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     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, 2010. április 23-
án megkötött Megbízási szerződés I. bekezdés 2. pontját közös megegyezéssel, a korábbi 
szövegrész törlése mellett, az alábbiak szerint módosítják (félkövér betűvel szedve a változó 
szövegrész).   
 
Korábbi szövegrész: 
 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

Megbízó a(z) 17/2010. (I.21.), valamint a 120/2010. (IV.08.) Kt. sz. testületi határozatban 
megfogalmazott Közép-Magyarországi Operatív Program „Funkcióbővítő rehabilitáció” 
Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében 
projekt ügyében ezennel megbízza a Megbízottat az alábbi projektmenedzseri feladatok 
végrehajtására: 
 
1. Feladatok: 

 
- Funkcióbővítő rehabilitáció pályázat kiírásnak megfelelő tervezés és kivitelezés 

megszervezése és építési engedélynek, valamint jogszabályoknak való megfelelés 
megfelelő ellenőrzése: 

 
 1. Művészet Malom továbbépítése tárgyban 

2. Fő tér 12 lakóház vendégházzá átalakítása tárgyában 
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 3.Turinform épület felújítása, és teljes egészében irodává átalakítása tárgyában 
 
 4.Térrendezések tárgyában:  Fő tér    hrsz: 2324  
     Bogdányi utca  hrsz: 1942 -ból,  a Fő tér és a Lázár cér 
     tér között 
     Péter-Pál utca  hrsz: 1836  
     Dumtsa Jenő utca hrsz: 2365/1; 2365/2 + a Jókai utca 
     torkolata 
     Malom utca hrsz: 2214  
     Templom téri támfal helyreállítás 

 
 A későbbiekben egyeztetett módon: 

Bükkös patak partrendezés és zsilip felújítás tárgyában 
(Kossuth utca és Dunakanyar körút között) 

    Parkfelújítás tárgyában a Tabakosok keresztjénél 
(az eredeti tervek alapján, illetve annak az eredeti tervező általi 
esetleges módosításával) 
 

Fenti feladatok kivitelezésének, illetve kiviteli tervezésének forrásai a beadott pályázat 
mellékleteiben, külön soron találhatók. 
 
- a közbeszerzések adminisztrációjának megszervezése a nyilvánosságra vonatkozó 

beszerzés kivételével; 
- az egyéb versenyeztetések lebonyolítása; 
- a kivitelezés igény szerinti menedzselése; 
- közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés szervezése; 
- helyi gazdaságfejlesztési feladatok szervezése; 
- információs rendszer kialakításának szervezése; 
- a projekt átadás-átvételi eljárásáig történő menedzselése; 
- a projekt műszaki-, pénzügyi elszámolása monitoringjának szervezése; 
- kapcsolattartás a téma pályázatírójával; 
- kivitelezés mérnök felügyeletének (műszaki ellenőrzés) megszervezése. 
 
 

 
2.  Díjazás: 

 
- Fenti feladatok végrehajtására 27.200.000 Ft + 6.800.000 Ft ÁFA, összesen bruttó 

34.000.000 Ft, azaz harmincnégymillió forint a támogatási szerződés megkötésétől 
számítva, a projekt 12 havi időtartamára vonatkozva havonta arányosan, mely 
összeget a Megbízott kiszámláz a Megbízónak. Kifizetés teljesítési igazolás és számla 
ellenében történik. 

 
Módosított szövegrész:  
I.    ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

 
Megbízó a(z) 17/2010. (I.21.), a 120/2010. (IV.08.) Kt. sz. testületi határozatban, valamint a (z)      297/2010. (IX.09.) Kt. sz. testületi határozatban megfogalmazott 
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 
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településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében projekt 
ügyében, valamint a projekt KSZ által történt befejezési határidő-módosítás 
elfogadása miatt ezennel megbízza a Megbízottat az alábbi projektmenedzseri feladatok 
végrehajtására: 
 
1. Feladatok: 
 - Funkcióbővítő rehabilitáció pályázat kiírásnak megfelelő tervezés és kivitelezés 

megszervezése és építési engedélynek, valamint jogszabályoknak való megfelelés 
megfelelő ellenőrzése: 

 
 1. Művészet Malom továbbépítése tárgyban 

2. Fő tér 12 lakóház vendégházzá átalakítása tárgyában 
 3.Turinform épület felújítása, és teljes egészében irodává átalakítása tárgyában 
 4.Térrendezések tárgyában:  Fő tér    hrsz: 2324  
     Bogdányi utca  hrsz: 1942 -ból,  a Fő tér és a Lázár cér 
     tér között 
     Péter-Pál utca  hrsz: 1836  
     Dumtsa Jenő utca hrsz: 2365/1; 2365/2 + a Jókai utca 
     torkolata 
     Malom utca hrsz: 2214  
     Templom téri támfal helyreállítás 

 
 A későbbiekben egyeztetett módon: 

Bükkös patak partrendezés tárgyában (Kossuth utca és Dunakanyar körút között) 
    Parkfelújítás tárgyában a Tabakosok keresztjénél 

(az eredeti tervek alapján, illetve annak az eredeti tervező általi 
esetleges módosításával) 
 

Fenti feladatok kivitelezésének, illetve kiviteli tervezésének forrásai a beadott pályázat 
mellékleteiben, külön soron találhatók. 
 
- a közbeszerzések adminisztrációjának megszervezése;  - az egyéb versenyeztetések lebonyolítása; 
- a kivitelezés igény szerinti menedzselése; 
- közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés szervezése; 
- helyi gazdaságfejlesztési feladatok szervezése; 
- információs rendszer kialakításának szervezése; 
- a projekt átadás-átvételi eljárásáig történő menedzselése; 
- a projekt műszaki-, pénzügyi elszámolása monitoringjának szervezése; 
- kapcsolattartás a téma pályázatírójával; 
- kivitelezés mérnök felügyeletének (műszaki ellenőrzés) megszervezése. 
 

 
2.  Díjazás: 

 
- Fenti feladatok végrehajtására 27.200.000 Ft + 6.800.000 Ft ÁFA, összesen bruttó 

34.000.000 Ft, azaz harmincnégymillió forint a támogatási szerződés megkötésétől 
számítva. 2010. szeptember 02-ig benyújtásra és részben kiegyenlítésre került 
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bruttó 14.166.665 Ft értékben 5 részszámla. A projekt fennmaradó 13 havi 
időtartamára vonatkozva bruttó 19.833.335 Ft, havonta arányosan bruttó 
1.525.641 Ft. 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  

 


