
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött a:  

 
Balatonszepezd  Község Önkormányzata  

székhelye: 8252 Balatonszepezd Árpád u. 27..  

képviseli:   Bíró Imre polgármester   

adószáma: 15734257-2-19 

bankszámlaszáma: 11748069-15734257 

 mint Megbízó, 

 

valamint :  

 Konstruktív Mérnöki iroda Kft. 

 székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér. 2 

 képviseli : Ádám László ügyvezető. 

 Adószám: 25877357-2-19 

 Cégjegyzékszám : 19-09-518970 

 Bankszámla szám: 73900092-18220894 

 mint Megbízott 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

 

1., Megbízás tárgya: 

 A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

pályázati felhívás keretében támogatást nyert „Balatonszepezdi külterületi utak 

fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó építési műszaki ellenőri 

feladatok ellátása 

 

2., Teljesítés helye: Balatonszepezd  

 

3., Előzmények: 

 

 Az Önkormányzat külterületi utak felújítását határozta el. 

 

4., Megbízott feladatainak részletezése: 

 

  

4.1 Megbízó mellett közreműködik a munkaterület átadásában. 

 

4.2 A kivitelezés teljes időtartama alatt az előírásnak, illetve a szükségletnek 

megfelelő gyakorisággal a műszaki ellenőri teendők ellátása. 

 

4.3. A beépítésre kerülő anyagok és szerkezetek megfelelősségének (szabvány, 

műszaki előírás, alkalmazási engedélyek, stb.). ellenőrzése. 

 

4.4. Eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzése. 
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4.5. A kiviteli szerződésben, illetve a vonatkozó szabályzatokban előírt 

minőségvédelmi dokumentáció (vizsgálati jegyzőkönyv, próbakocka, 

nyomáspróba, anyagok műbizonylatai), valamint az átadási dokumentáció 

(javított tervdokumentáció, gépkönyvek, garanciajegyek, stb.) tartalmának 

ellenőrzése. 

 

4.6. A vállalkozói számlák ellenőrzése és kifizetésre történő továbbítása 

Megbízó felé a fizetési határidők figyelembevételével. 

  

4.7. Megbízói igényének megfelelően folyamatos tájékoztatás a beruházás 

állásáról. 

 

4.8. A műszaki átadás-átvételi eljáráson szakértői közreműködés. 

 

4.9. A beruházás aktiválásához adatszolgáltatás. 

 

4.10. A kivitelezés közbeni egyeztetéseken részt vesz, Megbízó érdekeit 

képviseli. 

 

4.11. Köteles Megbízóval folyamatosan egyeztetni és minden lényeges 

kérdésben hozzájárulását megszerezni. 

 

  

5., Megbízó jogai és kötelezettségei: 

 

5.1. Biztosítja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet és a számlák 

határidőben történő kifizetését. 

 

5.2. A beruházással kapcsolatos minden jelentős eseményen részt vesz. 

 

 

6., Megbízottat a 4. pontban rögzített tevékenységéért egyösszegű átalányáron 

800.000.-Ft + 27%ÁFA, 

azaz:  Egymillió-tizenhatezer 00/100 forint  

 

 megbízási díj illeti meg. 

 

7., Megbízási díj elszámolása egy rész-számlával és egy végszámlával történik. 

 

 

1. 1. számú résszámla A kivitelezési munkák 50 %-os készültségénél 

 összege 400.000.-Ft+ ÁFA 

 

2. végszámla műszaki átadás-átvétel lezárása  

 összege: 400.000.-Ft+ÁFA 

 

 Megbízó a Megbízott számláit a kézhezvételtől számított 15 napon belül 

átutalással egyenlíti ki. 
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8., Teljesítési határidő: sikeres műszaki átadás 

 

 

9., Szerződő felek tárgyalási joggal bíró képviselői: 

 

 Megbízó részéről: Bíró Imre polgármester 

 

  Megbízott részéről: Ádám László  ügyvezető 

 

10., Egyéb feltételek: 

 

  Felek jelen szerződés teljesítésével összefüggő esetleges vitás kérdéseket 

peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a 

teljesítés helye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11., A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadók. 

 

 

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből egy példányt Megbízó 

Megbízott rendelkezésére bocsát és amelynek átvételét Megbízó aláírásával ismer el 

és nyugtáz.  

 

Felek kijelentik, hogy jelen szerződést, elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mit a 

tényekkel és ügyeleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Balatonszepezd, 2023. március 1. Veszprém, 2023. március …... 

 
 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

(képv.: Bíró Imre polgármester) 

Megrendelő 

Konstruktív Mérnöki iroda Kft  

(képv.: Ádám László ügyvezető) 

Megbízott 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzéssel ellátom: Balatonszepezd, 2023. március 1. 

 

 

 

 

 …………………………………………….. 

 Parrag Éva 

pénzügyi ügyintéző 

 

 


