
Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről 
Szentendre Város Önkormányzat  Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám: 15731292-2-13 
KSH statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731290  
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
mint Megbízó ( továbbiakban Megbízó ) 
másrészről 
Filo Frigyes (születési hely és idő: …………….. anyja neve: ……………….., lakcím: ……………..  
adóazonosító jele: ……………személyi azonosító jele:………….) mint Megbízott ( továbbiakban Megbízott) 
között, aluírt napon és helyen, az alábbiak szerint. 
 

1. Megbízó a 
- 122/2014. (V.15.) és a 142/2014. (VI.12.) Kt. sz. 
- 123/2014. (V.15.) és a 143/2014. (VI.12.) Kt. sz. határozata alapján megbízza a Megbízottat a 
- PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú Kft. 
- Pro Szentendre Kft. "v.a." (továbbiakban: Társaság) törvényes működésének helyreállításához szükséges intézkedések 
megtételével, ügyvezetői, végelszámolói feladatok ellátásával.  

2. A megbízás kezdő időpontja 2014. május 16. és az határozatlan idejű, de legkésőbb a társaság 
megszűnését elrendelő cégbírósági határozat jogerőre emelkedésének napjáig tart azzal, hogy az 
korábban is bármely fél által megszűntethető rendes felmondással, 60 napos felmondási idővel. 

3. A megbízást a Megbízott a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Megbízó 
utasításainak és érdekének megfelelően köteles teljesíteni. 

4. A Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez Megbízó hozzájárulása 
szükséges. Az igénybevett személyért Megbízott úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. 

5. A Megbízott köteles a tulajdonosi határozatoknak megfelelően eljárni, köteles továbbá a Megbízót 
tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások 
módosítását teszik indokolttá. 

6. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el,ha ezt a Megbízóérdeke feltétlenül megköveteli 
és a Megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul 
értesíteni kell. 

7. A 
- Megbízó köteles 2014. május 16-tól havonta a társaság megszűnését elrendelő cégbírósági 

döntés jogerőre emelkedésének napjáig a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő 
megbízási díjat Megbízott részére megfizetni a Megbízott ……………sz. bankszámlaszámára 
történő átutalással, mely a vonatkozó megbízotti költségeket is tartalmazza. 

- Megbízott feladatát díjazás, költségtérítés nélkül végzi. 8. A megbízás megszűnésekor Megbízott köteles a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás 
teljesítése céljából, vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit a megbízás folytán jogosan 
felhasznált. 

9. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

10. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal egyezőt írják alá. 
 
Szentendre, 2014. … 
 
 
 
 
 

…………………………….    ………………………………. 
Megbízó      Megbízott 

 


