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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS     2. 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. február 23-án megkötött, 
és azt 2010. június 25-én módosított 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) 57/2008 (I.22.) Kt.sz. és a 49/2010. (II.11.) Kt. sz. és a 261/2010. (VI.24.) Kt. sz. testületi 
határozatban, valamint a 2009. március 27-én aláírt Támogatási Szerződésben megfogalmazott (megvalósítási 
időszak kezdő időpontja: 2009. február 12.) A kistérségi járó beteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi 
régióban, KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása 
Szentendrén” című projekt ügyében ezennel megbízza Megbízottat az alábbi feladatok végrehajtására: 

 
1. Feladatok: 

 
- a kistérségi járóbeteg szakellátás rendszer pályázatnak megfelelő tervezésének megszervezése; 
- a 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-, pénzügyi elszámolásának monitoringja; 
- a menedzsment szakmai állományának foglalkoztatása; 
- kapcsolattartás a téma pályázatírójával. 

 
2. Díjazás: 

 
- A felek között 2008. március 26-án létrejött „keretszerződés”, valamint a Támogatási Szerződésben rögzített 

támogatási összeg alapján a Megbízott megbízási díja az 1. pontban leírtak elvégzésére bruttó 40.000.000 Ft, 
azaz bruttó negyvenmillió forint, amely összeg azonban nem lehet több, mint a pályázat alapján megítélt és a 
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Megbízó által aláírt támogatási szerződésben szereplő és elszámolható támogatási összeg 6%-a (max. bruttó 
40 millió Ft összegben), amely így már tartalmazza az Áfa-t is. 
 - Megbízó a megbízási díjat a Megbízott által kiállított számla alapján – készpénzben, vagy átutalással – fizeti 
Megbízott részére a projekt elszámolási ütemezésének megfelelően, a feladat végrehajtását igazoló, a 
Megbízó által aláírt teljesítési igazolás alapján és a projekt során aktuálisan lehívott és kifizetett 
támogatási összeg jóváírását követően.  

 
Módosított szövegrész:  
I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 
 

Megbízó a(z) 57/2008 (I.22.) Kt.sz., a 49/2010. (II.11.) Kt. sz,.a 261/2010. (VI.24.) Kt. sz. és a 443/2010. (XII.09.) Kt. sz. testületi határozatban, valamint a 2009. március 27-én aláírt Támogatási Szerződésben 
megfogalmazott (megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2009. február 12.) A kistérségi járó beteg szakellátás 
fejlesztése a Közép-magyarországi régióban, KMOP-4.3.2-2008-0004 azonosítójú, „Emelt szintű járóbeteg-
szakellátó központ kialakítása Szentendrén” című projekt ügyében ezennel megbízza Megbízottat az alábbi 
feladatok végrehajtására: 
 
1. Feladatok: 

 - a kistérségi járóbeteg szakellátás rendszer pályázatnak megfelelő tervezésének megszervezése; 
- a 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-, pénzügyi elszámolásának monitoringja; 
- a menedzsment szakmai állományának foglalkoztatása; 
- kapcsolattartás a téma pályázatírójával. 

 
2. Díjazás: 

 - A felek között 2008. március 26-án létrejött „keretszerződés”, valamint a Támogatási Szerződésben rögzített 
támogatási összeg alapján a Megbízott megbízási díja az 1. pontban leírtak elvégzésére bruttó 40.000.000 Ft, 
azaz bruttó negyvenmillió forint, amely összeg azonban nem lehet több, mint a pályázat alapján megítélt és a 
Megbízó által aláírt támogatási szerződésben szereplő és elszámolható támogatási összeg 6%-a (max. bruttó 
40 millió Ft összegben), amely így már tartalmazza az Áfa-t is. 
 

- Megbízó a megbízási díjból 2010. november 30-ig bruttó 13.250.000 Ft-ot kifizetett Megbízott számára. 
Fennmaradó bruttó 26.750.000 Ft megbízási díjat Megbízó a Megbízott által kiállított számla alapján – 
készpénzben, vagy átutalással – fizeti Megbízott részére a projekt fennmaradó 8 havi időtartamára 
vonatkozva (2011. január 01. és 2011. augusztus 31. között) arányosan, havonta bruttó 
3.343.750 Ft-ot Megbízott kiszámláz a Megbízónak. Kifizetés a Megbízó által aláírt teljesítési 
igazolás és számla ellenében történik.  

A szerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. 
 
Szentendre, 2010. december 
 
  

Pro Szentendre Kft. 
Megbízott 

Szentendre Város Önkormányzata 
Megbízó  

 


