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ad6sz6m: I 57 35612-2-02
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-

egyiittesen: Szerzod6 Felek

BIOKOM Picsi Vdrosiizemeltetisi 6s
Kiirnyezetgazddlkoddsi Nonprofit Korldtolt
Felel6ssig{i Tdrsasdg
sz6khelye: 7 632 P ecs, Sikl6si it 52.
Cg.02-09-062862
ado szdm:. I I 0 I 49 5 9 -2 -02
szirniaszitm: I I 73 I 001 -207 10433
kepviseli: Genczler Istv6n tigyvezet6
(a tovdbbiakban : Kdzfeladat-elldt6),

- koz<itt az altlirotthelyen

6s napon az alilbbiak szerint:

Preambulum

A

szerz5d6sben meghatirozott kozszolgrlltat6si feladat (k<izfeladat) az Ew6pai Uni6
mrikoddsdrol sz6l6 szerz6d6s alapjan 6ltal6nos gazdasigi drdekri szolg6ltatilsnak minosiil,
igy Felek rogzitik tov6bb6 azt is, hogy a szerz6d6s megfelel az Ertropai Bizotts6g -

Hivatalos Lapban (HL L 7.,2012.1.11.,3-10. o. alatt ) megjelent - 2012l2llEu
hatfuozatdnak, amely az Eur6pai Uni6 mtikrid6sdrol sz6l6 szerzodds 106. cikke (2)
bekezddsdnek az 6ltal6nos gazdasigi drdekti szolg6ltat6sok nyrijtrisiival megbizott egyes
viillalkoz6sok javfua krizszolg6ltat6s ellent6telez6se formrlj6ban nffitott 6llami
t 6mo g at 6sra v al 6 alkalmazds6r6 I rend elkezik.
Magyarorsz6g helyi rinkormanyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. t6rv6ny
(tov6bbiakban: Motv.) 13. $ (l) bekezd6se szerint a helyi koziigyek, valamint a helyben
biaosithat6 krizfeladatok kor6ben ell6tand6 helyi <inkorminyzati feladatok kdz6 tartozik
ktil6n<isen a teleptildsiizemeltet6s (kciztemetok kialakit6sa 6s fenntartdsa, a helyi kozutak 6s
tartozdkainak kialakit6sa 6s fenntart6sa, k<izparkok 6s egy6b k<izteri.iletek kialakit6sa es
fenntart6sa), komyezet-eg6szs6gtigy (koztisztashg, teleptil6si k<irnyezet tisztas6ganak
biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irtrls); helyi kornyezetv6delem, vizkirelharit6s. A t6mogat6s
m6rt6ke a20l2l21lEU bizotts6gihatirrozat 5. cikke szerint 6llapithat6 meg.
T

I.1. dnkorminyzat rogziti, hogy Magyarorszdg helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXIX. torv6ny (tovribbiakban: Motv.) 13. $ (1) bekezd6se 12. pontja, 15.$.-a
valamint a szoci6lis igazgatisr6l 6s szoci6lis ellSt6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. t<irv6ny 2.$-a
alapjan kotelezetts6ge a kozfoglalkoztatiis szervez6se, el5segitdse, hatdkonyabbil 6s
szervezette tdtele. Felek a szerzodfs megk<itdsekor figyelemmel voltak a
kcizfoglalkoztatisr6l 6s a kozfoglalkoztat6shoz kapcsol6d6, valamint egy6b t<irv6nyek
m6dosit6sar6l szol6 2011. 6vi CVI. torveny, a k<izfoglalkoztatishoz nyfjthat6 trlmogatasokr6l

szol6 37512010. (XI.31.) Korm. rendelet es a kozfoglalkoztalissal osszeftiggS
k6rd6sekrdl szal6 I 497 120 I 8. (X. 1 2.) Korm. hatirrozat eloirrlsaira is.

egyes

I.2. Az Mdtv. 15.$-a 2015. mircius 1. napj6t6l hatalyos rendelkez6se szerint: A helyi
rinkormanyzat feladat- 6s hataskdreinek ell6t6sa sor6n - t6rv6nyben meghatitrozott m6don
6s mert6kben - biztositja a kdzfoglalkoztatirsi jogviszonyban ldvo szem6ly feladatellSt6sba
tortdno bevonds6t.
I.3. Az dnkormanyzat az 1. pontban rogzitett kdtelezetts6gei hatdkony 6s j6 min6s6gben
tdrt6nS ell6t6sa 6rdek6ben a*.|ZOZO.1III.10.) szilmf Krizgytildsi hatirozattal rigy dont<itt,
hogy a Kdzfeladat-ell6t6t bina meg a START Munkaprogran\ a hosszabb idotartamir
kcizfo gl alk oztatls a keret6b en a k<izfel adat el lStas6val.

I.4. Szerzbdo Felek kijelentik, hogy jelen Szerz6d6s a k<izbeszerzdsekrol sz6l6 2015.6vi
CXLIII.tv. 9. $ (1) bekezd6s i) pontjrlban foglalt rendelkez6sek alapj6n nem minostil
kdzbeszerz6si eljrlrrls k<iteles i.igyletkot6snek.

I.5. Szerzldo Felek rogzitik, hogy a

Szerz6dds tartalma
iilamhdztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tdrvdny elofr6sainak.

6s tingya megfelel

az

I.6. Figyelemmel arra, hogy a feladatok 6ltal6nos gazdasigi drdekti szolgiltat6snak
min6stilnek, igy ezek tekintetdben a kdzp6nzekbol nyrijtott t6mogatilsok 6tllthat6s6g6r6l
sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. torv6ny v6grehajtasir6l sz6l6 6712008. (IlL 29.) Korm. rendelet
szabiilyai ir6nyad6ak. Szerzodo Felek kijelentik, hogy e jogszabrily rendelkezdseivel
dsszhangban kotik meg a Szerz6d6st.

I.7. Szerz5db Felek a Szerzod6sben a kiikin

jogszabSlyokkal <isszhangban
meghatirozzhk aKozfeladat-ell6t6t terhelo kdtelezettsdg tartalmit ds idobeli hat6ly6t.

