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VH
a Magyar Allam, mint tulajdonos k6pviselet6ben elj6Lr6 Maradv6nyvagyon-hasz
miikrid6 R6szv6nytdrsas6g
Sz6khely: 7L22Budapest, Vdrosmajor utca 35.
C6gj egyz6ks zAm: 0L -L0-L4L53 4,

Ad6szim : 27 429589 -2- 47,
Statisztikai sz6mjel: 27 429589-6420-174-07,
K6pviseli: dr. Cserndk Ibolya Vir6g elnok-vez1rigazgat6, mint megrendel6 (a tovdb
Megrendel6),

mdsr6szr6l

dr,

EnmEzETT
20n JilN 0 2

lhat6szdm:
Xapja:

ililililIililllilililil1ilil]fltil
a KIVING Ingatlangazdilkod6 6s BeruhdzSsszervez6 Kft. MVH-01221601

sz6khely: 1033 Budapest, Haj6gy6r u., Hai6gy6ri sziget 132.sz.6ptilet
c|giegyz|kszim : 0 1 -09 - 69 84 5 5,

ad6szdm: 726857 7 6-2-47,
KSH trirzssz 5m: L26857 76-81 1 0-1 13-0 1,

banksz6mlasz6m: MKB Bank 10300002-706427 00-49020078,
kdpviselet6ben: Varga Csaba tgyvezet1 igazgat6, mint vdllalkoz6, (a tovSbbiakban: V6llalkoz6), a

tovibbiakban egyiittesen a Felek kiikin-kiilon (Szerz6d6 F6l) krizott, az alulfrott helyen 6s napon az
alSbbi felt6telekkel.

I. EL6ZMfNYEK

Az dllami vagyonnal val6 fenntarthat6 gazddlkod6s megteremt6se 6rdek6ben egyes
vagyongazddlkod6st 6rint6 t<irv6nyek m6dosftiisiir6l, valamint egy6b vagyongazd6lkodAsi
rendelkez6sekr6l cimii 2027.6vi LXXXIV. t<irv6ny 26. S-a m6dosftotta az 6llami vagyonr6l sz6l6 2007.
6vi CVI. t<irv6nyt (a tov6bbiakban: Vtv.), mely m6dositiis teremtette meg a jogszabiilyi felt6teleit felen
Szerz6d6s megkrit6s6nek. A hivatkozott jogszabiilym6dosit6s alapjiin a Megrendel6 kciteles biztosftani
az Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. IMNV Zrt.) kezel6s6b6l a Maradv6nyvagyon-hasznosit6 Zrt-hez
kertilt, valamint az Allam, mint sztiks6gk6ppeni orokris tulajdon6ba kertilt 6s - a felen Szerz6d6s
hatiilyba l6p6s6t kovet6en - kertil6 Ingatlanok gondnokoliisi feladatait.

El6bbi jogszabfly hatflyba l6p6s6t megel6z6en ezen feladat ell6t6s6t az MNV Zrt. biztosftotta a Kiving
Kft.-vel 2020.jrinius 5. napj6n, SZT-L29761 szdmon kdtdtt szerz6d6s [tjiin.

Felek t6nyszerffen rrigzftik, hogy a Megrendel6 6s a V6llalkoz6 alapft6ja 6s az egyedtili tagja-
tulajdonosa a Magyar Allam, mig a tulajdonosi jogokat mindk6t tiirsas6g eset6ben az MNV Zrt.
gyakorolja, tehet teljes krirfi irdny[tdsi 6s ellen6rz6si jogokkal rendelkezik mind a Megrendel6, mind a
V6llalkoz6 felett, 6s dtint6 befoly6ssal rendelkezik a Megbiz6 6s a V6llalkoz6 strat6giai c6ljai
meghat6roz6s6ban 6s miikcid6s6vel kapcsolatos jelent6s drint6seinek meghozatal6ban. A Viillalkoz6 6s
a M egrende16 gazdasigi tiirsas6gokban mag6nt6ke- r6szese d6s nincs.

A Megrendel6 a Vtv. 42/G. $ (1) bekezd6se alapjiin a kivezet6sre szint iillami vagyonnal kapcsolatos
feladatai elldtisa 6rdek6ben jogosult 100o/o-os dllami tulajdonri gazdasdgi tirsasdg kozremiikod6s6t
ig6nybe venni.

A fenti torv6nyi felt6teleken tfl a Viillalkoz6 felen Szerz6d6s aliiiriisdval kifejezetten nyilatkozik arr6l
is, hogy a V6llalkoz6 tekintet6ben a szerz6d6skrit6s id6pontjdban fenn6ll a kcizbeszerz6sekr6l sz6l6
20L5.6vi CXLIII. ttirv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 9. S (1) bekezd6se h) pontj6nak utols6 tagmondata
szerinti felt6tel is, amely szerint az 6ves nett6 6rbev6tele tdbb mint BO%-a az MNV Zrt-t6l vagy az
altala kontroll;ilt m5s jogi szem6llyel kotott vagy kotendS szerz6d6sek teljesft6s6b6l szdrmazik. A
Villalkoz6 kdtelezetts6get villal arra, hogy a szerz6d6s teljes id6tartama alatt biztosftja ezen felt6tel
teljestil6s6t. A fenti ktirtilm6nyekre tekintettel a Felek kijelentik, hogy a Kbt. 9. $ (2) bekezd6s alapjrin
a felen Szerz6dds nem tartozik a Kbt. hat6lya al6.

V6llalkoz6 kijelenti, hogy tudomdssal bfr arr6l, hogy az illlamhitztartdsr6l sz6l6 20L7. 6vi CXCV.
torv6ny 41. S (6) bekezd6se alapj6n a kiaddsi ellirAnyzatok terh6re nem kothet6 olyan jogi szem6llyel,
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jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezettel 6rv6nyesen visszterhes szerz6d6s, illetve l6trejritt
ilyenszerz6d6s alapj6n nem teljesithet6 kifizet6s, amely szervezet nem min6stil a nemzeti vagyonr6l
sz6l6 CXCVI. t<irv6ny 3. S t1) bekezd6s6nek 1. pontjSban meghatdrozott 6tl6that6 szervezetnek.
V6llalkoz6 kij elenti, hogy 6tl6th at6 szerv ezetnek mi n6siil.

Felek rcigzitik, hogy a Kbt. 43. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n jelen szerz6d6st Megrendel6 a

szerz6d6skot6st kcjvet6en kriteles az EKR-en kereszttil a Krizbeszerz6si Hat6siry iiltal mfikodtetett
nyilvinos elektronikus szerz6d6st6rban, valamint az EKR-ben krizz6tenni.

II. FOGALOM MEGHATAROZASOK

1. Gondnokolds: az Ingatlanok (ide6rtve az azokon talSlhat6 6ptileteket / fel6pitm6nyeket /
6pftm6nyeket / miitlrgyakat / a kapcsol6d6 telket vagy udvart is) 6s az azokban vagy azokon
fellelhet6 alkot6r6szek 6s/vagy tartoz6koh az Ingatlanok illagdt vagy azok rendeltet6sszerfi
haszniilat6t biztosit6 egy6b ing6s6gainak az 6llagmeg6vdsdt, vesz6lyelhdrftis6t, tovfbbd az 6let-, tiiz-
6s balesetvesz6lyes helyzetek megel6z6s6t szo19616, illetve az Ingatlanok rendeltet6sszerii
haszn6lhat6s6g6nak fenntartdsihoz sztiks6ges, az tizemeltet6s fogalmi kor6be nem tartoz6
karbantartisi 6s javit6si tev6kenys6g, amely magdba foglalja a jogszabiilyokban, mffszaki el6ir6sokban
6s egy6b - a Megrendel6 6s a V6llalkoz6 Sltal el6zetesen egyeztetett - nemzetkozi standardokban
meghatfrozott gyakorisiiggal el6irt, kotelez6en elv6gzend6, valamint a kapcsol6d6 adminisztrativ,
valamint a kasz6l6si, boz6t- 6s cserje irt6si, zcild hullad6k elsz6llitdsi vagy depon6lisi feladatokat is.

2. Teliesft6sigazolds: a megrendelt 6s elv6gzett feladatok tekintet6ben a Vdllalkoz6 eltal el6k6szitett, a

teljesft6s ellen6rz6se ut6n a Megrendel6 eltal alairt, eredeti dokumentum, ami annak a Megrendel6
fltali elfogad6sa ut6n a V6llalkoz6 k6s6bbiekben elvitathatatlan szirmllztsi 6s d[j 6rv6nyesit6si jogiinak
az alapja.

3. felen Szerz6d6s: jelenti a jelen vdllalkoz6si szerz6d6st.

4. Ingatlan(ok): jelentik a Magyar Allam kizdr6lagos vagy rlszleges tulajdon6ban 5116, a Megrendel6.
rdbizott vagyon6ba tartoz6 Ingatlanokat, illet6leg azon Ingatlanokat, melyek gondnokoldsa vagy
6llagmeg6vSsa b6rmely egy6b okb6l a Magyar Allam k6pviselet6ben elj6r6 Megrendel6 6rdek- vagy
feladatk<ir6be tartozik. felen Szerz6d6sben az Ingatlan(ok) fogalma alatt 6rtend6ekaz adott ingatlan
jelleg6t-funkci6jdt meghatdroz6 krizponti fel6pftm6ny(ek), a kapcsol6d6 6ptiletek / fellpitm|nyek /
6pitm6nyek / mfitlrgyak I a kapcsol6d6 telek vagy udvar 6s az azokban vagy azokon fellelhet6
alkot6r6szek 6s/vagy tartoz6kok, az Ingatlanok iillagdt- vagy a rendeltet6sszer( hasznflatot biztosit6
egy6b ing6s6gok. A Jelen Szerz6d6s vonatkoz6slban az Ingatlank6nti min6s[t6s felt6tele, hogy az

szerepeljen a Dynamo rendszerben.

5. Kasz{l6s: az Ingatlan teriilet6n talSlhat6 lAgyszAri nov6nyek mechanikai visszavdgisa, ide tartozik a

parlagffi mentesit6s is.

6. Boz6t 6s cserie irtis: az Ingatlan teriilet6n talSlhat6 boz6t 6s cserje kivdgfsa, a talait6l szimitott 15-
30 cm t6magass6gig, gallyazAsa a keletkezett nyesed6k sziiks6g szerinti darabolisa 6s osszegyfijt6se,
halomba rak6sa 4 cm t66tm6r5ig.

7. Zold hullad6k deponilisa, elsz6llitilsa: az Ingatlan tertilet6n l6v6 kaszdl6si vagy boz6t- 6s cserje
irt6si tev6kenys6gb6l visszamaradt zold hullad6knak az Ingatlan teriilet6n a vonatkoz6
jogszabdlyoknak megfelel6en tort6n6 elhelyez6se, vagy elszillit6sa 6s megfelel6 hullad6k lerak6ban
tort6n6 elhelyez6se.

B. Dynamo rendszer: egy a felen Szerz6d6sben meghatSrozott feladatok teljes(t6s6t tdmogat6 6s

kiszolg6l6 informatikai rendszer. E feltilet szolg{l a megrendel6sek tertileti gondnokok r6sz6re tort6n6
kiad6s6ra, valamint az e-mailen kereszttil tort6n6 els6dleges kommunikici6 mellett a feladatelldt6ssal
kapcsolatos fot6k 6s egy6b dokumentumok feltolt6s6re 6s t6rol6s6ra, ellen6rz6s6re.

9. Alvillalkozb vagy Ktizremiikodil: az a szem6ly vagy szervezet, aki, illetve amely a szerz6d6s
teljesit6s6ben a Vdllalkoz6, illetve a Viillalkoz6 kozremfikod6je 6ltal bevontan, ktlzvetlentil vesz r6szt,
6s kiv6laszt6s66rt, munkiij6nak ir5nyftiis66rt, 6w6tel66rt 6s ellen6rz6s66rt, 6ltaliinos jelleggel a

tev6kenys6 g66rt aVdllalkoz6 teljes felel6ss6ggel tartozik.

2 dr, HoNlffie rgely



10. Fot6-f6nyk6p, vary fot6dokument6ci6: minimum 640x480 pixel felbont6sri k6pek, standard k6p
form6tumban (.jpg, .gi[, .jpeg). Mennyis6g6t tekintve 3 darab f6nyk6p a feladat vagy munka
megkezd6se el6tt, 3 darab f6nyk6p a feladat vagy munka befejez6se ut6n, amelyek elektronikus fton
(e-mail) keriilnek megktild6sre a Megrendel6 r6sz6re a Dynamo (vagy annak hely6be l6p6) rendszerbe
trirt6n6 feltdlt6s mellett. Tartalmukat tekintve a fdnyk6pfelv6teleket minden esetben rigy kell k6szfteni,
hogy a feladat vagy munka elv6gz6se el6tti 6llapotot 6s az elvlgzett feladattal vagy munkiival el6rt
Sllapotot is cisszehasonlfthat6 6s beazonosfthat6 m6don, egzakr,j6 min6s6gben ellSwa tanfsitsak.

rrr. A IELEN SZERZoDES TARGYA

1. A felen Szerz6d6s hatilya all tartoz6 Ingatlanokhoz kapcsol6d6, a lV. fejezetben r6szletezett egyes
gondnokolisi feladatoknak vagy munkiknak a V6llalkoz6 dltali ell6t6sa, ami MagyarorszSg teljes
tertilet6re kiterj ed6, orszigos i llet6s6gii feladat.

