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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata és a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület között 2021. december 

17-én haszonkölcsön szerződés jött létre az ingatlan használatára vonatkozóan 2022. január 01. napjától 

15 éves időtartamra. 

 

Csányi Gergő, a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület elnöke 2022. március 23. napján kérelmet 

nyújtott be a Képviselő-testület felé, melyben az egyesület használatában álló Csónakház felújításához 

kért önkormányzati támogatást. Kérelmében az állt, hogy az egyesület a Magyar Kajak - Kenu 

Szövetségen keresztül sikeres pályázata eredményeként 40 millió Forintos állami támogatásban 

részesült, mely támogatás kizárólag ingatlanfejlesztésre fordítható.  

 

A Képviselő-testület a kérelem megtárgyalása után 2022. március 29-ei soron kívüli ülésén úgy 

határozott, hogy összesen 20 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Csónakház 

felújítására (78/2022.(III.29.) KT határozat, DFV/596-6/2022. sz. megállapodás). 

 

Mivel a felújítási projekt számított összköltsége a nyertes árajánlat alapján meghaladta a kapott, 

összesen 60 millió Forint támogatást, a Magyar Kajak - Kenu Szövetség a 40 millió Forint támogatáson 

felül közel 3 millió Forinttal hozzájárult még a beruházáshoz. 

 

A Csónakház felújítása a tervezett ütemben halad, a Vállalkozói szerződésben foglalt 2022. november 

30-ai teljesítési határidő előre láthatólag tartható lesz. 

 

Csányi Gergő elnök 2022. augusztus 10. napján ismét kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé 

további támogatást kérve egy hajótároló megépítéséhez, összesen 8.485.468 Forint összegben.  

A hajótároló eredetileg betervezésre került, az alapanyagok drágulása okán azonban végül meghiúsult 

annak megépítése, melyet lehetőség szerint idén szeretne az egyesület megvalósítani. 

 

Az ott elhelyezni kívánt eszközök összértéke mintegy 42 millió Forint, emellett a Dunaföldvári 

Vízisportkör túrakenuit is itt tárolnák. 

 

A projekt megvalósulása vízi turisztikai szempontból kiemelkedő lehetőséggel és jelentőséggel bír, a 

megkezdett eredményes sportélet és sikerek folytatását is elősegíti. 

 

 

 



Az egyesület és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség között megkötött Támogatói szerződések, a 

Vállalkozói szerződés, a 78/2022.(III.29) KT határozat, valamint az elnök által benyújtott kérelem 

mellékleteivel együtt az előterjesztés részét képezi. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2022. augusztus 19. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 
            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

1. a Dunaföldvári Kajak - Kenu Egyesület (továbbiakban Egyesület) hajótároló megépítése 

iránt benyújtott kérelmét támogatja és a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

8.485.468,- Forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatásban részesíti. 

2. az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31) önkormányzati rendelet alapján az 

1. pontban meghatározott összegről megállapodást kell kötni és a támogatási összeg 

felhasználásáról el kell számolni. 

3. a támogatás felhasználásának határideje: 2023. március 31. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 

2. Pénzügyi – és Adó Iroda 

3. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

4. Kérelmező 



















MKKSZ PKS-TL I/I

MKKSZ JkL szám: \1/1177- 6 /2022

MEGÁLLAPODÁS
TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött cgyrészról
a Magyar Kajak-Kcnu Szövetség
székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2.

bírósági nyilvántartási száma: 01-07-0000016

képvłscló: Szakács Bálint ugyvezetÓ Igazgató

a továbbiakban: Szövetség

masrészról
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület
székhelye: 7020 Dunaföldvár, Mély út 14.

nyilvántartási száma: 17-02-0002117

nyilvántartást vezető szerv neve: Szekszárdi Törvényszék

adószám: 18873272-1-17
számlavezető pénzłntézet neve: Takarékbank Zrt.

bankszámlaszám: 70600016-11126720

képviselője: Csányi Gergő elnök

a továbbiakban: Kedvezményezett

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2022. márcłus 4. napján, PKS-T-2 iktatási számon támogatási szerződést kötöttek az

AOFK_T/0221/2021 iktatási számú támogatói okirat (a továbbiakban: Támogatói okirat) alapján a Szövetség

részére, a „ Vízi-/lťnzmusfej/eszíéséhez és a keNkpáms megállóhelyek kia/akí/ásához, mňkodte/éséhez szilk-féges eszkôcôk be-íľRése,

infrasrnďkuňra-fej/esz/é?' clnevezésű projekt megvalósításához biztosított támogatás terhére, a Dunaföldván Kajak-Kenu

Egyesůlet - (DUNAFOLDVÁR) - vízltÚra fogadó épulet felújítása beruházás támogatásának megvalósítására (a

továbbiakban: Alapszerzódés). Felek Alapszerzódést jelen mÓdosÍtással, első alkalommal a következők szennt

módosítják.

2. Felek az Alapszerződés 11.2. pont)a az alábbiak szerłnt módosít)ák:

„2. A 11.1. pontban meghatámzot/ Feladat támogatásának összege 42.898.122,- Ft, azaz negyvenkétmillió-

nyolcszázkilencvennyolcezer-százhuszonkettőforint (a továbbiakban: Támogatás). ”

3. Az Alapszerzódés jelen szerzÓdésmÓdosÍtással nem érłntett pontjai változatlanul érvényesek,

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Alapszcrzódés rendelkezéseit kell alkalmaznL

Jelen megállapodást, mely három példányban készült, egy oldalon négy számozott pontot tartalmaz, Felek, mtnt

akaratukkal mindenben egyezőt Írták alá.

Budapest, 2022 április 28.

