
MEGBÍZÁSI SZERZŐDES

amely létrejött e gyrészíől Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u, 5.; kép-viseletében: Dr, Áldozó Tamás polgárme.t"r; u-ti",rJu. zám: oTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja11748045,15429+to-tozsoooz; adószarn:úllqtisi-1',)latovábbiakban, minrMegbí4í,

másrészről Könyv-Everest Kfí (székhelye: 2131 Göd, Erdész u. 47.; képviseletében: StrauszNándor ügyvezetó; bankszámlaszam: rcíOz2qq-osaiá3Oo-oroo:001; adószám: 12870721-2-13) a továbbiakban, mint Megbízott között az uúr.oti n"ry"n és napon, az a|ább| feltételekszerint:

1.1 Szerződés tárgya
pápa város Önkormányzatifurak részére könyvvizsgálói szolgáltatások ellátása a..Turisztikai attrakciófej lesztés Pápán Á' eapai Esterházy-kastély komplex,kömyezetbarát üzemeltetéstlehetővÉ tevő újj;épí;.; es 

"saaaüíai'.'r'űartoiarottartörténő fejlesztése'' című, KDOP-2.1,1/A- os-2rioto-oooz azonosító számú proiekthezkapcsolódóan a vonatkozó. jogszabályi 
"ror.ar-Jű' oiffir#t uiil;"ono

kapcsolatos számlák, szerződései, teljesitesi ig-"rar"t, fi;;f];;"ia.ofl'i. .a,számviteli bizonylatok ellenőrzése, a 
- 

szrimvite-ü Úzonylatoknak a szrámvitelről szóló2000, évi C, törvény, valamint a uorrutkorá aaológsraua}or. 
"ro"á."'i""t ,"romegfelelőségének ellenőrzése, a gazdasági 

"."'oe.ry"t 
fókönyvi nyilvántartásokban valórögzítése helyességének, ellenőrzése, a garűsagi események más szakértőkny ilatko zataiv al való ö sszharrgj ának ellenőrzésE.

2,1 Szerződós hatálya

Felek a jelen szerződést hatarczott időtartamra kötik. A jelen szeruődés az aláírásénaknapjan lép hatályba, és a Zérő projekt eroretrataaasi 3et"ntés "rogua,ioil;il 
*"-

3.1 Megbízottkötelezettségei

3,1, A fenti 1. pontban hivatkozott tevékenység keretében Megbízott az a|ábbitevékenységeket látja el:

- Bekéri és ellenőrzi a. projekttel kapcsolatos szfunlékat, szerződéseket, teliesítésiigazolásokat, pénzügyi igazolásotut e. -a. .ra.viteli bizonYlatá#;"-"'"'
- Ellenőrzi a bizonylatok szímvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint azáltalános forgalmi adóról szóló iiol...iri ői*vn. törvény előírásainak vatómegfelelőségét;

- Ellenórzi a gazdasági események íökönlvi nyilvántartásokban való rögzítésénekhelyességét;

- Ellenórzi a gazdasági események más szakértők nyilatkozataival meglévóössáangiát.

3,2, Megbizott kijelenti, hogy tevékenysége során tudomására jutott brirminemú, a Mesbízótérintó adatot, információt - miná ielen ."";;á;;;.;;l"il;ffi,-ffiJfi-tr *követően - bizalmasan, iizleti titokkjnt r"r"i, -.űt sem saját, sem pedig harmadik



l

személy gazdasági tevékenységével összeffiggésben nem használhatja fel, azokól
kizárőlag Megbizó előzetes írásbeli jóvá,rlragyásával adhat biárminemű felvilágosítást,
vagy tehet ilyet harmadik személy számára hozzáféthetővé. A titoktartási kötelezettség
megsértésével okozott károkért Megbízottat teljes köni kártérítési felelősség terheli,
Megbízott felelős azért is, hogy a szerzódés teljesítésével összeftiggésben közreműködő
alkalmazottai, egyéb szerződő partnerei jelen titokvédelmi kötelezettsé g tarlalmáú.
megismerték és annak eleget is tesznek. A Megbízott köteles gondoskodni anól, hogy
ezen munkatársai, közreműködői, szakórtői titoktartásra kötelezettek legyenek abban ú
esetben is, ha már nem rállnak alkalmazásában, illetve vele jogviszonyban.

Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik mindazon tárgyi, személyi és jogi feltételekkel
(engedélyekkel, felelősségbiaosítással), amelyek alkalmassá és képessé teszik a
megbízás magas szintú ellátására, illetve amelyek a feladata ellátásához sziikségesek.

Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elfogadja, Megbízó szakmai elvarásait
megismerte,

Megbízott a Megbízó áltat biztosított információk alapjrfur, a Magyar Nemzeti
könywizsgálati standardok, valamint a Támogatási szerzódésben meghatározott
előírások szerint teljesíti megbízását.

Megbízott a ténymegállapításairól könywizsgálói jelentést készít öt példányban,
magyar nyelven.

Megbízott képviseletében Strausz Nándor bejegyzett könywizsgáló jár el,

Megbízott köteles résa venni a projektzáró kifizetési jelentésének elfogadását követóen
a projekttel kapcsolatos utóellenőrzéseken, amennyiben arról Megbízótól értesítést kap.

Megbízott kóteles eleget tenni a Közbes zerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a
továbbiakban: Kbt.) 1 25. § (4) bekezdésében foglaltaknak,

Megbízó kötelezettségei

Megbízó haladéktalanul tájékoztatni tartozik Megbízol7at a szerződés teljesítésével
kapcsolatos brármilyen adatot, jogot, tényt vagy egyéb körülményt érintő változásról.

Megbizó felel a számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső
ellenőrzési rendszerének megbizható ságáért.

Megbízó minden, a megbízás teljesítéséhez sziikséges információt hozzáféthetővé tesz
Megbízott szétmttra, és nem tart vissza semmilyen információt.

Megbízási díj, fizetési feltételek

Megbízottat a jelen szerződésben foglalt feladatok teljes körű ellátrisának esetére
7.400.000.- Ft + áfa, azaz Hétmillió-n égyszánezer forint + áfa megbizási díj illeti meg.

A megbízási dij tartalmazza a szerződésszerő teljesítéssel kapcsolatos valamennyi
költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, így Megbízott más jogcímén
ellenérték felszámítására nem jogosult.

5.3. Megbízó vállalja, hogy a megbízési dijat a szeruődésben meghatiározott módon és
tartalommal történő igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül Megbízott
bankszámlájára átutalással megfrzeti.

4.2.

4.3.

5./

5.1 .

5.2.

J,j



-l Amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított szárnla,
vagy az azt alátéLínasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Megbízoít
késedelmi kamat irrinti követelését kizáda.

Fele|ősség, szerződésszegés

Megbízott szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidóben
elvégzi, továbbá a jelen szerződés teljes idótartam a alatt a szerződés szerinti feladatok
elvégzése és Megbízó támogatása céljából folyamatosan Megbízó rendelkezésére áll, s
biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez sziikséges szakértelmet, szakemberforníst
és technikai hátteret.

Amennyiben harmadik személy Megbízóval szemben Megbízott felróható
tevékenységével összefiiggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Megbízott köteles
Megbízót a kártédtés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget
vállalni, kivéve, ha

a) a kát a Megbízott ínásbeli figyelmeáetése ellenére Megbízó által fenntartott
célszenítlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye;

b) Megbízott bizonyitja, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés szerint,
illetve úgy járt el, ahogy az általában elvárható.

Ameruryiben Megbizó a jelen szerződés szerinti jóvahagyással, információ, okirat
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a Megbízott tekintetében
megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik.

Amennyiben Me gbizó a je|en szerződés szerinti fizetési kötelezettségével indokolatlanul
késedelembe esik, úgy Megbízott a Polgriri Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv, (a
továbbiakban: Ptk,) szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle ffiggetlen, számira fel nem róható
rendkívüli és elháLdthatatlan körülmények (például természeti katasarófa, háboru,
blokád, érdekszférárr kívüli sáníjk) miatt a jelen szerződésből eredó kötelezettségének
nem tud eleget tenni, így ezen körülmények fennálásának és következményei
elhádtásanak ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Felek
kötelesek a fenti körülményekről és azok vá,Lrható időtartamráról a másik fe|et
haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb
szervektől szitrmazó - rendelkezésre álló - hivatalos igazolások egyidejű csatolásával.
Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő ká,rokért
felelnek, Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények fennállásrának időtartama
az 1 (egy) hónapot meghaladja, bármely fel jogosult a másik félhez intézett egyoldalú,
írásbeli nyilatkozatával - további hátranyos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést
azonnali hatál lyal felmondani.

A szerződés módosítása és megszűnése

Felek tudomásul veszik, hogy ,a jelen szerződés kizárőlag akkor módosítható,
amennyiben a szerződéskötést követóen - a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében - beállott körülmény miaíl a szeruődés valamelyik fél lényeges jogos
érdekét sérti. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.

