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gallapodas 

mely letrejbtt egyreszrbl Paszt6 Varos Onkormanyzata (3060 Paszt6, Kblcsey F. ut 35. 
ad6szam: 15450827-2-12; bankszamlaszam: 11741024-15450827) mint Szolgaltat6 es az 
OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nador u. 16., eg. 01-10-041585, ad6szam: 10537914-4
44, bankcsoport azonosit6 szama: 17780010-5-44) kepviseleteben eljar6 OTP Bank Nyrt. 
Eszakkelet-magyarorszagi Regi6 (4025 Debrecen, Hatvan u. 2-4.), mint Megrendel6 kbzbtt 
az alabbi feltetelekkel: 

1. 	 A Szolgaltat6 kijelenti, hogy 2011. julius 23-24. kozott Magdolna Napi bucsu, 2011. 
augusztus 14-en Nagyboldogasszony Nap; Bucsu, 2011. augusztus 20-an Szent Istvan 
Nap; Unnepseg, 2011. szeptember 18-an Sz616 es Borunnep elnevezesu 
rendezvenyeket tart. 

A Szolgaltat6 jelen megallapodas alairasaval valialja, hogy a rendezvennyel kapcsolatos 
valamint az egyeb 1. szamu meliekletben foglalt szolgaltatasokat es megjelenesi 
lehet6segeket biztosftja a Megrendel6 reszere. 

A Szolgaltat6 kijelenti, hogy az 1. szamu mellekletben foglalt szolgaltatasok nyujtasara a 
fent megjelblt rendezveny kapcsan kizar61agosan jogosult es azokat biztositani tudja. 

2. 	 A Szolgaltat6 kbteles a Megrendel6 j6 hirnevet, erdekeit szem el6tt tartva vegezni 
tevekenyseget. A Szolgaltat6 valialja , hogy szeles kbrben terjeszti a Megrendel6 j6 
hirnevet. 

3. 	 A Szolgaltat6 nyilatkozik arr61, hogy 
a) Afa kbrbe tartozik. 
b) Afa kbrbe nem tartozik. 

4. 	 A Megrendel6 az 1. pontban meghatarozott szolgaltatasert 320.000 Ft + Afa (azaz 
haromszazhuszezer Ft + Afa) bsszeget utal a Szolgaltat6 szamlajara a szamviteli 
szabalyoknak megfelel6 szamla es a teljesitesi igazolasok Megrendel6 altali 
kezhezvetelet kbvet6 15 napon belli\, A Szolgaltat6 a szamlat es a teljesitesi 
igazolasokat 2011. december 31-ig kbteles a Megrendel6 reszere megkLildeni. A Felek 
rbgzitik, hogy a teljesitesi igazolasokat a 11. pontban megadott e-mail vagy levelezesi 
cimre kell megkLildeni. A Megrendel6t jelen szerz6des kereteben mas kbltseg nem 
terheli. 

5. 	 Megrendel6 biztositja az 1. pontban megjelblt szolgaltatasokhoz szLikseges eszk6z6ket. 

6. 	 Szolgaltat6 a megkapott eszk6z6kert - azok visszaszolgaltatasaig - anyagi felel6sseggel 
tartozik. 

7. 	 A Felek rbgzitik, hogy a jelen megaliapodas k6z6ttuk hatarozott id6re, 2011 . december 
31-ig j6n letre. 

8. 	 A hatarozott id6re letrej6tt jogviszonyt - tekintettel a jo9viFony jelle ere es a felek ilyen 
iranyu megallapodasara is - rendes felmondas utjan megszLint . ~ . t.
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9. 	 Jelen megallapodast a Felek jogosultak azonnali hatallyal felmondani , ha a masik fel a 
jelen megallapodasb61 szarmaz6 valamely kotelezettseget nem teljesiti vagy sulyosan 
megszegi. 

10. Jelen megallapodas m6dositasa, kiegeszitese kizar61ag 	 Felek irasbeli megallapodasa 
alapjan, kozos megegyezessel lehetseges. A m6dositast, kiegeszitest mindket felnek 
szabalyszeruen, cegszeruen ala kell irnia. 

