
MEGBÍZÁS! SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15514004-2-42 
Bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000 
Cégjegyzékszám l Törzsszám: 51406000 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc 
mint megbízó (továbbiakban Megbízó) 

másrészről 

Név: Éter-l. Mérnöki és Tanácsadó Kft. 
Székhely: 1215 Budapest, Ady E. út 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-706114 
Képviselő: Gyulai Miklós Norbert 
mint megbízott (továbbiakban Megbízott), 

Szerzödésszám: 225524/ /2012 

mint felek (továbbiakban, mint Felek) között az alábbi feltételek szerint. 

l. ASZERZÖDÉS TÁRGYA

Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja, hogy - a KEOP-5.5.0 Épületenergetikai 
fejlesztések című pályázat négy konstrukciójára benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó 
projekt előkészítési tevékenységhez kapcsolódóan-Megbízó tulajdonát képező l kezelésében 
lévő alábbi táblázatban foglalt épületeket energetikai szempontból felméri. Ennek keretében: 

>- helyszíni bejárást végez az alábbi épületek vonatkozásában, 
>- energetikai számításokhoz szükséges felmérési rajzot készít, amennyiben Megbízott 

részére Megbízó tervdokumentációt nem tud rendelkezésre bocsátani, 
>- fotódokumentációt készít (min. 10 db fotó) 
>- épülethatároló szerkezet rétegrendjét meghatározza, 
>- rétegrendeket, nyílászárók hőátbocsátási tényezőjét meghatározása, 
>- épületgépészeti rendszert felméri, 
>- hőleadókat és lámpatesteket felméri, 
>- terv rendelkezésére állása esetén a tervet és a tényleges állapotot összeveti, esetleges 

eltéréseket feltárja, 
>- a felmérési adatokból épületenergetikai számítást készít meglévő állapotra, 
>- épületenergetikai audit készítése során auditort alkalmaz a 17612008. (VI.30.) 

Kormányrendelet 9 § (l) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelően 
>- felmérési adatokból Épületenergetikai Auditot készít a 712006. (V.24.) TNM rendelet 

és a 17612008. (VI. 30.) Kormányrendelet meghatározásai alapján 



Szerződésszám: 225 524/ /2012 

Sorszám Ingatlan megnevezése Ingatlan címe 
l. Hermann Ottó Altalános Iskola Egressy út 69. 
2. Hunyadi János Altalános Iskola WassAlbert tér 12. 
3. Dr. Mező Ferenc Altalános Iskola Ond vezér park 5. 
4. Csibe Bölcsőde Utász u. 23. 
5. Kincskereső Ovada Nagy Lajos király útja 92. 
6. Herminka Ovada Erzsébet királyné útja 17 /a. 
7. Örökzöld Ovada Ungvár utca 24/a. 
8. Móra Ferenc Altalános Iskola Ujváros park 2. 

2. MEGBÍZÁS! DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Hrsz. 
31896 
31905/13 
39221/36 
32421/3 
31900/9 
21616 
29973/307 
39470/74 

2.1. Jelen szerződés l. pontjában foglalt tevékenységek elvégzése és teljesítése esetén 
Megbízó 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz kettőmillió forint + Áfa megbízási díjat fizet 
Megbízottnak. 

2.2. A megbízási díj tartalmazza a Megbízottnak a szerződésben foglaltak teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi felmerülő költségét, az semmilyen jogcímen nem emelhető. 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. A számlát a fejlécben található címre kell kiállítani és megküldeni postai úton vagy 
személyesen a Megbízó részére. A postai úton benyújtott számla borítékján fel kell 
tüntetni a Megbízó által jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt kapcsolattartó 
személy nevét is. 

3.2. Megbízó jelen szerződés l. pontjában megjelölt feladatok elvégzéséről teljesítési 
igazolást állít ki Megbízó részére, amennyiben a teljesítés hiánymentes és az elvárt 
feltételeknek megfelel. A teljesítési igazolást Megbízó részéről jelen szerződés 4.2. 
pontjában megjelölt személy írja alá. 

