési igazo|ásra nincs szükség,
mivel azt a Támogatói Okirat helyettesíti. A Támogatói Okirat átvételéről a Megbízó
a MegbíZottat haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül tájékoztatni köteles.

3.5. Felek rögzítik, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a másik fél
telj esítését elósegítsék.

3.6. Az I.t. pontban megjelölt palyáu'atí felhívás és annak mellékletei, illetve azok
esetleges későbbi módosításai a jelen szerződés - külön mellékletként nem számozott
- elválaszthatatlan részét képezik, a feleknek az azokban foglalt feltételek
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maladéktalan betarlásával kell teuesíteniük a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeiket.

El|enszolgáltatás
4.1. Amennyiben MegbíZott a pályálzatot elkészítette, annak Megbízó Szám{íra történő

átadáskor jogosult 100 000, azaz egyszázezer HUF+ÁFA díjra - pátyazatírási
alapdíjra.

4.2. Megbízott a 4.1. pontban megjelölt pállyázatírási alapdíj összegéről a számlát - 15

napos fizetési határidővel - a páIyazat Megbízó részére történő átadásakor jogosult
kiállítani.

4.3. Amennyiben a pllyázat pozitív támogatási döntést kap, akkor a Megbízott jogosult a
támogatás SVo+AFA méftékű megbízási díjra, amelyről a számlát - 15 napos fizetési
határidővel - királlíthatja a Megbízott. Az 57a+ÁFA mértékű megbízási díjból a
pályázati alapdíj levonásra kerül. A pályázatírási d(| a pályázatban NEM
elszámolható!

4.4. A 4.3. pontban meghatározott díjazás tartalmazza a nyomonkövetési jelentések
elkészítésének a díját is. A nyomonkövetési jelentések elkészítésének az értéke 5 000,
azaz ötezer FíJév, öt éven keresztül.

4.5. Amennyiberl a pályáaat nem kap pozitív döntést, akkor a pályázati alapdíjon felüli
költségeket Megbízott vállalja, Megbízó többletfoffás biztosítására nem köteles.

4.6. Megbízó a MegbíZott szám]átlt, a számlán feltüntetett pénzintézeti számlaszámra
egyeniíti ki átutalással. [Ptk. 6:130.§]

4.7. Amennyiben Megbízó fizetési kósedelembe esik, akkor a Ptk. 6:i55,§ (1), (2), (3) és
(4) bekezdése szerint kell eljámi.

Megbízó jogai és kötelezettségei
5.1, A Megbízó köteles Megbízottt a szerzódéses jogviszony alatt írásban tájékozíaíni

bármilyen körülményról, amely a Megbízott teüesítésére hatással van.
5.2. Megbízó, a szerződés teljesítése során biztosítja a Mogbízottnak, azon birlokában

lévó tanulmiányok, információk, dokumentációk, tervek stb. hozzáférését, melyek a
tárgyi dokumentáció kidolgozásához kiindulási információként szolgálnak, valamint
annak előzményei és feltételei. Az átadott dokumentumokat a megbízás
befejeződését, illetve a szerzódés megszúnését követően Megbízott köteles a

Megbízónak visszaadni, azonban azokból másolati példány.t megőrizhet.
5.3. A jelen szerzódés keretében kidolgozott dokumentációk mindaddig Megbízott

kizárólagos tulajdonát képezik, amig a megbízási díj kifizetésére sor nem került. A
megbízási díj kifizetése utián a Megbízó kizárólagos tulajdonába kerül, a szerződés
keretében készített, minden dokumentáció. Megbízott a jelen szerződés keretében
készített, és jelen szerződésben szabályozott módon kifizetett, dokumentáció feletti
kizárólagos rendelkezési jogot a Megbízónak átengedi.

Megbízott jogai és kötelezettségei
6.1. Az Megbízott köteles részt venni a szerződésteljesítés során, Megbízó által szervezett

szakmai egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben íögzíteít módosításokat
fi gyelembe véve teljesíteni,

6.2. Megbízott a megbízás sikeres teljesítésének érdekében köteles a Megbízóval, illetve a

Megbízó által megnevezett szakértókkel és tanácsadókkal együttmiiködni, őket a

í[

Oldal:3 / 7



jelen szerződés 2.2. pofibarl nevezeíí feladatok végrehajtásába bevonni. A jelen
pontban megielölt szakértőlítanácsadók (elsősorban energetikus, építész-
tervező) költségét és díját a megbízási dfi nem tarta|mazza, annak megíizetésére
a Megbízó köteles.

6.3. Megbízott jogosult teljesítéséhez almegbízottkat és teljesítési segédeket igénybe
venni, azok teljesítéséért azonban úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el.

[Ptk.6:148.§]
6,4. A Megbízott köteles Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,

amely a teljesítés eredményességét, vagy a megszabott határidőre való elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja. Az órtesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott
felel.