SZÖVETSÉG
képviselője

Mellékletek:
l. számú melléklet -- Költségterv

2. számú melléklet — Adatlap

3. számú melléklet — Feladattcrv

KEDVEZMÉ
képviselője

Dunamłdviri Kajak-Kenu Eoesałet
'

7020 Dunaföldvár. Mély 

Adôszárn• 18873272-1-17 •

Nyilv. 17-02-0002111



Aktív-
Ökoturisztikai

amelyet egM•észrôl a

másrészről a(z)

MKKSZ szám: PKST-I
MKKSZ íkt. szám: M/

TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

székhelye: 1 138 Budapest, Latorca utca 2.

bírósági nyilvántartási száma: 01-07-0000016

adószáma: 18160037-2-41

képviselője: Schmidt Gábor elnök

a továbbiakban: Szövetség

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

székhelye: 7020 Dunaföldvár, Mély út 14.

nyilvántartási száma: 17-02-0002117

nyilvántartást vezetó szerv neve: Szekszárdi Törvényszék

adószám: 18873272-1-17

számlavezetö pénzintézet neve: Takarékbank Zrt.

bankszámlaszám: 70600016-11126720

képviselője: Csányi Gergő elnök

a továbbiakban: Kedvezményezett

a továbbiakban a Szövetség és a Kedvezményezett együttesen: Felek kötöttek, az alulírott napon és helyen, az

alábbi feltételek szerint:

I. A Támogatás nyújtásának előzményei, jogcíme

1. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely:

1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 26768496-2-41, képviselö: Baráth Gergely Béla ügyvezető, a

továbbiakban: Támogató) a Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú

fejlesztésekről, valamint a szükséges beruházások támogatásáról szóló 1612/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat

(a továbbiakban: Korm. határozat) 2. és 4. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében, a Miniszterelnöki

Kabinetiroda MK TSZ/28 (2021) iktatószámú Lebonyolítói Megállapodásban foglalt felhatalmazása, továbbá

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Ávr.) 65/A. b) pont ba) alpontja alapján AOFK T/0221/2021 iktatási számon támogatói okirat (a

továbbiakban: Támogatói okirat) aláírásával költségvetési támogatást biztosított a Szövetség részére, a ,, Vizi-

turizmus fejlesztéséhez és a kerékpáros megállóhelyek kialakításához, működtetéséhez szükséges eszközök

beszerzése, infrastruktúra-fejlesztés” elnevezésü projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához.

2. A projekt célja a meglévő víziturisztikai és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése és kihasználtságának

növelése, optimalizálása, továbbá a hiányzó infrastrukturális elemek biztosítása az egységes hálózat

létrehozásának érdekében. A támogatással vízi-turizmus fejlesztéséhez és a kerékpáros megállóhelyek

kialakításához, működtetéséhez szükséges infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely közhasznú

tevékenységnek minóslil és társadalmi célokat szolgál.

II. A szerződés tárgya

1. Az 1.1, pontban hivatkozott Támogatói Okirat alapján a Szövetség továbbadja a jelen szerződésben

meghatározott pénzügyi támogatást a Kedvezményezett részére, a

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület - (DUNAFÖLDVÁR) - vízitúra fogadó épület felújítása

(cím: 7020 Dunaföldvár, Mély út 14., helyrajzi szám: 170/6)
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ôŔŔľemŔgÔ Ŕöľtségeinek finanszírozására. A

Feltdatteľv) tartalmazn. Kedvezményezett

tétekrnmeľ egyidejűleg. illetőleg korábban nem nyújtott be.

ľeĺxi•t tímogntŔónak össvege 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmi11i6

aual, boo a támogatá>intenzitás mértéke nem haladhatja meg az

a Támogatás felhasználásának időtartama alatt felmertilt és a Feladat

karxsol&ĺô, a Költségtervben és Feladattervben szereplő, a

kôltsŕgckct snmolhatja cl a Támogatás terhére.

S. A I ámo€atás felhasználása során a Kedvezményezett a Költségterv egyes költségvetési sorain
rôŕľiíctt ô>szrgtôl lcfclŕ kodátlan ménékbcn eltérhet. Kedvezményezett a jelen szerződésben a Támogatás

meghatározott véghatáridôig a Szövetséghez benyújtott, indokolt Írásbeli nyilatkozata alapján.
rovataiban (költségsetési rovatnak tekintendö: a beruházás és a felújítás rovatok) rögzített

ôsszrgcket legfeljebb 5%-ával lépheti túl (a Költségterv más rovatainak megtakarítäsa terhéres a
Tamogatás íôôssľrgén belül). Az eltéréseket a Szövetség a Kedvezményezett részletes indoklása alapján
clĺošädJä vagy elutäsitja.

6. Amennyiben ä megvalósitás során az eredetileg meghatározottnál magasabb minőségű
sxicscbb körů můsmki tartalom valósul meg, az a Támogatás összegét nem befolyásoljA az ennekn.cgsuiôsitasabój eredó többletköltséget a Kedvezményezett egyéb támogatásból, illetve saját forrásbólfinansľ-irozza- Kedvezményezett az egyéb támogatás, illetve saját forrás felhasználásáról előzetesen amodosłtott 1-3. szÁmú melléklet benyújtásával tájékoztatja a Szövetséget. Ebben az esetben az egyébĺamogätas, vagy saját fonás felhasználása a jelen szerződés módosítása után történhet meg.

A Feladat megs alósitásának kezdési idWntja:

8. A feladat stäkĺnai megvalósításának végső határideje:

2022. január
2022. augusztus 3 L

ÍJI- A Táĺnogatás folyósításának és felhasználásának szabályai

í, a Támogatási Kizárólag a Feladai megvalósításához a jelen támogatási szerződés
můndenLori Költségter,eben, valamint a feladauervben rögzített tevékenységekre és a vonatkozó

ÍVOdeikezŕseinó megfelel&n használhalja fel. Jelen támogatási szerződés keretében
láĺnoěałáb a fĽiadałellá1ás során felmerůló általános forgalmi adó fizetési Kötelezettség teljesítésére

is biaosíl,

2, A pontban meehäiározoti támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy Kedvezményezett
)DĽu.abáj)' alapján i&uedési megbízással Lemelhetô bankszánjlájára a támogatási összeg és

beu•dési ĺnvvbĺzásła iJányuló ÍJásbeĺi felhatalmazást adjon a Szövetség részére, az
ha íizvlési ĺneýOldéséi az abban foglalt häiáridôn belOl a Kedvezményezett
is01vĺvz.ĽiíbéĽéa oeĺu íejjvsiiĺ.
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MKKSZ sz.crz. szám: PKS--r-1

3. Kcdxczménvsczett köteles a megvalósítandó Feladat eredményét a tőle elvárható legnagyobb

gondossággal kezelni, annak karbantartásáról saját költségén gondoskodni és a Feladat megvalósítására

tekintettel vállalni azok folyamatos üzemképes állapotban tartását, valamint viselni a fenntartásukkal járó

terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit.

Kedxezményezett tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő támogatásból megszerzett tárgyi eszközök,

immateriális javak teljes értékcsökkenési leírásáig, de legalább a 5 éves határidőig — csak a Támogató és

Szövetség előzetes írásbeli jóváhagyásával (engedélyével) idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg, adhatók

bérbe más használatába.