I.8. Szerz6do Felek a Szerzoddsben rcigzitik azon ellentdtelezds mdrt6k6t, kisziimit6s6nak
m6djrlt, valamint kifizet6s6nek m6dj5t 6s felt6teleit, amelyet az Onkorm funyzat anyagi
ellenszolg6ltatask6nt nyujt Krizfeladat-ell6t6nak ellent6telez6sek6nt annak 6rdek6ben,
hogy a kdtelezettsdgekbol eredo k<ilts6gek fedezete biztositott legyen. A Felek rogzitik,
hogy a t6mogat6s m6rt6ke nem haladhada meg a krizszolg6ltatas ell6t6sanak nett6
kcilts6gdt, azaz a kdzszolg6ltat6s mrik<idtet6sdvel kapcsolatban felmertilt koltsdgek 6s az
ezzel tisszefiigg6sben keletkezett bev6telek kiikinbs6g6t, figyelembe v6ve egy, a
k<izszolg6ltat6s ell6trisiihoz kapcsol6d6 saj6ttoke-rdsz alapj6n v6rhat6 dsszeni profitot is.

I.9. Szerzodo Felek a

Szerzodesben meghatdrozzitk az Onkormfunyzat

6ltal K<izfeladat-

ell5t6nak biaositott kizar6lagos jog tartalm6t.

II.
II.

A

felek nyilatkozatai

l. Krizfeladat-elldt6 nyilatkozatai
K<izfeladat-ell6to a Szerzodes kelt6nek napj6n az alilbbi nyilatkozatokat teszi:
(a) K<izfeladat-ell6t6 a magyar jogszab6lyok szerint l6trejott, bejegyzett,
nonpro fi t gazdasigi t6rsas6g,
(b) Kdzfeladat-ell6t6 jogosult arra, hogy a Szerzodest al6frja ds az abban v6llalt
k<itelezetts6geit telj esitse;
(c) Ktizfeladat-ell6tonak a Szerzoddsben vdllalt kotelezettsdgei jogszertiek,
drvdnyesek 6s kotelezo erejtiek;
(d) a Szerzbdes Kcizfeladat-elldt6 iltali aliir6sa 6s az abban foglalt jogok
K<izfeladat-ell6t6 6ltali gyakorl6sa, illetve k<itelezetts6gek K6zfeladat-ell6t6

tr

6ltali teljesit6se nincsen ellent6tben:
aK6zfeladat-ell6t6t6rsas6giokirataival;
(iD a Krizfeladat-ell5t6ra vonatkoz6 jogszab6lyokkal; vagy
(iii) mindk6t esetben oly m6don, hogy az ellent6t veszllyezteti a
kdzfeladat-ell6t6si kritelezetts6g telj esit6s6t;
Ktizfeladat-ell6t6 tudomiissal bir minden - a jogszab6lyok 6ltal szabdlyozott
- el6fr6ssal, amely a tevdkenysdg folytatrisiihoz sztiksdges;
K<izfeladat-ell6t6 rendelkezik a kozfeladat-ell6t6si teljesit6s6hez sziiks6ges
szem6lyi 6s tirgyi felt6telekkel;
K<izfeladat-ellit6 rendelkezik megfele16, hat6lyos felelossdgbiztositilssal;
Kozfeladat-ellilto ellen nincs folyamatban olyan bir6s6gi, v6lasztottbir6s6gi vagy kozigazgatisi elj6rils, amely kedvez6tlen elbirrilis esetdn
veszdlyezteti a ktizfeladat-ell6t6si k<itelezetts6g teljesit6s6t, 6s a K<izfeladatell6t6 legiobb tudomiisa szerint ilyen elj6r6s nem is fenyeget.

(i)

(e)

(0
(e)
(h)

II. 2. dnkorm inyzat nyilatkozatai

Az Onkorm inyzat a Szerzodds keltdnek napjrln az alihbinyilatkozatokat teszi:
(a) az Onkorm inyzat jogosult arra, hogy a Szerzoddst atiirla6s az abban vallalt

(b)

k<itelezetts6geit telj esitse;

az Onkorminyzatnak

a

Szerzldesben v6llalt kcitelezettsdgei jogszeliek,

drvdnyesek ds kcitelez6 erejtiek;

(c) a Szerz6dds az dnkorminyzat ehah al6ir6sa 6s az abban foglalt jogok
dnkorm6nyzat iitali gyakorldsa, illetve kcitelezettsegek Ontormrinyzat
riltali teljesit6se nincsen ellent6tben:

(i) az Onkormiinyzat szervezeti 6s mtikciddsi szabiilyzatixal 6s
rendel eteivel, il I etve hat6ro zataiv al;

(d)

(ii) yaqy az dnkorm iny zatra vonatkoz6 jo gszab illyokkal
;
Az Onkorm iny zat rendelkezik megfelel6, [at6lyos v agy onbiztosit6ssal.

III. A s zerzddis k driilmdnyei, o kiizfog talkoztattisi fe tadato k
III' l ' Felek kolcs6n<isen kijelentik, hogy a foglalkoztat6s el6segft6se, a munkandlkiilisdg
cs<ikkent6se, a k<izfeladatok ell6t6sa k<ilcscindsen 6rdektikbei.
6ll, a rogtuttortuto u
kdzfoglalkoztaths el6segitds drdekben ldtrehozott, Pdcs MJV 6nkormanyiat
min6sitett
tobbsd gri tul aj donriban ril I 6 nonpro fit gazd6lkod6 szervezet.

III'2. Jelen fejezet c6lja, hogy rendezze a kozfoglalkoztat6s, a START Munkaprogram,
hosszabb id6tartamri ktizfoglalk oztatds szervJzdse, el6segitdse, t uteto, yabbit
ds
szetvezettd tdtele 6rdekdben a Szerzod6 feleket terhelo kritelezetisdgeket
dsjogokat.

