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1 Előzmények 

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani a Pro Régió Közép-t'-fa�·arországi 
RegionáJi Fejlesztési és Szolgáltató onprofit Kft. kezelésében álló Közép Magyarországi Operatí,· Program 
pályázat tárgyában, a 2013. 03.16.-án társadalmi Yitán megjelent Kl-.lOP 3.3.3.-13 !'-Iegújuló energiahordozó 
felhasználás c. pályázat tárgyában. 

Felek kölcsönösen rögzítik. hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Kép,·iselő testületc a 
pály.1zati fellúYást teljes körűen megisrnerte, és 472/2013. (VI.20.) számú kép,·iselő te tületi haLározatá,·al a 
pályázaton ,·aló rész,·ételt jó,·áhagyta az Aprótalpak Bölcsőde, 1141 Budapest, Jerney utca 32., hrsz: 
39692/20 esetében az ott rögzített módon, és feltételekkeL A kép,-iselő testület felhatalmazla a polgátmestert, 
hog�· a pál�·ázati dokumentáció előkészítéséhez szük éges intézkedéseket megtegyc. 

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a legbízott feladatai a társadalmi ,·itán megjelent pál�·ázatai kiír� alapján 
kerülnek meghatározásra. Felek már most kijelentik, hogy amennyiben a tén�·legesen kilit pályázat tiikrébcn, a 
jelen szerződé nek a konkrét pályázati felhh-ás alapján történő módosítása ,·álik szüksége sé, úgy azt 
haladéktalanul megteszik Abban az esetben ha az új kiírások nem teszik lehetŐYé I\fegbízó pályázatának 
beadását, Megbízott felé semmilyen anyagi követelés el nem élhet. 

2 A Szerződés Tárgya 

2.1. Felek kölc önösen rögzítik, hogy legbízó pálrázatot kí,·án beadni a Pro Régió kezelésében álló I IOP 
3.3.3.-13 pályázat t.o-l.rgyában. 

2.2. Jelen szcrződés aláírásánl I\Iegbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a 2.1. pontban hivatkozott 
pályázat kapcsán a szalanai előkészítő/szervező azzal összefüggő adm.itúsztratí,·, feladatok ellátását. 

-� 
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3.1. A -l-. pontban leírt feladatokat a Megbízott a legjobb tudása és l\fegbízó igénye szerint kötele teljesíteni. 
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködni 
kötele ek. 

3.2. A felek közötti tájékoztatás, adatszolgáltatás vagy intézkedés m.inden esetben írásban történik (e-mail, 
fax, levél), konzultáció megtartásáról núnden esetben jegyzőkönp·et kell feh·enni. A szerződés teljesítése 
során egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy nlamely joghatá t ki,·áltó cseleb·őség ngy mulasztás szóbeli 
információ alapján történt meg. 

4 A:z egyes részfeladatok körében Megbízott feladatai 

4.1. részfeladat - Felmérés, tervezés, engedélyeztetés: 

.Adatbeszerzés adminisztrath· feladatok ellátása az épületenergetikai auclithoz kapcsolódóan. (A 
l\fegbízóra, valamint a beruházásra ,-onatkozó adatok, információk mellékletek beszerzése, 
feldolgozása. Folyamatos kapcsolattartás a l\IegbízóYal). 

Helyszíni bejárások, épületek műszaki és energetikai állapotának felmérése. 
Felmérési tetTek elkészítése az épületenergetika audit, és tanúsításhoz, szükség szerint. 
Engedélyek Q1atósági és hálózatcsatlakozási) megszerzése 

Energiaigények meghatározá a 
Pályázathoz szükséges energetikai számítások elkészítése 

4.2. részfeladat- Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 

- Pályázati felhh-ás szerinti Ie�·alósítlutósági Tanuhnány elkészítése a szükséges mellékletekkel 
együtt 

- V ál to za telemzések elkészítése 

- Épületenergetikai melléklet kitöltése 

5 Megbízott Kötelezettségei 

5.1. legbízott zemélyesen köteles eljárni; igénybe Yeheti azonban más személy közretmiködé ét is, antihez 
1\Iegbízó jelen szerződés aláírásá,·a1 hozzájárul. A Megbízott az igénybe vett személyért úgr felel, mintl1a 
a rábízott ügyet maga látta ,-oLu el. 

5.2. Ha a Megbízó célszerűtlen ,·agy szakszerűtlen utasítá t ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha 
a l\Iegbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. 