4. A Támogatás visszaigényelhetó általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel. A

Támogatás a felhasználása során felmerülö általános forgalmi adótételeket (továbbiakban áfa) tartalmazza.

kedvezményezett kijelenti, hogy áfa visszaigénylésére nem jogosult, így a támogatási összeg az általa

benyújtott számlákon szereplő bruttó (áfa-t tartalmazó) összeg kifizetésére használható fel.

5. Kedvezményezett az adólevonási jogosultságban bekövetkezett változást a tudomására jutástól

számított 8 napon belül köteles a Szövetségnek írásban bejelenteni. A változás bejelentése előtt igénybe vett

Támogatás visszaigényelt általános forgalmi adójára jutó összegével a Kedvezményezett — az Ávr. 99. S (2)

bekezdése szerint — köteles elszámolni, illetve azt egy összegben visszafizetni.

6. A közbeszerzési eljárás, illetőleg az ajánlatkérés alapján kiválasztott vállalkozóval a

Kedvezményezett, a Szövetség jóváhagyását követően köteles írásban szerződést kötni. A szerződésnek

hivatkoznia kell jelen támogatási szerződésre, továbbá a szerződéses feltételeknek, különös tekintettel a fizetés

ütemezésére és módjára mindenben igazodnia kell a jelen szerződésben foglaltakhoz. Önerő felhasználása

esetén az önerő vállalkozó részére történő kifizetésének módját és feltételeit a szerződésben szabályozni kell.

Amennyiben a Kedvezményezett által kötött szerződés nem felel meg a jelen szerződésben foglaltaknak, a

Szövetség a támogatás folyósítását megtagadhatja.

7. Szövetség a Támogatás összegének terhére, közvetlenül a vállalkozó részére fizeti meg a Feladathoz

kapcsolódóan a vállalkozósi szerződés alapján elvégzett, a Kedvezményezett, illetőleg építési munka esetén a

műszaki ellenőr által aláírt teljesítési igazolással igazolt munka ellenértékét, a jelen szerződésben

meghatározottak szerint szabályszerűen a Kedvezményezett részére kiállított számla alapján,

8. A Szövetség a támogatást az alábbiak szerint folyósítja:

8. I , építési munka esetén

I) a vállalkozói szerződés és a vállalkozó által, a Kedvezményezett nevére kiállított előlegbekérő

egy eredeti példányának a Szövetséghez történő benyújtását követően, az építési terület átadásának

napjától számított 15 napon belíil előlegként a támogatás 40 %-át folyósítja.

2) a Feladat műszaki ellenőr által ellenjegyzett, legalább 80%-os készültségig történő

megvalósulását követően, a vállalkozó részszámlájának kiállítását követő 15 napon belül a

támogatás további 40 %-át folyósítja,

3) a Feladat műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásával a vállalkozási szerződésben rögzített

műszaki átadási dokumentáció, és az elszámolási dokumentáció benyújtását követő 15 napon belül

a támogatás fennmaradó 20 %-át folyósítja.

9. Az elszámolási dokumentáció részét képezik: teljesítési igazolások, vállalkozó számlái, aktiválás

igazolása (tárgyi eszköz kanon hiteles másolata), összesített elszámolási táblázat (6. melléklet), projektzáró

nyilatkoznt, szakmai beszámoló, legalább 20 db színes fénykép az elkészíilt munkáról, írásos beszámoló a

beruházásról.
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10. KedveznŔnyezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerzódésbn

meghatározott elszátnolás alapjául szolgáló dokumentumok a 7020 Dunaföldvár, Mély út 14. címen

találhatóak meg.

11. Kedvezményezettnek a Támogatás felhasználása és a Feladat megvalósítása során figyelemmel kell
lenni az alábbiakra:

111.11.1. A közpénzekkel való áttekinthetö, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás elvét, valamint az
átlagos piaci árnak történö megfelelést a Feladat költségvetésének tervezésekor és a támogatott tevékenység
megvalósítása során is biztosítani kell. A Feladatnak meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetési
előírásnak, valamint az elszámolhatóságnak.

111.11.2. A Feladat költségvetését a piaci árakhoz igazodóan szükséges összeállítani. 100.000,- Ft, azaz
százezer forint támogatási összeg felett három darab árajánlattal, arra szakosodott szervezetek által végzett
piackutatással, jogszabályi, hatósági vagy szakmai kamarák által ajánlott díjszabások figyelembevételével,
vagy szakértői költségbecsléssel szükséges igazolni a piaci árnak való megfelelőséget, vagy a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A záróbeszámolóban tételesenszükséges bemutatni, hogy mely költségek esetében volt szükség három darab illetve melytételek tekintetében került sor közbeszerzési eljárásra.

111.11.3. Kedvezményezett a Feladatok megvalósításába közreműködőt a Szövetség előzetes írásbelihozzájárulása mellett vonhat be. Közreműködőként kizárólag az a személy vonható be, amely megfelel azállamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. S-ában foglalt feltételeknek.

111.11.4. Kedvezményezett a Támogatás felhasználása során a Költségterv szerinti felhalmozási célúkiadásokat számolhat el, amelyről elkülönített számviteli nyilvántartást köteles vezetni.

12. A Támogatás terhére a Feladat megvalósítása érdekében a Kedvezményezett támogatási kérelmébenfeltüntetett fejlesztések megvalósítása során keletkező, a Költségtervben felsorolt, a támogatott tevékenységmegvalósításának időszaka alatt felmerült azon kiadások számolhatóak el, melyek az Ávr.-ben, valamint azÁht.-ban rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelöen kerültekfelhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Kedvezményezett a Támogatás terhére kizárólag azokat a költségeket számolhatja el, és fizetheti ki, melyekhezkapcsolódóan:

a) a számviteli bizonylathoz — beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén — az írásban kötött szerződés
vagy megrendelő és a teljesítésigazolás vagy más, a lehívási igényt alátámasztó dokumentum (100.000,-
Ft, azaz százezer forint felett minden esetben visszaigazolt szerződés, fiiggetleniil a Támogatás terhére
elszámolt összegtől) rendelkezésre áll (az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése
érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe);

b) az elszámolt költségek pénzügyi kifizetéseit igazoló dokumentumok, Így különösen a banki átutalás
vagy más pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai rendelkezésre állnak;

c) amelyeknek a teljesítés dátuma a jelen támogatási szerződés Il. 8. pontjában feltüntetett időszakban
merültek fel, és legkésőbb a záróbeszámoló benyújtásáig — a Kedvezményezett részéről kifizetésre
kerültek. A kiadások felmerOlési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló
gazdasági esemény bekövetkezésének idöpontja az irányadó.
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13. Kedvezłnényczcttnck a Tátnogatás felhasználásáról nz Áve. 92-93. S-n szerinti snkmai beszámolót és
rŕszlctes pénziiRYi clszánłolást (a továbbiakban cgyíitt: bcsnmoló) kell készítenŕ a Feladatterv és a Költségterv

struktúrájának mcgfclelôcn.

