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Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 

mely létrejött  

egyrészről  

Név: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.  (Székhely: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22., 

cégj.sz. 13-09-134125, adószám: 11715667-2-13, képviseli: Hidegkúti Dorottya ügyvezető) a 

továbbiakban, mint Megbízó 

másrészről 

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: 

Cg. 13-10-040159, adószám: 10822612-2-13, képviseli: Mandula Gergely vezérigazgató és Dr. 

Csépainé Széll Pálma munkavállaló) a továbbiakban, mint Megbízott 

együtt, mint Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

1. A Felek egyezően rögzítik, hogy 320/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozatában Szentendre Város 

Önkormányzata úgy döntött, hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdasági 

tevékenységét összevonja, és úgy rendelkezett, hogy e feladatokat 2016. január 01-től a 

Megbízott látja el. Ennek megfelelően a Megbízó és Megbízott 2015. december 11-én megbízási 

szerződést – a továbbiakban: Szerződés – kötött, egyes könyvvezetési, bérszámfejtési és egyéb 

gazdasági tevékenységek ellátásáról. 

2. A Tulajdonos Szentendre Város Önkormányzata a központosított rendszert 178/2019. (XII. 11.) 

sz. határozatával átszervezte, 2020. január 01-től az önkormányzat tulajdonában álló társaságok 

a gazdasági tevékenységüket maguk intézik, így a szerződés megszüntetéséről szükséges 

rendelkezni. 

3. Figyelembe véve a Tulajdonos döntését, a Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban megjelölt 

szerződést 2019. december 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik.  

4. A Megbízott köteles az 1. pontban megjelölt szerződés megszűnéséig szerződésszerűen 

teljesíteni.  

5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó 2019. 12. 31. napját követően esedékessé váló 

adóbevallásait Megbízó nyújtja be. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott kizárólag a 2019. 

12. 31. napjáig tudomásra jutott gazdasági események és ezen időpontig kézhez vett bizonylatok 

alapján végzi el a könyvelést.  

6. A Felek megállapodnak, hogy Megbízó a 2019. évi mérlegbeszámolója és éves adóbevallásai 

elkészítéséről és benyújtásáról maga gondoskodik. 

7. A bérszámfejtési feladatok elvégzéséről a Felek külön szerződést köthetnek. Megbízott vállalja 

a 2019. december havi bérszámfejtési feladatok és az M30 nyomtatványok elkészítését. 

8. A könyvelési és bérszámfejtési adatokat, bizonylatokat a Megbízott Megbízó felhívására, a 

felhívás kézhezvételét követő 5 napon belül, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 

napon belül köteles átadni, továbbá köteles Megbízót tájékoztatni a folyamatban lévő ügyekről. 

9. Megbízó jelen megállapodás aláírását követően maga gondoskodik arról, hogy az adóbevallások 

benyújtásához és egyéb hatósági ügyintézéshez szükséges jogosultságok rendelkezésre álljanak. 

Megbízott a szerződés megszűnését követő 5 napon belül ezen adóhivatali és egyéb hatósági 

jogosultságok megszűnését bejelenti. A Felek megállapodnak, hogy e kötelezettség teljesítése 

során együttműködnek, annak érdekében, hogy a Megbízó bevallási és egyéb kötelezettségeit 

teljesíteni tudja. 

10. Az 1. pontban rögzített szerződés alapján a Megbízott saját jogtiszta könyvelőprogramjában 

végezte a könyvvezetési feladatokat. A Felek megállapodnak, hogy a program esetleges 

átvételéről külön megállapodást kötnek. 
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11. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnésével egymással maradéktalanul 

elszámolnak.  

A jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Jelen szerződés 4 (négy) egyező tartalmú példányban készült, amelyeket a Felek elolvasás és értelmezés 

után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A négy példányból 2 

(kettő) példányt Megbízó, 2 (kettő) példányt Megbízott őriz meg. 

Szentendre, 2019. december        

 

Hidegkúti Dorottya 

ügyvezető 

Mandula Gergely 

vezérigazgató 

Dr. Csépainé Széll Pálma 

munkavállaló 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.   Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
Megbízó 

 

Megbízott 

 


