
VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS 

amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
Számlavezető Bank: OTP Rt. Budapesti Önkormányzati Fiók 
Bankszámlaszám: 11784009-15 514004 
Képviselő neve: dr. Papcsák Ferenc Polgármester 
mint Megrendelő 

és másrészről név: 
Cím: Versatus Guard Személy és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1193 Budapest, Klapka utca 37. fszt. 1/a 
Cégjegyzékszám: 01-09-897203 
Képviselő neve: Farkas Judit Mónika Ügyvezető 
mint V állalkazó 
között az alulírott napon helyen, és feltételek mellett: 

1.) A szerződés tárgya: 

Jelen szerzőrlés keretében a megrendelő megrendeli a TÁMOP- 5.6.l.c-11/1 azonosító számú 
Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés pályázat keretében a pályázathoz illeszkedő 
szakmai koncepciót, l. számú mellékletében (ajánlatkérőben) rögzítettek szerint a 
vállalkozótól az általa benyújtott ajánlat alapján. Pl vállalkozó feladata az ajánlatkérőben 
részletesen lefektetésre került. 

Pl vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben vállalt munkát a szakma szabályai szerinti első 
osztályú minőségben, a kikötött időszakban, illetve határidőre teljesíti. Pl vállalkozó 
nyilatkozza, hogy a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, és szaktudással rendelkezik. 
Vállalkozó magas színvonalon, a szakmai követelmények teljes körű betartásával köteles 
eljárni a Szerződés teljesítése, a Szerződés alapján elkészítendő termék, nyújtott szolgáltatások 
során. 

2) Részvétel a projektben

Megrendelő a szükséges rendszerességgel projektegyeztető ülést tarthat, melyre Vállalkozót 
meghívhatja. 

V állalkazó a projektegyeztető megbeszéléseken köteles részt venni és egyébként is köteles 
megfelelően közreműködni a projekt ügyvitelében. Megrendelő köteles a projektben 
résztvevők munkavégzését összehangolni a többi közreműködővel. 

rrr· l 

� �uJ�� 7I1 



3.) Szerzői jogi rendelkezések 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során Vállalkozó által létrehozott szerzői művekre 
vonatkozóan korlátlan felhasználási jogot enged Megrendelő részére. A Megrendelő a szerzői 
művet korlátlanul felhasználhatja, másolhatja, harmadik személy részére átadhatja, 
publikálhatj a. A szerzői jogi védelem alá tartozó, jelen szerződés alapján létrehozott mű jelen 
szerződéssel biztosított felhasználási jogainak díját a vállalkozói díj tartalmazza. 

A vállalkozó teljesítésének határideje: 2011. szeptember 30. 

4.) A vállalkozó díjazása 

A felek a vállalkozói díj egyszeri összegét 480 OOO+ÁFA, bruttó 600.000,-Ft, azaz bruttó 
hatszázezer forint összegben határozzák meg. 
A vállalkozói díj magában foglalja a teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és 
egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő 
általános forgalmi adóval növelhető. A megrendelő előleget nem fizet. A vállalkozó 
részszámlát nem nyújthat be. 

A vállalkozó részére díj akkor fizethető ki, ha a vállalkozó szerződészerű teljesítésének 
alátámasztása érdekében teljesítéséről összegző jelentést készít, amely tartalmazza az 
elvégezett munka, illetve szolgáltatás eredményét. A szerződésszerű teljesítés igazolására 
Kovács Balázs Alpolgármester által került sor. 

A vállalkozónak teljesítési jelentéssei alátámasztott, és leigazolt számla ellenében fizethető ki 
a vállalkozói díj, ha a szerződés teljesítése formailag, és tartalmilag megfelelő teljesítési 
jelentés alapján megalapozott. A vállalkozó részére a díj kifizetése a fenti pénzintézetnél 
vezetett bankszámlájára történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

5.) Szerződési biztosítékok: 

Ha a megrendelő a vállalkozó teljesítését kifogásolja hibás teljesítés eimen, akkor a 
vállalkozó teljesítését nem veszi át, és részére a számláját visszaküldi hibás teljesítés 
indokainak megjelölése mellett. 

