Jegyzőkönyv 1. számú melléklet
SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082
Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint támogató
(továbbiakban: Támogató), másrészről a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. (1024 Bp.
Margit krt. 25/a., képviseli: G. B. ügyvezető), mint kedvezményezett (továbbiakban:
Kedvezményezett) között az alábbi feltételek szerint.

1.

A Kedvezményezett vállalja 2010. március 08 - 2010. április 02. között a 150 nm
alapterületű, Köztes Átmenetek- a drog – című, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
(továbbiakban: SZMM) támogatásával létrehozott interaktív kiállítás Budapest VIII.
kerületben történő megrendezését és ingyenes megtekintését.

2.

A kiállítás helye: Aréna Pláza (1087 Budapest, Kerepesi út 9.)
Nyitvatartás: hétfő - péntek 9 - 17 óra között

3.

A kiállítás összértéke: 10 000 000 Ft.

4.

Támogató vállalja, hogy a szerződés aláírását követő 5. munkanapon 350.000 Ft, azaz
Háromszázötvenezer forint támogatási összeget átutal a Köztes Átmenetek Nonprofit
Kft.

-

10700206-27725005-51100005

-

számú

bankszámlájára,

amelyet

Kedvezményezett a szállítás, rakodás, helyszínre igazítás, amortizáció, járulékos
költségek, kiállítótér takarítása céljára használ fel. Kedvezményezett a támogatási
összeg átutalását követő 22 munkanapon belül elszámol.
5.

Kedvezményezett vállalja a kiállítás helyszínre történő szállítását, az installáció és a
technika felépítését és helyszínre igazítását, a szakmai vezetők biztosítását, a kompetens
szakmai működtetést, a működés során esetlegesen előforduló technikai hibák
elhárítását ill. javítását, a kiállítótér takarítását, a kiállítás lebontását, csomagolását és
elszállítását, a 7. pontban rögzítettek figyelembe vételével és az SZMM által a
Kedvezményezettnek nyújtott támogatás terhére.

6.

A Támogató vállalja, hogy általános iskola felső tagozatos és középiskolás korú
látogatókat szervez a kiállításra.

7.

Támogató vállalja, hogy amennyiben a kiállítással kapcsolatosan szóróanyagot,
meghívót és kiadványt készít, feltünteti a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. és az
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SZMM logójának ill. nevét, mely anyagok csak a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.
jóváhagyásával sokszorosíthatóak.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen megállapodás 6 példányban készült, melyet a felek elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
Budapest, 2010. április 1.

G. B.
ügyvezető
Kedvezményezett részéről

Dr. Kocsis Máté
polgármester
Támogató részéről

A megbízási díj fedezete biztosított a Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a 11105
cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatán.
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