2. Megrendel6 megrendeli, a Villalkoz6 pedig elvillalja az Ingatlanok tekintet6ben a Jelen Szerz6d6s IV.
fejezet6ben meghatirozott gondnokolisi feladatok elv6gz6s6g akk6nt, hogy az egyes a 1Y.2.

alfejezetben meghatArozott gondnokolisi feladatok vary munk6k megrendel6se onill6an 6s egyedileg
trirt6nih mig V6llalkoz6 a Megrendel6 iltal meghatdrozott ingatlankcir vonatkozisiban a felen
Szerz6d6s lV. 2. alfejezet 1.- 6s 14. bekezd6se szerinti feladatokat/munkilatokat ktil<in, <inill6
megrendel6s n6lkiil is v6llalja az egytittmfikrid6s sor6n.

ry. AZ ELVfrGZEND6 GONDNOKOLASI FELADATOK

1. Villalkoz6 jelen szerz1dls keret6ben az aliibbi szolg6ltatisokat nyfjtja:
a. iirykezel6i gondnoki feladatok ellStdsa;
b. teri.ileti gondnoki feladatok ellStisa;
c. kaszfliis (gyom- 6s parlagffi-mentesft6s);
d. boz6t- 6s cserje irtis;
e. zrild hullad6k deponilisa vagy elszillftSsa.

w /1. AZ UGYKEZEL0GONDNOKOK

1. Az tigykezel6 gondnokok napi nyolc munka6riban rendelkez6sre 6116, irodai feladatokra ,,megrendelt",
illetve biztositott, feladataikat a r6sztikre egy6nileg meghatirozott a Villalkoz6 fenntartisiban
miikrid6 teriileti irodikban l{tj6k el, normdl munkaid6ben (ami h6tf6t6l-cstitrirtrikig 8:00-t6l-17:0O-ig,
m6g p6nteken 8:00-t6l 14:3O-ig tart).

2. Az tigykezel6 gondnokok els6dlegesen kapcsolattart6si, feladat- 6s munka szervez6si feladatokat
ldtnak el, r6szt vesznek a megrendel6sek el6k6szit6s6ben (6rtsd p6ldiul: kdlts6gbecsl6s ad6sa) illetve
ut6lagos elsz{mol6sri feladatok/munk6k eset6n azok elszdmolSs6ban, tovibbi a k6szre jelent6sek 6s a
teljesft6sigazolSsok megt6tel6ben 6s risszeSllitfsdban, akik egyfittal utasftasi jogkrirrel is rendelkeznek
a tertileti gondnokok felett.

3. Az tigykezel6 gondnokok l6tszimiit, az eryes gondnokok kozponti tigyint6z6si hely6t ftertileti iroda
megnevez6se), azok teriileti illet6kess6g6t Jelen Szerz6d1s 7.s2. mell6klete tartalmazza. Felek
megdllapodnak, hogy az L. sz. mell6klet m6dosftisa (legyen annak oka [j tertileti iroda kijelcil6se,
tertileti illet6kess6g m6dos(t6sa, l6tsz6mn<ivel6s vagy cs<ikkent6s), b6r a c6gjegz6sre jogosultvezet6
tiszts6gvisel6k nyilatkozatlhozvan kdtve, az nem min6stil a felen Szerz6d6s m6dosftisinak.

4. Lftszim vdltoztatds: amennyiben a Megrendel6 a jelenlegi (5 f6 tigykezel6 gondnok) illetve a
mindenkori l6tszimot ncivelni szeretn6, a VI. fejezet 4. bekezd6s6ben meghatdrozottak szerint kdteles
ebb6li ig6ny6t kdzdlni a Vdllalkoz6val. A mindenkori iigykezel6i 6llom6ny csdkkent6s6nek Megrendel6
iiltali ig6nye eset6n az ig6ny bejelent6se 6s a l6tszim t6nyleges csdkkent6se (ami megval6sulhat a
Viillalkoz6 bels6 6tcsoportositds5val vagy a munkaviszony megsz[intet6s6vel) kozritt legal6bb 20
munkanapnak kell eltelnie.

5. Az tirykezel6 gondnokok tartj6k a kapcsolatot a Megrendel6vel, kiikinris tekintettel arra, hogy a
Megrendel6 a megrendel6seit [6rtsdi vary ig6nybejelent6seit) e-mailen keresztiil krizli a Villakoz6val.
Az igykezel6 gondnok kizdr6lag a 1Y.2. alfejezetben meghat6rozott tertileti gondoki feladatokkal,
illetve a hatilsktir6be utalt nevesftett tigyekkel kapcsolatban nyilatkozhat a Megrendel6 fel6, fogadhat
be megrendel6st adhat felvildgosit6st vagy tfljlkoztatitst az egyes hat6skrir6be tartoz6 tigyekr6l.
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6. Az tigykezel6 gondnokok nevesftett (de nem kiz6r6lagos) alapvet6 feladatai:

a. Az tirykezel6 gondnok fogadja az eryes, a ter{ileti gondnokok f elen Szerz6d6sben rtigzftett
feladataikra vonatkoz6 megrendel6seket, amit krivet6en az adott feladatra vagy munkdra
vonatkoz6an meghat6rozza, hogy az adott feladathoz h{ny f5 sz[iks6ges, illetve az adott
feladat vagy munka mennyi munka6r6t vesz v6rhat6an ig6nybe.

b. Ezt ktivet6en a Dynamo rendszeren kereszttil kiosztja a feladatot az illet6kes tertileti
gondnokra, melynek sordn rogziti az Ingatlan adatait, a l6tszSm 6s a munka6raszim ig6nyt,
illetve a teljesit6s hat6rnapjit vagy annak hatdridej6t.

c. Az tigykezel6 gondnok krit6 er6vel bir6 k<ilts6gbecsl6st vagy aj6nlatot nett6 500.000.- Ft
6rt6khatirig adhat-kiildhet meg a Megrendel6nek, ezen 6rt6khat6r felett kriteles a
V6llalkoz6 Gondnoksigilgazgat6s6git halad6ktalanul tij6koztatni, tekintettel arra, hogy az
6rt6khatir feletti ajdnlatok- 6s/vagy ktilts6gbecsl6sek kiad6s6ra csak azlgazgat6sdg kijekilt
munkavillal6i jogosultak.
A krilts6gbecsl6sek 6s ajdnlatok 6ltal6nos 6rv6nyii k6tdtts6gi ideje elt6r6 rendelkez6s
hi6ny6ban, azok megktild6s6t6l szdmftott 15 munkanap.

d. Tfj6koztat{st nyijt e-mailben a Megrendel6 fel6 az azonnali int6zked6st ig6nyl6 esetekben,
az int6zked6s megt6tel6t kovet6 maximum 1 munkanapos hatirid6n beltil.

e. A teriileti gondnok halad6ktalanul a Dynamo rendszeren kereszttil jelzi az tirykezel6
gondnoknak, amennyiben eW munka vary feladat elv6geztet6s6nek sztiks6gess6g6t
tapasztalja, amir6l az tirykezel6 gondnok tij6koztatja e-mailben a Megrendel6t a tertileti
gondnok jelz6s1t6l sz6mitott maximum 2 munkanapon beltil.

f. Az adott feladat vagy munka v6grehajt{sa eset6n azt a tertileti gondnok a Dynamo
rendszerben k6szre jelenti a v6grehajtSst6l szimftott maximum 1 munkanapon beliil, mig a
tertileti gondnok k6szre jelent6s6t6l szdmitott maximum 2 munkanapon beltil az iigykezell
gondnok e-mailben k6szre jelenti a Megrendel6 fel6. Az e-mailen megtett k6szre jelent6sben
elegend6 az adott munka vary feladat megfelel6 beazonosftdsa 6s a v6grehajtds ditummal
megjelcilt t6nykrizl6se.

g. A tertileti gondnok(ok) napi feladatbeosztisfit a Dynamo rendszeren kereszttil trirt6n6en az
tirykezel6 gondnok szervezi, osztja ki a feladatokat, jekili meg a v6grehajt6s id6keret6t az
egyedi megrendel6ssel v6grehajtand6 feladatok eset6ben, melyek mellett gondoskodik az
titemezett Ingatlan ellen6rz6sek hatiirid6ben trirt6n6 elv6geztet6s6r6l, annak megfelel6 napi
feladatkiosztlslval, illeWe biztositja a tertileti gondnokokon kereszttil a kulcs kezel6si
feladatokat.

h. Az titemezett ingatlanellen6rz6sek 6s a kulcskezel6si feladatok v6grehajtdsa sordn rogziti
ezen feladatok v6grehajt6s6t, annak d6tum6t 6s a riforditott munka6r6k sz6mit a Dynamo
rendszerben, tekintettel arra, hogy ezen munka6rik a havi 150 munka6riis tertileti
gondnoki megrendel6si limitbe beszimftanak.

i. Az ut6lagos elszdmol6sti munkdk vary feladatok eset6ben ossze6llitja az elsz6molishoz
sztiks6ges dokumentumokat 6s okiratokat 6s megktildi azokat a Gondnokoliisi
lgazgat6slgon kijekilt kapcsolattart6ja r6sz6re, hogy az az adott havi elsz6molisban
megfelel6en szerepelhessen.

j. A V. fejezet 6. bekezd6s6ben foglalt azonnali beavatkozSs k6r6se eset6n gondoskodik annak
v6grehajtis6r6l a tertileti gondnok 6ltal, annak a feladatra val6 6tirdnyitisival.

k. Zdld hullad6k kezel6se kapcsin krilts6gbecsl6st k6szft a Megrendel6 r6sz6re, amennyiben a

feladat nem szerepel az OKL-ben, az OKl-ben szerepl6 zdld hullad6k kezel6si feladatokkal
kapcsolatban ig6ny eset6n krizremfikridik az ut6lagos elszimol6s risszeillft6s6ban.

l. Amennyiben a V6llalkoz6 a munkakezd6si hatdrid6t vagy hatirnapot nem tudja tartani, az

tigykezel6 gondnok kdteles 1 munkanapon beltil [r6sban, e-mailen tij6koztatni a

Megrendel6t a vSrhat6 kezd6si id6pontr6l vary a vdllalhat6 hatirnapr6l.
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m. A IV.2. alfejezet 2-t6l L3-ig terjed6 bekezd6seinek megfelel6en, amennyiben a Megrendel6t
valamilyen t6nyr6l, kortilm6nyr6l, 6llapotr6l, adatr6l (stb.) tiij6koztatni sztiks6ges
elektronikus riton, abban az esetben ezt a tertileti gondnok a Dynamo rendszeren kereszttil,
m6g az tigykezel6 gondnok e-mailben teljesfti a Megrendel6 fel6. Az e-mailen keresztiil
tort6n6 tAjlkoztatis 6ltal6nos hat6rideje megegyezik az igykezel6 gondnok iltali k6szre
jelent6si hatirid6vel [v6grehajt6st6l, tudomAsszerz|st6l sz{mitott maximum 2 munkanap),
kiv6ve az azonnali int6zked6sekr6l sz6l6 jelent6sek megt6tel6t (v6grehajt6st6l szdmftott
maximum 1 munkanap). Ktilontisen a IV.2. alfejezet 2.-,3.-, 4.-, 6.-,7.- 6s 10. bekezd6seiben
irt esetekben.

n. Azonnali int6zked6s megt6tel6nek sztiks6gess6ge eset6n, annak halad6ktalan 6s soron kivtli
j6vShagyat6sa a Megrendel6vel, akinek a k6pvisel6j6t az azonnali int6zked6s
sztiks6gessEg6r6l e-mailen kereszttil kdteles a tertileti gondnokt6l 6rkez6 bejelent6st
kovet6en azonnal t6j6koztatni, majd telefonon is 6rtesiteni a fentiekr6l 6s az elektronikus
lev6l megktild6s6nek a t6ny6r6l a miel6bbi Megrendel6 altali j6vehagy6s c6ljdb6l. A
megrendel6i j6vihagyds az azonnali int6zked6s megrendel6s6nek min6stil. Amennyiben az
int6zked6s megt6tele nem tfirt halaszt6st, az igykezel6 gondnok a Megrendel6t6l ut6lagos
j6vdhagyist koteles k6rni a fentiek szerinti protokollnak megfelel6en.