6.1

6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

,7 l

7 .l.
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Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve a másik félhez
írásbeli felmondás útján sziintethetik meg, mely utóbbi esetben a
(négy) hónap.

intézett egyoldalú
felmondási idó 4

7.3. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a felek jogosultak a jelen
szerzódést a jogsértó vagy mulasztó félltez intézell egyoldalú írásLeii felmondásal,
azonnali hatállyal megsziintetni, késedelmes vagy hibárteljesítés esetén, amennyiben a
Megbízott a Megbizó által tűzött póthataridóben sem teljesiti megfelelóen a szeiződést,
Megbízó érdekmúlás esetén szintén jogosult a jelen izerzódestől etá]lni, illetve aá
azonnali hatállyal felmondani. Megbízó részéről azonnali hatályu felmondásra ad
lehetőséget, ha Megbízott ellen csőd-, felszámolrási vagy végelszárnolási eljárás indul.
Valamennyi esetben a Megbízó meghiúsulási kOtbérre jogosuú

7.4. Megbizó jogosult jelen szerződést felmondással megsziintetni a Kbt. 125.§ (5) bek. a)-b)
pontjaiban foglalt esetekben.

8./ Együttműködés,kapcsolattartás

8.1./ Felek a jelen szerzódés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttmúködni. Az
egYÜttmúkÖdés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul ]ftesíteni minden
olyan tényről, köülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt
kÖtelezettségek megfeleló teljesítésére vonatkozik, illewe a ieljesítést brármilyen módon
korlátozhaüa, megnehezítheti, késleltetheti, vagy megakadál y o)hatja,

8.2./ Felek szabálYszeni Írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött
írásbeli üzeneteket is. kétség esetén mind levél, mind-iax, mind e]ektronikus úton
küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél
részére az iizenetet megküldte. Az itzeneí megküldése bizonyítható ljánlott postai
küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és mégszakításmenú adást Üizonyíá fax
igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetón olyan iratokkal, melyből
megállapíüató, hogy hiba visszajelentés nem tórtént. Felek ugyanakkor' köáezik
magukat arra, hogy a szerződés teljesitése szempontjából különöú fontos okiratokat
(Például PénzÜgYi elszrálnolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve u;,lrrtott,
tértivevényes levél útján juttatjiik el a címzett részére.

8.3./ Az együttműködésre a Fe]ek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Felek az együttműkódés
keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket éi nyilatkozatokat a másif'ioi ti;"rtirt
kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a mrisik fél kapcsolattartóitól jogosuliák az
ilYen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni.-az átadás-
átvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igaz olásokat a kijelölt kapcsotutta.t"ot 14,1* aa.

8.4./ A Felek által kijelölt kapcsolattartók:

Megbízó részérű:

Név: MolnriLr Istvárr
Telefonszám: +36 89/5 1 5-000
E-mail : molnar.istvan@papa.hu

Megbízott rés7,érdl:
Név: Strausz Nlándor
Telefonszám: +36 1 l 45 5 -0365
E-mail: süausz,nandor@konyveverest.hu

Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden
vtí]tozásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni,



9.1 Egyéb kikötések

Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghaüírozott feladataik ellátása

során tudomásukra jutó, a másik fél és az azza\ közvetlen kapcsolatban álló
paítnerszervezetek üzletvitelére és múködésére, üzlet- és piacpolitikájára, iizletkörére, a
jelen szerződésre és annak ellátásara vonatkozó információt, továbbá minden olyan más

információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő

áíadása az érintett félre nózve közvetlenül vagy közvetve háhá,nnyal jar vagy járhat -

időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizirőlag a

jelen szerzódés keretein belül használják fel, A felek ezen kótelezettségiik megszegése

isetén teljes krártérítési felelősséggel tartoznak, Felek a jelen pont szerinti
kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik,
megbízottjaik és alvállalkozóik részére.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselóik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá résziikől a jelen szerződés aláírása nem

eredményezi más egyéb szerzódés vagy jognyilatkozat megsértését.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk,, valamint a vonatkozó
egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A Felek a jelen szerzódésből eredó jogvitáikat elsósorban tárgyalásos úton kótelesek

rendezni, ennek eredmény,telensége esetén alávetik magukat - hataskörtől fuggően - a

Pápai Járásbíróság kizarólagos illetékességének,

9.2.

9.3.

9.4.

A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban késziilt,
amelyből aláíras után két példány a Megbízót, két példany a Megbízottat illeti.

Jelen szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben agyezőt, közös átolvasás és

órtelmezés utá,rr írtak alá.

Pápa, 2013. junius 6. Göd, 2013, junius 6.
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