III'3' A krizfoglalkoztatis/START Munkaprogram, hosszabb id6tartamri krizfoglalkoztatiis
megszervezdsdvel ds miikcidtetdsdvel, az erintett szervezetekkel val6
formrilis el inform6tis

egyiittmtikciddsre vonatkoz6an
rendelkez6sei szerint kell elj6rni

az

I.

pontban

irt

jogszabrilyok ds

a jelen szerz6dds

III.4. A Kcizfeladat-ell6t6 k<itelezi mag6tarr4 hogy:

a)

&

a Baranya Megyei Kormanyhivatal Munkatigyi K<izpontja p6csi Jrir6si Hivatal
J6r6si Munkatigyi Kirendelts6glhez (tovdbUiatU*; Munkatigyi Kozpont)
a
S TART Munkaprogram, hosszabb idotartamri
kozfog lalkoztatil 2O2O/2021 6v i
t6mogat6sdhoz a Munkatieyi Kdzpontho z benyijtand6 szlikseges
dokument6ci6t elk6sziti, 6s az dnkorm inyzattal egye^.iti, a tdmogat1s
irrlnti
igdnyt a dokumentrlci6 Onkorminyzattal tcirtdno egyezetds utrin
beny-ujtja,

b) sikm

pilylzil.esdm a Foglalkoztat6 a Munkaiigyi Krizponttal - apilyiaatr6l val6

dont6st kcivetSen - elkdsztilt hat6srlgi szerzoddsben rdgzitetteket marad6ktalanul
teljesiti, annak megszeg6se esetdn annak Myagr es jogr ktivetkezrnenyeit vrfllalja.

c)

a Foglalkoztat6hoz irrinyitott 2020120216vi START Munkaprogram, hosszabb

idStartamri kdzfoglalkoztatrlsban r6sztvev6k foglalkoztatr{s6t biztositja a
phlyazati felt6telek 6s a hat6sigi szerzod6s rendelkezdsei szerint, az abban
meghatarozott k<izfeladatok elv6gz6s6re. Gondoskodik a foglalkoztatiissal
kapcsolatos hat6lyos ilgazati jogszab6lyok betartAsfu6l, biztositja a
foglalkoztatottak nyilvrintart6s6val, dijazdsival, - egy6b - ktilts6g elsz6molassal,
szimlilzi.ssal, adatszolg6ltatassal kapcsolatos feladatok ell6tas6t

ilI.5. Onkorminyzat kijelenti, hogy a K6zfeladat-ell6t6 6ltal benyujtott pillyinat tutalmdt
ismeri, azzal egyetert, a foglalkoztatiis c6ljai P6cs Megyei Jogir Vriros kdzfeladat ell6tris6val
osszhangban kertiltek meghat6rozilsra.

III.6. A Krizfeladat-ell6t6 a Munkai,igyi K6zpont altal kikrizvetitett - alkalmas
munkav6llal6kkal munkaszerzoddst kot. A szerzoddsnek tartalmamia kell a munkav6llal6
term6szetes szyrn1lyazanosit6 adatait, a munkaltat6 megnevez€sbt €s sz6khelyet, ad6szitmilt,
ad6azonosito jelet, azt, hogy a szerzhdls a START Munkaprogram, hosszabb id6tartamt
krizfoglalko ztit6 keretdben tort6no munkav6gz6sre jott l6te, a hatirozott idore sz6l6

munkalviszony l6tesit6sdnek 6s megsziin6s6nek naptriri napjit,
munkak6rt, tov6bb6 a munkav6gz6si helyet.

a

szem6lyi alapb6rt,

a

III.7. A Kozfeladat-ell6t6 a Munkaiigyi K6zpontt6l megigenyli - a hatositgi szerzoddsben
foglaltaknak megfeleloen - a foglalkoaatottak b6r 6s j6rul6kainalq valamint a dologi
terhere - a
kiid6sok t6mogatas6t, illetve jelen-szerz6d6s alapjrin villlalja - az ebben foglaltak
koltsdgek 6ner6r6szdt.

kell
III.8. A Kozfeladat-ell6to tudom6sul veszi, hogy a Munkatigyi Ktizpontnal nyilatkoznia
arr6l, hogy a START Munkaprogram, hosszabb id6tartamri k<izfoglalkoztaths betdltott
normativ
munkak6rre 6s a hozz6 kapcsol6d6 t6mogatott kolts6gekre nem hasm6l fel
t6mogatast.

M

A Kompenzdci6 meghatdrozdsdnak elvei, kffietisinek

IV.l. A

202012021

6s elszdmoldsdnak

xabdlyal

6vi START Munkaprogram, hosszabb idotartamir kozfoglalkoztat6s

nem
p1lyitzati forrisbol nem tilmogatott oner6 6s egy6b kdlts6gek (tovabbiakban egytitt:

iedlzett kiad6sok) fedezet6til fon6s-kieg6szit6sk6nt az Onkormanyzat alfbbi
.tt

"r,t"t"t

"roi

dij atlkom penzbci6t

fizeti meg a Kd zfel adaf ell6t6nak

:

A kompenzirci6 ap1lyinatifon6sb6l nem fedezett kiad6sok megt6rit6s6re szolgil, igy:
- olyan v6llalkozasi tev6kenys6g dijai, melyek a tdrgyi eszkoz hasm6lhat6s6g6t
6rdemben nem novelik,

-

dijak (g6pkocsik, ingatlanok, felelossdg stb.),
ingatlan 6s eszkdzok b6rleti dija (telephelyek, rakt6rak, irod6k),
koztizemi dijak (kiv6ve, ha csak 6skizir6lag oszthatatlanul a kozfoglalkoztat6shoz
tartoznak,
k6pz6si k<ilts6g, k6pz6sben rdsztvevok utaz6si kdltsdge,
banki kolts6gek,
szhmit6gep,ieptocsi, telefon, fdnymiisol6, fdnykdpezogep es egydb_informatikai,
hirad6stechnikai eszkoz, illetve alkatr6szeik, valamint szoftverek beszerz6si
a programhoz kapcsol6d6 biztosit6si

k6lts6ge,

6U)

4

-

telefon k<ilts6g,
c6ges aut6, ellenorz6shez, anyagszilllitashoz hasznSlt aut6k hasm6lati dija,
fenntartrisi ktilts6ge (kiv6ve a munk6sszilllitdshozkapcsol6d6 k<ilts6gek),
kozbeszerz6s elj6r6si dijai,
munka-ds balesetv6delmi oktat6s, elsoseg6lynynrt6 k6pz6s k<ilts6ge,
tan6csad6i, megbizdsi dijak,
szakk6pz6sihozzijArul6s,
b6r ds szemdlyi jellegti kiadrisok (pdlydzati forr6sb6l nem fedezett b6r 6s jrirul6kai,
helyi b6rlet ad6ja, t<ibblet munkav6gz6s dijazisa),
tfippenz (ll3 a munk6ltat6 6ltal fizetend6 r6sz),
foglalkoztathatlsdghoz kapcsol6d6 k<iltsdgek: vdd6ital, oltilsok, munkav6delmi
eszk<izcik, orvosi szakv6lem6nykcilts6ge,
irodaszer,
karbantart6s,

egydb kolts6gek: miik<id6si krilts6gek, valamint egyes dologi k<ilts6gek (pl.
lkszijak, kont6ner dijak, alkatr6szek, klzi szersziimok, olaj 6s benzinsziir6-k,
damilfejek, karbantart 6 szerszfumok, stb. ).
Tekintettel arra, hogy a fenti kcilts6gek megtdritdse nem tekinthet6 rirat kozvetleniil
befolyrisol6 tiimogat6snak, nem min6siil ellendrtdknek sem, ezutin nem keletkezik
ad6fi zet6si k<itelezetts6g sem.