TV.z. A MEGRENDELHETo TERULETI GONDNOKI FELADATOK JEGYZEKE

A Felek rogziti( hogy (risszhangban a jelen szerz6d6s V. fejezet6ben frtakkal) a jelen IV.2. alfejezete
szerinti, 2-t6l L3-ig felsorolt feladatok v6grehajt6s6ra minden esetben az atra vonatkoz6 egyedi
megrendel6s alapjiin kertil sor. A megrendel6sek r6szletszabilyait a felen Szerz6d6s V. fejezete
tartalmazza.

A tertileti gondnok 6ltal6nos 6rv6nyff feladata, hogy irisos jelent6st 6s/vagy tljlkoztatist adjon az
Ingatlanon bekrivetkezett mfiszaki vdltoz6sr6l vary a fenn6ll6 haszn6lati viszonyokr6l, amennyiben a
v6ltoz6s hdtrfnyosan 6s l6nyegesen befoly6solja az Ingatlan rendeltet6sszerii hasznilhat6sdg6t vagy
biztonsdgos 6llagdt.

1. Megrendel6 Sltal meghatSrozott Ingatlanok, Villalkoz6 r6sz6re el6re megkiilddtt titemterv [a
tov6bbiakban: Utemterv) szerinti rendszeres ellen6rz6se.
A rendszeres ellen6rz6ssel 6rintett Ingatlanok list6ja, valamint az ellen6rz6sek sorrendj6t
meghatiroz6 Utemterv Jelen Szerz6d6s 2. sz6m[ mell6klet6t k6pezi azzal, hogy a felen Szerz6d6s
hatdlya al6 tartoz6 Ingatlaniillomiinyban bekovetkez6 vAltozlsra tekintettel a rendszeres ellen6rz6ssel
6rintett Ingatlanok listija, valamint az Utemterv is m6dosftdsra kertilhet Megrendel6 altal. A
m6dositott Utemtervet Megrendel6 m6dosft6st krivet6en halad6ktalanul, de legk6s6bb a m6dosit6st
krjvet6 2 munkanapon beliil eljuttatja V6llalkoz6 r6sz6re a feladatok tov6bbi elldtds{nak
megszervez6se 6rdek6ben. Az id6kozben mAr elvlgzett ellen6rz6sek dij6ra a Villalkoz6 jogosult. Az
Utemterv m6dositisa az adott h6tre tervezett ellen6rz6seket nem 6rinth eti, az a tfrgyi hetet kovet6
h6tre vonatkozhat, mint legkoribbi id6pontra.

Az azonnali int6zked6sek

Amennyiben azonnali int6zked6s ldtszik indokoltnah a tertleti gondnok arr6l halad6ktalanul kciteles
telefonon - ezt krivet6en a Dynamo rendszerben val6 rrigzit6s ritjin - t:ij6koztatni az igykezel6
gondnokot, hogy azbeszerezze a Megrendel6 j6v6hagy6slt azint6zked6s megt6tel6hez. Amennyiben
az int6zked6s megt6tele nem tiir halaszt1st, az els6dleges kdrelh{ritist- 6s kirenyhft6st kcivet6en
k<iteles mindezekr6l tdj6koztatni a fentiek szerint az igykezel6 gondnokot.

Azonnali int6zked6s megt6tele eset6n az err6l sz6l6 jelent6s 6s/vagy tij6koztatds a Megrendel6
r6,sz6re az int6zked6s megtdtel6t kovet6 maximum 1 munkanapon beltil foganatosftand6
elektronikusan.

Azonnali int6zked6s, irisos jelent6s 6s/vagir tijlkoztatAs megt6tele sztiks6ges, kiildnrisen a krivetkez6
esetekben:

- elektromosrendszerekn6l:
o elektromos tiiz,vagy meleged6s 6szlel6se;
o f6kapcsol6k meghibSsodiisa;
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o nagyfok[ vil6g(tiisi hi6nyossig;
o nyitott elektromos szekr6ny;
o szigeteletlen kibeleh vezet6kek 6szlel6se;
o 6letvesz6lyes elektromos berendez6s 6szlel6se.

- g6p6szeti 6s 6ptiletg6p6szeti rendszerekn6l:
o fiit6testekn61 6s vezet6kekn61 6szlelt vizfolyls;
o cs6tor6s;
o dugul6s;
o szaniterek meghibiisodiisa (foly6 szifonok, tordtt WC, csoprig6 csap vagy azok hiSnya);
o gizszag6szlel6se;
o ffit6si id6nyben a fiit6s ledll6sa;
o csatorna 6svizelvezet6si fedlapok hiilnya.

- 6pti I etn 6llfel 6p itm 6 nyn 6ll6p f tm |nyn|l / mfit6rgyn 6l :

o a kerft6sek 6s a bejiirati ajt6k meghibdsod6sa;
o lakatosszerkezetektrinkremenetele;
o falburkolat nagyfokri meghibiisod6sa;
o falszerkezetstatikai meghib6sod6sa;
o faablakok zirAnakmeghib6sodfsa;
o nyilSsz616kbetri16se;
o tet6be6zAs;
o vizelv ezet6 rendszerek (csatorn6k, ereszcsatorniik) meghibdsodisa;
o szemrev6telez6ssel l{that6 tet6 6s 6ptiletszerkezeti statikai hib6k 6szlel6se, jelent6se;
o jogcim n6lktili haszndlat, bet<ir6s/rongil5s, k6resemt4ny bekrivetkeztekor;
o nov6nyzet elburjinzdsa a falakon, tet6szerkezeten;
o az lngatlanok el6tti gyalogos k<izleked6st szolg6l6 havas 6s cstiszSsvesz6lyes ktiztertileti

szakasz, illetve az Ingatlanok megk<izelft6s6re szolg6l6 Ingatlanon beliili havas 6s
cstiszSsvesz6lyes jirdaszakasz h6- 6s sikoss6g mentesit6se. Az els6dleges feladat a
ktiztertileti szakasz h6- 6s sfkossig mentesit6se. Amennyiben az Ingatlanon beltili tertile!
vary az 6rintett ktiztertilet alaptertilete, vagy a rajta l6v6 h6- 6s j6g mennyis6ge azt
indokolja, a tertileti gondnok vesz6lyhelyzetre felhfv6 t6bliikat kriteles els6dlegesen is a
kriztertileti szakaszra kihelyezni [fot6dokumentdltan), illetve a sfkossigmentesit6si
megrendel6si ig6nyt/javaslatot a Dynamo rendszeren kereszttil jelezni az :d'gykezelf
gondnok r6sz6re, aki err6l e-mailben t6j6koztatja a Megrendel6t.

Amennyiben indokoltak, az azonnali int6zked6sek b6rmely tertileti gondnoki tev6kenys6g eset6n
v6grehajtand6ak a jelen 1. bekezd6sben meghatirozottaknak megfelel6en.

Felek rogziti[ hogy a Viillalkoz6 az azonnali int6zked6st ig6nyl6 esetekben eleget tettaz azonnali
int6zked6s megt6tel6re vonatkoz6 kritelezetts6g6neh ha elv6gezte a helyben elv6gezhet6 els6dleges
kdrenyhft6si- 6s kdrelhiritisi feladatokat (mint p6ld{ul kozmfivek elzlr1sa, elektromos szekr6nyek
lezflrflsa, krizm( szolgiltat6[ katasztr6fav6delem 6rtesit6se stb.), illetve az 6rintett Ingatlant, vagy
annak megfelel6 r6sz6t a vesz6lyhelyzetre figyelmeztet6 tdbldkkal szerelte fel, lsfvagy legaldbb
szalag kordonok kihelyez6s6vel gondoskodott a teriiletek lezirdsiir6l 6s eleget tett a Megrendel6 fel6
fe nn6ll6 tAj lkoztatlsi krite lezetts 6 g6n ek.

2. Ures, m6s 6ltal nem tizemeltetett vagy Utemterven kivtili, eseti Ingatlan ellen6rz6s sorin azok
szell6ztet6se, az Ingatlanok kcizmfi fogyasztis6nak ellen6rz6se (az 6raiill6sok megktild6se
elektronikus riton a Megrendel6 r6sz6re, valamint annak rogzitlse a Dynamo rendszerben), az
6piiletek zdrtsdginak, nyilAszlr6inak ellen6rz6se 6s biztosit6sa, A kihelyezett vesz6lyhelyzetre
figyelmeztet6 kordonoh teblek megl6t6nek ellen6rz6se.

3. Az Ingatlanok miiszaki {llapotinak ellen6rz6se alapj6n a sztiks6ges dllagmeg6viisi 6s varyonv6delmi
int6zked6sek kezdem6nyez6se elektronikus [ton, egyrittal a hivatkozott int6zked6sek
sztiks6gess6g6nek rrigzft6se a Dynamo rendszerben, valamint ap16bb javft6sok elv6gz6se (ktikinrisen,
de nem kiziir6lagosan: lehullott cser6p p6tlisa; ajt6-ablak bedeszklzlsa; sztiks6ges zdrcsere;
lakatp6ntok felrakiisdnak elv6gz6se stb.).
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4. KSresem6ny 6szlel6se eset6n, ir6sbeli jelent6s ktld6se elektronikus riton a Megrendel6, egyfittal
annak rogzit6se a Dynamo rendszerben, a kirfelszilmolisi folyamat feltigyelete, a biztositdsi tigyek
int6z6se sor6n az Ingatlannak a k6r m6rt6k6nek felm6r6s6re irdnyul6 szeml6ben val6 ktizremfiktid6s,
azaz az I ngatlanok bemutat6sa a kdrszakdrt6knek.

5. A Megrendel6 6ltal kijekilt szem6lyek Megrendel6 6ltal megjelolt Ingatlanokba tort6n6 beenged6se, a

bel6p6si jogosultsig ellen6rz6s6t krivet6en (az ellen6rz6s tort6nhet a bel6p6sre jogot biztosft6 irdsos
dokumentum onk6ntes bemutatisa (tjfn vary a Megrendel6 e-mailbe foglalt, a bejut6ssal 6rintett
szem6ly vagy szem6lyek beazonositdsra alkalmas megjekil6se alapj6n). Ig6ny eset6n az 6rt6kbecsl6k
segft6se, a helyszfn, illetve az Ingatlan bemutatds6val. Ha az adott szem6ly nem hajland6 tink6nt vagy
nem tudja magft hitelt 6rdeml6 m6don 6s kell6 m6rt6kben igazolni, a bejut6st a tertileti gondnok
ktiteles megtagadni.

6. Sztiks6g eset6n a b6rl6k 6s haszniil6k rendeltet6sszerii ingatlanhaszniilatiinak ellen6rz6se. A
jogosulatlan ingatlanhaszn6lat, valamint az elbirtokliis lehet6s6ge 6szlel6s6nek fr6sos jelz6se e-

mailben a Megrendel6 fel6, valamint annak rrigzft6se a Dynamo rendszeren kereszttil. A jogtalan
ingatlanhaszniilattal 6s elbirtokldssal fenyegetett Ingatlanok helyszfnel6s6ben [6rtsd: a helyszini
szeml6n) val6 r6szv6tel.

7. Birtokbav6teli, birtokbaad6si eljdrdsokon val6 aktfv kcjzremiikrid6s. Ezek alkalm6val az adott
Ingatlan 6llapotdnak rdgzit6se, koztizemi m6r66r6inak leolvasisa 6s rrigzftlse, az Ingatlanban
tal6lhat6 ing6s6gok iegyzlkonyvezise, ktil<in Megrendel6s eset6n leltiirozdsa (a Megrendel6
k6pvisel6j6nek a krizremiikrid6s6vel, a Megrendel6 iiltal biztosftott lelt6riv alapjin), az eljir{s sorin
tett megillapft6sok 6ra6ll6sok megkiild6se elektronikus titon Megrendel6 r6sz6re, valamint azok
rrigzit6se a Dynamo rendszerben. A szolgdltat6k altali ellen6rz6sek sorin aktfv kdzremfikod6s
(lngatlanba trirt6n6 bejutas biztosft6sa stb.).

8. Gyom-vary parlagfli-mentesft6si (ide 6rtend6 a boz6t- 6s cserje irtis is) ig6nyek felm6r6se,
megrendel6s6nek - V6llalkoz6 szerinti megit6l6se alapjiin felmertil6 - sztiks6gess6g6re val6 felhfvis
elektronikus riton.

9. Megrendel6i megrendel6s eset6n h6 eltakarftis, csriszismentesit6s az Ingatlanok el6tti ryalogos
kozleked6st szolgil6 kriztertileten, illetve az Ingatlanok megkrizellt6s6re szolg6l6 Ingatlanon beltili
riwonalakon.

