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MEGBÍZÁSI SZERZ İDÉS 

amely létrejött egyrészrıl: Budakeszi Város Önkormányzata  
Cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. 
adószám: 15390022-2-13 
Bankszámlát vezetı bank neve: OTP Bank Nyrt. 
Bankszámla száma: 11742348-15390022-00000000  
Képviselı neve és tisztsége: Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília polgármester Asszony 
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészrıl: 
  
Név: EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 37/a; 
Adószám: 13418524-2-15;  
Bankszámlát vezetı bank neve: UniCredit Bank Zrt. 
Bankszámlaszám: 10918001-00000004-13160014 
Képviselı: Marsalkó Pál ügyvezetı igazgató 
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  
 

között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint: 

 
1. Megbízó megbízza Megbízottat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0038 sz. pályázatának szakmai 
monitoringjával. 
 
2. Megbízott az 1. pontban megjelölt feladatot a 3. pontban megjelölt dokumentumok 
kézhezvételétıl számított 10 napon belül vállalja. 
 
3. A monitoring tevékenységhez szükséges alábbi dokumentumokat Megbízó átadás-átvételi 
dokumentáció kíséretében és teljes titoktartási kötelezettség terhe mellett Megbízott 
rendelkezésére bocsátja.  

� Pályázati dokumentáció, mellékletek, hiánypótlások 

� Költségvetést alátámasztó dokumentumok 

� Közbeszerzési, feltételes közbeszerzési eljárások teljes dokumentációja 

� Nem közbeszerzés köteles eljárás esetén a szerzıdı fél kiválasztásának teljes 

dokumentációja 

� Megvalósítással kapcsolatos dokumentumok (Támogatási Szerzıdés, módosítások, 

kifizetési kérelmek, elırehaladási jelentések, zárójelentés, szabálytalansági 

eljárások) 

� Megkötött szerzıdések, szerzıdésmódosítások 

� Kifizetések, azokat alátámasztó dokumentumok 
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� Mőszaki tervdokumentáció teljes anyaga nyomtatott változatban 

� Tervezıi jogokkal kapcsolatban született nyilatkozatok, kifizetések szerzıdések 

 
4. A monitoring tevékenység keretén belül Megbízott feladata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0038 sz. pályázattal kapcsolatos írásbeli javaslattétel a következık szerint:  

 
� a pályázat teljes monitoringja, ellentmondások, hiányosságok, eljárásrendi 

szabálytalanságok feltárása, megállapítása 
� javaslattétel a pályázati dokumentáció módosítására, a projekt mőszaki 

tartalmának általános vizsgálata alapján (alternatív mőszaki megoldások lehetséges 
alkalmazása) 

 
5. Megbízott kijelenti, hogy jelen vizsgálatban tett javaslatok tekintetében csak a Közösségi 
Források felhasználására vonatkozó eljárásrendi szabályok körében vállal felelısséget. A 
mőszaki alternatívák tekintetében csak a külsı mőszaki szakértı véleményét jeleníti meg. 

 
6. Megbízott tevékenységét 300.000 Ft+ÁFA azaz háromszázezer forint + ÁFA összegért 
látja el. Az ellenszolgáltatás díjának kiegyenlítése, a projektvizsgálati jegyzıkönyv átadása, 
valamint számla ellenében történik a teljesítést követı 8 napon belül. 
 
7. A szerzıdésben nem érintett egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az 
irányadóak. 
 
8. A jelen szerzıdés Felek által történt aláírás napján lép életbe. 
 
9. Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy a jelen 2 oldalból álló szerzıdét elolvasták, annak 
tartalmát megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá. 
 
10. A jelen szerzıdés 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyezı példányban 
készült, amelybıl 4 db Megbízónál, 2 db Megbízottnál marad. 
 

Budakeszi, 2011. június ….        Nyíregyháza, 2011. június …. 

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata 

 

…………………………………………………….. 

Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília 

polgármester                       

Megbízó 

 

EuroRaptor  
Tanácsadó Iroda Kft. 

 
 

……………………………………………… 

Marsalkó Pál 

Ügyvezetı igazgató 

Megbízott 
 


