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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

(I. részajánlati körre) 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Lenti V{ros Önkorm{nyzata 

Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4., képviselője: Nógr{di L{szló Polg{rmester, 

adósz{ma: 15432728-2-20, banksz{mla sz{ma: 14100299-10957149-01000001, mint 

Megbízó (a tov{bbiakban: Megbízó), 

 

m{srészről 

 

Sämling Gazdas{gi Tov{bbképző Kft. 

Székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64., képviselője: Ecsédi Istv{n Ügyvezető, 

adósz{ma: 10595624-2-43, banksz{mla sz{ma: 10403181-31814603-00000000 mint 

Megbízott (a tov{bbiakban: Megbízott), 

 

együtt a tov{bbiakban Szerződő Felek között alulírott napon és helyen, az al{bbi 

feltételekkel: 

 

 

I. A szerződés t{rgya 

 

„Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a közszolgáltatások minőségének 

javítása érdekében” című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044 azonosító sz{mú p{ly{zat 

keretében a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó tanulm{nyok elkészítése, szakértői 

tevékenységek ell{t{sa, képzések szervezése és lebonyolít{sa.  

 

1. A Megbízott elv{llalja a lefolytatott közbeszerzési elj{r{s dokumentumai (az 

aj{nlattételi felhív{s, az aj{nlattételi dokument{ció, a közbeszerzési elj{r{s sor{n 

keletkezett kiegészítő t{jékoztat{s, a nyertes aj{nlattevő aj{nlata) alapj{n 

meghat{rozott feladatok elvégzését az azokban meghat{rozott tartalommal és 

terjedelemben. 

 

2. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a 

fenti dokumentumok között ellentmond{s van, úgy az al{bbi erősorrendet 

{llapítj{k meg: 

 „Aj{nlattételi felhív{s”; „Aj{nlattételi dokument{ció” 

 A közbeszerzési elj{r{s sor{n keletkezett kiegészítő t{jékoztat{s; 

 A Megbízott aj{nlata; 

 Jelen szerződés. 
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3. A felek rögzítik tov{bb{, hogy jogszab{lyi kötelezés esetét kivéve semmis 

minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okm{nyok 

valamelyikével, illetve azt is, hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt 

kimondja vagy sem, a fenti okm{nyokban szereplő kötelezés érvényesen a 

szerződés részét képezi. 

 

4. A Megbízott a jelen megbíz{s keretében köteles a Megbízó rendelkezésére {llni, 

a rendelkezésére bocs{tott aktu{lis, új inform{ciókat, adatokat, 

dokumentumokat kidolgozni, a kéziratokat elkészíteni és hozz{férhető 

form{ban Megbízó rendelkezésére bocs{tani. 

 

5. A Megbízott kötelezettséget v{llal arra, hogy a részére {tadott inform{ciókat, 

adatokat tartalmi szempontból előzetesen ellenőrzi, különös tekintettel a szerzői 

jogok tiszteletben tart{s{ra, illetve egyéb jogszab{lyi előír{sok maradéktalan 

betart{s{ra. V{llalja tov{bb{, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban 

b{rmilyen tartalmi hi{nyoss{got, hib{t észlel, úgy arról haladéktalanul 

t{jékoztatja Megbízót. 

 

6. A Megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenységet elsődlegesen saj{t 

székhelyén végzi, azzal, hogy adategyeztetés célj{ból köteles előre egyeztetett 

munkanapon Megbízó rendelkezésére {llni.  

 

7. A Megbízott jelen szerződés al{ír{s{val a megbíz{st elfogadja, egyben tanúsítja, 

hogy az 1. pont szerinti tevékenységhez megkív{nt szakmai ismeretek 

rendelkezésére {llnak, tov{bb{ rendelkezik a megbíz{si szerződés ell{t{s{hoz 

szükséges személyi, anyagi és technikai feltételekkel. 

 

8. Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilv{noss{g{ról szóló 1992. évi LXIII. törvény előír{sainak megfelelően 

a jelen szerződés keretében végzett munk{k megvalósít{s{ban résztvevő 

személyek személyes adatainak a T{mogató és Közreműködő Szervezet {ltal 

történő kezeléséhez (adat felvétel, t{rol{s, nyilv{noss{gra hozatal) kifejezetten 

hozz{j{rulnak. 