5.3. r\ legbízott kötele a .Megbízót tevékenységéről és az ügy állá áról kh·ánságára, zük ég esetén anélkül is 
tájékoztatni, különösen, ha a feLnerült új körüLnények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 

5.4. A l\Iegbízott a l\Iegbízó utasításától c ak akkor térhet el, ha ezt a l\Iegbízó érdeke feltétlenül megkönteli, 
és a l\Iegbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a l\Iegbízót haladéktalanul értesíteni kell. 

5.5. A 1\Iegbízott köteles a l\Iegbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni. 

5.6. 1\Iegbízott köteles a feladat végrehajtásával kapcsolatosan tudomására jutott információkat bizam1asan 
kezemi. \ feladatok Yégrehajtásá,·al, műszaki tartalmá,-al kapcsolatban információt harmaclik fél ngy 
személy részére a l\Iegbízó engedélye néllrül nem adhat ki.

5.7. l\Iegbízott feladatait a l\fegbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszerűen kell, hogy ellássa. 
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6.1. l\linden eh-árást közölni, és teljes infom1ációt nyújtani l\legbízottnak a feladatokra ,-onatkozó 
köYeteL11én y ekről. 

6.2. A benyújtandó pályázat előkészítéséhez szükséges l\legbízói hatáskörbe tartozó dokumentumot, iratot, 
információt a Megbízott kérésétól számított 3 napon belül átadja legbízottnak 

6.3. A Közreműködő Szervezet által küldött észrevétel, hiánypótlás, bárminemű a pályázat tárgyát érintő 
megkeresés továbbítása a legbízott felé 1 napon belül. 

6.4. Segítséget npíjtani l\legbízott részére azzal, hogy rendelkezésére bocsát minden, a feladatokra 
\'OnatkozÓ munlcijához szükséges információt, beleért\·e az elŐzménYeket is és nunden más, a 
feladatokkal kapcsolatos adatot. 

6.5. Haladéktalanul értesítetu l\legbízottat, ha megfigyel ngy bármely mas módon tudomá ára jut olyan 
fejlemény amely Megbízott szolgáltatásainak körét ngy időbeni ütemezését befolyásolja. 

6.6. l\legbízott által elóterjesztett dokumentációk jó,·áhagyása, előzetes egyeztetés után. 

6. . A projekt me�·aló írásához szükséges pénzügyi forrás biztosítása. 

6.8. leghoztu mi.nden olyan döntést, anu az előkészítési fázi ban a Megbízá teljesítéséhez szükséges. 

6.9. Jelen szerződés keretében végzett és igazolt szolgáltatások ellenértékét megfizetni l\legbízott számára a 
jelen szerzódés 9. fejezetében rögzítettek szerint . 

6.1 O. Beszerezni minden hatósági engedélyt, a nu a projekt megvalósításához szükséges. 

6.11. legbízó a l\legbízott részére köteles az alábbi dokumentumokat eredeti, ,-agy Iureles másolati 
példányban átadtU. (aláírási címpéldány, 30 napnál nem régebbi cégkivonat és tulajdoni lap(ok), alapító 
okirat. 

6.1:2. i\legbízott jelen Szerzódés teljesítését követően jogosulttá ,-álik az általa elvégzett feladatok 
referenciaként nló feltüntetésére az alábbi adatok Yonatkozásában: 

• Megbízó ne,·e, címe;

• legbízás tárgya;

• Az ellenszolgáltatás összege;

• A kapc alattartó neve és elérhetősége;

amelyhez legbízó hozzájárulását adja. 
Megbízott kérésére Megbízó a kérés megérkezését kö,·etó 5 munkanapon belül köteles 
referencianyilatkozat kiállítására jelen Szerződésben foglaltak teljesítésétől szánutott 5 éves időtartan1ig 

6.13. l\legbízó a szerzódés aláírását kö,·etó 3 munkanapon belül a Megbízott részére átadja a közüzemi 
számlák 1 fogyasztási éne visszamenően, vagy a közüzenu szaigáitató Ilivatalos összegzője, kimutatása 
az eLnúlt l éne vonatkozóan, valanunt az épületek tulajdonjogát bemutató dokw11entumokat. 
(pl. meglé,-ő tulajdonlap, alapító okirat, nyilatkozat, önkormányzati határozat, stb.). 

7 Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

Megbízó részéről: 



név : Papp-  émeth Lilla 
beosztás: pályázati referens 
cím: 1145 Budapest, Pétet·v árad u. 
2.  

Megbízott részéről: 
név : Tóth Attila 
beosztás: ügyyezerő 
cún: 1116 Budapest, Fehérv ári út 168-178. fsz. 40. 