10. Gondoskodis a szem6t <isszegyfijt6s6r6l, sztiks6g szerint 6s erre vonatkoz6 kiikin megrendel6s
eset6n a szem6t Megrendel6 k<ilts6g6re trirt6n6 elsz6llfttat6sa.
A kommundlis hullad6k eset6ben a tertileti gondnok jogosult int6zkedni, sztiks6g eset6n alvdllalkoz6
bevon6s6t kezdem6nyezni, mig vesz6lyes hullad6k eset6n - annak a Megrendel6 ir6ny6ba
elektronikus riton [e-mail), illetve a Dynamo rendszerben tett jelz6s6t kcivet6, annak egyedi
megrendel6se alapj6n- szakalv6llalkoz6 bevon6sa, 6s a vele val6 egyiittmiikrid6s biztosit6sa.

11. Megrendel6s eset6n kozremfiktid6s a helyszfnel6si (6rtsd: helyszfni szemle) munkdk elv6gz6s6ben.
Egyedi - az adott Ingatlan 6llapotdnak felm6r6s6re irdnyul6 - helyszfni szemle lefolytat6sa a
Megrendel6 iiltal el62etesen megadott szempont rendszer alapj6n.

12. A sztiks6ges vfztelenft6seh fagymentesit6sek elv6gz6se, a Megrendel6 6ltal meghat6rozott
Ingatlanok, objektumok eset6ben a Megrendel6 dltali megrendel6s alapj6n. A szerz6dott
alvSllalkoz6val a kapcsolat tartisa, a munka menet6nek 6s/vagy v6grehajt6s6nak Vdllalkoz6 6ltali
ellen6rz6se.

13. A tertileti gondnok tovdbbi feladata lehet a gyom- 6s/vagy parlagffi mentesft6s,boz6t- 6s cserje irtds
alv6llalkoz6i teljesit6se eset6n a kapcsolat tartisa az alvillalkoz6val6s a munka menet6nek 6s/vagy
v6grehajt6s6nak Villalkoz6 6ltali ellen6rz6se.

74. Az Ingatlanokhoz tartoz6 kulcsok - ktiltin megrendel6s n6lkiili - megyei rendszerben tort6n6
meg6rz6se, nyilvdntart{s vezet6se, illetve Megrendel6 ktilon felhivisa eset6n a felhiv6ssal 6rintett
kulcsnak - a Megrendel6, valamint az MNV Zrt. ktizott fenn6ll6 egytittmiikdd6si meg6llapodis alapjin
az MNV Zrt. munkatdrsai 6ltal az adott Ingatlan vonatkozdsilban ellStand6 feladat teljesft6s6hez
sztiks6ges tirgyi felt6telek biztosft6sa 6rdek6ben - az MNV Zrt. Megrendel6 6ltal megjekilt
munkavillal6jinak r6sz6re - megfelel6 dokumentSliis mellett - tort6n6 kiad6sa, valamint
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visszav6tele. A kiadisi vary visszav6teli ig6ny be6rkez6se 6s a kulcs kiadisdnak- vagy
visszavrStel6nek napjai krizdtt legaliibb 1 munkanapnak el kell telnie.

Felek meg6llapodnak, hogy az Ingatlanok kulcsainak tiirolisi helye, illetve m6dszere kapcsin toviibbi
egyeztet6seket folytatnak, melynek eredm6nyek6nt l6trej<itt egyezs1gr6l, illetve annak r6szleteir6l
f elen Szerz6d6s keretein kfvtil, rindll6an rendelkeznek.

V. AMEGRENDELES

1. A Jelen Szerz6d6sben foglalt feladatokat V:illalkoz6 az alSbbiak szerint teljesiti.

2. A Jelen Szerz6d6slY.2. alfejezet2.-L3. bekezd6seiben meghatdrozott tertileti gondnoki feladatok vagy
munkik eset6ben, a gondnokoland6 Ingatlanok 6s az azok tekintet6ben elv6gzend6 feladatok krir6re
vonatkoz6 megrendel6sek (a tov6bbiakban: Megrendel6s vagy Ig6nybejelent6s) egyedileg trirt6nnek
tigy, hory a Megrendel6 e-mailben megktildritt Ig6nybejelent6se alapjin a V6llalkoz6 (tigykezel6
gondnoka ftjdn) meghat6rozza a vigrehajt6shoz sztiks6ges l6tsz6mot 6s munka6ra ig6nyt 6s
figyelembe v6ve a megjeltilt v6grehajtiisi hat6rid6t, hatirnapot vagy id6pontot,az adott feladatot a
Dynamo rendszeren kereszttil kiadja az illet6kes tertileti gondnoknak
A l6tsz6m- 6s munka6ra ig6ny meghat6rozisa a VSllalkoz6kizir6lagos joga.

Az Ig6nybejelent6snek minden esetben tartalmaznia sztiks6ges az azzal 6rintett Ingatlan pontos
megjeltil6s6t (telepiil6s 6s helyrajzi szdm alapjdn, lehet6s6g szerint a term6szetbeni cfm
megad6s6val), az elv6gzend6 feladatot 6s a feladat teljesft6s6nek hatdridej6t.

V6llalkoz6 kdtelezettsige a krizvetlen irdnyitisa alatt 6116, az adott feladatot operativ szinten
t6nylegesen elliit6 illet6kes tertileti gondnokok r6sz6re vagy a teljes(t6sbe bevont egy6b szem6lyek
r6sz6re 6tadni, megismerhet6v6 tenni az adott feladat r6szleteit, egyebekben 6s <isszess6g6ben saj6t
hatiskrir6ben gondoskodni a megrendel6sben foglaltak hat6rid6ben tort6n6 teljesit6s6r6l.

3. Az iirykezel6 gondnok eltali feladat kiadisnak minden esetben tartalmaznia sztiks6ges az azzal
6rintett Ingatlan pontos megjekil6s6t (teleptil6s 6s helyrajzi szlm alapjin, lehet6s6g szerint a
term6szetbeni cim megadisival), az elv6gzend6 feladatot, a feladat v6grehajtisira vonatkoz6 id6t
(6riiban meghatSrozva), a v6grehajtishoz megjekilt tertileti gondnoki l6tsz{mot [f6ben
meghat6rozval 6s a feladat teljesft6s6nek hatdridej6t.

4. Afelen Szerz1dls IV. fejezete 1. bekezd6s6nekc) 6s d) pontjaiban meghatirozottkaszdlSsi 6s boz6t-
6s cserje irtisi feladatok eset6ben 2022-ben az al6bbi eljdrSsrend krivetend6: a megrendel6s a
Megrendel6 6ltal megktilddtt Orszigos Kaszdliisi Lista (tovibbiakban: OKL) alapjiin tort6nik.
Megrendel6 a tArgy 6vi kasz6lisi 6s boz6t- 6s cserje irtSsi, zold hullad6k deponiil6si vagy elszillftisi
v6gleges feladatokat legk6s6bb 2022.dprilis 20-ig Villalkoz6 r6sz6re elektronikus riton eljuttatott
tdbl6zatos, megyei bont6s szerinti osszefoglal6 ftjdn hatlrozza meg. Az OKL-ben meghatiroz6sra
kertilnek az adott Ingatlanokhoz tartoz6 feladatok (kflzi, vagy g6pi kasz6l6s, avagy k6zi vagy g6pi
boz6t- 6s cserje irtis), a feladatok mennyis6ge toviibbA, hogy a tirgyi feladatot a tdrgyi 6vben hiiny
alkalommal 6s alkalmank6nt milyen id6kozrink6nt fktikincisen, de nem kiz6r6lagosan a
term6szetv6delmi, vagy a NATURA 2000 teriiletekre kiadott hat6s6gi enged6lyekbe foglalt
kikot6sekre) ktiteles a Vdllalkoz6 elv6gezni. Megrendel6 jogosult az OKL-ben meghatirozott
Ingatlanokat 6s/vagy a feladatok mennyis6g6t, annak Villalkoz6 r|szfre trirt6n6 megktild6s6t
ktivet6en is megvfltoztatni, de err6l kciteles Vdllalkoz6t halad6ktalanul ir6sban 6rtesiteni.
Amennyiben a vfltoztatissal 6rintett Ingatlan kaszSlisi, boz6t- 6s cserje irt6si feladatai id6krizben
m6r elv6gz6sre kertiltek Villalkoz6 iital, fgy annak diiazAsAra a Villalkoz6 jogosult. Kiilon fr6sbeli
6rtesft6s hi6nySban a kiadott lista szerinti feladatokat tflrgy 6vben els6 alkalommal jrinius 30-ig
m6sodik alkalommal augusztus 31-ig harmadik alkalommal okt6ber 31-ig ktiteles V6llalkoz6
elv6gezni.

4.L. Az elj6risrend 6rdemi v6ltozdsa 2023. januiir t-t61, hogy a Megrendel6 atArgy 6vi kasz6l6si 6s boz6t-
6s cserje iftesi, zrild hullad6k depon{l6si vagy elszdllftdsi feladatokat az fgynevezeltElflzetes OKL-
ben, legk6s6bb a tfugy|v fielen esetben 2023-t6l kezd6d6en) janu6r 15-ig Villalkoz6 r6sz6re
elektronikus riton eljuttatott t6bl{zatos, megyei bontds szerinti risszefoglal6 ftj{n hatlrozza meg,
hogy a Viillalkoz6 a sziiks6ges krizbeszerz6si eljirisit le tudja kell6 id6ben folytatni. Megrendel6
vdllalja, hory a tirgy 6v 6prilis 15. napj6ig biztositja a Villalkozf rlszlre a V6gleges OKL-t, ami
alapj5n megkezd6dik az abban foglaltak teljesit6se.
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Megrendel6 jogosult az OKL-ben meghatiirozott Ingatlanokat 6s/vagy a feladatok mennyis6g6q
annak Vfllalkoz6 rbsz|re trirt6n6 megktild6s6t kovet6en is megvSltoztatni, de err6l koteles
Villalkoz6t halad6ktalanul fr6sban 6rtesfteni.
Amennyiben a viltoztatissal 6rintett Ingatlan kasz6l6si, boz6t- 6s cserje irtisi feladatai id6kozben
m6r elv6gz6sre kertiltek Villalkoz6 lltal, rigy annak dijazlslra a V6llalkoz6 jogosult.
Kiil<in frdsbeli 6rtesit6s hi6nyiban a kiadott lista szerinti feladatokat t6rgy 6vben els6 alkalommal
jtinius 1-ig, m6sodik alkalommal augusztus 1-ig, harmadik alkalommal okt6ber 31-ig koteles
Viillalkoz6 elv6gezni. Egyebekben a 4. bekezd6s rendelkez6sei alkalmazand6ak.

5. Amennyiben a kasz6l6si 6s/vagy boz6t- 6s cserje irtfsi munka elv6gz6s6vel a keletkezett zrild
hullad6k az azzal6rintett Ingatlanon, els6dlegesen annak mennyis6ge, vary a vonatkoz6 jogszabilyi
el6frisok miatt az Ingatlan tertilet6n nem deponiilhat6, annak elszillit6sa ktilon - a Megrendel6
V6llalkoz6 6ltali tdj6koztatds6n 6s krilts6gbecsl6s6n alapul6 - megrendel6s t6rry5t k6pezi,
amennyiben az nem szerepelt az OKL-ben. Az OKL-ben a Megrendel6 lehet6s6g szerint el6re jelzi a
zrild hullad6k elszillft6si ig6ny6t.

6. A Megrendel6nek lehet6s6ge van arra, hogy indokolt esetben (ktiltinosen, de nem kiz6r6lagosan: 6let-
6s vagyonv6delem, 6let-, baleset-, kdr- 6s fert6z6svesz6ly, hat6s6gi kritelez6s stb.) 6s csak a sztiks6ges
m6rt6kben soron kfvtil a Villalkoz6 int6zked6s6t k6rje, mely esetben a V6llalkoz6 kriteles a
feladatnak soron kivtil, a megkeres6sben meghatirozott hat6rid6n beltil vary hat6rnapon eleget
tenni. A jelen bekezd6sben szabdlyozott esetek tekintet6ben szint6n a felen Szerz6d6s vonatkoz6
rendelkez6seiben foglaltak szerint sztiks6ges eljdrni azzal, hogy az ig6nybejelent6sben vagy
megkeresr6sben a soron kiviilis6get ktil<in is jelezni sziiks6ges. Amennyiben a V6llalkoz6 a

munkakezd6si hatirid6t vagy hatiirnapot nem tudja tartani, koteles tigykezel6 gondnoka fitjen 1

munkanapon beltil frisban, e-mailen tdj6koztatni a Megrendel6t a v6rhat6 kezd6si id6pontr6l vagy a

v6llalhat6 hat6rnapr6l.