 

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott a jelen megbíz{s t{rgy{t képező 

tevékenységet személyesen vagy harmadik személy {ltal köteles ell{tni. 

Harmadik személy közreműködésének igénybevétele esetén, a harmadik 

személy tevékenységéért Megbízott úgy köteles helyt{llni a Megbízóval 

szemben, mintha a Megbízott személyesen j{rt volna el. 
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10. A Megbízott jelen szerződés al{ír{s{val elismeri, hogy a jelen megbíz{s 

eredményes teljesítéséhez szükséges t{jékoztat{st a Megbízótól megkapta. A 

Megbízó jelen szerződés fenn{ll{sa alatt ír{sban t{jékoztatja a Megbízottat 

minden olyan tényről, adatról, körülményről, melyek ismerete jelen megbíz{s 

eredményes teljesítéséhez szükséges. 

 

11. A Megbízott köteles a megbíz{si szerződés teljesítése sor{n tudom{s{ra jutott, a 

Megbízó tevékenységével, működésével összefüggő összes adatot, tényt és 

körülményt üzleti titokként megőrizni. Ezekre vonatkozóan ír{sbeli és/vagy 

szóbeli felvil{gosít{st, t{jékoztat{st harmadik személynek csak a Megbízó 

előzetes ír{sbeli hozz{j{rul{s{val adhat.  

 

12. A jelen szerződés körében végzett munk{k sor{n létrejött vagy beszerzett 

vagyoni értéket képviselő szellemi alkot{sok kiz{rólagos felhaszn{l{s{nak joga 

és az {tdolgoz{s joga a Megbízót illeti meg. 

 

A munk{k eredményeképp létrejött vagyont{rgyak tulajdonjog{t – amennyiben 

azzal eredetileg nem rendelkezett – {t kell ruh{zni a Megbízóra.  

 

A felek rögzítik, hogy a teljesítés sor{n keletkező, a szerzői jogi védelem al{ eső 

alkot{son a Megbízó területi korl{toz{s nélküli, kiz{rólagos és harmadik 

személynek {tadható felhaszn{l{si jogot szerez. A Megbízott köteles tov{bb{ 

biztosítani jelen szerződés alapj{n, hogy a Megbízó jogot szerez az alkot{s 

{tdolgoz{s{ra. 

 

Ha a projekteket a Megbízó b{rmely okból nem valósítja meg, vagy részben 

valósítja meg, akkor a szerzői jogvédelem al{ eső alkot{s felhaszn{l{s{nak jog{t 

köteles {truh{zni a T{mogatóra vagy az {ltala megjelölt személyre. 

 

II. Megbíz{si díj 

 

1. Megbízottat a jelen szerződés szerinti tevékenység ell{t{s{ért 10.660.000,- Ft, + 

ÁFA összegű megbíz{si díj illeti meg.  

 

A megbíz{si díj bont{sa az egyes részfeladatokra vonatkozóan: 

 

A. részfeladat: Network analízis: 1.100.000,- Ft, + ÁFA 

B. részfeladat: Gazdas{gi {tvil{gít{s - költséghatékonys{g vizsg{lat: 980.000,- 

Ft, + ÁFA 

C. részfeladat: Ügyintézés eredményességének vizsg{lata: 1.000.000,- Ft, + ÁFA 

D. részfeladat: Partneri kapcsolatok mérés: 900.000,- Ft, + ÁFA 

E. részfeladat: Pénzügyi szab{lyzatok felülvizsg{lata: 300.000,- Ft, + ÁFA 

F. részfeladat: FEUVE rendszer felülvizsg{lata: 500.000,- Ft, + ÁFA 
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G. részfeladat: Projektszemléleti tan{csad{s: 330.000,- Ft, + ÁFA 