8 Szolgáltatások Időtartama 
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8.1. A legbízatti szolgáltatások teljesítésének időtartama a Felmérés, tetTezés, engedélyeztetés; r--IT 

tekintetében a szerződé aláírásá,·al kezdődik és a pályázat befogadásáról szóló nyilatkozat kézhez,·ételéig 
tart. r-.Iegbízott garanciát Yállal arra Yonatkozóan, hogy a pályázat előkészítése feladatrészt a benyújtási 
határidő lejárta előtt, kellő időben átadja a legbízó részére digitálisan és nyomtatott formában. 

8.2. Egyik Fél sem Yonja felelősségre a másik Felet olyan károkért ngy késedelmekért a telje íté ben, 
melyeket ,-is major, sztrájk, baleset Yagy más, a másik Fél, vagy alkalmazottai és képviselői által nem 
befol�·ásoll1ató esemény okoz. 

8.3. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy amennyiben a pályázat beadási határidejét, a kiíró előrébb hozza, ,-agy 
bármi!�·en okból kifolyólag (pl: forráshiány) a pályázatot bezárja ngy egyéb a },legbízottól független 
okból kifolyólag a pályázat beaelás akaclályba ütközik, úgy r-.Iegbízottat semmilyen felelősség nem terheli. 

9 Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

r-.Iegbízó által r-.Iegbízott részére a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott te,·ékenységek 
ekégzéséért legbízó megbízási clijat (a tO\·ábbiakban: "Díj") fizet. 

Jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke 937.768,
+ ÁFA, azaz kilencszázharminchétezer-hétszázhatvannyolc forint plusz általános forgalmi adó. 
r-.Iegbízott az alábbi ütemezéssei és ö szegben jogosult a díjra: 

1. részszámla:
50.000,- Ft + ÁFA, azaz ötnnezer forint plusz általános forgalmi adó, a dokumentum tetTezetének 
átadását követően; 

.r\z első részteljesítés időpontjának az "Felmérés, Tetvezés, Engedélyeztetés" tekintetében Felek az 
elkészült dokumentáció a Pályázat pályázati útmutatójában meghatározott példányban nyomtatott, 
,-alam.int elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását tekintik, amelyet Felek .Átadá -
.Án·ételi jegyzőkönyn-el igazolnak. 

2. résszámla:
512.661 - Ft + .ÁFA, azaz ötszáztizenkétezer-hatszázhat\'anegy forint plusz általános forgali11Í adó, a 
Yégleges dokumentt.m1 átadását kö,·etően; 

A második. résszámla időpontjának az "Felinérés, Tet·vezés, Engedélyeztetés" tekintetében Felek a 
részteljesíté keretében elkészült és a végteljesiré határidejéig pályázati hiánypótlás, tisztázó kérdés, 
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támogatási feltétel miatt átdolgozott dokumentáció a Pályázat pályázati útmutatójában meghatározott 
példányban nyomtatott, valamint elektroniJ..-us formában (PDF fájl formátum) történő átadását tekintik, 
amelyet Felek Átadás -Átvételi jegyzőkönyvvel igazolnak. 

Végszámla: 
375.107,- Ft + ÁFA, azaz háromszázhetvenötezer-egyszázhét forint plusz általános forgalmi adó, a 
végleges dokumentum átadását követően; 

A végteljesítés időpontjának a "Megvalósíthatósági Tanulmány" Felek a részteljesítés keretében elkészült 
és a ,égteljesítés határidejéig pályázati hiánypótlás, tisztázó kérdés, támogatási feltétel miatt átdolgozott 
doh.-umentáció a Pályázat pályázati útmutatójában meghatározott példányban nyomtatott, valamint 
elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását tekintik, amelyet Felek Átadás - Átvételi 
jegyzőkönyvvel igazolnak. 

9.1. A 6.10 pontban leírt eseteken túl, hatósági engedélyek beszerzése sorru1 felmerülő illetékek, egyéb 
hatósági díjakat Megbízott, azok felmerülésekor megfizeti, azzal, hogy Megbízó köteles a Megbízott által 
kifizetett ilyen jellegű költségeket a számla benyújtásától számított 30 banki napon belül Megbízott 
részére megfizetni. 

9.2. Megbízott köteles teljesítési jelentést készíteni az általa nyújtott szolgáltatás elvégzéséről, a fegbízó által 
előírt teljesítési jelentés mintát alkalmazva. A teljesítési jelentésnek tartalmaznia kell a Yalósággal egyező 
módon, utólag ellenőrizhető formában a feladat ellátására fordított időt (órára kerekítve) és a teljesített 
feladat részletes leírását. 

9.3. Megbízó a teljesítést elfogadja, ha a teljesítési jelentés alapján igazoll1atÓ a Megbízott szerződés szerinti 
teljesítése. 

