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A 2011. augusztus 22.-én létrejött Megbízási Szerződés módosítása, melyet egyrészről  

 Szentendre Város Önkormányzata  székhely:  2000 Szentendre, Városház tér 3.  postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54.  telefon:  26/503-300  telefax:  26/310-726  adószám:  15395364-2-13  PIR törzsszám: 395368  képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester mint Megrendelő, a továbbiakban Megbízó 
 

és másrészről a  
 

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. 
Székhelye: 1103. Budapest, Kőér utca 2/a. és 
a kiválással jogutódként létrejött 
BDO Magyarország Corporate Finance Kft. 
1103. Budapest, Kőér u. 2/A. 
Képviseli: Rajné Adamecz Ildikó ügyvezető és Huth Gabriella ügyvezető 
Adószám: 01-09-985173 
Cg.: 23931332-2-42 
 (a továbbiakban MEGBÍZOTT) 

 
(a továbbiakban egyenként Fél, együttesen Felek) 
 
között kötöttek meg. 
 
A jelen módosítás az alulírott helyen és napon a következő rendelkezések és feltételek szerint történik: 
 
Preambulum 
 
Szentendre Város Önkormányzata a 2011. augusztus 22-én aláírt megbízási szerződés keretében megbízta a BDO 
Magyarország Tanácsadó Kft-t és a kiválással jogutódként létrejött BDO Magyarország Corporate Finance Kft-t, 
hogy a város teljes finanszírozási szükségletének átgondolása és átalakításának keretében készítse el az Önkormányzat 
pénzügyi helyzetének felmérését, a Város 6 hónapos likviditási tervét, ezek alapján pedig tegyen javaslatot a Város  
hosszú távú pénzügyi reorganizációjára, a meglévő hitelek átstruktúrálására. A 2011. augusztus 22-i megbízási 
szerződés keretében az első szakasz (1.1.1. pont) lezárásra került 2011. szeptemberében, ezt követően a Megbízott 
által elkészített hosszú távú pénzügyi terv (pénzügyi modell) és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi reorganizációs 
javaslatok alapján megállapodás született a finanszírozó Raiffeisen Bank Zrt-vel a vonatkozó hitelszerződések 
átstruktúrálására, megválasztásra került a reorganizációért felelős Alpolgármester a kitűzött és elfogadott 
reorganizációs feladatok megvalósítása érdekében. A megkezdett folyamat további támogatása érdekében Felek a 
2011. augusztus 22-én kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják. 
 
 



1 A megbízás tárgya, tartalma 
 A Megbízó a jelen Szerződés aláírásával megbízza Megbízottat, hogy pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaival továbbra is támogassa Megbízót a reorganizációs folyamatban. Ennek keretében Megbízott az alábbi feladatokat látja el: 

 tárgyalási támogatás nyújtása a Polgármester, a reorganizációért felelős Alpolgármester számára a finanszírozó bankokkal folytatandó további egyeztetéseken, ennek keretében részvétel a tárgyalásokon, a tárgyalások anyagainak, háttér számításainak előzetes véleményezése,  
 konzultáció nyújtása a Polgármester, a reorganizációért felelős Alpolgármester és az Önkormányzat kijelölt vezetői részére az egyes reorganizációs lépések, illetve a további, esetleges banki restruktúrálási lépések hatásának megalapozását alátámasztó számítások és kimutatások vonatkozásában.  E feladatok teljesítése során Megbízott folyamatosan együttműködik Megbízóval, és – szükség szerint – a finanszírozó Bankokkal.   

 
2. A szerződés teljesítése, határidők  

 
A szerződéses feladatok elvégzését Megbízott az 1. pontban részletezett feladatok esetében a tárgyalásokon és a 
konzultációkon való személyes részvétel útján, valamint a tárgyalásokhoz és konzultációkhoz kapcsolódó 
dokumentumok (számítási anyagok, előterjesztések, szerződések, ajánlatok, stb.) rövid írásbeli véleményezésével 
teljesíti.  
 
A jelen szerződésmódosítás alapján Megbízott 2012. december 31-ig áll Megbízó rendelkezésére az 1. pontban 
részletezett szolgáltatásokkal.  A tervezett tárgyalások, konzultációk időpontjáról Megbízó elektronikus levél és/vagy 
telefon útján értesíti Megbízottat, aki igény szerint biztosítja munkatársa részvételét a tárgyalásokon, konzultációkon. 
 
 
3. Megbízási díj és fizetési feltételek 
 

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződésben 
kikötött, Megbízót megillető díjazás teljes összegét változatlanul hagyja.   
Ugyanakkor a jelen szerződésmódosítással egyidejűleg a Felek lezárják a 2011. augusztus 22-én megkötött 
szerződés 1.1.2. pontjában foglalt szakaszt azzal, hogy az e szakaszra rögzített díjból a jelen 
szerződésmódosításhoz mellékelt teljesítés igazolás alapján Megbízott jogosult 2,7 M Ft + ÁFA összeget 
Megbízó részére leszámlázni, melyet Megbízó a Megbízott számlája alapján, a számla beérkezésétől számított 
15 napon belül banki átutalással teljesíti a Megbízott Commerzbank Budapest Zrt-nél vezetett, 14220108-
44213002-00000000 sz. számlájára.  
 
Felek rögzítik, hogy a 2011. augusztus 22-én megkötött szerződésben foglalt teljes díjazásból összességben 
fennmaradó 1,6 M Ft + ÁFA összeget Megbízott jogosult a jelen szerződésmódosításban foglaltaknak 
megfelelően a szerződés meghosszabbított futamidejének megfelelő ütemezésben, 2012. május hónaptól 
kezdődően, minden hónap utolsó napján 200.000 Ft + Áfa összegben Megbízó részére leszámlázni. A 
kifizetést Megbízó a Megbízott számlája alapján, a számla beérkezésétől számított 15 napon belül banki 
átutalással teljesíti a Megbízott Commerzbank Budapest Zrt-nél vezetett, 14220108-44213002-00000000 sz. 
számlájára. Késedelmes fizetés esetén a Megbízót a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő 
kamatfizetési kötelezettség terheli. 
 

4. Egyéb feltételek 
 



Felek megállapodnak, hogy a 2011. augusztus 22-én megkötött megbízási szerződés további feltételeit nem érinti a 
jelen szerződés módosítás, Felek azokat a szerződésmódosítás megkötéséig és azt követően is érvényben lévőnek 
tekintik. 
 
Budapest, 2011. május „   „  
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