H. részfeladat: Által{nos szervezetfejlesztési képzés vezetőknek: 800.000,- Ft, + 

ÁFA 

I. részfeladat: Ügyfélszolg{lati tréning: 1.000.000,- Ft, + ÁFA 

J. részfeladat: Csoportépítő és kommunik{ciós tréning: 900.000,- Ft, + ÁFA 

K. részfeladat: Által{nos ismeretbővítő közbeszerzési képzés: 800.000,- Ft, + 

ÁFA 

L. részfeladat: Közbeszerzési referensi képzés: 1.330.000,- Ft, + ÁFA 

M. részfeladat: Által{nos pénzügyi és költségvetési tov{bbképzés: 260.000,- Ft + 

ÁFA 

N. részfeladat: Projektszemlélet erősítő képzés: 460.000,- Ft, + ÁFA 

 

2. A megbíz{si díj fix összegű és teljes körű, vagyis mag{ban foglal minden 

kifizetési igényt. A díj mag{ban foglalja a feladat ell{t{s{val kapcsolatos 

valamennyi költséget, kivéve a Megbízót terhelő esetleges költségeket (pld. 

illetékek, hatós{gi díjak), amelyeket a Megbízott a felmerüléskor megelőlegez és 

bizonylat alapj{n tov{bbsz{ml{z a Megbízó részére. 

 

3. A Megbízott tudom{sul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a v{llal{si 

{rat alulprognosztiz{lta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiad{sokat stb. nem 

h{ríthatja {t a Megbízóra, és ez nem mentesíti az I. oszt{lyú teljesítési 

kötelezettség alól. 

 

4. A Megbízott a projekttervben meghat{rozott ütemek igazolt teljesítése alapj{n 

az ütemek z{róidőpontj{t követően összesen h{rom alkalommal jogosult 

sz{ml{t benyújtani. A közbeszerzési referens képzés teljes ellenértékének 

sz{ml{z{sa a 3. ütem z{róidőpontj{t követően lehetséges a 3. ütem többi 

tevékenységének ellenértékével együtt igazolt teljesítés alapj{n. A fizetés a 

szerződésben meghat{rozott módon és tartalommal való teljesítésétől sz{mított 

60 napos fizetési hat{ridővel {tutal{ssal történik a hat{lyos jogszab{lyi 

rendelkezéseknek (a 255/2006. (XII.8.) Korm{nyrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) 

MeHVM-PM együttes rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) Korm{nyrendelet), a 

hat{lyos T{mogat{si Szerződésnek, valamint a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. Az ellenszolg{ltat{s finanszíroz{sa a projekt 

költségvetéséből (önkorm{nyzati saj{terő + vissza nem térítendő t{mogat{s) 

történik. 

 

5. A teljesítést igazoló okiratok a sz{mla mellékletét kell, hogy képezzék. A 

Megbízó előleget nem biztosít. 

 

6. A felek rögzítik, hogy az adóz{s rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ 

alapj{n teljesítéshez kapcsolódóan a Megbízott és a Kbt. szerinti alv{llalkozók 

közötti szerződések, valamint minden tov{bbi, a polg{ri jog szerinti 
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alv{llalkozók között megkötött szerződések alapj{n történő, a havonta nettó 

módon sz{mított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a Megbízó, valamint a 

kifizetést teljesítő az igénybe vett alv{llalkozónak a teljesítésért - visszatart{si 

kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alv{llalkozó bemutat, {tad vagy megküld a tényleges kifizetés 

időpontj{tól sz{mított 30 napn{l nem régebbi nemlegesnek minősülő 

együttes adóigazol{st, vagy 

b) az alv{llalkozó a kifizetés időpontj{ban szerepel a köztartoz{smentes 

adózói adatb{zisban. 

 

Kifizetést teljesítőnek minősül az aj{nlattevő, a Kbt. szerinti alv{llalkozó, 

valamint a polg{ri jog szerinti alv{llalkozó. 

 

A kifizetést teljesítőnek a szerződésben ír{sban t{jékoztatnia kell az 

alv{llalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az 

Art. 36/A. § hat{lya al{ esik. 

 

A kifizetést teljesítő a köztartoz{st mutató együttes adóigazol{s {tad{sa, 

bemutat{sa vagy megküldése ut{n a köztartoz{s erejéig visszatartja a kifizetést. 

