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- egytittesen: Szerz6d<i Felek - koz<itt az alulirott helyen 6s napon az alitbbiak szerint:

Preumbulum

A szerzod6sben meghatirozott ktlzszolgriltat6si feladat (kozfeladat) az Eur6pai Uni6
miikodes6r<il sz6l6 szerzcid6s alapj6n 6ltaliinos gazdasiryi 6rdekii szolgiitatitsnak mincistil,
igy Felek rogzitik tov6bb6 azt is, hogy a szerz<id6s megfelel az Eur|pai Bizotts6g -

Hivatalos Lapban (HL L 7.,2012.1.11.,3-10. o. alatt ) megjelent - 20l2l2llEu
hatirozatitnak, amely az Etr6pai Uni6 miikod6s6r<il sz6l6 szerzrid6s 106. cikke (2)

bekezd6s6nek az 6ltal6nos gazdasigi 6rdekti szolgiitatisok nyrijtrisiival megbizott egyes

v6llalkoz6sok javira kozszolgfltat6s ellent6telez6se form6j6ban nyfjtott 6llami
t6mogat6sra val6 alkalmaz6s6r6l rendelkezik.
Magyarorsziig helyi rinkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny
(tov6bbiakban: M<itv.) 13. $ (1) bekezd6se szerint a helyi k<iziigyek, valamint a helyben
biztosithat6 kozfeladatok k<ir6ben ell6tand6 helyi onkorminyzati feladatok kozd tartozik
ktil<inrisen a telepill6si.izemeltet6s (ktiztemetrik kialakit6sa 6s fenntartisa, a helyi kozutak 6s

tartozlkainak kialakit6sa 6s fenntart6sa, k<izparkok 6s egy6b krizteriiletek kialakit6sa 6s

fenntart6sa), krirnyezet-eg6szs6giigy (koztisztasrig, teleptil6si ktirnyezet tisztas696nak
biztosit6sa, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s); helyi kornyezetv6delem, vizkirelh6rit6s. A t6mogat6s
m6rt6ke a20l2l21lEU bizotts6gihatitrozat 5. cikke szerint 6llapithat6 meg.

I

I.l. Onkorminyzat rogziti, hogy Magyarorszitg helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. t<irv6ny (tov6bbiakban: Mtitv.) 13. $ (l) bekezd6se 12. pontja, 15. $-a
valamint a szoci6lis igazgatisrol 6s szoci6lis ell6trisokr6l sz6l6 1993.6vi III. torv6ny 2. $-a
alapjin kritelezetts6ge a kdzfoglalkoztatils szewezlse, eltisegit6se, hat6konyabb6 6s

szervezettl tetele. Felek a szerzodls megkot6sekor figyelemmel voltak a

kozfoglalkoztat6sr6l 6s a kozfoglalkoztatishoz kapcsol6d6, valamint egy6b ttirv6nyek
m6dosit6siir6l sz6l6 2011. 6vi CVI. t<irveny, akozfoglalkoztatashoz nyirjthat6 t6mogatasokr6l
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sz6l6 37512010. (XIL3I.) Korm. rendelet 6s a kozfoglalkoztatiissal <isszefiiggri egyes
k6rd6sekrril sz6l6 I 497 I 201 8. (X.12. ) Korm. hatitrozat el6ir6saira is.
I.2. Az Motv. 15. $-a 2075- mhrcius l. napj6t6l hat6lyos rendelkez6se szerint: A helyi
<inkorm6nyzat feladat- 6s hat6skoreinek ell6t6sa sor6n - torv6nyben meghat6rozott m6don
6s m6rt6kben - biztosida a kozfoglalkoztatisi jogviszonyban l6v<i szem6ly feladatellitfsba
tort6no bevon6sit.

1.3. Az Onkorm6nyzat az l. po-ntban rogzitett k<itelezetts6gei hat6kony 6s j6 min6s6gben
tort6n6 ell6tSsa 6rdekeben a4l.tZOZZ.(lIl. 22.) szirmu hatirozattal ,igy drintritt, hogy a
Kozfeladat-ell6t6t bizta meg a START Munkaprogram, a hosszabb id<itartamri
kozfoglalk oztatds keret6ben a k<izfeladat-ell6t6s6val.

I.4. Szerzodri Felek kijelentik, hogy jelen Szerz6d6s a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. ttirv6ny 9. $ (l) bekezd6s i) pond6ban foglalt rendelkez6sek alapj6n nem min<isiil
kozb eszerz6si elj 6r6s kotel es tigyletk<it6snek.

I.5. Szerz6dii Felek rogzitik, hogy a Szerz<id6s tartalma 6s titrgya megfelel az
illamhdztart6sr6l szolo 2011. 6vi CXCV. torv6ny ekiirilsainak.

I.6. Figyelemmel arra, hogy a feladatok 6ltal6nos gazdasdgi 6rdekti szolg6ltat6snak
mincistlnek, igy ezek tekintet6ben a kozp6nzekb6l nyfijtott t6mogat6sok 6tl6that6s6g6r6l
sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. trirv6ny v6grehajt6sir6l sz6l6 6712008. (lII. 29.) Korm. rendelet
szabiiyai irrinyad6ak. Szerzodo Felek kijelentik, hogy e jogszab6ly rendelkez6seivel
osszhangban kotik meg a Szerzcid6st.

I.7. Szerziido Felek a Szerzod6sben a ktil<in jogszabiiyokkal osszhangban
meghatinozzitk aKozfeladat-ell6t6t terheki kotelezetts6g tartalm6t 6s idribeli hatiiydt.

I.8. Szerz6d<i Felek a Szerzldlsben r<igzitik azon ellent6telez6s m6rt6k6t, kisz6mit6s6nak
m6dj6t, valamint kifizet6s6nek m6dj6t 6s felt6teleit, amelyet az dnkorminyzat anyagi
ellenszol96ltat6sk6nt nyujt K<izfeladat-ell6t6nak ellentetelez6sek6nt annak 6rdek6ben,
hogy a kotelezetts6gekbril ered<i kolts6gek fedezete biztositott legyen. A Felek rogzitlk,
hogy a t6mogat6s m6rt6ke nem haladhatja meg a kozszolg6ltatds ell6t6s6nak nett6
kolts6g6t, azaz a kozszolg6ltat6s mtikodtet6s6vel kapcsolatban felmertlt kolts6gek 6s az
ezzel risszefi,igg6sben keletkezett bev6telek ki.il<inbs6g6t, figyelembe v6ve e1y, a
kozszolgiitatris ell6t6s6hoz kapcsol6d6 sajtitt<ike-r6sz alapjfin v6rhat6 6sszerti profitot is.

l-9. Szerz6d6 Felek a Szerzod€sben meghatirozzik az Onkorminyzat iital Kozfeladat-
el Lit6nak b izto sitott kizrir6 I ago s j o g tartalm6t.

