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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
KLÍMAVÉDELMI PROGRAMCSOMAG MEGVALÓSÍTÁSÁRA

amely létreött e részről
Me bízók adatai

Önkormányzat neve: Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Képviselő neve: Szűcs Lajos
Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Önkormányzati törzsszám: 732857
Ádószám: 15732853-2-16
Bankszámlaszám: 10404900-00005184-00000000
Telefonszám: 57/460-Oil
E-mail cím: ______ poIgarmester~jaszboldoghaza.hu
mint megbízók (a továbbiakban Megbízók)

és
Me bíÉók adatai

Önkormányzat neve: Jásza]sószentgyörgy Községi Önkormányzat
Képviselő neve: Szarvák Imre
Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53a.
Önkormányzati törzsszám: 732824
Adószám: 15732822-2-16
Bankszámlaszám: I 1745035-15409601-00000000
Telef’onszám: 57/556—025
E-mail Cím: ___________... aj” ‚‘1 Ii4~J r. b7’ I II III

mint megbízók (a továbbiakban Megbízók)

és
.Me bízók adatai

Önkormányzat neve: Jásztelek Községi Önkormányzat
Képviselő neve: Tóth Nóra
Székhely: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
Önkormányzati törzsszárn:
Adószám: 15733177-2-16
Bankszámlaszám: I 1745035-15412108-00000000
Telefonszám: 57/462-069 / 12-es mellék
E-mail cím: jaszteIek~vnet.hu
mint megbízók (a továbbiakban Megbízók)

másrészről
. Mc bízott adatai

Cégnév: Euro-Ökoland Hungary Alapítvány
Képviselő neve: Harsányi Gábor
Székhely: 3950 Sárospatak, KOSSUTH UTCA 25.
Cégjegyzékszám: 00 18538304
Adószám: 18538304-1-05
Bankszámlaszám: 10300002-10584419-49020049
mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között.

Előzmény
Megbízók elhatározta klímavédelmi stratégia megalkotását és hozzá kapcsolódóan programsorozat
megvalósítását, melyhez KEHOP- 1.2.1 kódjelű, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klírnatudatosságot erősítő szemlélelformálás” című pályázatot kíván benyújtani. A pályázat benyújtása
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és a támogatás elnyerése esetén Megbízók a projekthez kapcsolódó klímavédelmi stratégia
elkészítésére és klímavédelmi programsorozat (KEHOP-1.2.I Felhívás 3.1 pontja) megvalósításával
jelen szerződés alapján Megbízottat bízza meg.

I. A szolgáltatások tartalma
Jelen szerződés aláírásával Megbízók kötelezettséget vállal arra, hogy benyújtott KEHOP-1.2.1
kódjelű pályázata nyertessége esetén a projekt megvalósítását az 1. számú mellékletben foglalt
szolgáltatási tartalomnak megfelelően Megbízottól veszi igénybe.

II. A szolgáltatás teljesítése
Megbízott a klímastratégia elkészítését a Preambulumban jelzett pályázat nyertessé nyilvánítását
követő 180. napra vállalja.
A klímatudatosságot növelő programsorozat megvalósítása a klímastratégia elkészítését követő 15
hónapon belül történik, a Megbízókkal való előzetes egyeztetés szerint.

III. Szolgáltatási ellenérték
A Megbízók a szolgáltatások ellenében szolgáltatási díjat fizet.

Tétel megnevezése Nettó ár ÁFA (27 %) Bruttó ár I
Klímastiatégia kidolgozása 787.402 215 598 1.000 000
Szemléletfoimáló kampány szakmai kidolgozása a 8 149 607 2.200.393 10 350 000
KEHOP-1 2 1 pályázati felhívás 3.1 pontja szei inti
tartalommal

8.937.009 2.415.991 11.350.000

IV. Fizetési feltételek ..

1. A szolgáltatás díjának megfizetését a konzoreiumvezető Jászboldogháza Községi Onkormányzat
vállalja.

2. A klímastratégia dokumentum díjának megfizetése a stratégia elkészítését követően válik
esedékessé, teljesítési igazolás és a Megbízott által kiállított számla ellenében, a számla kiállítását
követő 8 napon belül.

3. A szemléletformáló programok díjának megfizetése 4 részletben esedékes, a szemléletformáló
programok 25-50-75-100%-os készültségekor, teljesítési igazolás és a Megbízott által kiállított
számla ellenében, a számla kiállítását követő 8 napon belül.

4. Megbízók késedelmes fizetése esetén Megbízottat az esedékességtől a fizetésig teijedő időszak
alatt mindenkor irányadó jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított késedelmi
kamat illeti meg.