6.5. A Megbízott jogosult a nyomonkövetési jelentések elkészítésétól külön indoklás
nélkül elállni, de ez esetben köteles a Megbízónak a nem teljesített évek után járó
nyomonkövetési űj éítékét visszaíizetni (maximum öt évi díj (5 o00 Ftlév), azaz
összesen legfeljebb 25 000 Ft értékben).

6.6. A jelen szerződés alűrásával a Megbízott kötelezettséget vállal ana nézve, hogy a
szerződés teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a

Megbíző éslvagy a Megbízó tevékenységére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására
vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet Megbízó és/vagy a Megbízó
üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén üzleti titokként köteles
keze]ni.

6.7. Az üzleíi titkot képező információkat a Megbízott e jogviszonyának fennállása és

esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni,
publikálni, avagy brármely más módon hasznosítani, a Megbízó éslvagy Megbízó
érdekei ellen felhasználni. Megbízott e kötelezettségeinek megszegése esetén teljes
anyagi felelősséggel tafiozik a polgári jog szabályai szerint.

6.8. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a
szerződés azonnali felbontására.jogosítja a sértett felet.

7. Kapcsolattartás
7.1. A felek a kapcsolattartást az alábbi személyeken keresztül végzik

7 ,I.L Megbízott részéról:
7.I J.I. Szerződést, jognyilatkozatot érintő kérdésekben

7,1.1.1.1. Név: Ruck Márton
'1 .1 .1 .1.2. Beosztás: elnök
7.1.1.1.3. Mobil: +36-30/3722081
'í.1.1.L4. Telefax: +36-6814O0-534
7.IJ.l'í. E-mail: ruckmarton@gmail,com

'7 .I.L2. Szakmai kérdésekben:
7.1.1.2.I. Név: Kraller József
7.1.I.2.2. Beosztás: projektmenedzser
'7.LL2.3. Mobil: +36-30/635-1582
1.I.I.2.4. Telefax: +36-281511-419
'7.I.r,.2.5. E-mail: kraller.iozsef@kerteszekfoldje.hu

1.I.2. Megbízó részérőL:.

7.I.2.L Szerződést, jognyilatkozatot érintő kérdésekben
'1.I.2.1]. Név: dr. Nagy Béla György
7.1.2.I.2. Beosztás:polgármesteí
'/.Lz.I.3. Mobil:30/372-2081

Oldal:4l7

.(

/--,_I



9.

7,1.2.L4, Telefax: +36-681440-860
7.1.2.L5. E-mail: nagy.bela@medgyesegyhaza.hu

7.2. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartókban bekövetkezett változásról - a változást
követó - két munkanapon belül tájékoztatják egymást.

Együttműködés
8.1. Szerződő felek a jelen megállapodás megkötóse és végrehajtása során kötelesek

kölcsönösen együttmúködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljrámi,
8.2. Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy a

jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak, így ajelen megállapodásban foglalt cél
elérésében, illetve az ahhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésében
együttműködnek, a cél eléréséhez és a külön megállapodások hatrályosulásrához és
teljesítéséhez szükséges minden nyilatkozatot megadnak, megrállapodást aláímak,
információt rendelkezésre bocsátanak, illetve ennek érdekében minden szükséges
lépést késedelem nélkül megtesznek,

8.3, A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél,
fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a
szerzódést érintő lényeges körülményekről. A felek nem hivatkozhat a íájékoztaíási
kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokka] kapcsolatban,
amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más fonásból ismemie
lehetett.

8.4, Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szerzódés 9,
fejezetében meghatározottak szerinti mentesülés és kártédtés szabiályait kell
megielelően alkalmazni,

8.5. Felek az együttműködés során elfogadják az e-mail-es kommunikációt azza|, hogy
amennyiben bármikor felmerül, hogy a másik fél valamely információt nem kapta
meg, akkor azonnal tájékoztatni kell erről telefonon is és az információt ismét meg
kell küldeni a részére.

Kártérítés és felelősség
9.1. Amennyiben a Megbízó a saját hibájából, vagy brármilyen más olyan okból, amelyre

hatással lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges
feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak teljesítése
meghiúsul, úgy a Megbízott mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei
alól.

9.2. Amennyiben a Megbízott a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, amelyre
hatással lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges
feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak teljesítése
meghiúsul, úgy a Megbízó mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettsége
alól.

9.3. A szetződés bármely okból való megszúnése esetén a felek egymással elszámolnak.
9.4. Amennyiben a jelen szerzódésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely

félnek felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél jogosult
kártédtést követelni a polgári jog á]talános szabályai szerint,

9.5. A kfuíérííesi felelőssége a Feleknek egymással szemben különösen fenná]l,
amennyiben bármely fél a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre
hatással lehet, nem biztosíüa a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges
feltételeket és ennek következtében a páIyazat a páJ.yázaí kiírója ráltal meEhaífuozoít
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határidőig nem lesz benyíjtható. Ebben az esetben a hibátzó fél köteles a másik teljes
kárának megtérítésére, [Ptk. 6: 142.§]

