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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: Szabó Zsófia 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, 2011. március 
11-én megkötött, valamint az azt 2011. június 17-én módosított Megbízási szerződés I. 
bekezdés 2. pontját a …../2012 (I.19.) KT. sz. határozat alapján, közös megegyezéssel, a 
korábbi szövegrész törlése mellett, az alábbiak szerint módosítják (félkövér betűvel szedve a 
változó szövegrész).   
Korábbi szövegrész: 
 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 20 havi időtartamára (2011. március – 2012. 
október) vonatkozva, havonta arányosan.  
2011. május 31-ig benyújtásra és részben kiegyenlítésre került összesen bruttó 5.889.710 
Ft értékben 3 részszámla. A projekt fennmaradó 17 havi időtartamára vonatkozva bruttó 
30.110.290 Ft díj illeti meg Megbízottat; havonta arányosan (1 havi bruttó 1.771.202 Ft és 
16 havi bruttó 1.771.193 Ft.), mely összeget Megbízott kiszámláz a Megbízónak. 
Kifizetés teljesítési igazolás és számla ellenében történik. 
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Módosított szövegrész: 
 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 31 havi időtartamára (2011. március – 
2013. február/ szeptember) vonatkozva havonta arányosan. 2012. január 19-ig 
benyújtásra és részben kiegyenlítésre került összesen bruttó 18.288.070 Ft értékben 
10 részszámla. A projekt fennmaradó időtartamára bruttó 17.711.930 Ft, 2012. 
január - 2012. október közötti időszakban 9 db havi bruttó 1.771.193 Ft. és 2013. januárban 1 db havi bruttó 1.771.193 Ft. összeget Megbízott kiszámláz a Megbízónak. 
Kifizetés teljesítési igazolás és számla ellenében történik. 

 
A szerződés a KSZ által történt Támogatási Szerződés módosítás kérelem jóváhagyása után 
lép érvénybe, egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. 
 

Fenti megbízási díj a pályázat keretei között teljes körűen elszámolásra kerül. 
 
Szentendre, 2012. január 
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