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mely létrejött egyrészról a Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 5-7.), a továbbiakban KSH,
másrészről a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1, adószámi 15725211-2-04), között a mai napon, az alábbi
feltételekkel:

1. A KSH a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat felé az alábbi statisztikai
adatszolgáltatást teljesíti:

Medgyesegyháza város egészére, az 1. sz. mel!éktetben megadoft
településrészekre a 2011 évi népszámlálás adatai alapján a város
településfejlesztési stratégiájának elkészítéséhez a 2, sz. mellékletben
meg h atározoft m utatók előá l l ítása.

Teljesítés: E-mailen, Excel-formátumban

Határidő: a szerződés mindkét fél által történó aláírásától számított í0
munkanapon belül,

2, A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 1. pont alatti adatszolgáltatásért
az alábbi díj fizetésére vállal kötelezettséget:

Szolgáltatás megnevezése

Adatállomány átadása

Aía27vo

Mindösszesen:

Szolgáltatiis díja

,100 000 Ft

27 000 Ft

127 000 Ft

Azaz - százhuszonhétezer - forint

3. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat az 1. pont szerinti egyszeri
szolgáltatás teljesítése alapján a 2. pont szerinti szolgáltatási díjat tartalmazó
számla kézhezvételétól számított 10 munkanapon belül a számla végösszegét
átutalja a KSH Magyar Allamkincstáínál vezetett 10032000-0í456363-
00000000 számú számlájára.

4. Az adatok átadását követően a KSH az ügyfél írásos teljesítési igazolása
alapján bocsátja ki a számlát. Amennyiben az adatok kézhezvételétól számított
10 napon belül a teljesítésigazolás nem érkezik meg, illetve az ügyfél a
teljesítéssel kapcsolatosan panasszal nem él, az adatszolgáltatást teljesítettnek
tekintjük és a KSH jogosult a számla benyújtására.



5.

6.

7.

8.

A felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén, a késedelem
minden egyes napjára a KSH jogosult a Polgári Törvénykönyv szerinti
késedelmi kamatot felszámolni, amelyet a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat megfizetni köteles.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kötelezi magát, hogy az ,l . pont
szerinti szolgáltatás tárgyát képezó adatokaUadatállományokat kizárólag az
lntegrált Településfejlesztési Shatégia anyagában, a szükséges mértékben és
átdolgozott formában teszi közzé, a KSH, mint forrás megjelölésével. Ez az
elóírás nem érinti a jogszabály alapján felhatalmazottak hozzáférési
jogosultságát.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szeződést az arra jogszabályban
feljogosítoft szervek - ideérfue az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati
Ellenózési hivatalt - jogosultak ellenórizni. Ebben a körben üzleti titokra való
hivatkozásnak nincs helye.

A jeten szerzódés teljesítése során a kapcsolattartó személyek a következók:

a KSH részéről: Tili Balázs (e-mail; Balazs.TilitOksh,hu)

szakmairészről: waffenschmidtJánosné
(e-mail: Waffenschmidt. Janosne@ksh.hu)

a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részéről:
Balla László
(e-mail : balla.laszlo@medqveseqvhaza.hu)

A jelen szerzódésból eredő vitás kérdések rendezésére a felek a Budai
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Töruénykönyv és a
statisztikáról szóló í993. évi XLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Medgyesegyháza, 2O16, !\n'l,J s Oü,
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1. sz. melléklet a KSH/ADKU145412016 számú szerződéshez

Medgyesegyháza településrészi lehatáro lás;



2. sz. melléklet a KSH/ADKI/í 45412016 számú szerződéshez

A településrészek helyzetelemzéséhez szükséges mutatók:

. Lakónepesség száma
r Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
o Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
o Lakónépességen belül 60- x évesek aránya
. Legfeljebb általrinos iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív koruakon (15-

59 évesek) belül
o Felsőfokú végzettségúek a 25 éves és idősebb népesség arányában
o Lakrásállo mány (db)
. Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
o Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív koruakon (15-59

évesek) belül
o Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív koruakon belül
. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
o Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
. Állandó népesség száma - a mutató a település egészére állítható eló, szegregátumokra

nem
r Alacsony preszt zsű foglakoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya
. A gazdaságilag nem aktív népességaftnyaa lakónépességen belül
o Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
o Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélkiiliek aránya)
o A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások atánya a lakott lakásokon belül
o Egyszobás lakások arránya a lakott lakásokon belül
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