Kompenzilci6: A trimogatas m6rt6ke nem haladhatja meg az akozszolg6ltat6s
ell6t6srinak
nett6 k<ilts6ge minusz apiiyfuzati forrrisb6l el6rt dsszeg

-ertetet.

IV. 2. Onko rminyzat k<itelezetts 6get v6l I al arra, hogy

a) a

6vi START Munkaprogram, hosszabb id6tartamri
kdzfoglalkoztat6sban felmeriil6 pitlyfzati forr6sb6l nem finan szirozhat6
k<ilts6geket, az cinr6szt, valamint az ezzel kapcsolatban felmeriil|
es az
l.pontban felsorolt k<ilts6geket (egytitt: nem fedezett kiadrlsok.) a BIOKOM
Nonprofit Kft.-nek kompenziici6 jogcim6n megtdriti a tirmogatitsi idoszak
alatt, valamint
2020/2021

b) biaositja a feladatelliltishoz

sztiks6ges ingatlanok hasm6lat6t haszrdlati
szerzodds alapjdn, 6llagukt6l fiiggoen azok j6karban-hoz6s k<ilts6geivel
egytitt, tov6bb6

c) gondoskodik

a korrlbbi 6vek sorrin START munkaprogramban beszeruett
eszkriz6k, g6pek, szersz6mok, azaz ing6s6gok f<Ozfoltarc oztat6
r6sz6re
trirt6n6 t6rf td smentes haszn6latba ad6s6r6 I lelt6r alapj iin,

d) a tirgydvi

k<ilts6gvet6s6ben meghatdrozott forras-kieg6szit6s cisszeg6nek
ftnanszirozils6ra 6vente a K<izfeladat-ell6t6val a
.leten' tOzfeladat-ell6t6si
szerzod6s v6 grehaj t6s 6r a t6mo gatiisi szerzodd st k6t.

V Eves kiizfeladat-eltdtdsi fetadatterv
V. I . Eves kcizfeladat-ell6t6si feladatterv meg6llapit6sa:

A

START Munkaprogramban, hosszabb idotartamf kdzfoglalk oztatfusban,
benyrijtott
6s a Tiimogat| 6ltal elfogadott feladatterve egyben 6ves t<izfeladat-ell[i[si
tervnek
minostil. A piiyizati dokumentircio ajelen szeizodds l. sz. melldkletdt
kdpezi, 6ves
kcizfeladat ell6t6si terv megnevez6ssel.
V.2. Eves krizfeladat-ell6t6si feladatterv tartalma

Szerz6d6 Felek az 6ves kdzfeladat-ell6t6si feladattervben legal6bb a ktivetkezoket
kritelesek rdgziteni:

(a) a kozfeladat-ell6tasi kritelezetts6g r6szletes feladatainak meghatilrozlsa,

(b)
(c)

mennyisegi ds/vagy min6s6gi paramdtereinek sztiksdg szerinti aktualiz6lisa;
az eloirinyzott ellent6telezds m6rt6ke;
a Krizfeladafelllt6 6ltal elvdgzendo szolg6ltat6s ell6t6sdval kapcsolatos
felm6r6s, ellenorz6s r6szletei,

VI. Ellentitelezis elszdmoldsa meghatdrozdsa, kiftzetise, elszdmoldsa

K6zfeladat-ell6t6 ellent6telez6sre jogosult a Szerzod6sben meghatiirozott
felt6telekkel. Szerzodo Felek rogzitik, hogy a K<izfeladat-ell6t6 k<iteles az elszimolni
kivrint minden k6lts6g 6s kiad6si t6telr6l a, Onko.minyzat fel6 elsz6molni. Amennyiben a
T6mogatott a kozszolgaltatas kor6n beliil 6s kiviil is v1gez tev6kenys6qeket, akkor a
zOI2l2llEU bizotts6gi hatirozat 5. cikk6nek (9) bekezd6se 6rtelm6ben akozszolg6ltatds
kolts6geit ds bevdtlleit a tobbi szolgiiltat6sdtol elktil<initve kell kimutatnia belsS
A
szri,rnliiban, a kolts6gek 6s bev6telek elkiilonit6s6nek param6tereivel. egyutt.
osszes
az
kozszolg1ltat6son kivtil es6 tevdkenysdgek kdltsdgei magukban foglalj6k
E
kcjzvetlen k6lts6get, a k6z6s k6lts6gek ariinyos reszdt ds a megfelelo tokemegt6rtil6st.

VI.1.

kolts6gekre nem adhat6 ellent6telez6s.
y1.2. Az $nkormanyzat jogosult a Kdzfeladat-ell6t6 6ltal beny0jtott kompenzfuci6s ig6nyt
ellen6rizni 6s indokolt esetben arrol egyeztet6seket kezdemdnyezni'

VI.3.

A Szerzod6 Felek 6ltal kolcsonosen elfogadott kompenz6ci6s ig6ny alapjin

az

$ntormanyzat k<ilts6gvetdsdben rdgziti az eloirinyzott ellentdtelezds m6rt6k6t.

yI.4. Azeloiranyzott

ellent6telez6s/ kompenz6ci6 telj esit6s

alapian 2020'
eloirinyzott ellent6telezeslkomperuilci6 a Felek elozetes kalkul6ci6ja
(hetvenharommill6Ft
marcius l. 6s 2020. december 31-ig terjed6 idoszaka 73.755.335az onkormanyzat
megt6riteslte
hltsziniitvendtezer-haromszLzharmurcot forint), amelynek
kotelezetts6get v6llal az al6bbiak szerint:

Az

idoszak alatt a fenti
2121.miircius l-tol a szerzod6s hatSlyba l6pesdnek napj6ig tart6
az 3601201218U bizotts6gi
risszeg idOaranyos resze - ut6lagos erczamotas mellett
rendeletalapjannyrijthat6t6mogat6s/kompenz6ci6cim6n,
id6szak alatt a fenti
- a szerzod6s"rruuivuu ldp6s6nek'napj6t6l iozt. t"a*6r 28-igtart6
bizotts6gi
2012121/EU
a
ut6lagos elsz6mol6s.mellett
osszeg idoaranyos ,tsri
hatirizat alapj an nyujthat6 t6mogatas/ko mp,'tzdci6 jogcimen.