II. A felek nyilatkozatai

II. I . Ktjzfeladat-ell6t6 nyilatkozatai
Kozfeladat-ell6t6 a Szerz6d€s kelt6nek napj6n az alibbi nyilatkozatokat teszi:
(a) Kozfeladat-ell6t6 a magyar jogszab6lyok szerint l6trejott, bejegyzett,

nonprofi t gazdashgi t6rsas6g,
(b) K<izfeladat-ellit6 jogosult arra, hogy a Szerzodest al6irja 6s az abban villalt

kotelezetts6geit telj esitse;
(c) Kozfeladat-elltlt6nak a Szerzod6sben v6llalt kotelezetts6gei jogszertiek,

6rv6nyesek 6s k<itelezri erejtiek;
(d) a Szerz1d€,s Kozfeladat-ell6t6 iitali aliir6sa 6s az abban foglalt jogok

Kozfeladat-ell6t6 6ltali gyakorliisa, illetve k<itelezetts6gek Krizfeladat-ell6t6

/
'fi, u



6ltali teljesit6se nincsen ellent6tben:
(i) aKozfeladat-ell6t6 t6rsas6gi okirataival;
(ii) a K<izfeladat-ell6t6ra vonatkoz6 jogszabilyokkal; vagy
(iii) mindk6t esetben oly m6don, hogy az ellent6t vesz6lyezteti a

kozfeladarelLitrisi kotelezetts6g teljesit6s6t;
(e) Krizfeladat-ell6t6 tudom6ssal bir minden - a jogszab6lyok tital szabiiyozott

- elSirSssal, amely a tev6kenys6g folytatisihoz sziiks6ges;
(0 Krizfeladat-ell6t6 rendelkezik a krizfeladat-ell6t6si teljesit6s6hez sztiks6ges

szem6lyi 6s t6rgyi felt6telekkel;
(g) Ktizfeladat-ell6t6 rendelkezik megfelel6, hat6lyos felel6ss6gbiztosit6ssal;
(h) Ktizfeladat-ell6t6 ellen nincs folyamatban olyan bir6s6gi, viilasztott-

bir6srigi vagy kozigazgatisi eljfr6s, amely kedvezcitlen elbir6l6s eset6n
veszelyezteti a krizfeladat-ell6trlsi kritelezetts6g teljesit6s6t, 6s a Kozfeladat-
ell6t6 legjobb tudom6sa szerint ilyen elj6r6s nem is fenyeget.

II. 2. Onkorm iny zat nyilatkozatai
Az 0nkorminyzat a Szerzodes kelt6nek napj6n az alihbi nyilatkozatokat teszi:
(a) az Onkormfunyzatjogosult ana,hogy aSzerzodlst aliirja 6s az abban v6llalt

kotelezetts6geit telj esitse;
(b) az 6nkorm inyzatnak a Szerzodbsben v6llalt k<itelezetts6gei jogszeniek,

6rv6nyesek 6s kotelez6 erejriek;
(c) a. Szerz6d6,s az dnkormhnyzat iitali aliir6sa 6s az abban foglalt jogok

dnkorm6nyzat iitali gyakorl6sa, illetve kotelezetts6gek OnkormSnyzat
6ltali teljesit6se nincsen ellent6tben:
(1) az Onkorm6nyzat szewezeti 6s mtikod6si szabhlyzathval 6s

rendel eteivel, i I I etve hatir ozataiv al;,

(ii) vagy az Onkorm iny zatr a vonatkoz6 j o gszab 6lyokkal ;

(d) Az Onkorm 6ny zat rendelkezik megfelel6, hat6lyos vagyonbiztosit6ssal.

IIL A szerzfidis kd r iil mi nye i, a kiizfoglalkoztatdsi feladatok

III.1. Felek kolcsonosen kijelentik, hogy a foglalkoztat6s el6segit6se, a munkan6lkiilis6g
csdkkent6se, a kdzfeladatok ell6t6sa krjlcsonosen 6rdeki.ikben 6ll, a Foglalkoztat6 a

kozfoglalkoztatis el6segit6s 6rdekben l6trehozott, P6cs Megyei Jogri V6ros
dnkorm6nyzataminositett tobbs6gii tulajdon6ban 6116 nonprofit gazd6lkodo szervezet.

III.2. Jelen fejezet c6lja, hogy rendezze a k<izfoglalkoztat6s, a START Munkaprogram,
hosszabb idritartamir kozfoglalkoztaths szervez6se, el6segit6se, hat6konyabb6 6s

szewezettt t6tele 6rdek6ben aSzerzldo feleket terheki kotelezetts6geket 6s jogokat.

IIL3. A ktizfoglalkoztatisl START Munkaprogram, hosszabb id<itartamri kozfoglalkoztatSs
megszervez6s6vel 6s miikodtet6s6vel, az lrintett szervezetekkel val6 form6lis 6s inform6lis
egyilttmiikod6sre vonatkoz6an az I. pontban irt jogszab6lyok 6s a jelen szerzcid6s
rendelkez6sei szerint kell elj6rni.