3.3. A Megbízott szabályszerűen benyújtott számláját Megbízó átutalással, 30 napon 
belül teljesíti a jelen szerződés fejlécében írt számlaszámáról a szintén a jelen 
szerződés fejlécében lévő bankszámlaszámra. 

3.4. Megbízó a jogosan kiállított számlát - amennyiben az nem felel meg a 
jogszabályoknak, illetve a szerződésben meghatározott feltételeknek - a benyújtását 
követő 15 napon belül írásban kifogásolhatja. 

3.5. Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi 
kamatot jogosult felszámítani. 
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Szerződésszám: 225524/ /2012 

4. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTART ÁS

4.1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a megbízás megvalósítására irányuló 
együttműködésre és arra, hogy a megvalósulást akadályozó tényezőkről egymást 
megfelelő határidőben jogkövetkezmények terhével kölcsönösen írásban 
tájékoztatják. 

Kapcsolattartók 

Megbízó részéről: 
Név: Németh Lilla 
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 

Megbízott részéről: 
Név: Kovács Gábor 

k.gabor@tamogatars.hu 

4.2. Megbízó teljesítési igazolás aláírására jogosult képviselője a polgármester. 

4.3. A jelen szerződés módosítása csak a Felek írásbeli megállapadásba foglalt 
szerződésmódosítással lehetséges. A szerződésmódosítás - hacsak a Felek a 
módosításban kifejezetten eltérően nem állapodnak meg - a Felek kölcsönös 
aláírásával lép hatályba. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó írásbeli 
dokumentumot hatályba lépése után a Szerződéshez, annak elválaszthatatlan 
részeként csatolják. 

4.4. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell 
erősíteni. A Felek a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhatnak, ha azt utólag 
írásba foglalták 

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Megbízó jogai és kötelezettségei 

5.1.1. Megbízó köteles folyamatosan a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, 
iratokat, dokumentumokat, információkat stb. késedelem nélkül, a felkészüléshez 
elegendő időn belül, a Felek megállapodása szerint Megbízott rendelkezésére 
bocsátani a szükséges példányszámban, olyan formában, ahogy az rendelkezésre áll 
(nyomtatott, elektronikus). 
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Szerződésszám: 225 524/ /2012 

5.1.2. Megbízó felel az általa közölt adatok helytállóságáéli, valódiságáért 

5.1.3. Megbízó köteles a Megbízottat haladéktalanul írásban tájékoztatni minden, a jelen 
szerzödés tekintetében lényeges változásról, döntésrőL 

5.1.4. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás sikeres teljesítése érdekében
késedelem nélkül - meghozza a szükséges döntéseket. Megbízottat a döntés 
elhúzódása miatti késedelemből semminemű felelősség nem terheli. 

5.2 Megbízott jogai és kötelezettségei 

5.2.1. Megbízott vállalja, hogy jelen szerzödésben foglalt feltételekkel, szakértelmével 
teljesíti a megbízást. 

5.2.2. A szerzödés l. pontjában meghatározott feladatok teljesítésének határideje 

2013. január 13. 
Megbízott teljesítési késedelme nem haladhatja meg a 8 napot. Megbízott 
előteljesítésre jogosult. 

5.2.3. A megbízás teljesítésének helye: Megbízó székhelye, amely azt jelenti, hogy az 
iratokat ezen a helyen köteles a Megbízott képviselője átvenni, itt tartják meg a 
Felek az egyeztetéseket és ezen a helyen adja át a Megbízott a Megbízó részére a 
pályázatot 

5.2.4. Megbízó vállalja, hogy a helyszíni felméréssei egyidejűleg Megbízott 
rendelkezésére bocsátja elektronikusan vagy papír formátumban is a felmé1i 
épületek tervrajzait és az épületek gáz- és villamos-energia fogyasztási adatait 
alátámasztó szolgáltatói számlák másolatait az elmúlt 3 évre visszamenően. 