5. A Megbízott köteles valamennyi számlán és teljesítésigazoláson a sikeres pályázat teljes
azonosítószámát feltüntetni.

V. Szerződés hatálya, szolgáltatással kapcsolatos feltételek

1. Jelen szerződés a Megbízók által benyújtott KEHOP-1.2.1 kódjelű pályázatának nyetiessége
esetén, a támogatási szerződés hatályba lépésekor lép hatályba.

2. Megbízók köteles a feladat ellátásához szükséges információkat a Megbízott részére a felek
megállapodása alapján kikötött és írásba foglalt határidők betartásával megküldeni. A felek által
megjelölt határidő elmulasztása esetén a Megbízottat késedelmes teljesítés miatt felelősség nem
terheli.

3. Megbízók vállalja, hogy a Megbízott munkájának teljesítéséhez szükséges valamennyi
információt a hivatalos információ-kéréstől számított 5 napon belül Megbízott rendelkezésére
bocsátj a.

4. A szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartók (név, elérhetőség)
Megbízók részéről: Pap Béla (info~iaszinnova.lw, ±3630-749-6353)
Megbízott részéről: Tenki Anita (tenki.anita~gwconsulting.hu, +3620-457-8811)
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5. Megbízott minden, a Megbízók által részére átadott információt és dokumentumot hitelesnek,
valósnak fogad el, annak helyességét vagy valódiságát a Megbízott nem köteles vizsgálni vagy
ellenőrizni. Megbízók tudomásul veszi, hogy a Megbízott megbízik a számára a Megbízók által
(akár szóban vagy írásban) szolgáltatott minden információban, dokumentumban és feltételezi,
hogy minden, számára átadott információ a valóságnak megfelel, teljes és nem félrevezető. A
Megbízott kizárja a felelősséget a számára a tanácsadáshoz nyújtott információ, dokumentum
teljességének, pontosságának, valódiságának és annak aktuális voltának hiányából eredő bármely
esetleges hátrányos következmény esetére.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Megbízott ajelen megállapodásra, mint referenciára, hivatkozhat.

2. A Megbízott köteles a rábízott ügyet a Megbízók utasításainak és érdekeinek megfelelően ellátni a
szakszerű ügyvitel és elvárható gondosság keretein belül.

3. Megbízók kijelenti: nem áll csődeljárás, felszámolási Vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve
nincs köztartozása.

4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tény, adat,
információ üzleti titoknak minősül, amelynek megőrzéséről a felek kötelesek gondoskodni, azokat
illetéktelen harmadik személy tudomására nem hozhatják. Ezen pont megsértésével kapcsolatban
feleket teljes kártérítési felelősség terheli.

5. Ahol a szerződés kiírót említ, azon az adott pályázattal kapcsolatos bármely ügyintézést végző
közreműködő, illetve bonyolító szervezetet is érteni kell.

6. Jelen szerződést módosítani vagy felmondani csak írásban lehetséges.

7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek különös gondot fordítanak az egymásnak átadott
üzleti információiknak, adataiknak védelmére.

8. Felek az esetleges vitájukat békés egyeztetéssel, jogi szakértők bevonásával orvosolják. Ennek
eredménytelensége esetén a felek a jogvitáik rendezésére kifejezetten kikötik a Budakörnyéki
Járásbíróság, hatáskörtől függően pedig a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

Az okiratot a Felek elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként
írják alá.

~

e ók Megbízott
Jászboldoghá a zségi Önkormányzat Euro-Ökoland Hungary Alapítvány

.
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1. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI TARTALOM

Klímastraté~ia elkészítése

3 nyomtatott példányban, illetve 1 elektronikus formában kerül elkészítésre.

Mire használható?
o Számba veszi a klímaváltozásnak a településen várható hatásait és előrejelzi a várható

folyamatokat 30 évre előre ajelenleg rendelkezésre álló adatok és előrejelzések alapján
o Azonosítja a lakosságot és épített környezetet, infrastruktúrát leginkább fenyegető veszélyeket

a klímaváltozás következményeként
o Megjelöli az Önkormányzatnak a klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb feladatait mind a

mitigáció (enyhítés), mind pedig az adaptáció (alkalmazkodás) területén, az alkalmazkodás
területére helyezve a hangsúlyt

Mit tartalmaz?
• Atfogó helyzetfeltárás, a település teljes körű felmérése. A vizsgálandó változók:

átlagbőmérséklet, UV sugárzás, csapadékmennyiség, szélsőséges szelek, viharok,
levegőminőség, fertőző és allergiás megbetegedések, árvizek
Az éghajlatváltozás által érintett területek:

o Emberi egészség, egészségügy
o Természet, zöldfelületek
o Épületek
o Közösségi és egyéni közlekedés
o Energiaellátás, energiatermelés
o Ivóvíz-ellátás
o Csatornázás, szennyvíztisztítás
o Talajerózió, földcsuszamlás, erdőtüzek

• Bemutatásra kerülnek az alábbiak a klímavédelem aspektusából:
— Természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem
— Településszerkezet
— Közlekedés
— Mező- és erdőgazdaság
— Ipar, logisztika
— Turizmus
— Településen élők társadalmi jellemzői

D Meghatározásra kerül a település üvegházgáz kibocsátása, és ennek fUggvényében

Magyarországon belül hol helyezkedik cl ez a kibocsátás. Leltárt készítünk az üvegházhatású
gázok kibocsátásáról

• Klímastratégia célok kifejtése és intézkedések nevesítése
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Szemléletformálás

Fontos, hogy meggyőzzük a lakosság minden egyes korosztályát, hogy a jövőben a klimatikus
események helyi szintű alakulása a saját viselkedésüktől is mgg.

1.Intézményi, települési Illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási
nro2ramsorozatok szervezése és lebonyolítása

Oktatási Program: 12 alkalom, alkalmanként 2x45 perc, maximum 30 fő/csoport, összesen 12
csoport, helyszínt az önkormányzat biztosítja. (1 alkalom I csoport 2X45 perces oktatását
jelenti.

A világ vezető tudósainak egybehangzó véleménye szerint korunk legnagyobb kihívása a globális
klímaváltozás, a környezetszennyezés és a természetvédelem kérdése, amit csak egy együttműködőbb,
jövőtudatosabb és fenntarthatóbb életmód széleskörű kialakításával lehet jó irányba alakítani. A
különböző hazai és nemzetközi felmérések szerint a leghatékonyabb (it ennek az eléréséhez, a
fiatalkori oktatás és szemléletf’ormálás. Az időben elkezdett szemléletváltással sokkal gyorsabban
csökkenthetők azok a káros környezeti hatások, amelyek sajnos még sok esetben a felnőtt generációk
rutinszerű mindennapjainak a része.

Oktatási Program célja, hogy bemutassa és elteijessze azokat a készségeket a legfiatalabb generáció
tagjai között, amelyekkel Újra harmonikusabb és természetesebb kapcsolat alakulhat ki az ember és a
bolygó között a 2bik században, amely a kialakult veszélyhelyzetek miatt döntő jelentőségű időszak.
A program távolabbi célja, hogy egy magasabb ökológiai műveltséghez segítse hozzá a most
felnövekvő generációkat.

A foglalkozások konkrét célja, hogy a környezetünket és benne magunkat egységes, összefbggő
rendszerként szemléltessük, így az ökológiai attitűdformálás mellett a gyerekek nyitottabbá váljanak
az egészség, környezet- és társadalomtudatosabb életmód iránt és könnyen elsajátítható ismereteket
kapjanak annak mindennapi megvalósításához.

Tematika

A FÖLD 21, Bolygóbarát Életmód Program a
legjelentősebb környezetvédelmi alapítványok
ajánlása alapján és a nemzetközi gyakorlatban
jelenleg leginkább elteijedt 8 területet érinti,
természetesen korosztályonként eltérő
mértékben. Fontos megjegyezni, hogy a képzés
általános, bevezető jellegű, de a
továbbfejlesztési lehetőségek során lehetőség
nyílik mind a 8 terület részletes bemutatására
is. Ebben a bevezető szakaszban az átfogó
ismeretátadás mellett hangsúlyt fektetünk a
globális kihívásokra adható lokális válaszok
lehetőségeinek a megismerésére, és
ösztönözzük a közösségformálás és közös
cselekvés fontosságát.
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2. Települési fl2yelemfelhívó akciók me2valósítása

KlíMAváltozás most és a jövőben -- Te is tehetsz ellene elnevezésű Klímasátor kerül felállításra. A
Klílmasátorban felállított tájékoztató kiadványok illetve szemléltető bemutatók elsődleges célja, hogy
informálják a lakosságot a klímaváltozás jövőben is várható — helyi — hatásairól, az ezzel kapcsolatos
alkalmazkodási lehetőségekről. Az információs kiadványok széleskörűen lefedik a klímaváltozás okait
és az ebből prognosztizálható helyi változásokat.
A KlíMAsátor 2 alkalommal 2 nagyobb rendezvényen kerül felállításra 1-1 napra