7. Amennyiben az Ingatlanokon olyan munk6k vagy feladatok v6grehajtisa indokolt, melyekhez ktikin
szakipari alvdllalkoz6 (szakv6llalkoz6) bevonisa sztiks6ges, figy a nett6 500.000.- Ft becstilt risszeget
meg nem halad6 munk6k vagy feladatok eset6n legal6bb kett6, a nett6 500.000.- Ft becstilt osszeget
meghalad6, de krizbeszerz|si 6rt6khat6rt el nem 616 munkflatok-feladatok eset6ben pedig legalibb
h6rom, az aktuiilis piaci 6rszintet ttikrriz6, risszehasonlfthat6, t6teles 6rajinlatot kdteles Villalkoz6
bek6rni 6s Megrendel6 frisbeli k6r6se eset6n r6sz6re azokat bemutatni vagy megktildeni.
Amennyiben az elv6gezni tervezett beszerz6s a kozbeszerz6si 6rt6khatdrt el6ri, tigy a Vfllalkoz6 a
k<izbeszerz6sr6l sz6l6 201.5. 6vi CXLIII. ttirv6ny [a tovibbiakban: Kbt.J rendelkez6seinek
figyelembev6tel6vel kdteles elj6rni. A bek6rt 6rajinlatok alapj6n a V6llalkoz6 javaslatot tesz a
mfiszaki megval6sitisra 6s annak iitemezhet6s6g6re, meghatdrozza a V{llalkoz6i dijitt, mely alapj6n a
Megrendel6 6ltali megrendel6s6vel kezdhet6k megaz elv6gzend6 munk6k vagy feladatok.

8. Felek megdllapodnak, hory ktikin egyeztetett titemez6s szerint a Dynamo Helpdesk informatikai
rendszer haszndlat6r6l id6vel 6tt6rnek a Kiving Helpdesk informatikai rendszer alkalmaz6sSra. A
Kiving Helpdesk informatikai rendszer bevezet6s6r6l a d<int6si jog kizSr6lagosan a V6llalkoz6t i[eti
meg, tekintettel arra, hogy Villalkoz6 a bevezetend6 Kiving Helpdesk informatikai rendszer
fejleszt6je. Mind a Dynamo Helpdesk informatikai rendszer, mind pedig az azt lev6lt6 informatikai
rendszer haszn6latinak megismer6se 6rdek6ben a Megrendel6 kell6 oltatis6r6l 6s a teszttizemr6l a
Vdllalkoz6 gondoskodik.

u. oi1 tzAs, xo rrsEcr6nirEs, FELHASZNATT er,Iyeco K ELszlrM o LASA

1. A Jelen Szerz6d6sben foglalt feladatok ellStdsii6rt a Megrendel6 v6llalkoz6i diiat frzet a Villalkoz6
r6sz6re az alSbbiak szerint.

2. V6llalkoz6 alelen Szerz6d6sben meghat6rozott teriileti gondnoki feladatokat 4700 Ft/6ra/f6 + AFA,
azaznlgyezer-egyszlzforint/6ra/f6 + eltalinos forgalmi ad6, mig azigykezel6 gondnoki feladatokat
4100.- Ft/6ra/f6 + Ape, azaz nlgyezer-egyszilz forint/6ra/f6 + 6ltalSnos forgalmi ad6 vdllalkozli dij
ellen6ben v5gz| ahol minden megkezdett 6ra eg6sz 6rinak szdmft.

3. Felek rtigziti( hogy az Ingatlanok vonatkoz6siban a teriileti gondnoki feladatok elv6gz6s6re
vonatkoz6 megrendel6sek minimilis havi szintje megy6nk6nt (Budapest e vonatkozdsban Pest
megye r6sz6nek tekintend6, nem alkot ondll6, ktikin elszimolisf krizigazgatisi tertiletet) 6s tertileti
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gondnokonk6nt el kell, hogy 6rje a 150 munka6rdt a Szerzldfls hat6lyba l6p6s6nek els6 h6napj6t6l
kezdve, amennyiben a hatdlybal6p6s t6rt h6nap szakaszra esih erre a h6napra arinyos minimdlis
munka6ra el6fris az irAnyad6. A Szerz6d6s hatilybal6p6sekor a Villalkoz6 megy6nk6nt (Budapest e
vonatkozisban Pest megye r6sz6nek tekintend6, nem alkot rinill6, ktikin elszdmol6sf krizigazgatdsi
tertiletet), egy-egy f6 tertileti gondnolg valamint az \. sz. mell6kletben meghat6rozott tertileti
eloszlisban 5 f6 tirykezel6 gondnok rendelkez6sre 6ll6sit biztositja. Az igikezel6 gondnokok ezen
feladatktirre kijel<ilt munkav{llal6i a Villalkoz6nak de a tertileti gondnokok kijelol6se a V6llalkoz6
6ltal ttirt6nhet 6tmeneti, eseti vagy adott feladat v6grehajtdsihoz krit<itt, ideiglenes jelleggel is.

Felek rogzitik tov6bb6, hogy alV.2. alfejezet 1. bekezd6se szerinti kiikin Megrendel6i kezdem6nyezls
n6fktil rendszeresen elv6gzett Utemezett Ingatlanellen6rz6si feladatok, valamint az azonnali
beavatkoz6sok, illetve a lY.2. alfejezet 14. bekezddse szerinti kulcskezel6si feladatok ellSt6sdnak
id6tartama a jelen 3. bekezd6s szerinti havi 150 munka6rdba beleszdmitanak.

4. Amennyiben a tertileti gondnoki l6tsz6mot a Megrendel6 ig6nye szerint a Viillalkoz6nak novelnie
sztiks6ges, fgy a megrendel6sek minim6lis havi szintje is a l6tszdm v6ltozissal arAnyosan, azaz
tertileti gondnokonk6nt havi 150 munka6rival r5rtelemszeriien nrivekszik. Megrendel6 a l6tszim
ig6ny6t ktiteles annak sztiks6gess6g6t megel6z6,legaldi:b 10 munkanappal kor6bban k<izrilni irisban
a V6llalkoz6val.

5. Viillalkoz6 abban az esetben is jogosult a Jelen Szerz6d6s VI. fejezet6nek 3. bekezd6s6ben megjelolt
tertileti gondnokonk6nt meghatirozott minimilis munka6rik (havi 150 munka6ra/f6)
kiszitmlfzirs6ra, rendelkez6sre 6ll5si dij cfm6n, amennyiben a megrendel6sek szerinti munka6rdk
t6nyleges mennyis6ge a minim6lis munka6raszimot nem 6ri el az adott h6napban. A tiirgyhavi
megrendel6sek szerinti munka6r6k a havi minimum munka6ra szdmba besz6mftanak, azaz a fenti
elsz6mol6s akk6nt 6rtelmezend6, hogy az adott tertileti gondnok tev6kenys6g6hez kapcsol6d6
v6llalkoz6i dij 6s a rendelkez6sre 6ll6si dfj egytittes m6rt6ke el kell, hogr 6rje tertileti gondnok
eset6ben, tertileti gondnokonk6nt a havi 150 munka6r6nak megfelel6 dijazAs m6rt6ket.

6. Felek megiillapodnak hogy tekintettel arra, hogy a Jelen Szerz6d1s hatdlya al6 tartoz6
ingatlan6llomiiny eryes r6szei elt6r6 id6pontokban kertilnek Megrendel6 birtokeba, igy abban az
esetben, ha a felen Szerz6d1s szerinti - tertileti gondnokonk6nt megrendelni sztiks6ges - havi 150
munka6ra a2022-es 6v sor6n valamely h6napban nem keriil lehfvdsra, rigy a fennmarad6 6raszim a
2022.6v tov6bbi r6sz6ben p6tolhat6, megrendelhet6 azzal, hory amennyiben a teljes 6vre vonatkoz6
6raszimot nem 6rik el a megrendelt munka6rS( figy ezek vonatkoz6siban Felek 2023. januir 1O-ig
szimolnak eI.2023. januir 1-t6l a Felek a havi elsz6molSsra t6rnek 6t a jelen fejezet 5. bekezd6s6ben
fo gl altaknak megfel el6 e n.

7. A Jelen Szerz6d1s VI. fejezet6nek 3. bekezd6s6ben el6frt havi megrendel6sek minimdlis szintj6t a
Megrendel6nek sztiks6ges lehet6s6g szerint oly m6don, folyamatosan biztosftania, hogy a
Villalkoz6val egytittmfiktidve, id6arSnyosan elosztva, folyamatosan, a felmertil6 feladatokhoz
igazodva rendeli meg az elv6gezni kfviint munkdkat vagy feladatokat a |elen Szerz6d6s vonatkoz6
rendelkez6seinek az alkalmaz6s6val.

8. A felen Szerz6d6sben megjeltilt egyedi megrendel6sen alapul6 kaszilisi tev6keny6g eset6ben a
V6llalkoz6t megillet6 villalkoz6i dij erys6giira n6gyzetm6terenk6nt 78.- Ft + Ape.
Az OKL szerinti kaszilisi tev6kenys6g eset6ben a Felek a krivetkez6kben illapodnak meg:

o ak6zi kasziiliis 10.000.- n6ryzetm6teres teriilet nagysigig nett6 18.- Ft +AFA/ m2, mfg a g6pi
kasziilSs nett6 13.- Ft + AFA/ m2,mig

o a 10.000.- n6gyzetm6tert meghalad6 tertiletnagys6g eset6n ak6zi kaszil6s nett6 16.- Ft+AFA/
m2, mfg a g6pi kasz6l6s nett6 12.- Ft+ AFA/ m2.

9. A felen Szerz6d6sben megjeltilt egyedi megrendel6sen alapul6 boz6t- 6s cserje irtiisi tev6keny6g
eset6ben a Vdllalkoz6t megillet6 v6llalkoz6i dij egys6gfra n6gyzetm6terenk6nt 118.- Ft + ARe.
Az OKL szerinti boz6t- 6s cserje irtdsi tev6kenys6g eset6ben a Felek a kovetkez6kben illapodnak
meg:

o ak6zi irtis 1.000.- n6gyzetm6teres teriilet nagys6gig nett6 87.- Ft +AFA/ m2, mig a g6pi irt6s
nett6 69.- Ft+ AFA/ m2;

o a k6zi irt{s 1.000.- n6gyzetm6teres tertilet nagys6g felett, 10.000.- n6gyzetm6teres tertilet
nagysfgig nett6 77 .- Ft +AFA/ m2, mig a g6pi irtis nett6 66.- Ft + Af l,1 mZ;
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o a k6zi irtiis 10.000.- nlgyzetm6teres tertilet nagys6g felett nett6 69.- Ft +Af e4 m2, mig a g6pi
irt6s nett6 62.-Ft+ Af ll mZ;

10. Amennyiben Villalkoz6 a Jelen Szerz6d6s szerinti kasz6l6si, boz6t- 6s cserje irt6si feladatokat a Kbt.
alapjiin lefolytatott kozbeszerz6si eljiirds sor6n megkcitritt alvSllalkoz6i szerz6d6s alapjin liitja el a
Megrendel6 r6sz6re, a f elen Szerz6d6s VI. fejezet6nek 8. 6s 9. bekezd6seiben foglaltak szerint az OKL-
re vonatkoz| egyslgArakat Felek a Viillalkoz6 eltal a tdrgyban megkritend6 alvdllalkoz6i szerz6d6s
hatilyba l6p6s6t megel6z6en az alv6llalkoz6i szerz6dds egys6g6rainak figyelembev6tel6vel
m6dosftjSh illewe hat1rozzAk meg. A m6dosit6s a Szerz6dlsben rrigzitett dfjt6telek cs<ikkent6s6t
nem eredm6nyezheti.

11. A zrild hullad6k depondl6sa 6s elsz6llftisa olyan eryedi jellegfi feladatok melyek ennek ok6n, ha az

adott zrild hullad6k kezel6si feladat nem szerepel az OKl-ben, a V6llalkoz6 ellzetes krilts6gbecsl6se
alapjdn kertilnek megrendel6sre, az OKl-ben szerepl6 zold hullad6k kezel6si feladatokra
vonatkoz6an a V6llalkoz6 nem koteles el6zetes krilts6gbecsl6s adds6ra.
A ztild hullad6k kezel6si feladatok valamennyi esetben ut6lagos elszimoldssal kertilnek elszimolisra
a Felek krizritt, az adott feladat elv6gz6s6t kovet6en a V6llalkoz6 6ltal adott elszimolSs alapjin.

72. A Villalkoz6 a szerz6d1s teljesft6se, azaz a munkik vagy feladatok v6grehajtiisa sordn a sajit
g6pjdrmfiveit hasznilja. A tertileti gondnoki feladatelldtdshoz Megrendel6 g6pkocsi k6ls6gt6rit6st
fize! melynek m6rt6ke 58.- Ft/km + AfA.