9.4. Megbízó részéről teljesítési igazolására jogosult személy: a polgárme ter. 

9.5. A megbízási díj Icifizetésére a teljesítési jelentés jóváhagyását követően kiállított számla alapján kerül sor. 

9.6. Ha a teljesítési jelentés hiányos, Megbízott köteles a hiányzó adatokar pótolni és a helyesen kitöltött 
teljesítési jelentést átadni Megbízó részére. Amennyiben a teljesítési jelentés nem valós adatokat 
tartalmaz, akkor Megbízó megbízási díjat nem fizet fegbízott felé. 

9.7. Megbízott számláit legbízó felé 2 példányban nyújtja be, amely számla ki kell, hogy elégítse a hatályos 
magyar pénzüroi rendelkezések formai és tartalmi követelményeit. 

9.8. Megbízó a számlák ellenértékét köteles 30 banki napo fizetési határidőn! banki átutalással megfizetni. 

9.9. Késedelmes fizetés esetén Megbízó kötele a Ptk. 301. �.-ban rögzített késedelmi kamatot megfizetni. 

10 A szerződés megszűnése 

10.1. Jelen szerződés bármelyik fél jogosult a másik félliez címzett ero,oldalú nyilatkozatával 60 napos 
felmondási idővel megszüntetni. 

10.2. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél írá beli nyilatkozatával jelen szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, feltéve ha a szerződésszegésről történő tudomásszerzést követően határidő 
tűzésével a másik felet a szerződésszerű állapot helrreállítására felszólította és a határidő eredménytelenül 
telt el. 
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10.3. J\Iegbízott jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal feh11ondani amennyiben az Előzmények harmadik 
bekezdésében rögzítettek szerinti szerződésmódosítási körülmény bekövetkezik és a szerződésmódosítás 
az arra okot adó körülmény bekö,-etkeztétől számított 30 napon belül nem jön létre. 

10.--1-. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármilyen okból megszűnik, úgy a 
megszűnést köntően 30. napon belül egymással teljes körűen elszámolnak 

10.5. Amerrnyiben a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnik meg úgy fele� megállapodása alapján a
J\ legbízott által ráfordított munkaórák számának alapuh·ételénl 20 OOO Ft.+ AFA/ óra díjjal számolnak 
el. Az így kiszámiázott összeg kif12etésére a 9. fejezet Yonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

10.6. r\mennyiben a szerződés megszűnésére azért kerül sor, mert forráshiány miatt a pályázat negatÍ\' 
elbírálásban részesül, úgy Felek a 10. fejezet 4. és 5. pontban rögzíttek szerint számoL1ak el egymással, 
azzal, hogy az elszámoll1ató órák számát felek kölcsönösen tíz órában maximalizálják. \mennyiben a 
negatí,- elbírálás formai okok nem teljesítése nuatt köntkezik be ,·agy a pályázat a tartalini elbírálás során 
a támogathatósághoz előírt nunimum pontszámot nem éri, úgy a Megbízott senuTiilyen összegre nem 
tarthat igényt. 

11 Egyéb rendelkezések 

l l. l .  .A  felek kötelezettséget Yállalnak arra, hogy jelen szerződéses jog'·iszony alapján ,-állalt kötelezettségeiket 
egymással együttműköd,·e legjobb zakmai tudásuknak megfelelően teljesítik, jogaikat jóhiszeműen, a 
másik szerződő fél érdekeit szem előtt tartva gyakorolják. r\ J\Iegbízó a szerződés teljesítése érdekében 
köteles együttműködru a Iegbízottal, így köteles nunden szükséges információt a J\Iegbízott 
rendelkezésére bocsátani. 

11.2. A Megbízott köteles a J\Iegbízót haladéktalanul értesíteru nunden olyan körühnénp-ől, amely az érintett 
projektek eredményességét ngy kellő időre történő teljesítését Yeszélyeztetik, vagy gátolják, így 
különösen, ha ellene végelszámolási, felszámolási, ngy csődeljárás indult. A Megbízó köteles a 
Megbízottat nunden a jelen szerződés teljesítése szempontjából releYáns, és a J\Iegbízott működését 
érintő körülmény változásáról értesíteni. 