III.4. A Kozfeladat-ell6t6 k<itelezi magitt arra, hogy:

a) a Baranya Megyei Korm6nyhivatal Munkaiigyi K<izpontja P6csi J5r6si Hivatal
J6r5si Munkatigyi Kirendelts6g6hez (tov6bbiakban; Munkatigyi Kozpont) a

START Munkaprogram, hosszabb id<itartamri kozfoglalkoztat6s 202212023. 6vi
tilmogatdsirhoz a Munkaiigyi Krizponthoz benyujtand6 szi.iks6ges
dokumentiici6t elk6sziti, 6s az dnkorminyzattal egyezteti, a timogatirs irinti
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ig6nyt a dokumentrici6 Onkormdnyzattal tort6n6 egyezet6s ut6n benyrijtja,

b) sikCIes pdyiyatesden a Foglalkoztat6 a Munkatigyi Kozponttal - apillyizatr6l val6

dont6st k<ivet<ien - elk6sziilt hat6s6gi szerz<id6sben rogzitetteket marad6ktalanul

teljesiti, annak megszeg6se eset6n annak anyagl 6s jogi kovetkezn6nyeit v6llalja,

c) a Foglalkoztat6hoz irSnyitott 202212023.6vi START Munkaprogram, hosszabb

idritartamri kozfoglalkoztatisban 16sztvevrik foglalkoztat6srlt biztositja a

pillyivati felt6telek 6s a hat6s6gi szerzod6s rendelkeztsei szerint, az abban

meghatiirozott k<izfeladatok elv6gz6s6re. Gondoskodik a foglalkoztatissal
kapcsolatos hat6lyos ilgazatr jogszab6lyok betart6sar6l, biaositja a

foglalkoztatottak nyilvhntartishval, dijazlshval, - egy6b - kolts6g elsz6mol6ssal,

szitmlilzfussal, adatszol g6ltat6ssal kapcsol ato s fel adatok el I 6t6s 6t.

III.5. Onkormdnyzat kijelenti, hogy a Kozfeladat-ell6t6 6ltal benyfjtott piiyitzat tartalm6t

ismeri, azzal egyet6rt, a foglalkoztat6s c6ljai P6cs Megyei Jogir V6ros kozfeladat ell6t6sSval

risszhangban keriiltek meghat6roz6sra.

III.6. A Kozfeladat-ell6t6 a Munkatigyi Kdzpont 6ltal kikdzvetitett alkalmas

munkav6llal6kkal munkaszerz<id6st kot. A szerzodbsnek tartalmaznia kell a munkav6llal6

term6szetes szemdlyazonosit6 adatait, a munk6ltat6 megnevez6s6t 6s sz6khely6t, adoszimht,

ad6azonosit6 jel6t, azt, hogy a szerzodls a START Munkaprogram, hosszabb id<itartamri

kozfoglalkoztatfus keret6ben tort6n<i munkav6gz6sre jott l6tre, a hatirozott idrire sz6l6

munkaviszony l6tesit6s6nek 6s megsztin6s6nek napt6ri napjht, a szem6lyi alapb6rt, a
munkak<irt, tovSbb6 a munkav6gz6si helyet.

III.7. A Krjzfeladat-ell6t6 a Munkaiigyi Kozpontt6l megig6nyli - a hat6s6gi szerztid6sben

foglaltaknak megfelet6en - a foglalkoztatottak b6r 6s j6rul6kainak, valamint a dologi
kiad6sok t6mogat6s6t, illetve jelen szerzod6s alapj6n v6llalja - az ebben foglaltak terh6re - a
kolts6gek onenir6sz6t.

III.8. A Kozfeladat-ell6t6 tudom6sul veszi, hogy a Munkatigyi Kdzpontn6l nyilatkoznia kell
arr6l, hogy a START Munkaprogram, hosszabb idtitartamri kcizfoglalkoztatirs betdltdtt
munkakorre 6s a hozzir kapcsol6d6 t6mogatott kdlts6gekre nem hasm6l fel normativ

t6mogatast.

IV. A Kompenzdcif meghatdrozdsdnak elvei, kifizetisinek is elszdmoldsdnak szabdlyal

IV.1. A 202212023. 6vi START Munkaprogram, hosszabb idcitartamir kozfoglalkoztat6s

pitlyi,zati forr6sb6l nem t6mogatott oner<i 6s egy6b krilts6gek (tov6bbiakban egytitt: nem

fedezett kiad6sok) fedezet6til forr6s-kieg6szit6sk6nt az Onkorm6nyzat al6bbi

ellent6tel ez6s i dij atlkompenz6ci6 t fizeti meg a K<izfel adat- ell 6t6nak :

A kompenzhciil apillydzati forr6sb6l nem fedezett kiad6sok megt6rit6s6re szolgii, igy:
- olyan v6llalkoziisi tev6kenys6g dijai, melyek a tilrgyi eszkoz haszn6lhat6s6g6t

6rdemben nem novelik,
- a programhoz kapcsol6d6 biztositiisi dijak (g6pkocsik, ingatlanok, felelciss69 stb.),

- ingatlan 6s eszk<iz<ik b6rleti dija (telephelyek, rakt6rak, irod6k),
- kon)zemi dijak (minden kozfoglalkoztatis 6ltal haszn6lt ingatlan haszn6lat ar6nyos

resze),
- k6pz6si kolts6g, k6pz6sben r6sztvev<ik utaz6si kolts6ge,
- banki k<ilts6gek,
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- szemftoe6p, g6pkocsi, telefon, fenym6sol6, fenyk6pezdglp 6s egy6b informatikai,
hirad6stechnikai eszkoz, illetve alkatr6szeik, valamint szoftverek beszerz6si
kdlts6ge,

- telefon k<ilts6g,
- c6ges aut6, ellen6rz6shez, anyagsziilit6shoz hasznillt aut6k haszn6lati dUa,

fenntart6si k6lts6ge,
- krizbeszerzes elj6r6si dijai,
- munka-6s balesetv6delmi oktat5s, els6seg6lynyi4t6klpzls kolts6ge,
- tan6csad6i, megbizhsi dijak,
- b6r 6s szem6lyi jellegti kiadrisok (phlydzati forrfsb6l nem fedezett b6r 6s j6rul6kai,

helyi b6rlet ad6ja, tribblet munkav6gz6s dijazdsa, egy6b juttat6sok),
- tipptnz (l13 amunk6ltat6 6ltal fizetend6 r6sz),
- foglalkoztathat6siighoz kapcsol6d6 kolts6gek: v6driital, olt6sok, munkav6delmi

eszkrizcik, orvosi szakv6lem6nykolts6ge,
- irodaszer, nyomtatviny, papir,
- karbantart6sikrilts6gek,
- egy6b kolts6gek: miikod6si kolts6gek, valamint egyes dologi kdlts6gek (pl.

6kszijak, kont6ner dijak, alkatr6szek, kdzi szersz6mok, olaj - 6s benzinsztir6k,
damilfejek, karbantart o szerszdmok, stb.).