-

-

-

-

jannir-februar

Az Onkorm inyzatk6telezetts6get v6llal tov6bb6 arra, hogy a program 2020'
Ft-ot (tizenhatmilli6honapjaira el6re l6thatolag s-ztiks6ges saj6t forrast .16.403.726,2021. 6vi kolts6gvet6se
negyszizhtromezer-h6t rrihr"rontrai forintot) - az Onkormanyzat
biztositja, a ZOl}l2llE;tJ bizotts6gi hatirozat alapjan nyfjthat6

terh6re

t6mo gat6s/kompenz6ci6 j ogcim6n.

Az elozetes kalkul6ci6

a

jelen meg6llapod 6s 2.

sz.

mell6klet6t kepezi.

az alilbbi iitemez6sben
Az Onkorm inyzatkotelezetts6get v6llal arrq hogy a kalkul6lt osszeget
utalja a BIOKOM Nonprofit Kft. sz6ml6jara:
a 2020.03.01 .-ZOZO.tZ.ll.-ig tart6 idoszakra esed6kes 73.755.335,- Ft-ot 2020'

-

ff

-

6prilis h6t6l minden h6nap 5. napj6ig, havi egyenld r6szletekben,
a2021. janu6r-februar h6napjaira esed6kes 16.403.726,-Ft-ot2021. februrir 28-ig.

VI.5. A K<izfeladat-eil6t6 kdteles a kompenzirci6ltimogatas felhaszriii.sdval202l.6v 6prilis
1.5. napjiig, t6teles kimutatiissal elsziimolni. Elszrlmol6s m6dja, a T6mogatott az
Onkormrinyz,;t altal biaositott,,Urlap, rinkormrlnyzati tilmogatris elsirimolksifi.nz, mtikcjd6si
cdlri t6mogat6sokhoz" tirlapon teljesiti. Alul, -illetve tirlkompenzdci6 eseten a kiil<inb<izeti
<isszeget legkdsobb 2021. 6v 6prilis 30. napj6ig penntgyireg rendezik.

VI.6. Amennyiben az alul,- illetve tulkompenz6ci6 lenne meg6llapithat6, fry az alul,-illetve
tulkompenz6ci6 6sszeg6t Felek visszamen<lleges elszamoldssal 6rintett t6molatasnak tekinti(
melyre k<itelesek a csek6ly dsszegti kozszolgiitat6si trlmogat6sra vonatkoz6 szabilyokat
alkalmazni. A csekdly cisszegri kozszolgiitatiisi timogatdsra vonatkoz6 r6szletes szabrilyokat
azEttr6pai Uni6 mtikdd6sdr6l szolS szerzod6s 107. es 108. cikkenek az iitalinos gazdasiryi
6rdelai szolgiiltat6st nyujt6 viillalkoziisok sz6miira nyujtott csekdly <isszegti t6mogatrsok;a
val6 alkalmazisit6l szbl6, 2012. ilprilis 25-i 360l2Ol2lEU bizonsagi renJelet
1Ul t n+.,
2012.4.26., 8. o.), valamint az eur6pai uni6s versenyjogi irtelemben vett
rillami
trlmo_gatasokkal kapcsolatos eljiinisr6l ds a regioniilis uimogatasi ierkeprOl
sz6l6 371201 l. (III.
22.) Korm. rendelet szabiiy ozza.
Y1.7. Egy vallalkozrls reszlte a 36012012/EU bizottsdgi rendelet hatilya
ald tartozo csek6ly

cisszegti kdzszolgiitatiisi tiimogat6s brutt6 trlmogat6startalma nem haladhatja
meg a2500 000
eur6nak megfelelo forintdsszeget, amely felso hatar tekintetdben a
tamogat"6s odaitdl6sekor az
adott pdnztigyi dvben, valamint az azt mege_lozl ket penairyi 6vben
oaaitett csek6ly cisszegti
t6mogat6sok brutt6 tdmogatrlstartalm6nah<isszeglt [eil fifrelembe
venni. A timogatirs m6s

csek6ly osszegii tamogatiisokr6l sz6l6 bizottsdgirendeleteJinek megfelel6.n
nyr.ltort csek6ly
tritririg trahntzhato.

cisszegri t6mogatiissal az ebben a bekezddsben meghatarozott
felso

VI'8' A 360/2012/EU bizottsdgi rendelet hatdlya ald tartoz| csekdly lsszegii
tiimogat6s
nem halmozhat6 azonos elsz6molhat6 kdlis6gek vonatkoz6s6bL ,yi.itott
rillami
tilmogatrissal, ha u igy halmozott <isszeg meghaladn6 a csoportmentess6gi
rendeletekben

Yagy az Eur6pai Bizotts6g j6vahagy6 hatarozatihan meghat6ro
zott legmagiabb trimogat6si
intenzitrist vary ci sszeget.

VI'9' A 360/2012/EIJ bizottsdgi rendelet hotdlya ald tqrtozd csekdly
osszegii

t6mogatiis
nem halmozhat6 ugyanazonkozszolg6ltat6shoz kapcsol6d6
m6s ellent6telez6ssel, fiiggetleni.il

att6l, hogy ez az ellent6telez6s uni6s versenyjogi 6rtelemben vett
6llami tjLmogat6snak
mindstil-e' A t6mogat6s kedvezrneny ezetiiZiek a fqrti felt6telek
teljesit6senek
meg6llapit6siira alkalmas m6don nyilatkomia kell a reszerea
tiimogatiis odait6l6s6nek 6v6ben
ds az azt megelozo kdt penziigyi dvben nyujtott csekdly risszegti tiimogatiisok

t6mogat6startalmar6l.

A tdmogatott kiielenti.tovdbbd, hogt nem tartozik a 360/2012/EU bizottsdgi
rendelet 1. cikk
(2)
bekezddsdnek hardlya ald.

u.10. A trimogatris maxim6lis

m6rt6ke az elszitmolhat6 krilts6g

ek r00yo-a.