11.3. J elen szerződés módosítására csak írásbeli formában és közös megegyezéssel kerüll1et sor. 

11.4. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében ellátott te,·ékeny égből származó nunden tény, adat, 
információ, valamint a jelen megbízási jog'·iszonyból származó, a Megbízott eljárása során keletkező 
tény, adat, információ üzleti titoknak IninősüL Az üzleti titoknak nunásített információt harmadik 
személy·ekkel kizárólag a másik szerződő fél beleegyezéséYel jogosult közöLU bármely zerzódő fél. r\

titoktartási kötelezettség jelen szerződés hatálya alatt, illet\·e bármely jogeimen történő megszűnése 
esetén, az azt kö,·ető határozatlan ideig terheli szerződő feleket. A titoktartás nem terjed ki azon 
információkra melyek jogszabályi előírás alapján közérdekű adatnak minősülnek. 

11.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
TötTénykönyvről szóló 1959. éYi IV. tÖtTény - Ptk. - megfelelő rendelkezéseit, nlatnint Megbízó és 
J\Iegbízott tevékenységére Yonatkozó szakági előírásokat kell alkahnazni. 

11.6. Ez a szerződés kép,·iseli a teljes integrált megegyezést Megbízó és J\Iegbízott között, egyben hatályon 
kh-ül helyez minden megelőző tárgyalást, érteLnezést vagy megállapodást, legyen az írásos vagy szóbeli. 

11.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által készített szakmai dohunentumok (Energetikai 
szárnitások, BJ\-ffi. számítás), építész és egyéb tervek a 1\-Iegbízott szellenu termékei, így azok szerzői jogi 
védelem alatt állnak. 1\-Iegbízott a fell1asználás körében a projekt megvalósításának lezárásáig csak ahhoz 
járul hozzá, hogy az ál!1-lla elkészített fentiek szerinti szerzői jogi oltalom alatt álló műveket, Megbízó a 
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jelen szerződés zerinti pályázati eljárá ban benyújtsa. �Iegbízott valamennyi szerzői jogból fakadó 
vagyoni jogát a projekt megvalósításának lezárásáig fenntartja. Felek rögzítik, hogy Megbízó a fentebb 
hivatkozott szerzői jogi ,-édelem alatt álló művekhez kapcsolódó átruházható szerzői jogokat a jelen 
szerződésben rögzített díjjak maradéktalan megfizetése esetén a projekt me�'alósításának lezárásának 
napján szerzi meg addig csupán másolási és publikálási joga nn. A fent körülírt szerzői jogba ütköző 
jogellenes felhasználásból eredő valamennyi kárt a károkozó köteles megtéríteni. 

Z0�3 Júl Z l. 
Budapest, 2013 . . . . . . .................. . 

ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPV: DR. PAPCSÁK FERENC POLGÁRMESTER KÉPV: TóTH ATTILA 



Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cg.Ol-09-969566/18 

VÉGZÉS 

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg. O 1-09-969566 cégjegyzékszámon bejegyzett 
Energia Program Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 
Budapest, Budaörsi út 165. l .  em. 1 .; adószáma: 12 46533 4-2- 43 )cégügyében a bíróság 
megállapítja, hogy a cég kérelme alapján az alábbi változások 2013. 07. 17. napján 

automatikusan bejegyződtek (Ctv. 47.§ (2) bek.) 

5. A cég székhelye 

51 4. 1112 Budapest, Budaörsi út 165. l .  em. l. 

A változás (törlés) időpontja: 2013/07 /O l 

Törlés kelte: 2013/07/17 

515. 1116 Budapest. Fehérvári út 168-178. fszt. 40. 

A l'á!tozás időpontja: 2013107101 

Bejegyzés kelte: 2013107117 

8. A létesítő okirat kelte 

8/7. 2013 .június l l . 

Bejegyzés kelte: 2013107117 

45. A cég elektronikus elérhetősége

45/1 . A cég e- mail panelprogram ú gmail.com
címe:

A változás (törlés) időpontja: 2013/06/11

Törlés kelte: 2013107117 

45/2 . A cég e- mail info ú energiaprogramkft.hu
címe:

A változás időponlja: 2013/ 06/11

Bejegyzés kelte: 2013107117 

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés 
vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, 
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz- a rendelkezés őt érintő részére 

onatkozóan- pert indíthat a cég ellen a égzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye 
szerint illetékes megyei bíróság előtt. 

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított 
harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssei jár. 

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a 
tevékenység megkezdésével egyidejűleg- választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég 
honlapján köteles közzétenni. 



A cég 15.000 ,- Ft. illetéket és 3 .000 ,- Ft. közzétételi költségtérítést befizetett. 

A fenti adat( ok) bejegyzése a változásbejegyzési kérelem alapján történt. 

Budapest,20 13 . július 17 . 

A kiadmány hiteléül: 

dr. Kolozs Dániel 

szerkesztö 

Dr. Ribárszki Erzsébet Éva s.k. 

bíró 

Cégjegyzékben rögzítve: 2013. 07. 17. 