Tekintettel arra, hogy a fenti k<ilts6gek megt6rit6se nem tekinthetci 6rat kozvetleniil
befoly6sol6 t6mogat6snak, nem min<isi.il ellen6rt6knek sem, ezutdn nem keletkezik
ad6fizet6si kritelezetts6g sem.
Kompenz6ci6: A t6mogat6s m6rt6ke nem haladhatja meg az a kozszolg6ltat6s ell6t6s6nak
nett6 k<ilts6ge minusz apiiyizati fon6sb6l el6rt risszeg m6rt6k6t.

IV. 2. 6nko rminy zat k<itel ezetts 6get v6l I al arra, ho gy
a) a 202212023. 6vi START Munkaprogram, hosszabb idcitartamri

k<izfoglalkoztat6sban felmertilS piiyivati forrrisb6l nem finanszirozhat6
ktilts6geket, az <inr6szt, valamint az ezzel kapcsolatban felmertill 6s az
l.pontban felsorolt k<ilts6geket (egytitt: nem fedezett kiad6sok.) a BIOKOM
Nonprofit Kft.-nek kompenz6ci6 jogcim6n megt6riti a tdmogatilsi idciszak
alatt, valamint

b) biztosida a feladatellirtilshoz sztiks6ges ingatlanok haszniiatii haszniilati
szerz6d6s alapjin, rlllaguktol fiigg<ien azok j6karban-hozirs ktilts6geivel
egyiitt, tov6bb6

c) gondoskodik a kor6bbi 6vek sordn START munkaprogramban beszerzett
eszkdzrik, g6pek, szersz6mok, azaz ing6s6gok Kozfoglalkoztat6 reszdre
tort6n6 t6rit6smentes haszn6latb a ad6s6r6 I I elt6r alapj in,

d) a titrgylvi k<ilts6gvet6s6ben meghatirozott forrils-kieg6szit6s risszeg6nek
frnansziroz6s6ra 6vente a Krizfeladat-elhlt6val a jelen krizfeladat-ell6t6si
szer zo d6s v6 gre h aj tri s 5r a titmo gatisi szer zo d6 s t k<i t.

V. E v e s k ii zfe I a d at-e ll tfrt ti s i fe I a d att e rv

V. I . Eves krizfeladat-ell6t6si feladatterv meg6llapit6sa:

A START Munkaprogramban, hosszabb id6tartamir krizfoglalkoztat6sban, benyirjtott
6s a T6mogat6 6ltal elfogadott feladatterve egyben 6ves kozfeladarelllt6si tervnek
min<isi.il. A piiyizati dokumentlci6 a jelen szerzrid6s 1. sz. mell6klet6t k6pezi, 6ves
kozfeladat ell6trisi terv megnevez6ssel.
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V.2. Eves krizfeladat-ell6t6si feladatterv tartalma
Szerzldo Felek az €ves kozfeladat-ell6t6si feladattervben legal6bb a kcivetkezoket
k<itelesek rcigziteni :

a) a kozfeladat-ell6t6si kotelezetts6g r6szletes feladatainak meghatbrozilsa,
mennyis6gi 6s/vagy min<is6gi param6tereinek szi.iks6g szerinti aktualiz6l6sa;

b) az eloirinyzott ellent6telez6s m6rt6ke;
c) a Kozfeladat-ell6t6 6ltal elv6gzendo szolgiitatirs ell6t6s6val kapcsolatos

felm6r6s, ellen6rz6s r6szletei,

VI. Ellentitelezis elszdmoldsa meghatdrozdsa, kiJizetise, elszdmoldsa

VI.l. K<izfeladat-ell6t6 ellent6telez6sre jogosult a Szerzod6sben meghat6rozott

felt6telekkel. Szerz6dri Felek rogzitik, hogy a Kozfeladat-ellit6 koteles az elsz6molni
kiv6nt minden k<ilts6g 6s kiad6si t6telr6l az Onkormhnyzat fel6 elsz6molni. Amennyiben a

Tiimogatott a kozszolg6ltat6s kor6n beltil 6s kiviil is v6gez tev6kenys6geket, akkor a

20l2l2llEU bizotts6gi hatirozat 5. cikk6nek (9) bekezd6se 6rtelm6ben a kozszolg6ltat6s
kolts6geit 6s bev6teleit a tobbi szolgriltatis6t6l elktilonitve kell kimutatnia bels<i

szirmli.i,ban, a kcilts6gek 6s bev6telek elktilonit6s6nek param6tereivel egyi.itt. A
kozszolg6ltatrison kivtil es6 tev6kenys6gek kdlts6gei magukban foglalj6k az <isszes

kozvetlen kolts6get, a kozos kolts6gek arfnyos rbsz1t 6s a megfeleki t<lkemegt6rtil6st. E

kolts6gekre nem adhat6 ellent6telez6s.

Y1.2. Az dnkorm6nyzat jogosult a Kozfeladat-ell6t6 6ltal benyirjtott kompenz6ci6s ig6nyt
ellen6rizni, 6s indokolt esetben ar:r6l egy eztet6seket kezdem6nyezni.

VI.3. A Szerzodo Felek 6ltal kolcsonosen elfogadott kompenzSci6s ig6ny alapliln az

Onkormiinyzat kolts6gvet6s6ben rogziti az eloirhnyzott ellent6telez6s m6rt6k6t.

Y1.4. Az el6iriinyzott ellent6telez6s/ kompenzilcio teljesit6s
Az eloirinyzott ellent6telez6s/kompenzici6 a Felek ekizetes kalkul6ci6ja alapj6n 2022.

m6rcius 1.6s2022. december 3l-ig terjedri idciszakra 84.015.963,- Ft (Nyolcvann6gymilli6-

tizenotezer-kllencsziyhatvanharom forinQ, amelynek megt6rit6s6re az Onkormdnyzat

krj telezetts6 get v6ll al az alitbbiak szeri nt :

- 2022-m6rcius 1-j6tril aszerzodlshat6lybal6p6s6nek napjiig tart6 id6szak alatt

a fenti osszeg idrlaranyos r6sze ut6lagos elsz6mol6s mellett az

36Ol2Ol2lEU bizotts6gi rendelet alapjin nyfjthat6 t6mogat6s/kompenz6ci6

cim6n,
- a szerzodls hat6lyba l6p6s6nek napj6t6l 2023. febru6r 28-ig tart6 idoszak alatt

a fenti osszeg idriar6nyos r6sze - ut6lagos elsz6mol6s mellett - a20l2l2llEU
bizotts6gi hatirozat alapj an nyujthat6 t6mogatrls/kompenz6ci6 j ogcim6n.