A szöveges szakmai záróbeszámolóban a Kedvezményezett köteles számot adni:

a) a Támogatás céljának megvalósulásáról, a Feladatról. mint támogatott tevékenység megvalósítása

érdekében végzett tevékenységekröl, igénybe vett szolgáltatásokról;

b) a Feladat megvalósulásáról, eredményeiről;

c) közbeszerzési vagy versenyeztetési eljárás lefolytatása esetén a lefolytatott eljárásokról:

d) a Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek meglétéről.

A beszámolónak tartalmaznia kell a Feladat kapcsán felmerült kiadások vonatkozásában Ávr. 93. (3)

bekezdése szerinti számlaösszesítőt (6. számú melléklet), valamint a számlaösszesítöben szereplő tételek

indokolását is tartalmazó, a támogatott tevékenység részletes szöveges ismertetéseként a szakmai beszámoloĽ

A beszámolóhoz benyújtandó számviteli bizonylatokat az „AOFK T/0221/2021. számá Támogatói okirat

terhére elszámolva......Ft” záradékkal kell ellátni.

Kedvezményezett a beszámoló keretében a Feladat megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló

számviteli bizonylatokról a 6. számú melléklet szerinti formában és tartalommal részletezett összesítőt köteles

benyújtani.

Kedvezményezett a beszámolóban köteles külön nyilatkozni arról, hogy a pénzügyi elszámolásban feltüntetett

kiadások kifizetése előtt azok összegszerúségéről, jogszerűségéröl — ellenszolgáltatás teljesítését követően

esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is — előzetesen meggyőződött, a Támogatás

vonatkozásában elszámolt összegeket más támogatás terhére nem számolja el. Ezen nyilatkozat hiányában a

záróbeszámoló nem fogadható el.

Záróbeszámoló benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A záróbeszámoló ezen határidö előtt is benyújtható.

Szňvetség a beszámoló vizsgálata során a Támogatás felhasználásához kapcsolódó összes bizonylatot a jelen

támogatási szerződéssel összhangban vizsgálja.

Szövetség a beszámoló vizsgálatát követően írásban értesíti a döntésről a Kedvezményezettet. Hiánypótlásra

egy alkalommal, a Szövetség által megjelölt határidöig van lehetőség.

14. Kedvezményezett köteles a Feladat megvalósítása érdekében beszerzett és beruházás által

megvalósított tárgyi eszközöket (a továbbiakban: eszközök) a tóle elvárható legnagyobb gondossággal kezelni,

az eszJcözňk karbantartásáról saját költségén haladéktalanul gondoskodni és a Feladat megvalósitására

tekintettel vállalni azok folyamatos Üzemképes állapotban tartását, valamint viselni a fenntartásukkal járó

terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit.

Az eszközl$k a Kedveményezett tulajdonába kerülnek. Az eszközök nullára történő értékcsökkenési leírásáig,

de minimum 5 évig ezek kizárólag a Szövetség és a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával és az eyéb

kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetók el, adhatók bérbe vagy más használatába, illetve

terhelhetők meg. Az elidegenítés, bérbeadás vagy használatba adás, illetve megterhelés Szövetség általi

jóváhagyásának feltétele, hogy az eszközök elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe

részleges elidegenítés, bérbe vagy más módon történó használatba adás, illetve megterhelés esetén

Kedvezményezgtt mellé e jogviszony fennállásának idejére — a Kedvezményezett mellé a támogatási

szxrzôdésbe belépjen, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
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15. Szövetség a Tátnogatás jogosulatlan igénybevétele. jogszabálysértô vagy nem rendeltetésszerű

felhasználása esetén az Áht. 53/A. S-a szerint jár el.

Nemteljcsités esetén a visszafizctési kötelezettség érvényesítése a 4. szórnú melléklet szerinti, valamennyi

jogszabály alapján beszedési megbĺnssal terhelhető banksnmlára a sarnlavezetö banknál bejelentetĽ

Szövetség beszedési megbízás benyůjtására vonatkozó jogosultságát igazoló 5. számú melléklet szerinti

felhatalmazó levél útján történik.

Amennyiben Kedvezményezett a 4. számú mellékletben felsoroltakon kívül új bankszámlaszámot létesít, azt

nyolc napon köteles belül bejelenteni a Szövetségnek, egyúttal csatolja az új bankszámlára vonatkozó

beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást és a 4. számú mellékletnek az új bankszámla adataival

történő módosítását. A kikötött biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek

megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

16. Szövetség az Avr. 96. S-ában meghatározott esetek bekövetkezésekor jogosult a jelen támogatási

szerződést és a Támogatást visszavonni, amelynek következtében a Kedvezményezett köteles az addig részére

vagy Kedvezményezett által leszerzódtetett vállalkozók, megbízottak részére folyósított támogatást az Aht.

53/A. S (2) bekezdés és az Ávr. 98. S (l ) és (2) bekezdése szerinti ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal

növelten egy összegben visszafizetni a Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-10208869 számú számlájára.

A Támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az átutalási megbízás közlemény rovatában jelen szerződés

azonosítószámát és iktatószámát. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv

kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

17. Kedvezményezett köteles a Támogatás jogszerűen fel nem használt részét — a vonatkozó elszámolás

benyújtásával egyidejűleg — a Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-10208869 számú számlája javára. A

Támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az átutalási megbízás közlemény rovatában jelen szerződés

azonosítószámát és iktatószámát.

18. Kedvezményezett a Támogatással kapcsolatos iratokat és a Támogatás felhasználását alátámasztó

bizonylatokat teljeskörüen a kedvezményezett beszámolójának Támogató általi jóváhagásától számított 10

évig köteles megórizni.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a Támogatás tárgya, az

elnyen Támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra hozható. Kedvezményezett

kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés teljesítése során közölt, a személyes,

valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a Szövetség és a Támogató közérdekü adatként tartsa

nyilván és kezelje,

2. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a szerződésben közölt adatait a

Szövetség, mint közhasznú civil szervezet a jogszabályokban meghatátozott ideig és módon kezelje, tárolja,

illetőleg adatait a Szövetség a tevékenységhez szükséges mértékben harmadik személy részére kiadja,

továbbítsa, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerzódést, Kedvezményezett adatait és a szerződés

teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat és a Támogató képviselői megismerhetik.

