








7. KAPCSOLATTARTÁS

7 .1 Felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyek útján érintkeznek: 

Név: 

Cím: 

Tel./Mobil: 

E-mail:

Bérlő Bérbeadó 

Matisz István Oláh Valéria 

 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. 

06-20/821-6750 06-54/451-066, 06-30/692-8966

matiszi@nrszh.hu olah. valeria@pl-varosuzemelteto.hu 

8. NYILVÁNOSSÁG, ADATKEZELÉS

8.1 Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 
szerződéseket a Bérlőnél (vagyonkezelőnél), a Bérbeadó (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében 
eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő Feleknél, akik, illetve amelyek 
a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. Bérlő kiköti, a 
Bérbeadó pedig elfogadja az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. Felek tudomással bírnak arról, hogy a Bérlő a jelen 
szerződést EFOP 1.1.1-15-2015-00001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" nevű és 
kódszámú kiemelt projekt forrásának terhére finanszírozza, így a Felek alávetik magukat az Európai Bizottság 
és az Európai Számvevőszék, ill. bármely vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv 
ellenőrzésének is. 

8.2 Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. § (1) 
bekezdése alapján üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert 
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a 
vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. 

8.3 Bérbeadó/Bérlő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 
szerződéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Bérlő/Bérbeadó az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően 
kezelheti, azt jogszabályban meghatározott szervezeteknek az Irányító Hatósághoz, a program 
monitoringozásában résztvevő, valamint jogszabály, illetve a támogatási szerződés szerinti külső ellenőrzési 
szervek részére átadhatja. 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. Nem minősül a szerződés 
módosításának az, ha bármelyik fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik 
félre nézve kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. 

9.2 Felek képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és társasági dokumentumaikkal/alapító 
okiratukkal, valamint ahol releváns, aláírási címpéldányaikkal, aláírás mintájukkal, illetve költségvetési 
szervek esetében képviseleti jogosultságot igazoló okirattal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító 
okiratuk alapján, a jelen szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Felek képviseletére 
(és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) 
kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkez(nek), tulajdonosai(k) a jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Fél részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen 
szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

9.3 Bérbeadó teljes felelősséggel tartozik azért, hogy fentiek mindenben megfelelnek a hatályos és 
érvényes tulajdoni lapon található adatoknak, információknak. 
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