Az dnkorminyzat k<itelezetts6get villal tovribb6 arra, hogy a program 2023. januir-februar

h6napjaira el6re Lithatolag szi.iks6ges saj6t forr6st 16.694.891,- Ffot (tizenhatmilli6-

hatsz6zkilencvenn6gyezer-nyolcszSzkilencevenegy forintot) - az Onkorminyzat 2023. €vi
kolts6gvet6se terh6re biztositja, a 2012l2llEU bizotts6gi hat6rozat alaplirn nyirjthat6

t6mogat6s/kompenz6ci6 j o gcim6n.

Az elozetes kalkul6cio a jelen meg6llapodis2. sz. mell6klet6t k6pezi.

Az dnkorminyzatk<itelezetts6get v6llal arra, hogy a kalkul6lt dsszeget az alirbbi iitemez6sben

utalja a BIOKOM Nonprofit Kft. sz6ml6jara:
- a 2022.03.01.-2022J2.31.-ig tart6 idriszakra esed6kes 84.015.963,- Ft-ot 2022.

6prilis h6t6l minden h6nap 5. napj6ig, havi egyenl6 r6szletekben,

- a 2023. janu6r-febru6r h6napjaira esed6kes 16.694.891,- Ft-ot 2023. m6rcius 5.
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napj6ig egy osszegben.

VI.5. A Kcizfeladat-ell6t6 ktiteles a kompenzici6ltimogat6s felhaszn6l6s6val 2023.6v 6prilis
15. napjaig, t6teles kimutat6ssal elsziimolni. Elsz6mol6s m6dja, a Tilmogatott az
Onkorminyzat 6ltal biaositott ,,Urlap, onkormiinyzati timogatiis elsz6moli.sithoz, miikod6si
c6lri t6mogatSsokhoz" tirlapon teljesiti. Alul, -illetve trilkomperzircio eset6n a ki.ikjnbozeti
risszeget legk6s<ibb 2023.6v 6prilis 30. napj6ig p6nzi.igyileg rendezik.

VI.6. Amennyiben az alul,- illetve tulkompenzilci6 lenne meg6llapithat6, ugy az alul-, illetve
tulkompenz6ci6 6sszeg6t Felek visszamenrileges elsziimol6ssal 6rintett tiimogat6snak tekintik,
melyre kotelesek a csek6ly osszegii kozszolghltat6si t6mogat6sra vonatkoz6 szabillyokat
alkalmazni. A csek6ly osszegti kozszolgiltatilsi t6mogatisra vonatkoz6 r6szletes szabdlyokat
azBw6pai Uni6 miikod6s6rril szol6 szerz<id6s 107. 6s 108. cikk6nek az iltaliinos gazdaslgi
6rdekii szolg6ltat6st nyujt6 v6llalkozrlsok sz6m6ra nyrijtott csek6ly osszegri tilmogat6sokra
val6 alkalmazishr6l sz6l5, 2012. 6prilis 25-i 360120121EU bizotts6gi rendelet (HL L I14.,
2012.4.26., 8. o.), valamint az eur6pai uni6s versenyjogi 6rtelemben vett 6llami
t6mogat6sokkal kapcsolatos elj6r6sr6l 6s a regionillis t6mogatrisi t6rk6priil sz6l6 371201 1. (III.
22.) Korm. rendelet szab itly ozza.

YI.7. Egy viillalkoz6s reszere a 36012012/EU bizottsiigi rendelet hatilya al6 tartozo csek6ly
osszegti kozszolgiitat6si t6mogat6s brutt6 t6mogatiistartalma nem haladhatja meg az 500 000
eur6nak megfelel<i forintosszeget, amely felsci hat6r tekintet6ben a t6mogat6s odait6l6sekor az
adott p6nztigyi 6vben, valamint az azt megel6z6 k6t p6nziigyi 6vben odait6lt csek6ly osszegti
t6mogat6sok brutt6 timogat6startalm6nak osszeg6t kell figyelembe venni. A t6mogat6s m6s
csek6ly osszegri t6mogat6sokr6l sz6l6 bizotts6gi rendeleteknek megfelel<ien nyrijtott csek6ly
osszegri t5mogat6ssal az ebben a bekezd6sben meghat6rozott felsri hat6rig halmozhat6.

VI.8. A 360/2012/EU bizottsdgi rendelet hatdlyo ald tartozd csekily dsszegii tilmogat6s
nem halmozhat6 azonos elsz6molhat6 kcilts6gek vonatkoz6silban nyijtott 6llami
t6mogat6ssal, ha u igy halmozott risszeg meghaladn6 a csoportmentess6gi rendeletekben
vary az Eur6pai Bizottsig j6vrihagy6 hatirozatirban meghat6rozott legmagasabb t6mogat6si
intenzit6st vagy <isszeget.

VI.9. A 360/2012/EU bizottsdgi rendelet hatdlya ald tartozd csek,ily lsszegii t6mogat6s
nem halmozhato ugyanazonkozszolg6ltat6shoz kapcsol6d6 m6s ellent6telez6ssel, fiiggetleniil
att6l, hogy ez az ellent6telez6s uni6s versenyjogi 6rtelemben vett 6llami trlmogat6snak
min<isi.il-e. A t6mogatiis kedvezm6nyezettj6nek a fenti felt6telek teljesit6s6nek
megrillapitrlsiira alkalmas m6don nyilatkoznia kell a rlszere a t6mogatris odait6l6s6nek 6v6ben
6s az azt megelozo k6t plrungyi 6vben nyfjtott csek6ly osszegri t6mogat6sok
tilmogat6startalm616l.
A tdmogatott kijelenti tovdbbd, hoglt nem tartozik a 360/2012/Eu bizottsdgi rendelet 1. cikk
(2) bekezdesdnek hatdlya ald.

\/I.10. A t6mogat6s maxim6lis m6rt6ke az elszitmolhat6 kolts6gek 100 %-a.