13. Az anyagkrilts6g 6s a bonyolft6i dij m6rt6ke, elsz6mol6sa:
a. amennyiben az elv6gzend6 munka vagy feladat (ide6rwe ktiltinosen a felen Szerz6d6s II.

fejezet6nek 1. bekezd6se szerinti gondnokoldsi- vagy a lY.2. alfejezet szerinti tertileti gondnoki
tev6kenys6g ell6t6s6t is) anyag beszerz6s6t indokolja, uW, szimla ellen6ben jogosult a
V6llalkoz6 ezen anyagok beszerz6s6re. A felhasznilt anyagok elszimolisa a havi elszimolissal
egyiitt trirt6nik a vonatkoz6 anyagszilmlih vary k6szletb6l t<irt6n6 felhaszn6l6s eset6n a
vonatkoz6 ralrtirj egyek alapj in;

b. a felen Szerzldls V. fejezet6nek 7. bekezd6s6ben foglalt egyedi (szak)alv6llalkoz6 bevonisival
vlgzett tev6keny6g eset6ben a V6llalkoz6 a vonatkoz6 alvillalkoz6i aj6nlatban meghatirozott
brutt6 alv6llalkoz6i dfj Megrendel6 fel6 trirt6n6 tov6bb szimllz{sAn fel{.il a teljes nett6
alv6llalkoz6i dij 700/o-Aval egyez6 m6rt6kii nett6 bonyolft6i dfjat 1+Afa) iogosult fel- 6s

elsz6molni a Megrendel6vel szemben, bonyolft6i dij cfm6n.

14. Felek rogzftih hory Villalkoz6 valamennyi felen Szerz6d6s hatiilya alatt elv6gzett feladat-munkSlat
eset6ben kdteles az adott feladat-munkdlat teljesft6s6t a Megrendel6 felen Szerz6d6s VIII. fejezet6nek
1. bekezd6s6ben rrigzitett e-mail cfmekre ktilddtt t6j6koztatis titjin k6szre jelenteni (a tovibbiakban:
kr6szre jelent6s) a feladatot/munk6t a felen Szerz6d6s IV/1. alfejezet6nek 6. bekezd6s6nek f) pontja
szerint.

Megrendel6 a k6szre jelent6ssel kapcsolatos 6szrev6teleit, illetve esetleges k6rd6seit a kr5szre
jelent6s Megrendel6hoz val6 be6rkez6s6t6l szSmftott 5 munkanapon beltil jelzi Viillalkoz6 r6szre.
Amennyiben a k6szre jelent6s megfelel6, rigy Megrendel6 a k6szre jelent6sre adott vilasz e-mail
itjln ellzetesen azt elfogadja a fenti 5 munkanapos hatiirid6n beltil. Vdllalkoz6 az adott munk6latot
abban az esetben szerepelteti a felen Szerz6dds VL fejezet6nek 15. bekezd6s6ben meghatSrozott
Teljesit6sigazoldsban, amennyiben Megrendel6 azt kifejezetten (v6lasz e-mail) elfogadta. A jelen
bekezd6s szerinti el6zetes elfogadiis nem zdrja ki annak lehet6s6g6g hogy Megrendel6 tov6bbi
ig6nnyel l6pjen fel a teljesft6sigazolisi elj6r6s sor6n adott feladat kapcsiin.

15. V6llalkoz6 a t6rgyh6napot kdvet6 h6nap legk6s6bb 2. munkanapj6ig megy6k szerinti bont6sban
(tekintettel a VI. fejezet 3. bekezd6s6ben foglaltakra Budapest vonatkoziisiiban) kciteles a Megrendel6
illet6kes szervezeti erys6ge rlszlre a t6rgyh6ban elv6gzett munkikr6l-feladatokr6l, a munkSk-
feladatok elv6gz6se c6ljib6l az anyagbeszerzr5sekr6l vagy felhaszniil6sokr6l, tovibb6 a munkdk-
feladatok elv6gz6s6hez sztiks6ges g6pkocsi-haszn6latr6l, rendelkez6sre 6ll6si dij 6rv6nyesft6se
esetdn az annak alapj6ul szolgiil6 munka6rikr6l Teljesit6sigazolSst k6sziteni, mely tartalmazza
munkdnk6nt 6s Ingatlanonk6nt megjel<ilve az adott feladathoz vagy munkihoz megrendelt
munka6r6k szAmAt, az 6rintett tertileti gondnoki l6tszimot 6s nett6 V6llalkoz6i dfjat, toviibbii a
tertileti gondnokolis eset6n a feladat- vagy munka elv6gz6shez sztiks6gesen megtett t6vols6g
m6rt6k6t (eg6sz kilom6terben) meghatSrozva. Az OKL alapjdn v6gzett, teh6t nem egyedi
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megrendel6sen alapul6 kaszdliis vagy boz6t- 6s cserje irt6s eset6n annak titemez6se szerint (tehiit
nem havi bontisban) ktiltin erre vonatkoz6 Teljesit6sigazolSsban az 6rintett teriiletnagysilgot,
valamint a kiiltin megrendel6s alapj6n elsz6llftott vagy deponelt zold hullad6kra vonatkoz6 adatokat.

16. A Teljesit6sigazol6sokat a Megrendel6 a rflsz|re trirt6n6 megktild6st kovet6 3 munkanapon beltil
ellen6rzi, majd halad6ktalanul krizli fr6sban/e-mailen az esetleges 6szrev6teleit, k6rd6seit vagy
kifogdsait (az 6rintett t6telek k6s6bb: vitatott t6telek), vagy jelzi annak elfogadhat6sigft. A vitatott
t6telekre V6llalkoz6 1 munkanapon beliil koteles indokol6ssal al6timasztottan vilaszolni irisban/e-
mailen. Amennyiben a vitatott t6telek kapcsin az annak rendezr5s6re ir6nyul6 Megrendel6i - e-mail
ftj6n megkiilddtt - k6relem Villalkoz6 postafi6kjiba trirt6n6 be6rkez6s6t kovet6 2 munkanapon
beltil nem sztiletik konszenzus a Felek krizott, rigy az adott vitatott t6tel kikertil a
Teljesft6sigazol{sb6l, de annak tisztlzAsa eset6n a soron kovetkez6 Teljesit6sigazolisban m6r
szerepeltethet6. A j6vdhagy6st kdvet6en kertil ki6llitdsra a v6gleges Teljeslt6sigazolSs a V6llalkoz6
6ltal, amit annak ki{l[teset krivet6en halad6lrtalanul, legk6s6bb 1 munkanapon beltil megktild a
Megrendel6nek.

77. A Teljesit6sigazolSshoz a V6llalkoz6 kriteles minden esetben a Dynamo (vagy annak hely6be l6p6)
rendszerben el6rhet6v6 tenni, azok ellen6rizhet6s6ge 6rdek6ben:

o a munk6k-feladatok elv6gz6s6hez sziiks6ges anyagbeszerz6s sziml6it vagy rakt6rjegyei!
felttintewe rajtuh hogy mely Ingatlanhoz kapcsol6dik az adott anyagbeszerzls vagir
felhaszn616s;

o ktikin alvdllalkoz6 (szakv6llalkoz6) 6ltal elv6gzett munk6kr6l kiiillitott sz6ml6kau
o tertileti gondnokok eset6n az elvlgzett munka vagy feladat v6grehajt6sit dokumentiil6

f6nyk6p-dokumentici6t (3 darab f6nyk6p a feladat vagy munka megkezd6se el6tt, ery 3
darab f6nyk6p a feladat vagy munka befejez6se ut6n), amely a Dynamo (vary annak hely6be
l6p6) rendszerben kertil ment6sre feltrilt6sre 6s tirolSsra, azok ott tekinthet6k meg;

o minden, a szakipari munka elv6gz6se sordn keletkez6 a szakszerfi munkav6gzlst igazol6
dokumentici6 pld: hullad6klerak6 jegy, tiv m6r6si jegyz6konyv stb.

18. A Teljesft6sigazolSs Megrendel6 nev6ben trirt6n6 kiiillit6s6ra az Ingatlanfenntartisi Osztdly vezetlje
(ingatlanfenntart6si osztllyvezet6) jogosult. A Teljesit6sigazol6s kiillftdsira jogosult munkavSllal6
szem6ly6ben bekovetkez6 vSltozAst Megrendel6 kriteles a V6llalkoz6val halad6ktalanul irisban, e-
mail fitjiin k<izrilni. Amennyiben a Teljesft6sigazol6s Megrendel6 nev6ben tdrt6n6 kiillit6sira - a
teljesit6sigazolisra jogosult munkavillal6 akadilyoztatdsa eset6n - mis munkaviillal6 r6sz6r6l kertil
sor, e munkavdllal6 Teljesit6sigazolis kiillftds{ra val6 jogosults6get meghatalmazissal igazolni
sztiks6ges.

19. Megrendel6 a v6gleges Teljesit6sigazolis r6sz6re trirt6n6 elektronikus megktild6s6t krivet6 3
munkanapon beltil koteles azt aliirni amennyiben 6rdemi kifogisa nem mertil fel, majd a Villalkoz6
r6sz6re elektronikusan 6s papfr alapon is megktildeni. Megrendel6 az alAirAslval tanfisitja, hogy a

felen Szerz6d6s alapjin viillalt feladatok 6s munkik a V6llalkoz6 r6sz1r6l megfelel6 mennyis6gben,
min6s6gben 6s r6szben vagy eg6szben, hat6rid6ben, kifogis n6lktil teljestilte( a Megrendel6 ezzel
igazolja a teljesft6s elfogadis6t.

20. Az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi OfiVII. ttirv6ny (a tovdbbiakban: Afa &.) 58. g-a alapj6n
a Felek hat6rozott id6re sz6l6 elsz6mol6sban 6llapodnak meg a Jelen Szerz6d6s szerinti
gondnokoldsi- 6s egy6b viillalkoz6i dijakkal, illetve kcilts6gt6rft6sekkel kapcsolatosan. Az elszdmolSsi
id6szak egy naptiri h6nap.

21. V6llalkoz6 a szimlit a Megrendell r6sz6r6l alifrt Teljesit6sigazolis k6zhezv6tel6t6l szdmltott 5
munkanapon beltil elltja ki, melynek kotelez6 mell6klete a Felek eltal aleirt Teljesit6sigazolAs egy
eredeti p6ld6nya.

22. Az Afa w. L42. S-a alapjiin amennyiben az elv6gzett szolgAltatis a forditott adlzAs hatilya alii
tartozik a Felek kijelentik hogy belftildon nyilvdntartisba vett ad6alanyok 6s nincs olyan jog6ll6suk
mely alapjin t6ltik az ad6ftzet6s nem elv6rhat6, valamint Vdllalkoz6 villalja, hogy az iltala kiSllitott
szdml6n a,,Fordftott ad6zds" szoveget kdtel ez6en megjeleniti.

23. Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a kibocsitott sz6mla tartalmi vagy ery6b formai
okokb6l kifoly6lag nem befogadhat6, mert ak6r biirmely vonatkoz6 hatiilyos jogszab6lyi
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rendelkez6snek, vagy ak6r a jelen szerz6d6sben foglalt birmely felt6telnek nem felel meg; fgy a f elen
Szerz6d6sben foglalt fizet6si felt6telek a befogadhat6 sz6mla be6rkez6s6nek napjdt6l sz6mit6dnak.
Az el6fr6soknak megfelel6 sz6mla k6sedelmes megfizet6se eset6n a Megrendel6 a Ptk. 6:155. S-6ban
meghatirozott k6sedelmi kamatot koteles fizetni.

24. Megrendel6 a V6llalkoz6t megillet6 dijat, kolts6gt6rit6st a Villalkoz6 szerz6dlsszerfi
teljesft6sigazollslt kovet6en szab6lyosan kibocsitott sz:imlSja alapj6n, a szSmla k6zhezv6tel6t
kcivet6 10 munkanapon beltil a Viillalkoz6 az MKB BanknSl vezetett 10300002-10642700-490200L8
szSmfi HUF banksz6ml6jdra banki 6tutal6ssal teljesiti.

vrr. A FELEK IOGAr ES XoTETTZETTSEGET

1. A Vdllalkoz6 vagy az Sltala erre kiiekilt szem6ly a f elen Szerz6d6sb6l fakad6 feladata ellitiisa vagy
munkfja elv6gz6se sor6n 6s c6ljdb6l a feladat vary munka tlrgyitt k6pez6 Ingatlanokra bel6phet, a

feladatok ell6tiisa, munk6k elv6gz6se ideje alatt ott tart6zkodhat.