3. Amennyiben a Kedvezményezett jelen támogatási szerződésben megjelölt adataiban változás

következik be, azt köteles a változás bekövetkezésének napjától számított 8 napon belül bejelenteni a

Szövetségnek részére.
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4. Kedveztnényezett tudomásul veszi. hogy anłcnnyibcn a mindenkor hatályos közbeszerzésekröl szóló
törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a Támogatósból megvalósítandó beszerzései, igénybevett
szolgáltatásai tekintetében köteles közbeszeľzési eljárást lefolytatni.

5. A Tátnogatás felhasználását a, Szövetség, a Támogató, a Szövetség vagy a Támogató által

ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a

Magyar Allamkincstár, továbbá a jogszabályban feljogosított egyéb szervek jogosultak ellenörizni.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a Támogatás felhasználása során, illetve a Feladat

teljesítését illetően a Támogatás folyósításának megszűnését követően, a támogatott tevékenység

befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 évig utólagosan is sor kerülhet.

Kedvezményezett a Feladat megvalósítása során köteles mindvégig biztosítani, hogy a Szövetség és a

Támogató a Feladat megvalósítását a helyszínen bármikor ellenőrizhessék.

6. Az Avr. 95. S-ában meghatározottak figyelembevételével módosítási kérelem a támogatott

tevékenység megvalósítására szolgáló időszak végéig nyújtható be.

7. A jelen támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében —a Kedvezményezettel

folytatott előzetes egyeztetés alapján — az alábbi kapcsolattanó személyek kerülnek kijelölésre:

a) Szövetség részéről Kedvezményezett részéről

név: Sütő András név: Csányi Gergő

mobil: +36 30 989 3918 mobil: +36 70 490 7394

e-mail cím: andras.suto@mkksz.hu e-mail cím: csanyigerg096@gmail.com

8. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint

tértivevényes levélben, e-mailben kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a

kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett

igazoltan átvette. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik

joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vay kifejezett visszaigazolás

érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell

tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a küldemény a postai kézbesítés második

megkísérlését követően is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény

visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt

kapcsolattartók, illetve teljesítésigazoló személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet

haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében vagy adataiban bekövetkezett

változás a másik Félhez szerződésszerĺien megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók, a

teljesítésigazoló személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.

9. Kedvezményezett kiadványain köteles feltiintetni a Feladat megvalósítása során — a média

megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyvekben, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR

anyagokon — az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság és a

Magyar Kajak-Kenu Szövetség teljes nevét, valamint a támogatás tényét kifogástalan nyomdatechnikai

kivitelezésben, melynek további részleteiről — a Szövetség igénye esetén, amelyet a Szövetség írásban közöl a
Kedvezményezettel — a Felek a jelen szerződés aláírását követően külön szerződésben állapodnak meg.
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10. A tátnogatási szeľzódésben netn szabályozott kérdésekben az államháztartási jogszabályok, különösen

az Áht., az Ávr., az állatnháztattás szánłviteléľól szóló 4/2013. (l. I l.) Korm. rendelet az irányadóak.

Felek a jelen szerződést — annak elolvasása és értelłnezése után —, mint akaratukkal mindenben megegyezót —

hámm eredeti, egynással szó szerint megegyezó magyar nyelvú példányban — aláírják, amelyből egy példány

a Kedvezményezettet, kettő példány a Szövetséget illeti.

Mellékletek'

l. számú melléklet — Költségterv

2. számú melléklet — Adatlap

5. számú melléklet — Feladatterv

4. számú melléklet — Nyilatkozat bankszámlákról

5. számú melléklet — Felhatalmazó levél

6. számú melléklet — Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

7. számú melléklet — Nyilatkozat de minimis támogatáshoz

8. számú melléklet — Összeférhetetlenségi nyilatkozat

9. számú melléklet — Az egyedi támogatás igénylőjének nyilatkozata

10. számú melléklet — Összesítő táblázat, projektzáró nyilatkozat és szakmai beszámoló minta

I l. számú melléklet — Elszámolási segédlet

szöv
Budapest, 2022. március 4.

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

7020 Dunaföldvár, Mély út 14.

Adószám: 18873272-1-17

Nvilv. szám: 17-02-0002117

KEDVEZMÉNYEZETT SZÖVETSÉG
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VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS

nmcly lŕtmjôtí

egytŕsžľÔl A KAiak-Kenu Egycgiilct

székhclyt 7020 Dunaföldvár, Mély Ót Í 'Í.

képviselô: Csányi GctĽÔ clnôk

nyilvántartási száma: 17-02-0002 t 17

18873272-1-17

bankszámlaszáma: 70600016-1 Í 126720

A továbbiakban: Mcgľcndclô

másrészről

Äž GENERAL GLOBAL Építőipari Szolgáltató Korlátolt Fele16sség{Í Társaság

székhely: 7020 Dunaŕôldvát•, Kodály Zoltán utca 24,

képvisclô: Bcrényi Zoltán ůgyvczctó

cégicgľ7ókszáma: 17-09-007908

adószáma: 22677835-2-17
10400229-50526874-83891008

a továbbiakban: Vállalkozó

(eš-ůttesen: Felek) között az alábbi feltételek mellett:

1. A Szerződés tárgya

I. Megrendelő tagszervezete a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek (1138 Budapest, Latorca

utca 2., szám: 01-07-0000016, képviselő: Schmidt Gábor elnök, a továbbiakban: Szövetség).

Az Akťv- & Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1037

Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 26768496-2-41, képviselő: Baráth Gergely Béla ügyvezető, a

továbbiakban: AÖFK) a „ Vízi-tuhzmusfejlesztéséhez és a kerékpáros megállóhelyek kialakításához, működtetéséhez

szžkféges eszközök beszerzése, infrastmktúra-fejlesztés” elnevezésű projekt terhére támogatói okirat aláírásával

költségvetési támogatást biztosított a Szövetség részére, mely szerződés alapján a Szövetség penzugył

támogatást nyújt a Megrendelőnek a vízi turisztikai létesítrnényének fejlesztésére.

2. Megrendelő a támogatást a 170/6 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 7020

Dunaföldvár, Mély út 14. szám alatt található vízitelep ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) fejlesztésére

nyerte eL A beruházás kivitelezési feladatainak elvégzésére Megrendelő ajánlatkérést (továbbiakban:

Ajánlatkérés) küldött meg közvetlenül a felkérni kívánt ajánlattevők részére. Vállalkozó 2022. április 26.

napján kelt végleges, érvényes, nyertes ajánlatot (továbbiakban: Ajánlat) tett. Felek ennek alapján hozzák

létre jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés).

3. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja— a jelen szerződésben meghatározott

feltételek szerint az 1. pontban meghatározott fejlesztési támogatás keretében - az ingatlan kivitelezési

munkáit, az elŐzetesen elkészített kiviteli terv, és kölcsönösen elfogadott tételes költségvetés (1. számú

melléklet) szerint kialakított fix ár alapján.

11. A teljesítés helye és határideje

4. A teljesítés helye: 7020 Dunaföldvár, Mély út 14., helyrajzi szám: 170/6

5. A teljesítés kezdőnapja: 2022. május 30.

6. A teljesítés határideje: 2022, november 30.

7. Többletmunka végzése a befejezési határidőt nem hosszabbítja meg.
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t , Vállalkož.ô kôtelezettgégei

8. Ä'óllnlk07ó š7cľ7ôdós kôteleg A MegrendclÔ által elfogadott Ajánlat alapján

minÔsÔgbc•O bŘtót1dÔbeť elvŕgežni, Vállalkožô kijelenti, hogy tetvdokumentációľ ég

ismeretében tnôgnki tä.ttałrnnť mennyiségileg ég minóségłleg

fcltŕtľlck ismeretében Adta meg. Ennek Alapján vállalkozói díj magában

A Ä'Ŕ11nlk07Ônnk teljesítéséhez Ŕ2üksŕgeg ôsgžeg költségét és kiadásait, jogcímükre és

'dÔľŮn"áľn tekintet nélkül.

9. VállAlkíS7ó A ki?át-ólng Ájánintbatí verepłÔ, költségvetés gzerłntí vagy azzal

cgľcnértŕk-Ô nnyngoknt be.

10. Vállalkozó kôteics Až érvénybcĺi lŕvÔ ágazati, tnÓszaki szabványoknak, az építési

tôrľŕnybcn foglRltnkľ'Ak, VAIatnint A munkavédclcmrÔl szóló törvényeknek megfelelóen végezni.

Vállalkozó csak bcjclcntctt. mcgĺclclÔ munka-, balcgct- és tűzvédclmi oktatásban részesített dolgozókat

alkRimA7hat. Vállalkozó äž Ajánlatban ncm szcrcpló Alvállalkozót kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával

vchct tgénybc.

tt. A munkatcmlct átadásától a műszaki átadás-átvétcli cljárás lezárultáig, a munkaterület

Mcgrcndclô részérc tÔrténÓ, építési naplóban dokumentált visszaadásáig az élet- és vagyonvédelmi

ŕcjcjôsség terheli.

12. Vállalkozó köteles a munkavégzésról folyamatosan építési naplót vezetnł, a munkaterületen

a fävonulástól a műszaki átadásig folyamatosan egy fő felelős vezető jelenlétét biztosítani. Amennyiben a

munkavégzéshcz szükséges jelenlévő létszám, vagy gép nem megfelelő, Vállalkozó köteles azt soron kívül

pótoinĹ dletve kcserélni. Vállalkozó köteles a Megrendelő által megnevezett műszaki ellenÓrrel

egvüttrnűködni, részére a munkaterület, a munkavégzés és az építési napló ellenőrzését folyamatosan

lehetővé

13. A Munkaterület továbbá a Munkaterületen tárolt anyagok és szerszámok stb. elzárásáról

Vállalkozó gondoskodik

14. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő és a Megrendelő által kijelölt személyek részére

a Munkaterületre történő korlátlan belépési jogot. Megrendelő képviselői a munkaterÜleten a

munkaterületre érvényes munkavédelmi szabályok betartása mellett tartózkodhatnak A Vállalkozó

tudomásul veszi, hogy a Megrendelő és az általa kijelölt személyek — a Vállalkozó akadályoztatása nélkül —

előzetes bejelentés nélkül is bármikor ellenőrizhetik jelen szerződés teljesítését.

15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület behajtási engedély köteles, a behajtást a

Megrendelő lehetővé teszĹ

16. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdhetőségének időpontjáról a Vállalkozó öt naptári

nappal korábban köteles értesíteni a Megrendelőt a munka készre jelentésével. A műszaki átadás-átvételi

eljárás megkezdésének konkrét időpontját a Megrendelő határozza meg, melynek kitűzésére öt naptári nap

áll rendelkezésére,

A műszaki átadás-átvétel megkezdéséhez a Vállalkozó köteles az alábbi dokumentációkat elkészíteni és

Megrendelőnek átadni:
a) haszná/a/bavéte/i engedéÔ kiadásához ĺzukséges nyilatkozat

b) beépített anyagokra vonatkozó összes bizonylat

c) kivitelezői nyilatkozat

d) az elektronikus építéľi napló kinyomtatott, aláírtpé/dánya

e) munkavégzéĺse/ ôíĺzefůggő egyéb más bizonylatok, teljesítési igazolás.
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17. A tnunkA Akkoľ minősül maradéktalanul tcljcsítcttnck, ha az clvéwctt munka hiánytalan és

hibátlan 1. osztályů minôségbcn tÖľténÔ átvétclét n Mcgrcndclô és műszaki cllcnÓre a műszaki-átadás

átvŕtcli cljáľást lezáró jcgyzôkônyvbcn igazolja. A tcljcsítés clfogadása a Mcgrcndcló részéről mindaddig

mcgtagadhatÓ, atncddig a munka nctn tcsz clcgct n szct-zódésbcn mcghathrw.ott młnóségi, kiviteli

kôvctclménycknck. Az átvétcl mcgtagadása cgctén n Mcgrcndclô póthatáridót tűz ki, Írásban megállapítja a

hibákat és A hiányokat, továbbá fcltŕintcti czck értékét, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átvétel

mindaddig mcgtagadható, atncddig a hibák kijavítását ég a hiányok pótlását a Megrendcló felé műszakilag

ncm igazolja.

IS. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tcvékcnységéhcz szükséges hatósáp engedélyekkel,

továbbá fclclósségbiztosítással rcndclkczik.

19. Vállalkozó tcljcs körűen felelősséget vállal a szolgáltatás nyújtásában közreműködő

dolgozók, alkalmazottak, alvállalkozók, közreműködők tevékenységéért.

20. Vállalkozó köteles gondoskodni a Munkaterület, továbbá az esetlegesen igénybe vett

közterület tisztántartásáról, Így különösen a szemét, hulladék és sitt folyamatos szelektív összegyűjtéséről

és elszállításáról. Ennek elmulasztása esetén MegrendelŐ Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni a

feladatot. Vállalkozó a munka befejezésekor a Munkaterületről — a végleges teljesítés leigazolása előtt -

saját költségén köteles eltávolítani valamennyi általa okozott hulladékot és szemetet, köteles elszállítani

szerszámait, berendezéseit, gépeit és egyéb anyagait.