VI.11. Amennyiben alul-kompenz6ci6 miatt a Kozfeladarell6t6nril v6rhat6an keletkez6
likvidit6si hi6ny veszllyeztetn6 a kotelezetts6g teljesit6s6t, rigy azt a Kozfeladat-ell6t6
halad6ktalanul jelzi az dnkormhnyzat fel€, az alul-kompenzbci6b6l ered<i sziimszertisitett
ig6ny6vel egytitt. Az Onkorm6nyzat az alul-kompenzici6bol ered6 ig6nyt koteles
halad6ktalanul megvizsgiilni es az igazolt alul-kompenz6ci6s kiilonbs6get 30 napon beliil
megt6riteni.
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Y1.12. Krizfeladat-ell6t6 koteles jelen szerzrld6s tfrgyrit k€pezo feladatell6t6ssal kapcsolatos,

bev6teleit (piiyiza+j t6mogat6si osszeget) 6s kiad6sait, egy6b bev6teleitril 6s kiad6sait6l

elkiilonitve nyilvantartani, illetve felttintetni. A kompenz6ci6tL,tzir|lag a jelen szerz6d6sben

foglalt feladatok ell6tfs6nak frnansziroz6s6rajogosult 6s koteles felhaszn6lni.

VI.13. A Kozfeladat-ell6t6 a START Munkaprogram, a hosszabb idritartamri

kozfoglalkoztatis szimviteli zhrisit kovet<ien 30 napon beltil koteles a teljes

ellent6telez6sr6l elsz6molni. A v6gleges elsztimol6shoz Kozfeladat-ell6t6 k<iteles

kisz6mitan i 6s az 6nkorm6n y zatnak 6tadni :

a) az 6ves mtikod6si jelent6s alapj6n, az elozo 6vre jrlr6 jogos ellent6telez6si
ig6ny osszeg6t, valamint

b) a jogos ellent6telez6si ig6ny 6s a kifizetett ellent6telez6s ktilonbozet6t (ha

van ilyen).

VI.l4. Az Onkorm6nyzat kriteles a Krizfeladat-ell6t6 6ltal k6szitett sz6mit6sokat

ellencirizni 6s indokolt esetben arr6l egyeztet6seket kezdem6nyezni,6s az egyeztet6seket a

START Munkaprogram, hosszabb idritartamri kozfoglalkoztatiis, sz6mviteli zirisitt kovet<i

60. napig lezitmi. Az 6ves elsz6mol6s alapja a Szerzodo Felek 6ltal ktilcsonosen elfogadott
jogos ellent6telez6si ig6ny. Ha a kedvezmenyezett a 20l2l2llEU bizottsigi hat6rozat 5.

cikk6nek megfelel6en meghatirozott osszeget meghalad6 t6mogatSsban r6szestil, a

kedvezm6nyezettnek a trilkompenzirci6t vissza kell fizetnie. Amennyiben a

trilkompenzhci6 osszege nem haladja meg az 6tlagos 6ves ellent6telez6s <isszeg6nek l0 %-

iit, a hilkompenzhcio 6tvihetci a kovetkezrl id<iszakra, 6s levonhat6 az arra az id<iszakra

fizetend6 t6mogat5s osszeg6bril. A kedvezmlnyezett a tiimogat6sr6l olyan elkiilonitett
elsz6mol6st koteles vezetni, amelyb<il a 201,2l2llEU bizotts6gi hatirozat 5. cikk6nek (2)-
(4) bekezd6sben meghatirozott kovetelm6nyek ellentirizhet6ek." Az ezen elsz6mol6s

alapl6n meghat6rozott esetleges alul-ellent6telez6s vagy tril-ellent6telez6s osszeg6t

legk6sribb a Szerzld€s megsztin6s6tril sz6mitott 90 napon beli.il a fizet6sre ktitelezett f6l a
m6sik f6lnek megt6riteni koteles.

VII. Ellendrzds

VII. l. K<izfeladat-ell6t6 besz6mol6si kdtelezetts6ge
K<izfeladat-elLit6 k<iteles szolg6,ltathsi kotelezetts6ge teljesit6s6r<il az Onkorminyzatot
t6j6koztatni. A szerz<id6s megszlin6sekor a Kozfeladat-ell6t6 az ellent6telez6s

elsziimol6s616l, valamint a Szerzcid6s teljesit6s6nek 6s a tev6kenys69 ell6t6s6nak

tapasztalatair6l, - szirmszeri adatokkal alifiirmasztott - osszesito titjlkoztathst nyijt az

Onkorm6nyzat resz6re.
Szerzodo felek megilllapodnak tov6bb6 abban, hogy a k<izfeladat elliit6ssal

osszefiigg6sben felmeriil<i k6rd6sekrril, a sztiks6ges teend6kr<il koordinici6s 6rtekezletet

tartanak bfrmely f6l ir6sbeli k6relm6re, melynil ir6sbeli eml6keztet6t vesznek fel.

Y II.2. Az Onkorm 6ny zat ellencirz6si j oga

VII.3. Az Onkormhnyzatjogosult - illetve jogszab6lyban meghatiirozott esetekben koteles

a Kcizfeladat-ell6t6 Szerz6d6sben v6llalt kotelezetts6gei teljesit6s6t - saj6t maga vagy
szak6rt<i bevonis6val- ellenririzni. Azellen<irz6s kolts6ge az Onkorminyzatotterheli.

VII.4. K<izfeladat-ell6t6 koteles az ellenorz6s sor6n az Onkormhnyzat k6pvisel6ivel -
ide6rtve az Onkorminyzat riltal megbizott szaklrtciket is - egytittmtikodni, sz6mukra

minden az ellen6rz6s elv6gz6s6hez 6sszertien sztiks6ges t6mogat6st megadni.



igy ki.il6ntisen, de nem kiz6r6lagosan: szimviteli nyilv6ntart6saiba betekintdst engedni,
valamint a szolg6ltat6si tevekenyseg6re, illetve egy6bk6nt gazd6lkod6s6ra vonatkoz6
minden rendelkezesre 6116 vagy 6sszert er6feszit6ssel kinyerhetri adatot es inform6ci6t
megadni.

VII.S. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy helyszini ellen6rz6sre nem kiz6r6lag
eldzetesen egyeztetett id6pontban keriilhet sor azzal, hogy a helyszini ellen6rz6s az
indokolt 6s sziiks6ges m6rteket meghalad6an nem zavarhatja a tev6kenyseg Kdzfeladat-
ell6t6 6ltali ell6t6s6t. Az ellen6rz6s tapasztalatair6l l0 munkanapon beliil az Onkorm6nyzat
irisban trij dkoztatj a a K6zfeladat-ell6t6t. A K6zfeladat-ell6t6 jogosult az ellen6rz6s
meg6llapit6sair6l 1 0 munkanapon belill dszrevdtelt tenni.