5.2.5. Megbízott felelösséget nem vállal, amennyiben a Megbízó a Megbízott által 
kidolgozott j avaslatoktól eltérő döntést hoz. 

5.2.6. Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint 
felel. Megbízott felelőssége az általa adott és dokumentált tanácsok, valamint az 
általa kiállított dokumentumok tartalmára terjed ki. 

5.2.7. A Megbízott elsősorban személyesen köteles eljárni, de teljesítési segéd 
igénybevételére jogosult. A Megbízott a jogosan igénybe vett teljesítési segédért úgy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna. Teljesítési segéd jogosulatlan 
igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan káréti is, amely e nélkül nem 
következett volna be. 
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6. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6.1. Mindkét fél jogosult - a Felek által egyeztetett formában és tartalommal - egymás 
érdekeit nem sértő módon, a kölcsönös hivatkozás betartásával az együttműködés 
során elért eredményeket publikálni, illetve referenciaként megjelölni. Megbízó 
vállalja, hogy Megbízott kérésére referenciaigazolást bocsát ki. 

6.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés eredményeként létrejött dokumentumok és 
javaslatok a megbízási díj megfizetését követően Megbízó tulajdonát képezik. Ez azt 
jelenti, hogy a Megbízó jogosult a fenti dokumentumokat és iratokat újból 
felhasználni, harmadik személynek átdolgozásra vagy bármely más céllal átadni. 

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, 
gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben 
szabályozott késedelmi kamat, kötbér és kártérítési igényérvényesítés, valamint az 
elállás és felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindként fél részéről. 

7 .2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

Megbízott részéről: 
• Teljesítési késedelme a 8 napot meghaladja,

Megbízó részéről: 
• Számla ellenértékének fizetési késedelme a 30 napot meghaladja,

Felek a fenti joguk gyakorlása előtt- amennyiben ez tőlük elvárható- kötelesek a 
másik felet a szerződésszerű teljesítésre írásban felszólítani. 

8. VIS MAIOR

8.1. Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem, vagy részbeni 
nem teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés olyan előre nem 
látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett be, 
amely vis maiornak minősül (háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, 
szállítási embargó). 

8.2. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, 
illetőleg megszűnéséről haladéktalanul telefaxon és azt követően ajánlott levélben 
értesíteni. 

8.3. A vis maiorral érintett fél szerződő félhez intézett bejelentésben - amennyiben erre 
reális lehetőség van - köteles bejelenteni azt is, mikorra várható a szerződés 
teljesítését akadályozó vis maior megszűnése. Még ilyen körülmények között is a 
rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával törekedni kell a 
szerződésben foglaltak mielőbbi, előírás szerinti teljesítésére. 
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Szerződésszám: 225524/ /2012 

8.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtatiamával meghosszabbodnak 
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megbízónak jogában 
áll a szerződéstől elállni hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, hogy a 
Megbízotthoz erről értesítést küld. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető 
ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat érvénytelen. 

9.2. Felek képviselői jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy képviseleti, aláírási 
joggal rendelkeznek a jelen szerződésben szerződő felek képviselőiként, a jogosultak 
a Felek nevében kötelezettséget vállalni és jelen szerződést aláírni. 

9.3. Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek rögzítése és aláírása során nem 
hallgattak el egymás elől olyan tényt vagy körülményt, amely a szerződés 
jogszerűségét érintené. 

9.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság 
rendelkezése, vagy jogszabályváltozás miatt érvénytelennek bizonyulna, úgy ez a 
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Felek az érvénytelenség 
miatt kiesett rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes 
rendelkezéssei pótolják. 