21. Felek a felmerůlt szükséges pótmunkákról egymást haladéktalanul értesítik. A jelen

szerződésben meghatározott munkák mértékét meghaladó pótmunkák elvégzése Megrendelő írásos (e-

mailen, vagy ajánlott levél útján továbbított) értesítése, megrendelése alapján történhet, ellenkezŐ esetben

az elvégzett munka ellenértékét a Vállalkozó nem követelheti a Megrendelőtől. A pótrnunkákkal

összeRłggésben a Vállalkozó köteles minden esetben előzetesen árajánlatot adni. A pótmunkák

összértékének mértéke nem haladhatja meg a költségvetésben meghatározott tartalékkeret mértékét.

22. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott valamennyi

hibáról, rendellenességről haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. A tájékoztatás az építési naplóba

történő bejegyzéssel vagy külön jegyzőkönyv felvételével és a Megrendelő részére történő eljuttatásával

történik Jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalomtÓl történő lényegi eltérés esetén az adott

munka elvégzése előtt a Vállalkozó köteles beszerezni a Megrendelő írásos hozzájárulását.

23. Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő figyelmét, ha alkalmatlan utasítást ad és jogosult

megtagadni az adott feladat ellátását, ha az jogszabályba, hatósági rendelkezésbe ütközik vagy az élet- vagy

vagyonbiztonságot veszélyezteti.

IV. Megrendelő kötelezettségei

24. Megrendelő köteles a teljesítés kezdő napjától a teljesítés befejezéséig a munkaterületet

rendelkezésre bocsátani a III. 15. pontban meghatározottak figyelembe vételével. A munkaterület

átadásának időpontja: 2020.május 16.

25. Műszaki ellenőrt a kivitelezéshez a Szövetség biztosít.

26. Megrendelő köteles a 48 órával előre bejelentett műszaki átadás-átvételre rendelkezésre

27. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási dj

megfizetése iránt a Szövetség felé határidőben eljárni.
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JÔtállág

28. Vóllnlkozô garanciális Oótóllási) felclÔgségct vállal az elvégzctt munkák Í. osztályó

tnľnosógbcn. l. osztályť új anyagokból. a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabványoknak és

sřabályznłoknnks tíYábbá jclctl š7cľ7Ôdŕsbí*í1 foglaltaknak tnegĺelclÔ tnôdon, a rendeltetésgzeťű használatra

ľÄló clvégzŕsŕŕľt. Garanctális (jótállást) fclelÔgsógc A Vállalkozó kôtelcs az általa hibásan elvévett

munkák kiiAvÍtásáľA VARY A2 AlkAlt"A20tt hibás ntłyngok cseréiére, mindenkor n szükség szerint. Garanciáhs

(jótállást) idó: A sikcrcs můs7.aki átadás-átvčtclt kôvctÔ 36 liÔnap, Amennyiben az elvégzett munkára vagy

Annak valamcly részétr jogszabály hosszabb jótállási idót határoz tneg, Ott a jogszabályban meghatározott

idó az tránvadó.

29. A jótállási kôtclcp.cttsŕg Alapján a Vállnlkozô kôtclcs a hibát a Megrendelő által e—- a

)avitáshoz szükséges idôtartam biztosításával - mcgadott határidőn bclĺil díjmcntcscn kiłavítani, kivéve, ha

błzonýt1A, hoxv A hibA A nem rcndcltctésszcrű használat miatt követkczctt bc, Ha Vállalkozó a jótállást

kôtclczcttségénck ncm tcsz mcgfclcló módon és idóbcn clcgct, akkor a McgrcndclÔ jogosult a hibák

kiiavíttatását, Illctvc a hiányosságok mcgszüntctését - a Vállalkozó költségére - mással elvégeztetnł,

Vállalkozó írásos értesítése mellett. Vállalkozó kötclcs részt venni a műszaki átadás-átvételtól

számított naptán év cltcltévcl a Megrcndclóvcl egyeztetett időpontban garanciális bejáráson. Az

cllcnórzés során fcltárt hibákat Vállalkozó a jelen pont előírásai szerint köteles kijavítani.

VI. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

30. A munka jelen szerződés szerinti elvégzéséért a Vállalkozót vállalkozói díJ illeti meg,

melynek mértéke

49.526.080,-, azaz negyvenkilencmillió-ötszázhuszonhatezer-nyolcvan forint

+ a törvényes előírásoknak megfelelő ÁFA.

a) A vállalkozói díjból 33.778.049,-, azaz harminchárommillió-hétszázhetvennyolcezer-

necvenkilenc foHnt

+ a törvényes előírásoknak megfelelő ÁFA összeget a szerződés 31. pontjában meghatározott módon, az

1- pont szennti állami támogatás terhére a Szövetség fizeti meg.

b) A fennmaradó 15.748.031,-, azaz ůzenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint

+ a törvayes előírásoknak megfelelő ÁFA összeget a Megrendelő fizeti meg az Önkormányzat által

biztosított támogatás terhére.

A vállalkozói df) tartalmazza a munkavégzéshez szükséges összes anyag, díj, járulékok, adók, valamennyi

díJát, költségét, mely a véghatáridóre prognosztizált fix átalányár. A kiviteli tervben szereplő

költségtételekhez kapcsolódó többlet munka költsége a Vállalkozót terheli. Amennyiben az üzemelő

épületben végzett munka miatt hétvégi munkavégzésre kerül sor, ezért felár nem számítható fel.

31. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a munka építési hatósági engedély köteles. A

fordított adózás azonban a 2007, évi CXXVII. törvény 142, S (3) bekezdésében foglalt előfeltételek

következtében nem kerül alkalmazásra, mivel a Megrendelő nem alanya az ÁFA-nak.

32. Vállalkozó jelen szerződés , aláírását követően, illetőleg az elvégzett munka alapján, a

műszaki ellenőr által leigazolt munkának és készültségi foknak megfelelő arányban az alábbi időpontokban

jogosult számla kibocsátására negyvenöt napos fizetési határidővel:

a) jelen aláírt szerződés egy eredeti példányának Szövetséghez történő benyújtását követően, az

építési terület átadásának napjától számított negyvenöt napon belül előlegként a vállalkozói

díj 40%-a,
b) a műszaki ellenőr által igazolt 80%-os készültség esetén a vállalkozói díj további 400/0-a,

c) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását igazoló jegyzőkönyv alapján megállapított 1000/0-os
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készültség cgctŕti Ícnnľ"AľAdÔ 2ĺľ%.