\{II,6. Felek tudom6sul veszik, hogy a 36012012/EU bizottsAgi rendelet, 6s a 2012/21/EU
bizotts6gi hatirozat 8. cikke 6rtelm6ben a kozfeladatell6t6si szerz6d6st ds az elsz6mol6s
dokumentici6jit 10 evig kdtelesek meg6rizni. A csek6ly 6sszegii tdmogatisi jogcimen
nyrijtott t6mogat6sok6l az Eur6pai Bizotts6g kdrds6re 20 munkanapon bel0l inform6ci6t
kell szolg6ltatni.

VI I I. E gt db re ndelkezisek

VIIL 1. Szerz6des id6beli hatilya, m6dositdsa, megsziintetese

VIII.2. A Szerz6d6s idStartama
A Szerz6ddst a Szerzodb Felek hat6rozott id6tartamra, 2022. mhrcius 1. napjittll 2023 .
febru6r 28. napj6ig terjed6 hatarozott id6re hozz6k ldtre. A Szerz6d6s elsz6mol6si
kOtelezetts6g kiv6tel6vel a lej6rat napj6n megszrinik.

VIII.3. M6dosit6s
A Szerz6d6s kizir6lag a Szerz6d6 Felek kozos megegyez6s6vel, ir6sban m6dosithat6.
Ha jogszab6lyv6ltoz6s miatt a Szerz6d6s valamely rendelkez6sdnek vagy
rendelkezeseinek m6dosit6sa v6lik sztiks6gess6, akkor a Szerz6d6 Felek k6telesek
arr6[ k6sedelem n6lki.il t6rgyal6sokat kezdeni.

VIII.4. Ha a Szerzod6s futamideje alatt olyan, a Szerz6d6s megkdt6sekor az adott f6l 6ltal
el6re nem l6that6, l6nyeges 6s tart6s v6ltoz6s kovetkezik be valamely f6l
kortilm6nyeiben, amely kdrulmdny az adott f6l jogos drdekeit jelent6sen serti, akkor
az {rintett fel kezdemenyez6s6re a Szerzldb Felek kdtelesek a Szerz6d6s m6dosit6sa
v6gett a Szerz6d6s 6rintett resz6t ijratrirgyalni. Nem hivatkozhat a Szerz6d6s e
rendelkez6sdre azon f6l, amely az adott l6nyeges kdriilm6nybeli v6ltoz6st
bizonyithat6an - kozvetlen vagy k6zvetett m6don - maga iddae el.

D{" A Szerzddes megsgintetise

IX.l. Szerz6d6 Felek a Szerz6d6st kozos megegyezessel, ir6sban bSrmely id5pontban
j ogosultak megsziintetni.

IX,2. Tekintettel annak haterozott id5tartam6ra, a Szerz6d6s b6rmely fel egyoldalf
nyilatkozat6val kizir6lag a Szerz6d6sben meghatrirozott rendkiviili esetekben sztintethet6
meg.
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IX.3. Onkorm6nyzat rendkivi.ili felmondisi joga

Az Onkorm6nyzat a Szerz6d6st kizdr6lag az ali$bi esetekben jogosult a Kozfeladat-
ell6t6hoz cimzett egyoldalu nyilatkozattal azonnali hatrillyal megsziintetni:

a) Ktizfeladat-ell6t6 az ellent6telez6st nem a jelen Szerz6d6sben

meghatirozott cdlra haszn6lja fel;
b) K6zfeladat-ell6t6 a Szerz6d6sben v6llalt b6rmely lenyeges kOtelezetts6get

nem teljesiti, 6s e mulasztis6t az Onkorm6nyzat felsz6lit6s6t6l szdmitott
30 napon beliil nem orvosolja;

c) Kdzfeladat-ellit6 k6relmet n).ujt be cs6d-, felsz6molisi vagy
v6gelsz6mol6si eljiris inditisara dnmaga ellen; valamint

d) harmadik szemely kerelmet nyrijt be a Kozfeladat-ellit6 ellen cs6d-,

felsz6mol6si vagy c6gt6rl6si elj6r6s indit6s6ra 6s a k6relemnek az illet6kes
bir6s6g helyt ad, kiv6ve, ha igazolja az eljilrils megsz[intet6s6t.

IX.4. Kdzfeladat-ellit6 rendkivtili felmond6si joga
Kozfeladarell6t6 a Szerz6d6st kizitr6lag abban az esetben jogosult az

Onkorm6nyzath oz cimzetl egyoldalir nyilatkozattal, azonnali hat6llyal megsztintetni,
ha az Onkorm nyzat a Szerz6d6sben v6llalt fizet6si kdtelezetts6g6t annak

esed6kess6gekor nem teljesiti oly m6don, hogy az a szolg6ltatisi kotelezetts6g

teljesites6t ellehetetleniti, es a mulaszt6s6t az Onkorm6nyzat a Kozfeladat-ell6t6
felsz6litisAt k6vet6 30 napon beliil nem orvosolja. Rendkiviili felmond6s eset6re is a

kompenz6ci6/tdmogates 6sszege az elnyert p6ly6zattal lefedett t6mogat6si id6szak

id6tartam6ra a Kdzfeladat-ellet6t kert6rit6s jogcimen megilleti.

X A Szerzddd felek egtiittmiikddise
X.1 ir6sbelis6g

A Szerz6d6ssel osszefiigg6 minden ertesit6st vagy m6s kdzl6st ir6sban, magyar

nyelven kell megtenni, 6s szem6lyes kezbesit6ssel, t6rtivevenyes lev6l vagy telefax

irtj6n lehet a cimzetthez tovibbitani.
Szerz6d6 Felek kifejezett elt6r6 meg6llapod6sa hi6ny6ban a Szerz6d6sben

brirmely j6v6hagy6s vagy meg6llapod6s csak ir6sban erv6nyes.

X.2. Kapcsolattart6s

Onkorminyzat
kapcsolattart6 cime:
Cim '1621 P6cs, Sz6chenyi t6r l.
Kapcsolattart6 6s a teljesit6st igazol6 szem6ly: dr. Szilovicsne dr. Holl6sy Andrea

csoportvezet6
Email cime: hollosy.andrea@ph.pecs.hu

Kdzfeladat-ell6t6
kapcsolattart6 cime:
Cim: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.

