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125/2008. (IV.15.) Kt. sz. melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött 

egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3, 

Képviseli: Dr. Dietz Ferenc polgármester 

Adószám: 15395364-2-13 

mint megbízó – a továbbiakban Megbízó – 

 

másrészről 

 

a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3, 

Képviseli: Bornemisza Miklós és Simon Péter ügyvezetők 

Adószám: 14121559-2-13 

Bankszámlaszám: 12001008-00182694-00100005 

mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Megbízó a(z) 80/2008. (II.26.) Kt. sz. testületi határozatban megfogalmazott Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által, KMOP 2007- 3.3.1/B jelű, 

Vízgazdálkodási tevékenységek – Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés projekt 

ügyében ezennel megbízza Megbízottat az alábbi feladatok végrehajtására:  

 

1. Feladatok: 

 

Megbízott elvégezteti: 

- Geodéziai felmérés és talajmechanikai szakvéleményt; 

- KMOP pályázathoz műszaki alátámasztó döntés-előkészítő tervet; 

- Szentendre Pannónia telep csapadékvíz elvezető rendszer, vízjogi létesítési engedélyes 

tervdokumentációt; 

- KMOP pályázat megvalósíthatósági tanulmány, pályázatírását. 

 

2. Díjazás: 

 

- geodéziai munkák: br. 2.496.000 Ft, azaz kettőmillió-négyszázkilencvenhatezer 

forint; 

- pályázat műszaki alátámasztó döntés-előkészítő terv: br. 5.280.000 Ft, azaz ötmillió-

kettőszáznyolcvanezer forint; 
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- létesítési engedélyes tervdokumentáció: br. 7.200.000 Ft, azaz hétmillió-kettőszázezer 

forint; 

- megvalósíthatósági tanulmány, pályázatírás: br. 4.800.000 Ft, azaz négymillió-

nyolcszázezer forint. 

 

Összesen br. 19.776.000 Ft, azaz tizenkilencmillió-hétszázhetvenhatezer forint, mely 

összegeket a Megbízott kiszámláz a Megbízónak. Kifizetés teljesítési igazolás és 

számla ellenében történik. 

 

3. Beszámoló: 

 

- Megbízott köteles a feladatok elvégzését követően a Kft. alapítója felé írásbeli 

beszámolót készíteni, amely tartalmazza a feladat pénzügyi, műszaki beszámolóját. 

 

4. Felek jogai és kötelezettségei: 

 

- Megbízott feladatvégzése során a Megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Megbízott 

a megbízás teljesítése során legjobb tudása szerint, a tőle elvárható gondossággal, 

megfelelő szakmai színvonalon, a Megbízó érdekeinek messzemenő figyelembe 

vételével jár el. 

 

5. A megbízás megszüntetése: 

 

- Jelen szerződés a megbízás teljesítése után, Megbízó által aláírt teljesítési igazolás 

alapján szűnik meg. 

 

- Bármely, olyan adatközlés, mely a Megbízó hozzájárulása nélkül kerül harmadik 

személy tudomására, az rendkívüli felmondásra okot adó körülménynek minősül. 

Amennyiben a felek között a jelen szerződésből származó jogviszony megszűnik, a 

Megbízott további teljes titoktartásra köteles.  

 

- Jelen szerződést bármelyik fél 30 napos határidővel, írásban felmondhatja. 

 

- Felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszony megszűntetését megelőzően 

Megbízott az aktuális részszolgáltatás utáni arányos díjazásra tarthat igényt. 

 

- Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely okból 

megszűnik, azonban Megbízott eljárásának eredményeként a Megbízó utóbb 

szerződést köt, úgy a Megbízott jogosult a 2. pont szerinti díjra. 

 

6. Egyebek: 

 

- megbízott jogosult - feladat ellátására szükség szerint - alvállalkozó igénybevételére; 

 

- amennyiben az alvállalkozók által elvégzett szolgáltatás megrendelése nem esik a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá, úgy megbízott köteles 

pályáztatni és ennek keretében legalább 3 ajánlatot bekérni és a legalacsonyabb 

ajánlatot tevővel szerződést kötni az adott szolgáltatás elvégzésére; 
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- felek a közöttük felmerülő jogvitákat elsősorban egyeztetéssel kötelesek megoldani, 

jogvita esetén kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét; 

 

- jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

Szerződő felek, jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá. 

 

Szentendre, 2008. április 
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