A fenti gycíhnt a vállalkozói díjat a Vállnlk07ô által a McgtendelÔ nevére a 30. a) ég b) pontban

mcghntáľožoít "'cgosžtásbnn, kíilô'i-kíilô'l, gžabálygp,crôcti kiállított számlák alapján

A) a 30. a) pontban meghatározott vállalkožôi díj tckintetŕbcn n Szövetség fizeti meg;

b) A 30. b) pontban meghatározott vállalkožôi díj tekintetében a Megrendelő fizeti meg

A VállAlkožÔ K&ll Banknál vczctctt í szárná bankszámlájára történő

átutAlássÄl.

Kŕscdclmcs fi7.ctŕs cgctón a Válinlkožô kégcdclrni kamatként a Polgári Törvénykönyv

t•cndclkczésci alapján száí"ĺtott késcdcltni kamatot jogosult fclgzátnĺtani.

VII. Vállalkozó ncm szcrződéggzcr{í teljesítése

34. Mcgrcndclô hibás vagy ncm szcrzôdésszcrűcn tcljcsĺtctt munkát nem veszi át

Amcnnyibcn a Vállalkozó hibásan tcljcsít, kötclcs azt a Mcgrcndcló által rncgadott rövid póthatáridóben

kiłavítani tôbblct vállalkozói dj mcgfizctése nélkül. Hibás tcljcsítési kötbér a hiba kiküszôboléséig tenedÓ

idôtartamra a ncttó vállalkozási díj 0,5 (fél) %-a naptári naponta, mcly nem haladhatja meg a meghiúsulást

kötbér ôsszcgét. A műszaki átadás-átvétcl után jelentkező hibák tekintetében az V.28-29. pontban

foglaltakat kell alkalmazni.

35. Vállalkozó mindent megtesz a késedelem elkerülése érdekében. Nem tekinthetÓ a

Vállalkozó késedelmének, ha a Megrendelő jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek

elmulasztása miatt munkát végezni nem tud. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke

minden késedelmes naptári nap után a nettó vállalkozási díj 0,5 (fél) %-a, mely nem haladhatja meg a

meghiúsulási kötbér összegét. Tizenöt napot meghaladó késedelem esetén a meghiúsulás

jogkövetkezményei alkalmazhatók, meghiúsulás esetén a kötbér alapja a szerződés nettó vállalkozási díła, a

kötbér mértéke 30 0/0.

VIII. A Szerződés időtartama, megszűnés

36. Jelen szerződés az aláírás napjától a munka elvégzéséig, jelen szerződés szenna

teljesítéséig, azaz 2022. július 31. napjáig, a jótállás tekintetében az V.28. pontban meghatározott időponug

SZÓL

37. Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy jelen szerzŐdést rendes felmondással a feladat

jellege és időponthoz kötöttsége miatt nem mondják fel. Felek a felmondás jogát kizárólag súly

szerződésszegés esetére tartják fenn.

IX. Egyéb rendelkezések

38. Kapcsolattartó személyek a Megrendelő részéről Csányi Gergő, a Vállalkozó részéről

Berényi Zoltán. Felek kapcsolattartóik adatait a szükséges mértékben egymás rendelkezésére bocsátották.

Felek a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kapcsolattartás során, a kapcsolattartás formájának a

személyes egyeztetést és az e-mailen küldött értesítéseket elfogadják, kivéve az okirati formához kötött

jognyilatkozatokat, Így különösen a szerződés módosítása, az esedeges szerződésszegéshez kapcsolódó

jognyilatkozatok,.

39. Jelen szerződés kizárólag felek írásbeli megállapodásával módosítható. A

szerződésmódosítás — hacsak a felek a módosításban kifejezetten eltérően nem állapodnak meg — a felek

általi kölcsönös aláírásával lép hatályba. Felek a szerzódésmódosítást tartalmazó írásbeli dokumentumot —

hatályba lépése után a azerzódéshez, annak elválaszthatatlan részeként csatolják.

40. Felek kötelesek egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben bármelyik fél

elnevezésében, székhelyében, képviseletében vagy más nyilvántartási adatában, valamint a kapcsolattartó

személy adataiban változás következik be, továbbá amennyiben ellene csődeljárás, felszámolási eljárás vaU
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más mcgsnintctŕgľc indul, vagy cllcne jogetáqen végrehajtást rendeltek CL Bármelytk fél

cllcn csôdcľht•á.qs eljárás vagy meggžíintetŕgte irányulô clJárág Indítása, vagy jogerös

cltŤndclŔc csctŕn A fél jogosult jelen gžct7.ÔdéstÔl egyoldalúan elállnł ég az eljárás alá

vont ívl)cl szcł"bcn a szcr7ôtlŕsgpegŕg iogkôvctkcztnŕnyeit Alknltnnzni.

41. Vállalkozó jclC1í szcľ7ôdŕs nláĺľásávnl hozzájáruĺ, hogy a szerződésben kirzôlt adatait a

Mcgľcndclô A jogszabályokban meghatározott idcig Ós tnÔdon kezcljc, illetÔlcg adatait a Megrendcló a

tcx-ŕkcnység•hcz sniksŕgcg tnéľtŕkbcn hnľt1iAdik gzctnély ľészétc kiadja, továbbá hozzáJárul ahhoz, hogy

iclcn szcľ7Ôdésts Vállalk07.ó adatait és A szcrzÔdés tcljcgĺtŕgéhcz kapcsolódó dokumentumokat a fełlesztésr

támogató Szôx-ctség, a Szôvctség megbízott szakértói, valamint az AÔÍ IK képviselői megłsmerhetlk.

42. Fclck kölcsönôscn tájékoztatják egymást, hogy a GDPR rcndclct alapfin a jelen

szcrzôdésbcn és a teljesítés során készüló dokumentációkban részükről csetlcgcscn fcltúntetett személyes

adatokat- a szcrzôdés tcljcsítésc céljából kezelik.

43. Jclcn szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit,

továbbá a Fclck tevékenységére irányadó hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a teljesítés

tckntctébcn Felek között vita merül fel, az Ajánlat az irányadó dokumentum.

44. Felek esetleges vitáikat megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni, ennek

eredménytelensége esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag

aláirták Jelen szerződés hat oldalon negyvenöt számozott pontot, továbbá egy elválaszthatatlan mellékletet

tartalmaz és három eredeti példányban készült, melyből egy-egy példány feleket, egy példány a Szövetséget

ületi meg.
u. 24.

L. 
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