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Megbízási Szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről, a Pro Szentendre Kft.  (cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.), 

mint Megbízó; másrészről, a Sarokkő Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság (cím: 2013 

Pomáz  Cseresznyés utca 21., adószám: 20290162-3-13, bankszámla: 16200010-61187878-

00000000) mint Megbízott között az alábbi feltételekkel: 

I. A megbízás tárgya: A Pro Szentendre Kft megbízza a Sarokkő Bt-t a Pro Szentendre Kft. 

tevékenységébe tartozó mélyépítési munkálatok (útépítések és -felújítások, közműépítések, 

földmű-építések, gátrekonstrukciók) szakmai tanácsadási feladatával, az alábbiak szerint: 

a. Mélyépítési tárgykörbe tartozó pályázati anyagok előkészítésében történő 

szakmai irányítás; 

b. Sikeres pályázat kivitelezésének előkészítésében történő szakmai irányítás, pl. 

közbeszerzési pályázat kiírása esetén a pályázat mélyépítési szakmai részének 

kidolgozása, felügyelete, részvétel a közbeszerzési bizottság munkájában és 

döntéseiben; 

c. Lebonyolító kiválasztása esetén szakmai tanácsadás; 

d. Műszaki ellenőri feladatok ellátása: 

- 6 hónapig terjedő munkák esetén, 50 mFt. bruttó értékhatárig, 

- 6 hónapot meghaladó megbízások esetén és 50 mFt. felett külön 

megállapodás alapján (nagyértékű munkaköri felelősségi biztosítási 

kötelezettség miatt); 

e. A tervezési és kivitelezési munkák folyamatos szakmai felügyelete, a megbízói, 

beruházói döntések előkészítéskor szakmai tanácsadás; 

f. Kivitelezés során a munkafolyamatok szakmai felügyelete, a megbízói, 

beruházói döntések előkészítéskor szakmai tanácsadás ; 

g. A projektek lezárását követően után a pályázati feltételekben megszabott 

előírások szerinti elszámolás szakmai felügyelete. 

II. A szerződés időtartama: Jelen szerződést Felek 2008. február 1. és 2008. július 31. közötti 

időtartamra kötik. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával autómatikusan hat havonta 

meghosszabítható. 

III. A megbízás díjazása: Megbízottat fenti feladatainak ellátásáért naptári hónaponként 

400.000 Ft + 80.000 Ft ÁFA, összesen 480.000 Ft, azaz négyszáznyolcvanezer forint 

átalánydíj illeti meg.  

IV. A megbízás elszámolása: Megbízott tevékenységéről havi jelentést készít, mely alapján 

Megbízó jóváhagyását követően 8 naptári napon belül számlát nyújt be. A számla 

kifizetésének határideje a beérkezését követő 8. naptári nap. 

V. Felek képviselete: Felek a szerződés teljesítése során képviseletükre az alábbi személyeket 

hatalmazzák fel: 

Megbízó: Pro-Szentendre Kft Megbízott: Horváth Frigyes 

VI. Egyéb kikötések: 

a. Megbízott tevékenyégét saját erőforrásai által végzi. A megbízási díj fedezi 

Megbízott minden költségét és kötelezettségét. 
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b. Felek fenntartják annak lehetőségét, hogy megbízói igény szerint 

együttműködnek kistérségi ügyekben is, projektek előkészítése során 

tervezésben, lebonyolításban, műszaki ellenőri feladatok ellátásában, szakmai 

anyagok kidolgozásában, pályázati- és szakmai anyagok készítésében, de a 

különböző feladatok eltérő erőforrás-igénye miatt az előbb felsoroltakat minden 

esetben külön megállapodásban rögzítik. 

c. Jelen szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírva 

érvényes. 

d. A szerződés felmondására Felek egymás számára 60 napos határidővel 

lehetőséget biztosítanak. 

e. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 

Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 

rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

f. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból adódó 

esetleges jogvitáikat egymás közötti egyeztetés útján próbálják megoldani, ennek 

eredménytelensége esetén – a Bíróságokra vonatkozó hatás- és illetékességi 

körére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel – kikötik a 

Szentendrei Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság illetékességét. 

g. Jelen megállapodást, amely 4 (négy) szó szerint megegyező eredeti példányban 

készült, a Szerződő Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták. 

 

Szentendre, 2008. január 18. 

 

 

 

Bornemisza Miklós és Simon Péter 

Pro-Szentendre Kft. 

Megbízó 

Pásztor Zoltán 

ügyvezető 

Megbízott 

 

 

 