9.6, Felek megállapodnak abban, hogy mivel kötelezetti késedelem - akár egy napos is -
az egész szerződés teljesítését meghiúsída, így késedelmi kötbért nem kötnek ki,
hanem a szerződés 9.5. pontját alkalmazzák. [Ptk.6:154,§ (3) bekezdése]

10. Szerződés értelmezése
10.1. Ha a jelen Megállapodás bármely rendeikezése részben vagy egészben,

érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen megállapodás összes
többi rendelkezése továbbra is alkalmazandó, Ezen túlmenően a Felek jóhiszemú
tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen megállapodás ilyen módon semmisnek,
érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tekintett rendelkezését hasonló hatályú
rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben körülírt és röEzíteít üzleti cél
megvalósítása érdekében. Ha a felek nem tudnak megiállapodásra jutni a felváltó
rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megiállapodás fennmaradó rendelkezéseinek
érvényességét, sem pedig a részben órvónytelennek tartott rendeikezés érvényes vagy
érvényesíthető részének érvényességét, amely rendelkezés a jog által engedélyezett
maximrális mértékig hatályosul.

I0.2. Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével
összhangban kel] értelmezni.

10.3. Ha az általános szerződési feltétel tartalma vagy a szerződés más, egyedileg
meg nem tárgyalt feltételének tarta]ma a jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó
rendelkezések és az I0.2, pontban foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható meg
egyértelműen, a feltétel alkalmazójával a Megbízott számátra kedvezőbb értelmezést
kell elfogadni.

11. Szerződés haálya ós megszűnésének feltételei
11.1. A szerződés annak aláírásával lép hatályba. A szerződés az egyes

megrendelések vonatkozásában hatályát veszti, ha
11.1.1. a szerződés teuesült, ha a pályázat nyert, a megbízási díj megfizetésre került,

akkor a megbízási díj megfizetésének időpontjában.
|I.L2.a szerződés teljesült, a páIyáaat nem nyert, a megbízási alapdíj megfizetésre

került, akkor a p ályázat elltasításának idópontjában.
1 1. 1.3. a szerződés nem teljesült, és az egyik féinek sem felróható, akkor a szerzódés

ellehetet]enüléséről való - mindkét fél általi - tudomásszerzés idópontjában.
ILL4.a szerződés nem teljesült és az egyik félnek felróható, akkor a szerződés 9.5.

pontjának teljesülésekor, annak idópontjában.
II.2. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés rendes felmondással 90 napos

felmondási idővel szüntethető meg.
11.3, A Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben azonnali hatályú

felmondásra van joga a sértett félnek:
11.3,1.a fizetési határidó lejártát követően megküldött fizetési felszólítás

kézhezvételétól eltelt 30 nap, amennyiben a fizetési felszólítást nem teljesítették,
11.3.2.bármely fél ismételt felszólításra sem tesz eleget bármely szerzódési

feltételenek, különösen az együttműködési kötelezettségének,
1 1.3.3. ismételt szerződésszegés esetén.
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12. Egy éb rendelkezések
I2.I. A Megbízott kijelenti, és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe

bejegyzett gazdasági tiársaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem á1l, a
képviseletében afáttró természetes személy pedig kijelenti, |logy az adott Féi
képviseletében eljárhat, jogokat szerezheí, és kötelezettségeket vállalhat.

I2,2. A Megbízó kijelenti, és személyi igaz olviányával, lakcímkrártyájával igazotja,
hogy jogképes, felnótt, magyar rállampolgár, és nyilatkozik, hogy cselekvőképességét
korlátozó rende]kezés hatálya alatt nem áll, a szerződés vonatkozásában egyedül
eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket válalhat.

I2.3. A 12.1. és a I2.2. pontta való tekintettel szerződő felek között jelen szerződés
j oghatiályosan megköthetó.

I2.4. A jelen szerződés hatályát nem befolyásolj a, ha a Megbízott jogi formája
megváltozik, a céglszervezet átalakul vagy összeolvad, yagy az átalakulásra
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szétvá]ik.

12.5. Szenődő felek a szerződést elolvastrák, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy
minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt üsztáztak, megismertek,
az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényrői, körülménl,ről,
mell,rrek ismeretóen jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna
meg.

12.6. Szerződő felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerzódéssel azonos formai
szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő
szerződésmódosítás lehetőségét kizáíják.

I2.7. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát üzleti titokként
kezelik, annak minden j ogkövetke zményéve|.

I2.8. Teljességi zfuadék: A Felek megállapítják, hogy a szerződés a Felek közötti
megállapodás valamennyi feltételét taríalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt
megállapodások hatiályukat vesztik,

I2.9. Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbáják békés úton
rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen
megállapodásból vagy azzal összefiiggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az Oroshrázi
Járásbíróság, illetve perértéktől függően a Glulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.

12.10, Jelen szerződésben nem szabáyozott kérdések tekintetében a Ptk, vonatkozó
előírásai érvényesek.

I2.II. Szerződő felek alárásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által
oldalanként láttamozott, 2 (kettő) szó szerint egyező példányban készült, 7 (hét)
számozott oldalból áll, akaratukkal mindenben egyezó.
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