Kapcsolattart6: CziLrl Zal l kbzfoglalkoztat6si vezet6
Email cime: czart.zalan@biokom.hu

X. 3. V6ltoz6sok bejelentese
Birmely fdl megv6ltoZathatja a kapcsolattart6k szem6ly6t a m6sik felnek h.ildott
6rtesit6ssel. A kapcsolattart6k megvaltoz6sa az 6rtesit6st6l sz6mitott 5 munkanap

el6irt
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eltelt6vel v6lik hat6lyossri.

X.4. K6zbesit6s
ASzerzbd6ssel osszefiigg6 b6rmely 6rtesit6s vagy miis kozl6s az alibbi id<ipontban
vrilik hatSlyoss6:
a) szem6lyes k6zbesit6s eset6n a k6zbesit6s idripondriban (amely a k6zbesit6st

elismer6 ritv6teli elismerv6nyen szerepel);
b) t6rtivev6nyes lev6l ridrin tort6n<i tov6bbit6s eset6n a meg6rkez6s id6pontj6ban

(amikor a cimzett a t6rtivev6nyt al6irta\; 6s
c) telefax ridrin tort6nri tov6bbit6s eset6n, amikor azt feladtik, felt6ve, hogy a

megszakitatlan tov6bbitiist a ktild6 g6p megeriisiti azzal, hogy ha a cimzett azt
nem olvashat6 form6ban kapja klzhez, koteles a telefaxtizenet ktild<ij 6t (ha az
azonosithat6) errril halad6ktalanul 6rtesiteni.

Ha valamely f6l kapcsolattartils c6lj6b6l valamely szewezeti egys6get vagy
tiszts6gviselcit jelcil meg, az e f6l szirmfira ktildritt kcizl6s csak a "r"*"r"li "gyseg "agytiszts6gvise16 pontos megjelol6se eset6n hat6lyos
Az olyan 6rtesit6st vagy m6s kozl6st, amely a cimzetthez a munkaid6 eltelt6vel vagy
nem munkanapon 6rkezik, rigy kell tekinteni, mintha a kovetkez6 munkanapon
erkezett volna.

XI. Vegyes rendelkez6sek

XI.1. Iratmeg<irz6s:
A 20l2l2llEu bizotts6gi hatirozat 8. cikke 6rtelm6ben a Feleket l0 6ves
iratmegiirz6si kotelezetts6g terheli, amelyet tudomrisul vesznek 6s az iratmegrirz6srril
sajrit irattiirukban ktikin-kiil<in gondoskodnak.

XI.2. Teljes k<ini meg6llapod6s
A Szerzcid6s teljeskor[ien tartalmazza a Szerzld,o Felek k<izritt a Szerzbdes tiirgya
tekintet6ben l6trejott megiillapodilst 6s hatilytalanit minden a Szerzijd,es t6rgy6val
kapcsolatos el<izetes sz6beli vagy irasbeti meg6llapodilst, illetve egyoldali
nyilatkozatot.

XI.3. R6szleges 6rv6nytelens6g
A Szerz6d6s valamely rendelkez6s6nek jogszabiiyba i.itkriz6se, 6rv6nytelenn6 vagy
kik6nyszerithetetlenn6 v6l6sa nem 6rinti i SzerzbdZs b6rmely egy6b rendelkez6s6nek
hatilyifi.

XI.4. Jogorvoslat 6s jogr6l val6 lemondiis
A Szerzrid6s vagy jogszabiiy alapj6n-fenn6ll6 brirmely jog vagy jogorvoslati lehetcis6g
gyakorl6s6nak elm,ulaszt6sa vagy k6sedelme nem -i",lrtil"u, iiyen jolrol tort6n6
lemond6snak, tov6bb6 b6rmely jog vagy jogorvoslat 

"gy"r"i ,igy rdszlegesgyakorliisa nem 
-akad6lyozza ugyanazon uugy tarrnely m61" ;og vagf'jogorvoslat

jriv<ibeni vagy miis m6don t<irt6n<i gyakorlls6t.

XI.5. Vit6s k6rd6sek rendez6se
Szetz6d6 Felek megrillapodnak abban, hogy a Szerzcid6sb<il eredci vagy azzal
<isszefiigg6 brlrmely nlzeteltlr€st, vit6t megkiJerelnek tiirgyalasos riton rendezni.
Amennyiben a Szeruldti Felek a Szerzodlsbril eredci vagy azzal <isszefi.igg<i b6rmely
n6'zetelt6r6st, vit6t nem tudj6k tiirgyaliisos riton, legk6sribb a vita felmertil6s6t kovetri60 napon beltil rendezni, ugy bir6s6ghoz fordul"nak, kikritve - ktikinris hat6skoriszabrllyokt6l fliggcien - a P6csi Jrirrlsbir6srlg, illetve 6rt6l<hat6rtOf ngg6., a p6csi
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T6rv6nysz6k kizbr 6lago s i I let6kes s6g6t.

XI.6. Ir6nyad6 jog
A Szerzrid6sre, valamint az azzalkapcsolatos jognyilatkozatok'ra 6s egy6b kozl6sekre

a hat6lyos magyar jog szabrllyai alkalmazand6k. A Szerz6d6sben nem szabilyozott

k6rd6sekben a szerzldes I.1. pond6ban hivatkozott jogszab6lyokat, valamint a Polg6ri

Torv6nykonyvrril sz6lo 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.), a 360/2012/EU bizottsdgi

rendelit,20:l2l2llEU bizotts6gi hatirozat, valamint a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.

6vi CXLIII. torv6ny (Kbt.) rendelkez6seit kell alkalmazni.

A Szerz6d6s magyar nyelven 6s 6 p6ld6nyban k6szi.ilt, melyet a Szerzodo felek elolvas6s,

6rtelmez6s, 6s a szerz6d6s joghatisaira tort6nt kioktatSst kovet<ien - mint akaratukkal

mindenben egy ezot - j 6v6hagy6lag al6irt6k.

Mell6klet:
1. sz. mell6klet 6ves kozfeladat ell6t6si terv

2. sz. melllklet: el6zetes kalkul6ci6
3. sz. mell6klet: hat6s6gi szerz6d6sek
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