Amennyiben az együttes igazol{s köztartoz{st mutat és a kifizetés kötelezettje 

ennek ellenére elmulasztja a visszatart{st, a kifizetés erejéig egyetemlegesen 

felel az alv{llalkozót a kifizetés időpontj{ban terhelő köztartoz{sért. A 

visszatart{si kötelezettség az {ltal{nos forgalmi adóra nem terjed ki. Nem 

keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatart{si kötelezettsége és egyetemleges 

felelőssége, ha jelen pontban részletezett t{jékoztat{st, mint alv{llalkozó nem 

kapta meg. 

 

Ha az {llami adóhatós{g a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés célj{ból 

igényelt együttes adóigazol{sban köztartoz{st mutat ki, az adóigazol{s 

ki{llít{s{val egyidejűleg a végrehajt{s szab{lyai szerint intézkedik a követelés 

lefoglal{s{ról. Az {llami adóhatós{g az együttes adóigazol{sban, a v{mhatós{g 

jav{ra feltüntetett köztartoz{sok végrehajt{s{t is közvetlenül foganatosítja és a 

beszedett tartoz{sokat követelésar{nyosan {tadja a v{mhatós{gnak. A kifizetést 

teljesítő a visszatart{s és követelés lefoglal{s{t követően mentesül az 

egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartoz{st meghaladó 

összegű kifizetést a r{ egyébként kötelező fizetési hat{ridőben teljesíti az 

adóhatós{g végrehajt{si cselekménye előtt. 

 

Amennyiben a fentiekben részletezett kifizetés kapcsolt v{llalkoz{sok között 

történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósít{s{ban részt vevő mindegyik 

kapcsolt v{llalkoz{s egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés 

időpontj{ban fenn{lló, azon kapcsolt v{llalkoz{s köztartoz{s{ért, amelynek a 

kifizetést teljesítették. 
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Az együttes adóigazol{s annak 30 napos érvényességi idején belül a 

kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhaszn{lható. 

 

Amennyiben az alv{llalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fenn{lló 

követelését faktor{lja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben 

fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor 

(engedményes) vagy az alv{llalkozó rendelkezésre bocs{tja az alv{llalkozóra 

vonatkozó együttes adóigazol{st, vagy az alv{llalkozó szerepel a 

köztartoz{smentes adózói adatb{zisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő 

egyetemleges felelőssége és visszatart{si kötelezettsége fenn{ll. 

 

7. A Megbízó a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a 

sz{ml{n meghat{rozott fizetési hat{ridő lej{rt{t követő naptól. 

 

8. Amennyiben a Megbízó a Megbízott igazolt szerződésszerű teljesítését követő 

60 napon belül nem teljesíti az ellenszolg{ltat{st, úgy a Megbízott azonnali 

beszedési megbíz{st nyújthat be a Megbízó banksz{ml{j{nak terhére. 

 

III. Megbízó jogai és kötelezettségei 

 

1. A Megbízó köteles a megbíz{si szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez 

szükséges adatokat, inform{ciókat a Megbízott rendelkezésére bocs{tani és a 

Megbízottal a megbíz{s teljesítése érdekében együttműködni.  

 

2. A megbíz{s teljesítésével kapcsolatos döntéseket a Megbízó köteles kellő időben 

meghozni és ír{sban közölni a Megbízottal.  

 

3. A Megbízót utasít{si jog illeti meg a Megbízott felé a megbíz{s sikeres teljesítése 

érdekében. Célszerűtlen vagy szakszerűtlen utal{s esetén a Megbízott köteles 

erre ír{sban felhívni a Megbízó figyelmét. Amennyiben a Megbízó ennek 

ellenére ragaszkodik az utasít{s{hoz, úgy ennek valamennyi következményét 

viselni köteles.  