A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének 
megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt 
akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja az 5 naptári napot. Az elállást 
írásban kell közölni. 

Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más- a vállalkozónak felróható- okból 
meghiúsul, a vállalkozó 20% százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi 
kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 

6.) Hibás teljesítés 

Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén jogosult elállni a Szerződéstől vagy 
az adott részteljesítéstőL 
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Ha a pályázat Közreműködő Szervezete igényt (így különösen támogatás visszafizetési 
igényt, kötbért) érvényesít Megrendelővel szemben késedelem vagy hibás teljesítés miatt, és a 
késedelem vagy hibás teljesítés részben vagy egészben Vállalkozó közreműködésére 
vezethető vissza, akkor Megrendelő jogosult Vállalkozóra beszámítással, vagy megtérítési 
igénnyel továbbhárítani a kérdéses költséget vagy annak megfelelő részét. V állalkazó e 
felelőssége nem haladhatja meg Vállalkozó díját, valamint e felelősség kizárólag akkor áll 
fenn, ha Megrendelő előzetesen tájékoztatta Vállalkozót. 

7.) Közpénzügyi rendelkezések 

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi 
XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék
vizsgálhatja az állainháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá 
a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. A felek 
tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4) 
bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve 
üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből 
nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési 
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a 
,tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. 

A vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerinti ( 
"Üvegzseb" ), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet
szerinti közzétételéhez. 

8.) A szerződés hatálya, megszűnése 

A jelen szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a 
megrendelő részéről dr. Papcsák Ferenc polgármester, a vállalkozó részéről a cégjegyzésre 
jogosult vezető tisztségviselő tehet. 

A jelen szerződés 2011. szeptember 28-tól szeptember 30-ig meghatározott időszakra szól, 
amely külön indoklás nélkül, de kizárólag írásban - bármelyik fél részéről 15 napos 
határidővel felmondható (rendes felmondás). Ha a vállalkozó a szerződés teljesítését a jelen 
szerződés keltét megelőzően megkezdi, azt a megrendelő a szerződés teljesítése körében a 
megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint elismeri. 

A szerződést jogosult mindkét fél azonnali hatállyal írásban felmondani, ha a másik fél 
felróható módon súlyos szerződésszegést követett el. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen: 

a) a megrendelő a szerződés díját 90 napon túli indoklás nélküli nem fizette meg;
b) a vállalkozó részéről a vállalkozási tevékenység indoklás nélküli szüneteltetése,
vagy határidőre történő teljesítés elmaradása kerül sor. 
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A nem szerződésszegő fél súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést, ha a másik fél az írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 3 napon belül sem 
orvosolja a szerződésszegését, amennyiben az orvosolható. 

9.) Záró rendelkezések 

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük 
felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton közvetlen tárgyalás alapján 
rendeznek. A szerződéssel, illetve a szerződésből folyó kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közötti egyeztetés keretében 
rendezik. Az egyeztetés eredménytelensége esetén, a szerződő felek a jogvita eldöntésére a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatáskörre vonatkozó rendelkezéseire 
figyelemmel a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint ügyleti, üzleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt cégszerű aláírásukkal ellátták. A szerződés 4 példányban készült, amelyből 
megrendelőt három a vállalkozót egy példány illeti meg. 

Budapest 20 ll. szepte . 
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Zugló QÖ ... ormány t Kft. ,, . 
mint MegrencfeÍ§:;"k;�� tében mint Vállalkozó képviseletében 

képv.: Dr. Papcsák Ferenc képv:Farkas Judit Mónika 
polgármester Ügyvezető 

Ellenjegyzem: 
Budapest, 2011. szeptember 28. 
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