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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 
3.; cégjegyzék száma: 13-09-116473; adószáma: 14121559-2-13.; statisztikai számjele: 14121559-7022-
113-13; képviseli: Bornemisza Miklós ügyvezető mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről az N-Alexander Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, 
Széchenyi u. 64. 2. em. 2.; cégjegyzékszám: Cg. 05-09-002610; adószám: 11065993-1-05.; statisztikai 
számjel: 11065993-6622-113-05.) képviseletében Nagy Norbert ügyvezető,  mint megbízott (továbbiakban: 
Megbízott)  
között az alábbi tárgyban és feltételekkel: 
 
1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, egy új víziközmű-társulat szervezési feladatainak lebonyolításával, 

a teljes jogi háttér biztosításával, valamint a cégbírósági bejegyzéssel, miután Európai Uniós pályázatot 
(KEOP 1.2.0/B) kíván benyújtani pénzügyi forrás biztosítására Dunabogdány, Tahitótfalu, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor Leányfalu, Szentendre településeit illetve településrészeit érintő szennyvízhálózat 
építés projekt megvalósítása érdekében. 

1.1 A Megbízott elkészíti a víziközmű-társulat cégbírósági bejegyzéséhez szükséges összes 
alapdokumentumot, úgymint: 
- magánszemélyek belépési szándéknyilatkozatát 
- jogi személyek belépési szándéknyilatkozatát 
- engedményezési nyilatkozatot 
- meghatalmazás dokumentációt 
- alapszabály tervezetet 
- tagjegyzéket (az Önkormányzat, a részönkormányzatok, a szervező bizottság, által 

összeállított utcajegyzék alapján, annak véglegesítésével) 
- az érintett területrészek körülhatárolását hrsz.-os térképen, tervdokumentáción 
- a víziközmű-társulat cégbejegyzési kérelmét 
- aláírási címpéldányokat  
- tisztség elfogadó nyilatkozatokat 
- helységnév használat engedélyezése dokumentációt 

2. Megbízott feladatát képezi még, 
2.1. hogy a szennyvíz-csatornázási programfinanszírozáshoz az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére 

szolgáló lakás-takarékpénztári szerződésekre a Megbízó által adott adatok alapján, a helyi 
igényeket figyelembe véve, konkrét, a leggazdaságosabb konstrukcióra ajánlatot dolgozzon ki; 

2.2. a lakás-takarékpénztári szerződések megkötése, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb az 
érdekelteket érintő tagszervezési feladatok elvégzése, valamint az érdekeltek informálása az 
Önkormányzatok által megvalósításra kijelölt feladatok őket érintő részeiről; 

2.3. a Víziközmű-társulat hitelkérelmének összeállítása, a banki ajánlatok bekérése és az ajánlatok 
értékelése, javaslattétel a finanszírozó pénzintézetre. 

3. Megbízott a munka elvégzését a Szervező és Előkészítő Bizottsággal közösen kialakított és elfogadott 
ütemterv szerint vállalja. A határidő betartásában a felek együttműködnek, bármelyik fél, ha a határidők 
betartásával kapcsolatban problémát észlel azt köteles a másik fél felé haladéktalanul írásban közölni. 
Az ütemtervben rögzített határidők közös megegyezéssel módosíthatók. 



4. A Megbízott a szükséges Önkormányzati és Szervező és Előkészítő Bizottsági döntések 
meghozatalának elmaradásából eredő késedelemért felelősséget nem vállal, valamint nem vállal 
felelősséget a Megbízótól kapott adatok hiteltelenségéből eredő károkért. 

A Megbízott mindenkor a Megbízó utasításai szerint jár el. A Megbízott a megbízás során tudomására 
jutott információkat csak a jelen szerződésben rögzített feladatainak végrehajtására használhatja fel, azt 
harmadik személynek a Megbízó hozzájárulása nélkül át nem adhatja, kivéve a nyilvános adatokat.  

5.  A Megbízó a Megbízottól kapott ajánlatokat bizalmasan kezeli, a bennük foglaltakat illetéktelenek, 
különösen konkurens cégek tudomására nem hozza, kivéve a nyilvános adatokat. 

6. Megbízási díj: 
a.) A Víziközmű-társulat szervezéséért illetve a lakás-takarékpénztári szerződések 

megkötéséért a Megbízott semmiféle díjat nem számol fel, kivéve, ha a Megbízó a Megbízottat 
megkerülve közvetlenül köttet szerződést valamelyik lakástakarék-pénztárral, valamint ha a Megbízó a 
munkavégzés megkezdését követően eláll szándékától (a konstrukció megvalósítása az ő hibájából 
hiúsul meg). Ebben az esetben a Megbízott a felmerült költségekeit elszámolja a Megbízó felé. 

b.) Cégünk a társulat alakítás ügyvédi és adminisztrációs költségét vállalja. 
c.) Az Önkormányzatok szerepvállalása: 

-magáningatlan x 2 db.” Belépési szándéknyilatkozat” sokszorosítása 
-szükség szerinti „Meghatalmazás” sokszorosítása 
-szükség szerinti „Jogi belépési nyilatkozat” sokszorosítása 
-szükség szerinti „Lakossági fórum meghívójának és tájékoztatójának” sokszorosítása és 
kézbesítése 

7.) A munka elvégzésének megtörténtét a felek teljesítési jegyzőkönyvben rögzítik. 
8.) Kapcsolattartók: 
Megbízó részéről  
A szervezőbizottságot érintő ügyekben:  
Megbízott részéről:  - Nagy Norbert ügyvezető igazgató: 20/253 4847 

- Zupcsán László üzleti vezető: 30/638-3588  
9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései irányadóak. 
10.) Vitás esetekben a felek törekednek a tárgyalásos megoldásra, amennyiben ez nem vezet eredményre 
hatáskörtől függően, alávetik magukat a Megbízó székhelye szerint illetékes bíróság döntésének. 
11.) Jelen megbízási szerződés felek ügyleti akaratát megfelelően rögzíti, az – egymással tartalmilag és 
formailag megegyező – hat példányban készül, melyből a felek annak aláírását követően egy-egy példányt 
kapnak.  
 
……………………, 2010. ………. 

 
 
 

......................................................                           ...................................................... 
Megbízó                                                                    Megbízott 