 
IV. Megbízott jogai és kötelezettségei 

 

1. A Megbízott köteles a Megbízó érdekében gondosan, legjobb szaktud{sa 

alapj{n elj{rni a megbíz{s teljesítése sor{n. A Megbízott köteles egyértelműen és 

pontosan meghat{rozni azon inform{ciókat és adatokat, amelyek jelen 

megbíz{s t{rgy{t képező tevékenység ell{t{s{hoz szükségesek és amelyeket a 

Megbízónak kell rendelkezésre bocs{tania. 
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2. Köteles a Megbízóval együttműködni, a Megbízó utasít{sait teljesíteni, 

szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasít{s esetén erre a Megbízót ír{sban 

figyelmeztetni.  

 

3. A Megbízottat titoktart{si kötelezettség terheli a megbíz{s teljesítése sor{n 

tudom{s{ra jutott adatok, inform{ciók tekintetében.  

 

4. A Megbízott kijelenti, és ezért szavatoss{got v{llal, hogy a t{rsas{g az alapít{s 

helye szerinti jogszab{lyok és törvények alapj{n megfelelően bejegyzett és 

működő t{rsas{g, ill. szervezet, mely rendelkezik minden szükséges 

felhatalmaz{ssal és engedéllyel ahhoz, hogy a jelen szerződést al{írja, és annak 

feltételeit teljesítse, tov{bb{ kijelenti, hogy legjobb tud{sa szerint nincs ellene 

folyamatban lévő, vagy őket fenyegető felsz{mol{si elj{r{s. 

 

5. A Megbízottnak a Megbízót haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha 

a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alv{llalkozója 

ellen csőd-, felsz{mol{si-, végelsz{mol{si-, illetve végrehajt{si elj{r{s indul. A 

Megbízott ugyancsak maradéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha saj{t 

cégében, vagy alv{llalkozój{n{l a jelen szerződés maradéktalan teljesítését 

megelőzően tulajdonos v{ltoz{sra, illetőleg jogutódl{sra, jogok és 

kötelezettségek {tsz{ll{s{ra, szétv{l{sra, összeolvad{sra, vagy beolvad{sra 

kerül sor. A Megbízott felelős az értesítés elmulaszt{s{ból eredő k{rért. 

 

6. A Megbízott a projekt megvalósít{sa sor{n a kialakított rendszer saj{toss{gairól 

és a működtetés követelményeiről (együttműködve a Megbízóval) köteles 

megfelelő képzésben részesíteni azokat, akik a folyamatok működtetésében a 

Megbízó részéről érintettek. 

 

7. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytat{s{hoz szükséges 

összes hatós{gi és egyéb engedéllyel, eszközzel, tov{bb{ mindazon szakmai 

tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ell{t{s{hoz szükséges. 

 

8. A Megbízott a v{llalt feladat teljesítése sor{n csak az Aj{nlat{ban megadott 

feltételek szerint, s az ott megadott kapacit{sokkal végezheti a munk{t.  

 

9. A Megbízott a munk{latok helyszíni, felelős ir{nyít{s{t megfelelő szakember 

{llandó jelenlétével folyamatosan biztosítja, és a munk{t a Megbízó {ltal 

jóv{hagyott részletes ütemterv – Projektterv – betart{s{val teljesíti. 

 

10. A Megbízott kötelezettsége a P{ly{zatban kiírt követési és megvalósít{si 

dokumentumok felfektetése és előír{soknak megfelelő (folyamatos) vezetése. 
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11. Ha a Megbízott a vonatkozó jogszab{lyok szerinti és egyéb ír{sban rögzített 

kötelezettséget megszegi, úgy az emiatt szükséges előzetes vizsg{latok, 

szakvélemények költségét viseli. 

 

12. A Megbízott köteles munk{j{t gondosan megszervezni és Megbízó figyelmét az 

esetleges akad{lyoztat{sokra késedelem nélkül felhívni, hogy minden 

előrel{tható akad{ly időben megszüntethető legyen. 

 

V. A szerződés időtartama, megszűnésének módjai 

 

1. Szerződő Felek meg{llapodnak abban, hogy Megbízott jelen szerződésben 

meghat{rozott tevékenységet a Megbízó {ltal meghat{rozott időpontban köteles 

megkezdeni, és befejezni az al{bbiakban meghat{rozott időtartamok 

figyelembevételével: 

 

V{rható kezdés: 2009. december a projekttervben konkrétan jóv{hagyott 

időpontban 

Befejezés: 2010. június 30. 