2. V6llalkoz6 a Jelen Szerz6d6s IV. fejezete szerinti feladatok-munkiik elv6gz6s6r6l sz6l6 k6szre jelent6s

sor6n kdteles elektronikusan - illeWe amennyiben erre nincs lehet6s6ge, fgy papir alapon -
munkanapl6t 6s/vagy szemlelapot vezetni 6s felvenni, toviibb6 f6nyk6pfelv6telt k6szfteni [3 darab
f6nyk6p a feladat vagy munka megkezd6se el6tt, 3 darab f6nyk6p a feladat vagy munka befejez6se
ut6n), amit a Megrendel6 r6sz6re - az elvilgzett munka vagy feladat igazolSsak6ppen - kriteles
elektronikus titon (e-mail) a Megrendel6 r6sz6re, valamint hozz1f6rhet6v6 tenni a Dynamo (vagy
annak hely6be l6p6) rendszerben, mig az OKL alapjiin v6grehajtott kaszdlisi, boz6t- 6s cserje irtdsi
tev6kenys6gek 6s a zrild hullad6k deponil6sa vagy elszillftisa eset6n ktils6 adathordoz6n etadni. A
f6nyk6pfelv6teleket minden esetben rigy kell elk6sziteni, hogy a feladat vary munka elv6gz6se el6tti
dllapotot 6s az elvflgzett feladattal-munkdval el6rt dllapotot is cisszehasonlithat6 6s beazonosfthat6
m6don, egzakt, j6 min6s6gben ellStva tanrisits6k.

3. Viillalkoz6 soron kfvtil a kijekilt kapcsolattart6i ritjSn kereszttil, frdsban, e-mailen tij6koztatja a

Megrendel6t az iltala 6szlelt minden olyan jelens6gr6l, krirtilm6nyr6l, informici6r6l, mely a felen
Szerz6d6sben villalt munkikkal vagy feladatokkal <isszeftigg 6s a V6llalkoz6 6ltal ell6that6 feladat- 6s

hat6sk<irt meghaladja, v aW soron kfvtili iigyint6z6st ig6nyel.

4. Villalkoz6 a feladatok ell6t6sa, a munkik eVlgzlse sor6n - a Ptk. 6s a Kbt. rendelkez6seinek
figyelembev6tel6vel - jogosult harmadik szem6lyeket, mint krizrem(kod6ket vagy alv6llalkoz6kat
ig6nybe venni. Villalkoz6 az ig1nybe vett alv6llalkoz6k6rt vagy krizremfik<id6k6rt a polgiri jog
szabdlyai szerint tartozik felel6ss6ggel.

5. Villalkoz6 k<iteles helyt 6llni a Megrendell,vagy harmadik szem6lyek fel6 a Jelen Szerz6d6s tirgyitt
k6pez6 feladatok vagy munkfk ellitisdval kapcsolatban keletkezett, Villalkoz6, vary
alvSllalkoz6 ja/kozremfikrid6je felr6hat6 magatartdsfval okozott k6rok6rt.

6. Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik minimum 150 milli6 Ft / 6v m6rt6kfi, 6rv6nyes
felel6ss6gbiztosftdssal. Az ezt igazol6 kritv6ny felen Szerz6d6s 3. sz. mell6kletek6nt annak
elvdlaszthatatlan rilsz1t k6pezi. Vdllalkoz6 villalja, hogy jelen szerz6d6s id6tartama alatt
folyamatosan, megszakit6s n6lktil rendelkezik minimum 150 milli6 Ft / 6v m6rt6kii 6rv6nyes
felel6ss6gbiztositissal.

7. Felek rrigziti[ hogy a Megrendel6 iltal felen Szerz6d6s alapj6n megrendelt munkik-feladatok
Villalkoz6 iltali elv6gz6se sordn, vary arra visszavezethet6en, illetve a teljesft6s elmarad6sa ok6n az
Ingatlanok tekintet6ben felmeriil6, azokkal k<izvetlen ok-okozati kapcsolatban eU6 k6rok
megt6rit6s6re kriteles a Viillalkoz6 a fent emlftett felel6ss6gbiztositSsa alapjin.

B. Vdllalkoz6 kijelenti toviibbd, hogy felen Szerz6d6s teljesft6s6vel osszeftigg6sben csak olyan
szem6lyeket alkalmaz, akiknek alkalmaz6sa/foglalkoztatisa megfelel a Munka Torv6nykrinyve,
illetve a munkav6gzlsre irinyul6 egy6b jogviszony l6tesft6s6re vonatkoz6 egy6b jogi el6ir6soknak.
Ezen kotelezetts6g6nek megszeg6se miatti felel6ss6g kozvetleniil VSllalkoz6t terheli.

9. Megrendel6 vary annak k6pvisel6je Vdllalkoz6 alviillalkoz6jdnak 6s munkavillal6inak vary
munkav6gz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszony keret6ben foglalkoztatott foglalkoztatottjainak ktizvetlen
utasitast nem adhat.
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10. Fefek rrigzfti\ hogy a Jelen Szerz6d6s id6tartama alatt, valamint azt kovet6en is, kcilcsrinrisen
betartjik a hat6lyos maryar 6s eur6pai uni6s adatv6delmi szabdlyokat, ide6rtve kiikinrisen, de nem
kiz6r6lagosan az informici6s tinrendelkez6si jogr6l 6s az informici6szabads6gr6l sz6l6 2071. 6vi
CXII. torv6ny [,,lnfotv."), valamint a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se
tekintet6ben ttirt6n6 v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad 6raml5siir6l, valamint a 95/a6/EK
rendelet hatilyon kivtil helyezls|rfl sz6l6 Eur6pai Parlament 6s a Tanics (EU) 20L6/679. szilmi
rendelet (,,GDPR") rendelkez6seit.

11. Felek rrigzitik tov:ibb6, hogy a felen Szerz6d6s szerinti egyiittmfkrid6s sor6n szem6lyes adatokat
csak 6s kizir6lag a felen Szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges m6rt6kben kezelnek a m6sik F6l
munkavillal6i16l, foglalkoztatottjair6l, alvillalkoz6ir6l vary kozremfikrid6ir6l, illetve teljesit6si
seg6djeir6l, azaz a teljesit6sbe bevont valamennyi harmadik szem6lyekr6l. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezeli( 6s csak azokrlszlre biztositanak ezekhez hozz1f6r6st, akik r6sz6re ez indokolt
6s sziiks6ges. Harmadik felek r6sz6re egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei k6zritt teszik
hozzAf6rhet6v6. Felek erybehangz6an viillalj6h hogy megtesznek minden olyan sztiks6ges l6p6st,
amely a szem6lyes adatok jogszerii kezel6se 6rdek6ben sztiks6ges lehet.

12. Felek egybehangz6an rogziti( hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezd6s b) pontja tovibbi a GDPR 6. cikk [1)
bekezd6s a), c) 6s e) alpontja alapjSn kifejezetten jogszeriinek tekintik mindazon szem6lyes
adataiknak a m6sik F6l iiltali kezel6s6t, amely c6lb6l 6s m6rt6kben ez az adatkezel6s a felen
Szerz6d6s teljesit6s6hez a m6sik F6lnek sztiks6ges.

13. Megrendel6 jogosult a V6llalkoz6nak a felen Szerz6d6sb6l ered6 kritelezetts6gei teljesit6s6t
folyamatosan, vagy id6szakosan ellen6rizni.

14. Villalkoz6 villalja, hogy a Megrendel6t6l kapott adatokat 6s informdci6kat kiz6r6lag a felen
Szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges m6rt6kben haszndlja fel 6s azokat tizleti titokk6nt, szigonian
bizalmasan kezeli.

75. Az Ingatlanillomiinyban bekrivetkez6 viltoziisokr6l (ki- 6s bekertil6s) Megrendel6 2022-ben jflius
31-ig 6s decemberlS-ig,ezt krivet6en 2023.janu6r 1-t6l f6l 6vente kriteles a Villalkoz6t ir6sban e-
mailen 6rtes[teni. Megrendel6 ugyanakkor az ingatlan illominyban trirt6n6 viitozlst a Dynamo
rendszerben ktiteles halad6ktalanul feltlintetni, az Ingatlan rendszerb6l val6 trirl6s6vel, vagy annak
felttilt6s6vel. A felen Szerz6d6s l6trejrittekor aktuilis ingatlaniillominyt risszesit6 lista felen
Szerz6d6s 4. sz{mt mell6klet6t k6pezi.

VIII. KAPCSOLATTART6K

1. A Megrendel6 r6sz6r6l kijekilt kapcsolattart6k:
dr. Horvdth Gergely
telefonszim: (06) 30-307 -2L-63
e-mail : horvath.gergely@mvhzrthu

Papp Tibor osztfllyv ezet6
telefonsz6m : (0 6) 7 0-797 -59 -93
e-mail: papp.tibor@mvhzrt.hu

Megrendel6 r6sz6re kiilddtt valamennyi elektronikus lev6l mfsolati cfmzettjei k<izritt
V6llalkoz6 6ltal kritelez6en felttintetend6 e-mail cfm: ingatlanfenntartas@mvhzrt.hu

Jognyilatkozat t6tel6re jogosult kapcsolattart6 :

dr. C sern6k I b olya Vir6g elnrik -v ezlrigazgat6
telefonszim : (0 6) l-7 95-5 2 -00
e-mail : csernak.virag@mvhrt.hu

2. A Viillalkoz6 r6sz|r6l kijekilt kapcsolattart6k:
Pala-Bartha Veronika gondnokol6si igazgat6,
telefonszSm: (06) 70-39 7-2102,
e-mail : bartha.veronika@kiving.hu; valamint

Kel6nyi Akos, gondnokolisi irodavezet6
telefonsz6m: (06) 30-664-8011
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e-mail: kelenyi.akos@kiving.hu

fognyilatkozat t6tel6re jogosult kapcsolattart6:
Varga Csaba tigyvezet6 igazgat0,
e-mail: varga.csaba@kiving.hu;

3. Amennyiben a kapcsolattart6k szem6ly6ben v6ltoz6s trirt6nik lf,gy azt a Felek kotelesek - az $j
kapcsolattart6 szem6ly6nek megjekil6s6vel - egym6s fel6 2 munkanapon beltil fr6sban, e-mailen
bejelenteni.

4. A felen Szerz6d6s alkalmaz6siban a jognyilatkozatok irdsban, clgszerfi al6frds mellett teend6k meg.
A normil napi i.izletmenet, a hibabejelent6sek telefonos egyeztet6ssel 6s elektronikus iizenet [e-
mail) ftjdn is elfogadottak.

Ix. A SZERZ6DfS INoMNTAMA ES UNCSZUNESE

1. Felek meg6llapodnak abban, hogy a f elen Szerz6d6st hatdrozott id6re, 2024. december 31-ig tart6
id6beli hatdlyra kdtik. Felek egybehangz6an nyilatkoznak, hogy a felen Szerz6d6s rendes
felmond6ssal, egyoldaltian a misik f6lhez int6zett felmond6 nyilatkozat [tj6n, 6 h6napos felmonddsi
id6 kikdt6se mellett ryakorolhat6, akk6nt, hogy a felmond6si id6 v6g6nek a naptiri 6v v6g6re kell
esnie, a rendes felmondds joga 2022-es 6vre vonatkoz6an a Felek 6ltal nem gyakorolhat6. Felek
rrigzitik hory a Szerz6d6s ktiz<is megegyez6ssel megsztintethet6.

2. Felek rrigzftik hory Megrendel6 a szerz6d6st a V6llalkoz6hoz int6zett egyoldalfi nyilatkozatdval
azonnali hatillyal megsztinteti, ha

- tudomdsdra jut, hogy a V6llalkoz6 mdr nem felel meg az Stlithat6 szervezetre vonatkoz6
krivetelm6nyeknek, vary

- a Kbt. 9. S (1) bekezd6s6nek h) pontj6ban, illewe a (2) bekezd6s6ben foglalt felt6tel mir nem
6ll fenn, illetve ha

- a V6llalkoz6 nem tesz eleget a felel6ss6gbiztosftisi kritv6nyben el6frt felt6teleknek 6s nem
tartja 6rv6nyben a biztosftdst, illetve a Villalkoz6 felel6ss6gbiztositisa birmely okb6l
megszrinik, 6s azt a rendelkez6sre 6116 legrrividebb id6n beltil nem k<iti meg rijra.