9.5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 328. § alapján a 
Megbízott jogosult a megbízási díj követelését szerződéssel másra átruházni 
(engedményezés). Az engedményezésről a Megbízót értesíteni kell; a Megbízó az 
értesítésig a Megbízottnak jogosult és köteles teljesíteni. Ha a Megbízott az 
engedményezés tényéről a Megbízót írásban értesítette, a Megbízó. az értesítés után 
csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet; a Megbízottól származó értesítés 
esetén a Megbízó követelheti az engedményezés megtörténtének igazolását. Ennek 
hiányában csak a saját veszélyére teljesíthet a Megbízó annak, aki engedményesként 
fellépett. A Ptk. 329. § alapján a Megbízó az engedményessel szemben 
érvényesítheti azokat a kifogásokat és beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket is, 
amelyek a Megbízottal szemben az értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. 

9.6. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az irányadó hatályos jogszabályokat és 
előírásokat tekintik irányadónak 

9.7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban 
közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát lehetőleg békés úton közvetlen 
tárgyalás alapj án rendeznek. 

9.8. Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, 
amelyből 3 példány a Megbízót, l példány a Megbízottat illeti meg. 

9.9. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 
kifejezéseként - a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megétiése után -, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
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Szerződésszám: 225524/ /2012 

Jelen szerződés a Szerződés kölcsönös aláírásának napján lép hatályba, és a Felek 
szerződésszerű teljesítéséig tart. 

Budapest, 2012. december 

�-\ 

ÉTER-1. KFT. 
1215 B�apest, Ady E. út 57. Adószam: 12842721J.,2-43 

Megbízott részéről: 

Gyulai Miklós Norbert 
ügyvezető 
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konstrukció vonatkozásában, energetikai felmérés elkészítése tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2012. december 17-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projektre vetített költség: nettó 222 932 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 283 124 Ft 

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Hunyadi János Általános 
Iskolában 

Pályázati konstrukció: KEOP-5.5.0/A/12 
Megvalósítási helyszín: 1148 Budapest, Wass Albert tér 12. HRSZ: 31905/13 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, energetikai felmérés elkészítése tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2012. december 17-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projektre vetített költség: nettó 211 117 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 268 119 Ft 

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Csibe Bölcsődében, a 
Herminka Óvodában, a Kincskereső Óvodában és az Örökzöld 
Óvodában 

Pályázati konstrukció: KEOP-5.5.0/N12 
Megvalósítási helyszín: Csibe Bölcsőde, 1143 Budapest, Utász utca 23. HRSZ: 32421/3 

Herminka Óvoda, 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17/a., 
hrsz.:31616 
Kincskereső Óvoda, 1145 Budapest, Nagy Lajos király útja 92., 
hrsz.:31900/9 
Örökzöld Óvoda, 1142 Budapest, Ungvár utca 24/a., hrsz.: 
29973/307 

Kelt: Budapest, 201 -június__24. 
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KIEGÉSZITŐ NYILATKOZAT 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, energetikai felmérés elkészítése tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2012. december 17-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projekfre vetített költség: nettó 725 115 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 920 896 Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Dr. Mező Ferenc 
Általános Iskolában 
KEOP-5.5.0/A/12 
1144 Budapest, Újváros park 2. HRSZ: 39470/307 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 
iTiR-1. KFT. 

1Niu..,eet, AdJ E. ét J7.
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KIEGÉSZITŐ NYILATKOZAT 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, energetikai felmérés elkészítése tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2012. december 17-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projekfre vetített költség: nettó 220 183 Ft + ÁFA, azaz bruttó 279 633 Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Herman Ottó Általános 
Iskolában 
KEOP-5.5.0/N12 
1149 Budapest, Egressy út 69. HRSZ: 31 896 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 
iTiR-1. KFT.

1hil h�set, ktt f. M 17. 
Adóuám: 12842726-2-43 
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KIEGÉSZITÖ NYILATKOZAT 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, energetikai felmérés elkészítése tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2012. december 17-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projektre vetített költség: nettó 620.653,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 788.229,- Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Móra Ferenc Általános 
Iskolában 
KEOP-5.5.0/A/12 
1144 Budapest, Újváros park 2. HRSZ: 39470/307 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 
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