11. Felek 	 minden a jelen megaliapodassal 6sszefOgg6 ertesitest, nyilatkozatot irasban, 
telefax, posta utjan vagy elektronikusan kezbesitve (e-mail) kotelesek tovabbitani, azaz 
kozolni az alabbi szemelyekkel: 

Kapcsolattart6 
- a Szolgaltat6 reszer61 : - a Megrendel6 reszer61: 

NEw: Siskak Imre Nev: Ruszesak Nikolett 
Levelezesi cim: 3060 Paszt6, K61esey F. ut 35. Levelezesi cim : 4025 Db. Hatvan u. 2-4. 
Telefonszam: 32/460-753 Telefonszam: 52/510-373 
Faxszam: Faxszam: 52/510-376 
E-mail elm : forum@paszto.hu E-mail cim : RuszesakN@otpbank.hu 

12. Felek 	kijelentik, hogy a jelen megallapodas soran egymas tudomasara jutott, masik 
szerz6d6 felre vonatkoz6 barmilyen adatok, informaci6k (tovabbiakban : informaci6k) 
bizalmasak, egyben uzleti titkot kepeznek, ezert az, informaci6kat - id6beli korlatozas 
nelkUl - kotelesek megtartani, azokat a masik fel el6zetes irasbeli j6vahagyasa nelkOI 
harmadik szemely tudomasara nem hozhatjak, nem tehetik szamukra hozzaterhet6ve, 
kiveve azokat, amelyek koztudomasuak vagy amelyeket a Felek maguk tettek kozze. E 
kotelezettseg megsertesevel okozott karokert a Feleket karteritesi felel6sseg terheli. 

13. A 	 Felek jelen megallapodas teljesitese soran kotelesek kapcsolattart6ik utjan 
egyOttmuk6dni, igy kOl6n6sen k6telesek egymast tajekoztatni a megallapodas teljesiteset 
erint6 lenyeges k6rOImenyekr61. 

14. Jelen megallapodas alair6i kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon szukseges testUleti 
es egyeb felhatalmazasokkal, melyek alapjan jelen megallapodas alairasaval ervenyesen 
szereznek jogokat s vallalnak kotelezettsegeket. 

15. A 	 Felek megegyeznek, hogy e megallapodasb61 ered6 esetleges vitas kerdeseiket 
els6sorban egymas k6zotti egyeztetes utjan rendezik es csak ennek dokumentalt 
eredmenytelensege eseten fordulnak bir6saghoz, amelynek kapcsan hatask6rt61 fOgg6en 
ezuton a Debreceni Varosi Bir6sag vagy a Hajdu-Bihar Megyei Bir6sag kizar61agos 
illetekesseget kotik ki. 

A felek e megallapodasban foglaltakat, mint akaratukkal minden ben megegyez6t, elolvasas 
es ertelmezes utan, helybenhagy61ag alairjak. 

Debrecen, 2011. junius 23 . 



1. szamu melh~klet 

A Megrendel6 log6janak 
elhelyezese a rendezveny 

plakatjain, sz6r6lapjain . 
A rendezvenyr61 sz616 hfrek, 
hatter anyagok eseteben a 
Megrendel6t tamogat6kent 

megjeleniti. 
A Megrendel6 bannerenek 

elhelyezese az 6nkormanyzat 
honlapjan, melyet a 

Megrendel6 a 11 . pontban 
megjelolt e-mail cfmre kLlld 

meg. 
A Megrendel6 molin6janak 
elhelyezese a rendezveny 

helyszfnen a kozonseg altai j61 
lathat6 hel~ten. 

igen Plakatlsz6r61a p 
tampeldanyanak 

megkLlldese 
Tampeldany 
megkLlldese 

Teljesftend6 a 
banner megkLlldeset 
k6vet6 48 6ran belLiI 

Fenykep a 
kihelyezesr61 

Igen 

Igen 

Szamla 
megkuldese 

el6tt 
elhelyezend6 

Igen 

A 
penzugyi 
szferaban 

A 
penzugyi 
szferaban 

A 
penzugyi 
szferaban 

A Megrendel6 reszere biztositja 
sajat standjanak ingyenes 

felallitasi lehet6seget. 

Nem A 
penzugyi 
szferaban 

A Megrendel6 hirdetesenek 
elhelyezese a helyi 

mediaban/onkormanyzati 
lapban 2011. december 31-ig 

osszesen 4 alkalommal 
A Megrendel6 tajekoztat6inak 
elhelyezese az onkormanyzat 
dolgoz6inak berjegyzeke melle 
2011 . decem ber 31-ig havonta 

maximum 1 alkalommal 

igen Tampeldany 
megkuldese a 

megjelenest k6vet6 1 
heten belul 

Nem 

A Megrendel6 e-mailben 
hatarozatlan ideig hfrlevelet 
kLlldhet az Onkormanyzat 

reszere , melyet az 
onkormanyzat sajat dolgoz6i 

reszere tovabbft 

Nem 

OTP BANK Nyrt. 
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Megrendel6 Szolgaltat6 