 

2. Jelen szerződés azonnali hat{llyal, a m{sik félhez intézett ír{sbeli nyilatkozattal 

megszűntethető a m{sik fél súlyosan szerződésszegő magatart{sa esetén. A 

rendkívüli felmond{st tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 

szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 

meg{llapít{s{nak alapj{ul szolg{ló tényt, körülményt. 

 

VI. A teljesítés igazol{sa 

 

1. Szerződő felek meg{llapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítése akkor 

tekinthető szerződésszerűnek, ha a Megbízott a megbíz{s keretében kapott 

konkrét feladatait hat{ridőben, maradéktalanul, a szerződésben és a Megbízó 

{ltal meghat{rozott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően teljesíti. 

 

2. A Megbízott a teljesítésről teljesítési összesítőt készít, amelyet az adott feladat 

teljesítését követő 8 napon belül megküld a Megbízó részére. 

 

3. A teljesítési összesítő benyújt{s{t követő 8 napon belül Megbízó ír{sban 

nyilatkozik a teljesítés elfogad{s{ról. Amennyiben a teljesítési összesítő nem 

alkalmas a feladat teljesítésének igazol{s{ra, úgy Megbízó hat{ridő tűzésével 

Megbízottat hi{nypótl{sra hívja fel. Amennyiben Megbízott a teljesítési 

összesítő benyújt{s{ra vagy a hi{nypótl{sra vonatkozó kötelezettségét 

elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül. 
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4. Amennyiben a Megbízó a teljesítést elfogadja, úgy a Megbízott feladatainak 

szerződésszerű teljesítéséről teljesítésigazol{st {llít ki.  

 

VII. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

1. A Megbízottnak felróható meghiúsul{s esetén a Megbízott az adott feladat nettó 

ellenértéke 20 %-{nak megfelelő összegű meghiúsul{si kötbért köteles fizetni. 

 

2. Abban az esetben, ha a Megbízott hib{san teljesít, akkor a hib{san teljesített 

feladat nettó ellenértéke 10 %-{nak megfelelő összegű hib{s teljesítési kötbért 

tartozik fizetni. 

 

3. A Megbízott a neki felróható késedelem esetén 50.000,- Ft összegű napi 

késedelmi kötbért tartozik fizetni Megbízó részére. 

 

4. A Megbízott a kötbérkötelezettségei al{t{maszt{s{ra a nettó megbíz{si díj 5%-

{nak megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot v{llal, amelyet Megrendelő 

banksz{ml{j{ra történő készpénz befizetés form{j{ban nyújt. 

 

VIII. Szerzői jog, szavatoss{g, titoktart{s 
 

1. Megbízott jelen szerződés al{ír{s{val kifejezett és visszavonhatatlan 

hozz{j{rul{s{t adja ahhoz, hogy Megbízó a Megbízott {ltal elkészített 

dokumentum alapú alkot{sokat korl{toz{s nélkül felhaszn{lja, ide értve az 

{tdolgoz{s, többszörözés, nyilv{nos előad{s, nyilv{noss{ghoz közvetítés és a 

harmadik személyek sz{m{ra történő értékesítés jog{t is. 

 

2. Megbízott ezúton kijelenti és szavatoss{got v{llal, hogy a Megbízó sz{m{ra 

{tadott adatok, inform{ciók és egyéb tartalmak tekintetében az azokban 

tal{lható inform{ciók pontosak, valósak és helyt{llóak, illetve nem sértik 

harmadik személyek jogait. 

 

3. Megbízott kötelezettséget v{llal arra, hogy jelen szerződésből eredő minden 

tudom{s{ra jutott tényt, adatot, inform{ciót üzleti titokként kezel, amelyeket 

harmadik személlyel csak jogszab{lyi kötelezettség esetén, illetve csak a 

Megbízó előzetes ír{sbeli engedélyével közölhet. A titoktart{si kötelezettség 

különösen vonatkozik az {tadott, illetve megszerzett szervezeti, személyi 

adatokra és inform{ciókra. 