)/I'11' Amennyiben alul-kompenzici6 miatt a K<jzfeladat-ellit6nril vrirhat6an keletkez6
likviditrlsi hiriny veszelyeztetn6 a k<itelezetts6g teljesit6sJt, ugy
art a K6zfeladat-ell6t6
halad6ktalanul jelzi az dnkorminyzat fel6, az ild-[ompenz6ciob6l
eredo sz6mszertisitett
ig6ny6vel egyiitt. Az 6nkormanyzat az alul-kompenzdciobol eredo
lgeryt k6teles
halad6ktalanul megvizsg6lni 6s az igazolt alul-kompenzrlci6s
ktikinbs6get 30 napon beltil

megt6riteni.

@t

Y1.12. K<izfeladat-ell6t6 kdteles jelen szerzodds trirgyrlt kdpeza feladatell6trlssal kapcsolatos,

bevdteleit (gtityimti tfmogatrisi dsszeget) 6s kiadrisait, egydb bevdteleit6l 6s kiad6sait6l
elkiilonitve nyilvantartani, illetve feltiintetri. A kompenzLci6tkizitrllag a jelen szerzod6sben
fo gl alt feladatok ell Strisan ak finanszirozrisara j o go sult 6s kciteles felhasmalni.

VI.13. A Krizfeladat-ell6t6 a START Munkaprogram, a hosszabb idotartamf
kozfoglalkoztatis sz6mviteli zirisht kdvetoen 30 napon beltil koteles a teljes
ellentEtelez6sr6l elsz6molni. A v6gleges elsz6moliishoz K6zfeladat-ell6t6 k<iteles
kisz6mitani 6s az Onkormrinyzatnak 6tadni:

(a)
(b)

az dves mtikdddsi jelentds alapjin, az elozo 6vre j6r6 jogos ellent6telez6si
ig6ny tisszeg6t, valamint
u iogor ellentetelez6si ig6ny 6s a kifizetett ellent6telez6s k{ilcinbtizet6t (ha
van ilyen).

finkormdnyzat k6teles a Kdzfeladat-ell6t6 iital k6szitett sz6mit6sokat
a
ellen6rizni 6s indokolt esetben a-::6l egyeztetdseket kezdem6nyezni, ds az egyeztet6seket
kcivet6
START Munkaprogram, hosszabb iddtartamf k6zfoglalkoztatis, sz6mviteli zitrirsht
elfogadott
kdlcsonosen
6ltal
Felek
60. napig lezitmi.,{, 6r.r elsz6mol6s alapja a Szerzodo
jogos el1-ent6telez6si ig6ny. Ha a kedvezmlnyezett a 2012121/EU bizotts6gi hatarozat 5.
.i[ten.t megfeleldei meghatirozott risszeget meghalad6 tdmogatasban r6szesiil, aa
kedvezm6nyezettnek u trrlkornpenzbciot vissza kell fizetnie' Amennyiben
osszeg6nek 10 %tirlkompen iir"i6 6rrr"ge nem haladja meg az 6tlagos eves ellent6telez6s
az id6szakra
6t, a tirlkompenzirci6Ttuih.t6 a k<ivetkezo id6szakra, 6s levonhat6 az arra
fizetendo t6mogat6s osszeg6bol. A kedvezmenyezett a timogatilsr6l olyan.elkiilonitett
5. cikk6nek (2)elsz6mol6st kriteles vezetni] amelyb6l a 20l2l2llBU bizotts6gi hatbrozat
(4) bekezd6sben meghatilrozott kovetelm6nyek ellen6rizhet6ek." Az ezen elsz6mol6s
<isszeg6t
afap3,in meghat6rozoit esetleges alul-ellent6telez6s vagy tril-ellent6telez6s
a fizet6sre ktitelezett f6l a
legikes6bb a\zerzodes megsaiidsdtol sz6mitott 90 napon beliil

VI.l4. Az

m6sik f6lnek megt6riteni kdteles.

VII. Ellendrzis
VII. 1 . K<izfeladat-ell6to besz6mol6si kdtelezetts6ge

Kozfeladat-ell6t6 koteles szolg6ltat6si kritelezettsdge teljesitds6rol az
6;k";6"yzatot titjbkoztatni. A sierzodes megszrindsekor a K<izfeladat-ellitto az
6s a tevdkenysdg
ellent6telez6s elsz6mol6s6r6l, valamint a Szerzodes teljesit6s6nek
ell6t6sanak tapasztalatair6l, - sz6:mszerti adatokkal al6t6masztott
tij 6ko ztatfust nyrij t az 6nko rm iny zat t 6sz6r e'

-

6sszesit6

ell6t6ssal
Szerzodo felek meg6llapodnak tov6bb6 abban, hogy a kii-zfeladlt
koordin6ci6s
osszefiigg6sben fehiertil-o kdrd6sekr6l, a sziiksdges teendokrol_.
eml6keztetot
ir6sbeli
6rtekezletet tartanak b6rmely f6l ir6sbeli k6relm6re, melyrol

vesznek fel.

VII.2. Az Onkorm iny zat ellen5rz6si j oga
kriteles
VII.3. Az $nkorm inyzatjogosult - illetve jogszab6lyban meghatarozott esetekben
vagy
maga
saj6t
a K<izfeladat-ell6t6 3r..roJe.uen v6llalt kotelezetts6gei teljesit6sdt Onkorminyzatot terheli.
szakdrto bevon6s6val- ellenorimi. Az ellen6rzds kolts6ge az

kdpviseloivel Krizfeladat-ell6t6 kdteles az ellenorzds sor6n az onkorminyzat
i;;il;-;; 6rtorra,ryzat b1tal megbizott szak6rt6ket is - egytittmuk6dni, sz6mukra

vII.4.

8

&

minden az ellenorzds elv6gz6sdhez dsszenien sztiks6ges t6mogat6st megadni. ig1
ktil<intisen, de nem kizrir6lagosan: sz6mviteli nyilvilntart6saiba betekint6st engedni,
valamint a szolgdltatiisi tevekenys6g6re, illetve egy6bk6nt gazd6lkodris6ra vonatkoz6
minden rendelkez6sre 6116 vagy dsszeni erofeszitdssel kinyerhet6 adatot ds informrici6t
megadni.