3. A szerz6d6s egy6b esetekben is felmondhat6 azonnali hatillyal bdrmely F6l eltal a misik f6l srilyos
szerz6d6sszeg6se eset6n. Az azonnali hatdlyu felmond6sra okot ad6 szerz6d6sszeg6s ,,sflyos",
amennyiben m6r legaldbb hirom alkalommal el6{llt tizenk6t erybeftigg6 h6nap id6tartamon (a
toviibbiakban: erybeftigg6 id6tartam) beliil. Az els6 6s m6sodik alkalommal el65ll6 koriilm6ny eset6n
a s6relmet szenvedett f6l a szerz6d6sszeg6st megval6sft6 kortilm6nyr6l val6 tudomisszerz6s6t
ktivet6 10 munkanapon beltil jogosult a m6sik f6l r1sz6re ir6sban t6j6koztatdst adni arr6l, hory
azonnali hatilyu felmond6sra okot ad6 szerz6d6sszeg6st megval6sit6 kririilm6nyt 6szlelt, egyben
felsz6lftani a szerz6d6s szeg6 felet a szerz6d6s szerinti iillapot helyreiillftisira, illetve figyelmeztetni,
hory ha az adott szerz6d6sszeg6 magatart6s az egybeftigg6 id6tartam alatt ism6telten el6fordul,
akkor jogosultaz azonnali hatrilyu felmonddsi jog gyakorl6s6ra. Az azonnali hat6lyu felmond6sban
olyan szerzidlsszegisre, amely vonatkoz6sdban a s6relmet szenvedett f6l nem 6lt az irisbeli
figyelmeztet6sre vonatkoz6 kritelezetts6g6vel, nem lehet hivatkozni.

4. Felek meg6llapodnak, hogy a kovetkez6 magatartdsokat, kortilm6nyeket tekintik az azonnali hatflyu
felmondisra okot ad6 szerz6d6sszeg6seknek:

- ha a V6llalkoz6 k6sedelmes,vary hib6s teljesft6se okfn a Megrendel6 az egybeftigg6 id6tartam
alatt 3 alkalommal arra k6nyszertil, hogy a munk6t a Vdllalkoz6 k<ilts6g6n sajit maga v1gezze
el, vagy missal elv6geztesse, illetve

- ha a Megrendel6 az erybefiigg6 id6tartam alatt 3 alkalommal nem tesz eleget a V6llalkoz6
ebb6li felsz6litiisiiban meghatirozott p6that{rid6n beliil sem a fizet6si kotelezetts6g6nek.

5. Felek megillapodnak tov6bbi, hogy a felen Szerz6d6st, annak hatilybal6p6s6t k<ivet6en 2022-ben
jfnius 30. napj6ig feltilvizsgiljik 6s sztiks6g eset6n azt kriz<is megegyezlssel m6dosftjak. A szerz6d6s
feltilvizsgilatAra ezt k<ivet6en 6vente egy alkalommal kertil sor, tirgy6v november 30. napjdig azzal,
hogy ezen feliilvizsg5latot2022-ben is elv6gzik a Felek.

6. A f elen Szerz6d6s megszfin6se, vary megsztintet6se eset6n a Felek 40 munkanapon beltil kdtelesek
egymissal elsz6molni. A Viillalkozl ezen hatirid6ben kriteles a felen Szerz6d6s teljesft6se sordn
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iltala k6szitett nyilvintartiisokat, minden, az Ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumot, a V6llalkoz6
6ltal meg6rzritt kulcsokat a Megrendel6 riszfre 6tadni, arra tovSbbi ig6nyt nem tarthat, szerz1i
jogokat nem 6rv6nyesithet.

X. SZERZoDESSZEGES

1. A Villalkoz6 szerz6d6sszeg6st krivet el, ha a teljesit6s sor{n a felen Szerz6d6sben foglaltakat
megszegi, igy ktikinrisen, ha:

a. k6sedelmesen teljesft;
b. hibisan teljesit, mert a szolgiltatott dolog a teljesft6skor nem felel meg a Jelen Szerz6d6sben

vagy a jogszabiilyokban meghatirozott felt6teleknek.

2. Ha a V6llalkoz6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, az adott feladatok vary munkiik befejez6s6re
meghat6rozott hatiirid6t nem tartja be, azaz k6sedelmesen teljesit, k6sedelmi kotb6r fizet6s6re
koteles. A teljesit6si hat;irid6 eltelte utfn a Megrendel6 megfelel6 p6that6rid6 tiiz6s6vel [melynek
minimum m6rt6ke 5 munkanap) ir6sban, azaz e-mailben legfeljebb h6rom alkalommal felhfvja a
V6llalkoz6t a teljesft6sre. Amennyiben hdromszori eredm6nytelen felhivds ellen6re sem kertil sor a
teljesit6sre, a k6sedelmi kotb6r a harmadik felsz6lftisban meghatdrozott p6thatdrid6 eredm6nytelen
eltelte utSni els6 napt6l jir, minden erre vonatkoz6 tovibbi figyelmeztet6s n6lktil. Nem sz6mit bele a
k6sedelem id6tartamiba azon nap, amellyel a teljesit6s a Megrendel6 6rdekk<ir6ben felmertil6 ok
miatt hriz6dott el.

3. Amennyiben Vdllalkoz6 a Jelen Szerz6d6sben foglalt kritelezetts6geit nem szerz6d6sszer(ien, azaz
hibdsan teljesiti, a Megrendel6 hdrom alkalommal megfelel6 hatiirid6 tiiz6s6vel (melynek minimum
m6rt6ke 5 munkanap) ir6sban, azaz e-mailben felsz6litja a Villalkoz6t a szerz6dlsnek megfelel6
teljesit6sre. Amennyiben hiromszori eredm6nytelen felhivds ellen6re sem kertil sor a szerz6d6sszerfi
teljeslt6sre, a hibiis teljesft6si ktitb6r a harmadik felsz6lit6sban meghatirozott p6that6rid6
eredm6nytelen eltelte utini els6 napt6l jiir, minden erre vonatkoz6 tovSbbi figyelmeztet6s n6lkiil.

4. A k6sedelmi, illetve a hibds teljesit6si ktjtb6r napi m6rt6ke az adott munka vagy feladat (megrendel6s
szerint kalkul6lt) dij6nak Zo/o -a, mely a teljes k6sedelmes/hib6s teljes(t6si id6szakra vonatkoz6an
osszess6g6ben nem haladhatja meg az adott munka vagy feladat (megrendel6s szerint kalkulilt)
teljes nett6 v6llalkoz6i dfj6nak a 30o/o-6t. Amennyiben V6llalkoz6 a Megrendel6 6rdekk6r6ben
felmertil6 okb6l esik k6sedelembe, a Megrendel6 k6sedelembe es6se a V6llalkoz6 egyidejii
k6sedelembe es6s6t kizirja.

5. Amennyiben a V6llalkoz6 a Megrendell rflszlre a harmadik felsz6lftdsban meghat6rozott teljesft6si
p6thatirid6ben sem orvosolja a k6sedelmes vary hibiis teljesft6st, a Megrendel6 jogosult a munk6t a
Vdllalkoz6 ktilts6g6n sajit maga elv6gezni vagy elv6geztetni.

6. A Megrendel6 a krjtb6rt akkor is kovetelheti, ha k6ra nem mertilt fel.

7. A kdtb6rek felmertil6stikkor esed6keselq lej6rt p6nzkrivetel6snek min6siilnek 6s a szdml:i(k)ba
besz6mit6sra kertilnek a kovetkez6k szerint: a k<itb6r/kritb6rek risszeg6r6l Megrendel6
kritb6rterhel6 levelet 6llit ki Villalkoz6 fel6, melynek risszeg6vel csrikkentett dsszegben kertil
kiegyenlit6sre a Viillalkoz6 k<ivetkez6 v6llalkoz6i dfjr6l kiillftott szfimllja, a v6llalkoz6i dij
<isszeg6ben kertil kompenzilisra a kritbdr risszege.

8. Mentestilnek a Felek a szerz6d6sszeg6s krivetkezm6nyei al6l, ha:
a. bizony[tjdh hogy a k6sedelem/hibis teljesft6s a m6sik F6l nem szerz6d6sszerfi teljesit6s6re

vezethet6 vissza, vary az a miisik F6l 6rdekkrir6ben felmertil6 ok miatt krivetkezett be;
b. bizonyitjdl<, hogy a kritelezetts6geiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni, mely esetben a

kritelezetts6ge teljesft6s6ben akaddlyozott F6l a vis maior beellter6l 6s megsziin6s6r6l a misik
Felet halad6ktalanul 6rtesfteni k6teles. Felek kifejezetten vis maiornak min6sftik a pand6mia
miatt esetlegesen 6letbe l6p6 korliitoz6 vagy v6delmi int6zked6seket, amennyiben azok
korlltozzlk vary akadiiyozzik a feladatok vary munkik elv6gz6s6t, szerz6dlsszer(i
teljesit6s6t.

9. A szerz6d6 Felek vis maiornak tekintik - ktikindsen: orsz6gos sztr6jh sztiks6gillapot term6szeti
katasztr6fih tovSbbS olyan esem6nyeket amelyek 6szszerfien nem l6that6k el6re, a Felek
ellen6rz6si krir6n kfvtil esneh valamint nem elv{rhat6, hogy a krirtilm6nyt elkertilj6h vagy a kiirt
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elhAritsah ide6rwe a r6g6szeti lelet miatt sztks6gess| vii6 mfiszaki tartalomm6dosftist, illetve
munka leillist, ide6rwe a sz6ls6s6ges id6j{rist, pand6mi6t vagy a pand6mia miatti, a teljesft6st
akadilyoz6 vagy korl6toz6 v6delmi int6zked6seket.

XI. EGYEB RENDELKEZESEK

1. Amennyiben a felen Szerz6d6s v6grehajt6sa sor6n olyan akad6ly mertilne fel, amely birmelyik Felet
akadSlyozza (azaz annak teljesit6se nem lehets6ges), vagy korl6tozza (azaz annak teljesft6se
k6sedelmet szenved) a felen Szerz6d6sben meghatArozott ktitelezetts6gei teljesft6s6ben, k<iteles
arr6l a mdsik Felet azonnal, de legk6s6bb az akad{ly felmertil6s6nek 6s felismer6s6nek napj6t kovet6
munkanapon irisban e-mailen t6j6koztatni.

2. A Jelen Szerz6d6sb6l ered6 fizet6si kritelezetts6g k6sedelmes teljesft6se eset6n a szerz6d6sszeg6 F6l
a Ptk.6:155.S (1) bekezd6s6ben meghatdrozott m6rt6kfi k6sedelmi kamatot kdteles megfizetni.

3. A Megrendel6 indokolt esetben bdrmely harmadik szem6ly k6r6s6re fr6sban kiikin meghatalmaz6st
is ki6llft, illetve a Vdllalkoz6 k6pviseleti jog6t az ilyen harmadik szem6ly r6sz6re ir6sban is
meger6siti. V6llalkoz6 koteles a Megrendel6 ir6sbeli meghatalmazAsa alapjin a Megrendel6t
harmadik szem6ly el6tt k6pviselni.

4. f elen Szerz6d6st Felek 6rv6nyesen csak fr6sban m6dosithatjik.

5. Jelen Szerz6d6s Felek iltali alSir6s napjin l6p hat6lybaazzal, hogy amennyiben azallirlsra nem egy
id6ben kertil sor, fry a hatilyba l6p6s napja a k6s6bbi alifrds napja

6. Felek k<ilcsrinris kritelezetts6get vdllalnak arra, hogy a Jelen Szerz6d6ssel kapcsolatban esetleg
felmertil6 vit6s k6rd6seket t6rryal6s ritjin rendezik.

7. Jelen Szerz6d6s 6 (hat) eredeti p6ldinyban k6sztilt 6s kertilt al6ir6sra, amelyb6l 3 (hdrom)-3 (h6rom)
p6ldiny illeti meg a Feleket.

B. f elen Szerz6d6sben nem szabAlyozott k6rd6sekre az 6llami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI. trirv6ny
(Vtv.), a Ptk. 6s az egy6b, vonatkoz6 jogszabSlyok az ir6nyad6ak.

9. A Jelen Szerz6d6st Felek elolvasds utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez1g j6vihagy6lag frjik
al6.
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dr. Csernik Ibolya Virig el nrik-vez6 r igazgat6
Maradvdnyvaryon-hasznosit6 Zrt.,a

Megrendel6 k6pviselet6ben

iigyvezet6 igazgat6
KIVING V6llalkoz6 k6pviselet6ben

P6nziigyi leg el lenjegyzem :

AndrelliTibor
Gazdas6gi lgazgat6

M aradvdnyvagyo n-hasznosit6 Zrt

Mell6kletek:
1. sz. mell6klet: az tigrkezel6 gondnokok jegyz6ke 6s azok teriileti sz6khelye 6s illet6kess6ge;
2. sz. mell6klet: Rendszeres ellen6rz6ssel 6rintett Ingatlanok listijiit, Ellen6rz6si iitemterv [CD);
3. sz. mell6klet Vdllalkoz6 biztosiuisi kriw6nye;
4. sz. mell6klet: Gondnokoliisi feladattal drintett ingatlanok listrija (CD);
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