 

4. Felek meg{llapodnak abban, hogy amennyiben Megbízott, a jelen pontban 

meghat{rozott titoktart{si kötelezettségét megszegi, akkor köteles a 

Megbízónak okozott k{rt megtéríteni és Megbízó jogosult jelen szerződést 

azonnali hat{llyal felmondani. 
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IX. Vegyes és z{ró rendelkezések 

 

1. A Megbízó jogosult a Megbízott tevékenységét folyamatosan ellenőrizni. A 

Megbízott {ltal jelen szerződés keretében végzett tevékenység tekintetében a 

közvetlen felügyeleti-, ir{nyít{si- és utasít{si jogkört a Megbízó részéről 

Nógr{di L{szló Polg{rmester vagy dr. Csizmazia Bernadett jegyző gyakorolja. 

 

2. A szerződő felek a jelen szerződés értelmezése és alkalmaz{sa, valamint a 

szerződésből eredő jogaik, illetve kötelezettségeik gyakorl{sa, illetve teljesítése 

sor{n kölcsönösen együttműködni kötelesek. 

 

3. Jelen szerződés elv{laszthatatlan részét képezi, illetve a szerződésben nem 

szab{lyozott kérdésekben a Ptk., valamint a  

- T{mogató és Lenti V{ros Önkorm{nyzata {ltal kötött t{mogat{si 

szerződés 

- a Megbízó {ltal benyújtott p{ly{zat  

- ÁROP p{ly{zati dokument{ció (felhív{s és útmutató) az ir{nyadók.  

 

4. Felek jogvita esetén a Megbízó székhelye szerinti illetékességgel és hat{skörrel 

rendelkező bírós{g illetékességét kötik ki. 

 

5. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatart{s negatív következményei 

alól, ha bizonyítj{k, hogy a késedelem a m{sik fél nem szerződésszerű 

teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítj{k, hogy a kötelezettség 

teljesítését Vis maior körülmény akad{lyozta. Az ilyen körülmény 

felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kív{nó fél a m{sik felet 

haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél 

köteles igazolni. 

 

6. A szerződés módosít{s{ra kiz{rólag a Kbt. 303. §-{ban és a 304. § (1) - (3) 

bekezdésében meghat{rozott esetekben és módon van lehetőség. A Kbt. 303. § 

szerint a felek csak akkor módosíthatj{k a szerződésnek a felhív{s, a 

dokument{ció feltételei, illetőleg az aj{nlat tartalma alapj{n meghat{rozott 

részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem l{tható 

ok következtében – be{llott lényeges körülmény miatt a szerződés valamelyik 

fél lényeges jogos érdekét sérti.  

 

7. A Megbízott jogosult a Kbt-ben előírtaknak megfelelő alv{llalkozót 

foglalkoztatni, a nevesített alv{llalkozótól való eltérésre csak Megbízó ír{sbeli 

hozz{j{rul{s{val és a Kbt. 304. § (2) és (3) bekezdésében előírt esetekben van 

lehetőség.  
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8. A jelen szerződésben nem szab{lyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., illetőleg m{s 

jogszab{lyok, valamint a vonatkozó dokument{ciók rendelkezései az 

ir{nyadók. 

 

Szerződő felek a szerződést közös értelmezés ut{n, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóv{hagyólag 6 péld{nyban al{írt{k, melyből négy péld{ny a Megbízót, 

kettő péld{ny a Megbízottat illeti. 

 

1. sz{mú melléklet: a Megbízó {ltal jóv{hagyott projektterv 

 

Lenti, 2009. december 15. 

 

 

 

Nógr{di L{szló Ecsédi Istv{n 

Polg{rmester Ügyvezető 

Lenti V{ros Önkorm{nyzata Sämling Gazdas{gi Tov{bbképző 

Korl{tolt Felelősségű T{rsas{g 

Megbízó Megbízott 

 

 

 

Dr. Csizmazia Bernadett 

Lenti V{ros Önkorm{nyzat{nak Jegyzője 

 
 


