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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS  
mely létrejött egyrészről a 
Cégnév:  
Cím:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám:  
képv.:  
mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) 
 
másrészről a 
Cégnév: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
Cím: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 
Adószám: 10822612 2 13 
Cégjegyzék szám:Cg. 13-10-040159 
képv.: Mandula Gergely vezérigazgató és Dr. Varga Péter munkavállaló 
mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) 
 
között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
  
1. Megbízó és Megbízott közös tulajdonosa, Szentendre Város Önkormányzata 320/2015. (XII.10.) Kt. sz. 
határozata alapján könyvvezetési és egyéb gazdasági tevékenység ellátása érdekében kötött, 2016. január 01-től 
hatályba lépett szerződést – a továbbiakban: Szerződés – a Felek az alábbiak szerint módosítják 2017. január 1-
i hatállyal, figyelemmel arra, hogy a felek szóbeli megállapodása alapján a szerződéses szolgáltatás tartalma 
2017. január 1-től a 2. pont szerint alakul. 
 
2. A szerződés 3.9. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 
 
„3.9. Egyéb szolgáltatások vonatkozásában Megbízott elvégzi az alábbi feladatokat - Önkormányzat és Képviselő-testület, Bizottságok részére havi szinten készülő likviditási- és pénzügyi 

tájékoztató anyagok elkészítése, negyedéves eredmény szöveges értékelésének elkészítése az 
Önkormányzat felé, képviselőtestületi és bizottsági (szakmai) beszámolók pénzügyi előkészítése, 
elkészítése, - szükség szerint részt vesz a Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági irodájával történő egyeztetéseken - igény szerint elkészíti a Megbízó pénzügyi tárgyú bizottsági és képviselő-testületi előterjesztéseit, - ügyviteli tanácsadást nyújt - támogatóan együttműködik Megbízó ügyintézőivel - igény szerint segíti az operatív ügyek intézését pénzügyi és gazdasági vonatkozásban - igény szerint számviteli-gazdasági adatok alapján pénzügyi elemzéseket készít - kontrolling-rendszert működtet, és kontrolling jelentéseket készít - elő- és utókalkulációkat készít a rendezvényekről - Végzi a követelések, kötelezettségek az érintett felekkel (vevő, szállító, hitelezők) való egyeztetését; 
(egyeztető levelek kiküldése, nem a könyvelésből eredő eltéréseknek az érdemi ügyintézése) - Megbízó készpénzállományának a kezelése, a bankszámláival – utasítás szerinti - ügyintézés - A pénztárak (forint és valuta) folyamatos nyilvántartása - Támogatási, pályázati dokumentációhoz, hitelfelvételhez pénzügyi adatokat biztosít szükség szerint, a 
kapcsolódó ellenőrzéseket pénzügyileg előkészíti, az ellenőrzésekben részt vesz, - igény szerint a döntés előkészítéséhez szükséges gazdasági számításokat és elemzéseket elkészíti - az üzleti terv elkészítéséhez szükséges pénzügyi adatokat biztosítja - kapcsolatot tart Megbízó mindenkori könyvvizsgálójával, igény szerint részt vesz a felügyelőbizottsági 
üléseken, a felügyelőbizottsági előterjesztéseket pénzügyileg előkészíti, - amennyiben az releváns, a rendezvények pénzügyi tervezésében részvétel, a rendezvényekkel 
kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatás, elszámolási dokumentáció elkésztésében való közreműködés, 
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- amennyiben az releváns, a TAO támogatások nyomon követése, kezelése, dokumentálása, 
elszámolásában történő közreműködés, - szükség szerint alvállalkozókkal történő rendszeres elszámolások elkészítése, kontrollja, - likviditási terv készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése, intézkedés 
kezdeményezése a fizetőképesség fenntartására - igény szerint napi, heti cash flow összeállítása, figyelemmel kísérése, adatok szolgáltatása, - szükség szerint jelentések összeállításában közreműködés a fentebb nem említett egyéb szervek, 
intézmények felé.” 

 
3. A szerződés 6.1. pontjában rögzített megbízási díjat Felek 2017. január 01-től … Ft+áfa megbízási díjban 
határozzák meg. 
 
4. A szerződés egyebekben nem változik. 
 
5. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg. 
 
6. Jelen szerződés-módosítást Szentendre Város Önkormányzata a   34/2017. (II. 16.) Kt. sz. határozatával 
hagyta jóvá. 
 
7. Jelen szerződés-módosítást a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
Szentendre, 2017.   
 
 
 

 
ügyvezető Mandula Gergely vezérigazgató 

 
Dr. Varga Péter munkavállaló 

 Megbízó 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Megbízott 
 