VII.5. Szerzldb Felek meg6llapodnak abban, hogy helyszini ellen6rzdsre nem kiz6r6lag
elozetesen egyeztetett id6pontban kertilhet sor azzal, hogy a helyszfni ellenbrzes az
indokolt 6s sztiks6ges m6rt6ket meghalad6an nem zavarhatja a tev6kenys6g Kozfeladatell6t6 6ltali ell6tris6t. Az ellen6rz6s tapasztalatair6l 10 munkanapon beltil az dnkorminyzat
irasban tijdkoztatja a Krizfeladat-ell6t6t. A K<izfeladat-ell6t6 jogosult az ellen6rz6s
megilllapitisair6l I 0 munkanapon behil 6szrev6telt tenni.
VII.6. Felek tudomilsul veszik, hogy a 3601201218U bizotts6gi rendelet, 6s a 2012/21/EU
bizotts6gi hatitrozat 8. cikke drtelmdben a krizfeladatell6t6si szerzoddst 6s az elsz6mol6s
dokument6ci6jit 10 6vig kritelesek meg6rizni. A csekdly risszegti trimogat6si jogcimen
nyfjtott tiimogat6sok'r6l az Eur6pai Bizottsiig k6r6s6re 20 munkanapon beltil informrici6t
kell szolg6ltatni.
VIII. Egtib rendelkezisek

\/III.

I . SzerzSd6s

id6beli hatiiy a, m6dositiisa, megsziintetdse

VIII.2. A Szerz6dds idotartama

A

Szerzoddst a Szerzodo Felek hatirozott idotartamra , 2020.mircius 1. napj6t6l 2021.
februar 28. napjiig terjed6 hatirozott idore hozzrik l6tre. A Szerzodds elszrimol6si
kcitelezetts6g kiv6tel6vel a lej iirat napj6n megsziinik.

VIII.3. M6dosit6s
A Szerzod6s kizdrolag aSzerzbdl Felek krizcis megegyezesdvel, ir6sban m6dosithat6.
Ha jogszabilyviitozis miatt a Szerzodds valamely rendelkezds6nek vagy
rendelkez6seinek m6dosit6sa v6lik sziiksdgess6, akkor a Szerz6do Felek k<itelesek
arr6l k6sedelem n6lkiil targyalAsokat kezdeni.

VIII.4. Ha a Szerzod6s futamideje alatt olyan, a Szerzodes megkrit6sekor az adott f6l 6ltal
elSre nem l6that6, l6nyeges 6s tart6s viitozis k<ivetkezik be valamely f6l
kortilmdnyeiben, amely kortilm6ny az adott f6l jogos 6rdekeit jelentosen sdrti, akkor
az |rintett fdl kezdem6nyezdsere a Szerzodo Felek kotelesek a Szerz6d6s m6dosit6sa
vdgett a SzerziSdds 6rintett rlszet ijratirgyalni. Nem hivatkozhat a Szerzldds e
rendelkez6s6re azon f6l, amely az adott l6nyeges krinilm6nybeli villtozitst
bizonyithat6an

-

kozvetlen vagy k<izvetett m6don

IX

-

maga id6zte el.

A Szerzddis megszilntetise

IX.l.
j

Szerz6do Felek a Szerzoddst k<jzcis megegyezdssel, ir6sban bdrmely id6pontban
ogosultak megszi.intetni.

1X.2. Tekintettel annak hatdrozott idotartamiira, a SzerzSdds brirmely fel egyoldahi
kizir olag a Szerzbdesben megh atitr ozott rendkiviili esetekben sziintethet6

nyi I atkozat 6v al

meg.

!

IX. 3. 6nko

rminyzatrendkiviili felmondrisi joga

Az 0nkorminyzataSzerzodestkizirolagazali.}lbi

esetekben

jogosult aKozfeladat-

ell6t6hoz cimzett egyoldahi nyilatkozattal azonnali hat6llyal megszlintetni:

(a)
(b)
(c)
(d)

K6zfeladat-ell6t6

az

ellent6telez6st

nem a jelen

Szerz6ddsben

meghatirozott c6lra haszn6lj a fel ;
Kozfeladat-ell5t6 a Szerzodesben viillalt b6rmely l6nyeges kotelezettsdgdt
nem teljesiti, 6s e mulasztrlsSt az dnkorminyzat felsz6litris6t6l sz6mitott
30 napon beliil nem orvosolja;
K<izfeladat-ell6t6 k6relmet nyirjt be cs6d-, felszrimol6si vagy
v6gelsz6mol6si elj ar6s indit6sara <inmaga ellen; valamint
harmadik szem6ly k6relmet nyujt be a Kdzfeladat-ell6t6 ellen csod-,
felsz6molilsi vagy c6gtorl6si eljarris inditrisrira 6s a k6relemnek az illet6kes
bir6s6g helyt ad, kiv6ve, haigazolja az eljilris megsztintet6s6t.

IX.4. K<izfeladat-ell6t6 rendkiviili felmond6si joga
K<izfeladat-ell6t6 a Szerzoddst kizir6lag abban az esetben jogosult az
dnkormanyzathoz cimzett egyoldalir nyilatkozattal, azomali hat6llyal megsztintetni,
ha az Onkormanyzat a Szerzoddsben v6llalt fizetdsi kdtelezetts6g6t annak
esed6kess6gekor nem teljesiti oly m6don, hogy az a szolgilltat6si kotelezetts6g
teljesit6s6t ellehetetleniti, 6s a mulaszt6sdt az Onkorminyzat a K<izfeladat-ell5t6
felsz6lit6s6t k<ivet6 30 napon beliil nem orvosolja. Rendkivtili felmond6s eset6re is a
kompenz6ci6/t6mogatas risszege az elnyert piilyizattal lefedett t6mogat6si idoszak
id6tartamara a Kcizfeladat-ell6t6t krlrt6rit6s jogcim6n megilleti.

a.)

X.l.

X A Szerzddd felek egtiittmiikiidise
ir6sbelis6g
A Szerzoddssel osszeftiggd minden 6rtesftdst vagy m6s kOzldst iriisban, magyar
nyelven kell megtenni, 6s szem6lyes k6zbesit6ssel, t6rtivev6nyes lev6l vagy telefax
irtj an lehet a cimzetthez tov ilbbitani.
Szerzodo Felek kifejezett eltdro meg6llapod6sa hi6ny6ban a Szerzod6sben el6irt
b6rmely j6vrlhagy6s vagy megitllapod6s csak ir6sban 6rv6nyes.

