
                      Pro-Szentendre Kft.                                        Szentendre Város Önkormányzata 
                              Megbízott                                                                    Megbízó  

 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítás  
 
amely létrejött 
egyrészről  
 
 
a 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 
mint megbízott – a továbbiakban Megbízott – 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
 
Megbízó és Megbízott között (a továbbiakban együtt: Felek) a közöttük fennálló, 2009. november 
03-án megkötött Megbízási szerződés I. bekezdés 1. és 2. pontját közös megegyezéssel, a 
korábbi szövegrész törlése mellett, az alábbiak szerint módosítják (félkövér betűvel szedve a 
változó szövegrész).   
 
 
Korábbi szövegrész: 
 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Megbízó a 323/2009. (X.8.) Kt. sz. testületi határozatban megfogalmazott KEOP-2.1.2-
2009. pályázat Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi 
városrész védelmének érdekében projekt, második fordulója konstrukció keretében 
megvalósítandó projektek támogatása című pályázat ügyében ezennel megbízza 
Megbízottat az alábbi feladatok végrehajtására:  

 
1. Feladatok: 

 
- Szentendre árvízvédelmi rendszer pályázatnak megfelelő tervezésének megszervezése; 
- a tervezett pályázat igény szerinti közbeszerzéseinek lebonyolíttatása a pályázati 

költségek terhére; 
- közreműködés a kivitelezők közbeszerzési eljárásaiban; 
- a kivitelezés igény szerinti menedzselése; 
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- a projekt átadás-átvételi eljárásáig történő menedzselése; 
- a projekt műszaki-, pénzügyi elszámolásának monitoringja; 
- kivitelezés mérnök felügyeletének megszervezése (műszaki ellenőrzés). 
 
 
2. Díjazás: 

 
Megbízott az 1. pontban leírtak elvégzésére bruttó 20.000.000.Ft.- azaz bruttó forint 
számlázására jogosult.  

 
- Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján – készpénzben, 

vagy átutalással – fizeti Megbízott részére két részletben. A szerződés hatályba lépése 
után 15 nappal a szerződés 10%-át, a projekt támogatási összegének lehívásaikor, 
arányosan - a Megbízó által aláírt teljesítési igazolás és számla ellenében - pedig a 
szerződés 90%-át. 

 
 
 
 
Módosított szövegrész:  
I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Megbízó a(z)     294/2010. (IX.09.) Kt. sz. testületi határozatban megfogalmazott KEOP-
2.1.2/2F/09-2010-0002 pályázat „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és 
átalakítása a történelmi városrész védelmének érdekében” projekt, második fordulója 
konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatása című pályázat ügyében, 
valamint a projekt RMT-jének KSZ által történt elfogadásában változott költségek figyelembe vételével ezennel megbízza Megbízottat az alábbi feladatok végrehajtására:  

 
1. Feladatok: 

 - Szentendre árvízvédelmi rendszer pályázatnak megfelelő tervezésének megszervezése; 
- a tervezett pályázat igény szerinti közbeszerzéseinek lebonyolíttatása a pályázati 

költségek terhére; 
- közreműködés a kivitelezők közbeszerzési eljárásaiban; 
- a kivitelezés igény szerinti menedzselése; 
- a projekt átadás-átvételi eljárásáig történő menedzselése; 
- a projekt műszaki-, jogi-, pénzügyi elszámolásának monitoringja; 
- a projekt könyvvizsgálói feladatainak elvégeztetése; - kivitelezés mérnök felügyeletének megszervezése (műszaki ellenőrzés); 
- külső partnerekkel való kapcsolattartás; 
- egyeztetések, konzultációk megszervezése; 
- kapcsolattartás a projektgazda központi adminisztrációjával és a KSZ-szel 
- PR-feladatok ; 
- kapcsolattartás a projektgazda által megbízott kommunikációs céggel; 
- a projekt műszaki feladatainak koordinálása; 
- kapcsolattartás a projektgazda műszaki területért felelős személyével; 
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- kapcsolattartás a műszaki ellenőrrel; 
- kapcsolattartás a kivitelezővel; 
- a projektmenedzsment pénzügyi feladatainak ellátása; 
- kapcsolattartás a projektgazda pénzügyi területért felelős személyével; 
- pénzügyi adatlapok elkészítése, PEJ-ek és elszámolások előkészítése, számlák 

rendszerezett gyűjtése; 
- kapcsolattartás a projektgazda jogtanácsosával; 
- szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, esetleges jogviták kezelése; 
- a műszaki jellegű és árvízvédelmi szakmai feladatok koordinálása, ellenőrzése. 
  
2. Díjazás: 

 
Megbízott az 1. pontban leírtak elvégzésére bruttó 36.000.000.Ft - azaz bruttó 
harminchatmillió forint számlázására jogosult.   

Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján – készpénzben, vagy 
átutalással – fizeti Megbízott részére az alábbiak szerint: szerződés megkötésétől 
számítva, a projekt 16 havi időtartamára vonatkozva havonta arányosan (bruttó 
2.250.000 Ft), mely összeget a Megbízott kiszámláz a Megbízónak. Kifizetés teljesítési 
igazolás és számla ellenében történik.  

      Fenti megbízási díj a pályázat keretei között teljes körűen elszámolásra kerül.  
A szerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. 
 
 
 
Szentendre, 2010. szeptember 
 
 
 
  

Pro Szentendre Kft. 
Megbízott 

Szentendre Város Önkormányzata 
Megbízó  

 