A települési figyelemfelhívó akció lebonyolítása együtt kerül megvalósításra az adott településen és
intézményeiben aktuálisan meghirdetett nagyrendezvény mellett, ezáltal is nagyobb látogatottságot —

elért aktív célcsoportot — biztosítva.
3 korcsoportra(felnőtt, 14-18 éves korig, illetve 8-14 éves korig) külön teszt érhető cl a klímaváltozás
témakörében, a résztvevők között az alábbiak kerülnek kisorsolásra:

I. A felnőtt korcsoportban: esővízgyűjtő tartályok vagy komposztálók kisorolása 5 db
2. A 14-18 éves korosztály korosztály részére: facsemeték 10 db
3. 8-14 éves korosztály részére: Fűfej/csiráztatójáték 30 db

3. Helyi szereplők szemléletformálása
Tájékoztató előadás tartása a projektben érintett település intézményeinek (polgármesteri hivatal,
iskolák) döntéshozói és munkavállalói számára a helyi klímastratégiával összeüiggő tartalommal,

1 alkalommal, 60 perces időtartamban 50 fő részére

4. Gyakorlatorientált ismereteket átadó. pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható,
jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése
és lebonyolítása
Iskolákat átfogó több körös versenysorozat megszervezése 1 alkalommal (korcsoportok szerint), mely
a döntővel zárul értékes csapat nyereményekért (Natgeo előfizetés, hűtőmágnes, öko alapanyagú
ceruzák)

5. A település programsorozathoz és fl2yelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok
megszervezése és lebonvolítása: helyi Újság

Helyi újságban történő megjelenés 4 alkalommal A4-es oldal terjedelmű leírás (klímastratégia
elkészülésekor, rendezvények megvalósítása előtt)

6. Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése: Passzív elérést biztosító
kiadványok, újságok lakosság számára, több alkalommal.

16 oldalas tájékoztató füzet elkészítése, színesben, A5-ös méretben 6500 példányban.

7. A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai
tanulmányutak megszervezése
„látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus keit, nemzeti park, valamint szeméttelep, hulladékégető,
szennyvíztisztító stb.;

A résztvevő (3 db) általános iskola részére összesen 6 kirándulással számolva kerül megszervezésre.
Alkalmanként 30 főre, 2 fő kísérővel számolva.
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8. Térsé2i vaev helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív
és játékos foglalkozások szervezése és szakmai tartalmának me2valósítása

Az egyes korosztályokat külön megszólítva a KlíMAváltozás most és ajövőben — Te is tehetsz ellene
rendezvénysorozat keretében Klímasátor kerül felállításra, ahol többek között ismeretterjesztő
kiadvánnyal, tesztekkel, energiatakarékossági tanácsokkal, házi naperőmű tájékoztatóval,
ismeretteijesztő játékokkal váiják az érdeklődőket.

2 alkalommal nagyrendezvényeken kerül megvalósításra.

ÖKO-labirintus

Az ÖKO-labirintus egy gyerekek számára tervezett játékos útvesztő, amely 15 x 15 méter, így
összesen maximum 225 négyzetméter területet foglal el. (a méret tetszés és igény szerint változtatható
kisebbre). Vázát összesen 120 kordonoszlop képezi, amelyre mintegy 230 méternyi törtfehér vászon
falat húzunk fel, ami igény szerint dekorálliató.

A labirintusban (mérettől f’iiggően) 3-5 játéktér van beépítve (öko-játékok, mozgásfejlesztő játékaink,
asztali öko-játékok), így ezek kényelmesen lebonyolíthatók, legyen az egy ügyességi mozgásos, avagy
kézműves tevékenység. A derékig érő falak a gyermekeknek valódi izgalmakat nyújtanak, azonban
felnőtt magassággal a kiút könnyen átlátható, így teljesen biztonságos.

A rendszer kültéren (beton kivételével bármilyen területen) és beltéren (akármilyen borításon)
egyaránt felépíthető.

A labirintus be- és kijáratához elhelyezett állomások lehetőséget adnak ún. menetlevelek kiosztásához,
jegyes rendszer bevezetéséhez, így a nap végén tombola is lebonyolítható a résztvevők között.

Ajáték áteresztő képessége igenjelentős, ezért ajánljuk nagy létszámú rendezvények programjaként.

Budapest, 2018. június 1.

Euro-Ökoland Hungary Alapítvány