X.2. Kapcsolattartils
6nkormanyzat
kapcsolattart6 cime:
Cim: 7621 P6cs, Sz6chenyi t6r l.
Kapcsolattart6 6s a teljesit6st igazolo szem6ly: dr. Szilovicsnd dr. Holl6sy Andrea
csoportvezeto
K<izfeladat-ell6t6
kapcsolattart6 cime:
Cim:7632 P6cs, Sikl6si rit 52.
Kapcsolattart6: dr. Bokor Kriroly k<izfeladat ell6trlsi vezeto
Email cime: bokor.karoly@biokom.hu

X.3. V6ltozrlsok bejelent6se
B6rmely f6l megv6ltoztathatja a kapcsolattart6k szem6ly6t a m6sik felnek ktildott
drtesitdssel. A kapcsolattartok megviitozirsa az drtesitdstol sz6mitott 5 munkanap
eltelt6vel v6lik hat6lyoss6.
10
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X.4. K6zbesit6s

A

Szerz6d6ssel osszeftiggo b6rmely 6rtesit6s vagy mils kcizlds az alilbbi idopontban
v6lik hat6lyoss6:

(a)
(b)

(c)

szem6lyes k6zbesit6s esetdn a k6zbesitds id6pontjSban (amely a kdzbesit6st
elismero 6tv6teli elismerv6nyen szerepel);
tdrtivevdnyes lev6l ritj6n t<irt6n6 tov6bbit6s eset6n a megerkezds id6pontjSban
(amikor acimzett a t6rtivevenyt al6irta); 6s
telefax ritj6n tcirt6n6 tov6bbit6s eset6n, amikor azt feladtirk, feltdve, hogy a
megszakitatlan tovribbit6st a kiildo g6p megerositi azzal, hogy ha a cimzett azt
nem olvashat6 form6ban kapja kdzhez, k<iteles a telefaxiizenet ktildoj 6t (ha az
azonosithat6) enol haladdktalanul 6rtesiteni.

Ha valamely f6l

kapcsolattartSs c6ljhb6l valamely szewezeti egys6get vagy
tisztsdgviselot jelol meg, aze f6l szilmiira ktildritt kcizlds csak a szervezeti egys6g vagy
tiszts6gviselo pontos megjeloldse eset6n hat5lyos
Az olyan drtesitdst vagy m6s kdzl6st, amely a cimzetthez a munkaido eltelt6vel vagy
nem munkanapon drkezik, rigy kell tekinteni, mintha a kcivetkez6 munkanapon
erkezett volna.

XI. Veryes rendelkez6sek

XI.l. Iratmeglrz€s:

20l2l21lErJ bizottstigi hatfuozat 8. cikke 6rtelm6ben a Feleket 10 6ves
iratmegorz6si kdtelezetts6g terheli, amelyet tudomilsul vesznek ds az

A

ir atmegor zd sr6 I

saj

6t irattrlrukban ktil on-ktilon gondo skodnak.

XI.2. Teljes koni meg6llapod6s
A Szerzod6s teljes kortien tartalmazza a Szerzodo Felek kOzott a Szerzodds tdrgya
tekintet6ben ldtrejott megrlllapod6st 6s hat6lytalanft minden a Szerzodes t6rgy6val
kapcsolatos el6zetes sz6beli vagy ir6sbeli meg6llapodilst, illetve egyoldahi
nyilatkozatot.
XI.3. R6szleges 6rv6nytelens6g
A Szerzod6s valamely rendelkez6s6nek jogszab6lyba titk6zese, 6rv6nytelenn6 vagy
kik6nyszerithetetlenn6 v6l6sa nem 6rinti a Szerzodds b6rmely egydb rendelkezds6nek
hatillyirt.
jogr6l val6 lemondas
A Szerzod6s vagy jogszabilly alapjan fenn6ll6 b6rmely jog vagy jogorvoslati lehetosdg
gyakorLis6nak elmulaszt6sa vagy kdsedelme nem min6si.il az ilyen jogr6l tdrt6no
lemond6snak, tov6bb6 b6rmely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy r6szleges
gyakorl6sa nem akad6lyozza ugyanazon vagy b6rmely m6s jog vagy jogorvoslat
jdvobeni vagy m6s m6don tort6no gyakorl6s6t.

XI.4. Jogorvoslat

6s

K.5. Vitas k6rd6sek rendez6se
Szerzodo Felek meg6llapodnak abban, hogy

a

Szerz6ddsbol eredo vagy azzal
dsszeftiggo b6rmely ndzeteltdr6st, vit6t megkis6relnek targyal6sos titon rendezni.
Amennyiben a Szerzodo Felek a Szerzodesbol ered6 vagy azzal osszeftiggo b6rmely
nezeteltercst, vit6t nem tudj6k t6rgyal6sos riton, legkdsobb a vita felmeriil6s6t koveto

ll

&

60 napon beliil rendezni, irgy bir6s6ghoz fordulnak, kik6tve - ktil6n6s hataskdri
szabrilyokt6l ftigg<ien - a P6csi Jrirrisbir6s6g, illewe 6rtdkhat6,rt6l ftigg6en a Pdcsi

T6rv6nysz6k kizrlr6lagos illet6kess6g6t.

XI.6. Ir6nyad6jog

A

Szerz6d6sre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra 6s egy6b k6zl6sekre
a hat6lyos magyar jog szabdlyai alkalmazand6k. A Szerzod6sben nem szab6lyozott
k6rd6sekben a szerz6d6s I.1. pond6ban hivatkozott jogs zabilyokat, valamint a Polgrfu"i
Tdrvdnykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny (Ptk.),360201UEU bizottxigi rendelet,
20121218U bizotts6gi hatirozat, valamint a kdzbeszerzdsek6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. tdrv6ny (Kbt.) rendelkez6seit kell alkalmazni.

A

Szerz6dds magyar nyelven ds 6 p6ld6nyban kdsziilt, melyet a Szerz6d6 felek elolvasiis,

drtelmezds, ds a szerz<id6s joghatrlsaira tdrt6nt kioktatdst k6vet5en
mindenben egyez6t - j6v6hagy6lag al6irtrlLk.

-

mint akaratukkal

Mell6klet:
l. sz. mell6klet 6ves k6zfeladat ellet6si terv
2. sz. melldklet: el6zetes kalkuldci6
3. sz. melldklet: hat6srigi szerz6ddsek
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