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MEGÁLLAPODÁS 

 

 

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 ügyvezető 

Adószám: 14121559-2-13 

Bankszámlaszám: 12001008-00182694-00100005 

mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – 

 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

 

 

I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

 

Megbízó Megbízottat ezennel az alábbi feladatok elvégzésével bízza meg (a továbbiakban 

együtt: „Megbízási Feladatok”): 

 

1. a szentendrei tehermentesítő út nyomvonalának kijelölésével kapcsolatos előzetes 

egyeztetésekben való közreműködés, a Polgármesterrel és a Főépítésszel történő 

folyamatos kapcsolattartás mellett,  

2. amennyiben a tárgyban pályázat kerül kiírásra, haladéktalan jelzés és a pályázat – 

külön Képviselő-testületi döntés alapján – előkészítése beadásra, 

3. az 1. pontban jelzett tárgyban előzetes egyeztetések folytatása többek között a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a Közlekedési és Koordinációs Központtal, a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, Gazdasági és Közlekedési 

Minisztériummal, a Közútkezelő Kht.-val, helyi környezetvédelmi szervezetekkel, és a 

Közép-Duna Völgyi Vízügyi, Természet- és Környezetvédelmi Felügyelőséggel 

(különösen Natura 2000 által érintett területek tárgyában), 

4. a Megbízó érdekeinek képviselete a műszaki tervezési eljárás során, 
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5. kapcsolódó ügyiratkezelés és dokumentálás elvégzése, a dokumentációk és a 

kapcsolódó információk áramlásának kezelése, Megbízó heti rendszerességgel történő 

folyamatos tájékoztatása, 

6. a pályázatok benyújtását, projektek megvalósítását segítő megbeszélések 

megszervezése, 

7. rendszeres, illetve ad-hoc jellegű személyes konzultáció keretében folyamatos 

információszolgáltatás. 

 

II. A MEGBÍZÁS TARTAMA 

 

 

1. Jelen megbízás határozott időre jön létre. Kezdő időpontja a jelen szerződés aláírásának 

a napja, végső időpontja az aláírástól számított 90. nap.  

 

2. Bármely, olyan adatközlés, mely a Megbízó hozzájárulása nélkül jut 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. 

 

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

 

 

III. A MEGBÍZÁSI DÍJ 

 

1. amennyiben a Pro Szentendre Kft. ügyvezetőjének aláírástól számított 90 napon belül 

sikerül az eljáró szerveknél kieszközölni az oly módon kijelölt nyomvonalat, amely az 

esetlegesen e tárgyban kiírandó pályázathoz maradéktalanul megfelelő, abban az 

esetben Megbízottat a megbízás eredményes ellátásáért bruttó 2.000.000 Ft megbízási 

díj illeti meg. 

 

2. a I. 2. pontban jelzett pályázat elkészítése esetén az 1. pontban megjelölt összeg a Pro 

Szentendre Kft-t megillető megbízási díjban előkészítési díjként beleszámít, 

 

3. Megbízott az átalány megbízási díj összegéről a véghatáridőt követő hónap 5.-ig számlát 

állít ki, melyet Megbízó 30 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlít ki. 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásával kapcsolatosan 

felmerült költségeit maga viseli. 

 

5. Amennyiben egy pályázat sikertelensége Megbízottnak felróható, akkor nem illeti meg 

az eseti megbízási szerződés alapján egyedi megbízási díj. Amennyiben a projekt 

lebonyolítása, menedzselése során a Megbízó részéről felmerült hiba, késedelem 

eredményez visszafizetési kötelezettséget Megbízó részére, akkor legfeljebb arányosan 

csökkentett összegű, a külön eseti megbízási szerződés alapján járó megbízási díj illeti 

meg a Megbízottat. 
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IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Megbízott feladatai ellátása során a Megbízó utasításai szerint köteles eljárni. 

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

gondossággal, magas szakmai színvonalon, a Megbízó érdekeinek messzemenő figyelembe 

vételével jár el. 

 

2. Megbízott a feladatait személyesen látja el.  

 

 

3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízást a hatályos jogszabályok és Megbízói 

határozatok és döntések figyelembevételével köteles ellátni. 

 

4. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott részére átadja a feladatai ellátásához szükséges és 

birtokában lévő valamennyi dokumentumot, információt. 

 

5. A Megbízottnak a Megbízó tevékenységével összefüggésben tudomására jutott 

információi üzleti titkot képeznek. A Megbízott a Megbízó működésével kapcsolatos 

információkat csak abban az esetben hozhatja külső, harmadik szervek vagy személyek 

tudomására, ha ez a feladatai ellátása miatt szükséges, Megbízó érdekeit nem sérti, 

illetve a Megbízó ehhez előzetesen hozzájárul.  

 

 

IV. EGYEBEK 

 

1. Felek a közöttük felmerülő jogvitákat elsősorban egyeztetéssel kötelesek megoldani, 

jogvita esetén kikötik – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Pest  

Megyei Bíróság illetékességét. 

 

2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

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

megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá. 

 

Szentendre, 2008. június 26. 

 

 

 

 

 

               Pro-Szentendre Kft. 

                         Megbízott 

Szentendre Város Önkormányzata 

                       Megbízó 

 

 


