
MEGBÍZÁSI SZERZ İDÉS 
 
Amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı u. 179.; törzsszáma: 
390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester) mint 
megbízó (továbbiakban: Megbízó), illetve  
 
Másrészrıl Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (2092 Budakeszi, Szél u. 25.; cg: 13-
09-130253; képviseli: Till Gábor önálló aláírásra jogosult ügyvezetı), mint megbízott (továbbiakban: 
Megbízott) között (együttes említésük esetén: Felek) alulírott napon az alábbi feltételek mellett:  

 
I. A Felek nyilatkozatai 

 
1. A Megbízó kijelenti, hogy az Ötv. hatálya alá tartozó települési önkormányzat, míg a 

Megbízott kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett, törvényesen mőködı gazdasági 
társaság, aki nem áll felszámolási, csıd-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, 
valamint a cég törlésére irányuló törvényességi felügyeleti eljárás sem indult ellene. Felek 
kijelentik, hogy jelen szerzıdést megkötni szándékukban áll, arra jogosultak és képesek is. 
  

2. A Megbízott polgári és büntetıjogi felelısségének tudatában nyilatkozza, hogy jelen 
szerzıdés teljesítéséhez szükséges és elıírt hatósági engedéllyel, valamint elvárható 
szakértelemmel rendelkezik.  
 

3. A Felek egyezıen nyilatkozzák, hogy a Megbízott a Megbízó egyszemélyes tulajdonában 
álló gazdasági társaság, akit a mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezettel a Megbízó lát 
el saját költségvetésének terhére.  

 
II. A Szerzıdés tárgya 

 
A Megbízó megbízza megbízottat a tulajdonát képezı Budakeszi 015 hrsz. ingatlanon lévı Czövek 
Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény udvarán 3 db – a megbízó saját tulajdonát képezı – 
irattári konténerének elızetesen egyeztetett helyszínen és módon való elhelyezésére, illetve a 
konténerekben lévı belsı világításhoz szükséges elektromos hálózati csatlakozások kiépítésére 2011. 
11. 19-ig. 
 

III. A Megbízott kötelezettségei 
 

1. A Megbízott jelen szerzıdésben kikötött kötelezettségeinek törvényes, célszerő és 
hatékony teljesítéséért a Kft. ügyvezetıje, Till Gábor úr a felelıs.  
 

2. A Megbízott a megbízást a rnindenkori hatályos szabályok, elıírások, es a környezet es 
növényzet kíméletével köteles végrehajtani.  

 
3. Megbízott a IV. pontban írt és azonosított megbízási díjról alakilag és tartalmilag 

kifogástalan számlát köteles kiállítani, és azt a megbízó részére átadni olyan határidıben, 
hogy fizetési határidı tartható legyen.  

 
IV. A Megbízó kötelezettségei 

 
1. A Megbízó köteles a megbízás ellátás ért 228.200,- Ft + Áfa megbízási díjat fizetni, aminek 

pénzügyi alapját (kifizethetıségét) Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı- testületének 
….…/2011. (X. 12.) számú határozata képezi.  

 



2. A Megbízó fizetési kötelezettsége azonban csak a megbízás teljes és határidıre való eredményes 
ellátása esetén áll be.  

 
3. A Megbízó a megbízás teljesítése érdekében fennálló együttmőködési kötelezettsége körében a 

Megbízottat minden olyan változásról, körülményrıl, ami vagy a Megbízottra, vagy a megbízás 
teljesítésre kihatással lehet, haladéktalanul tájékoztatni köteles.  

 
VI. Vegyes rendelkezések 

 
1. Megbízott a megbízás ellátása érdekében harmadik személyeket (alvállalkozót, teljesítési segédet) 

igénybe vehet, azonban magatartásukért, mint sajátjukért felel.  
 
2. Megbízott olyan megbízást vagy utasítást nem hajt és nem is hajthat végre, ami közvetlenül vagy 

közvetve a Magyar Köztársaság bármely jogszabályaiba ütközne, vagy arra vezetne.  
 

VII. Záró rendelkezések 
 
1. A felek jogvitáikat mindenkor tárgyalásos úton egymás jogainak és jogos érdekeinek 

figyelembevételével próbálják meg rendezni. Csak ennek eredménytelensége után vesznek 
igénybe bírósági utat.  

 
2. A felek arra az esetre, ha jogvitájuk rendezése a VII/l. szerint eredményre nem vezetett kikötik a 

Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Pp. hatásköri szabályaira is figyelemmel a Pest Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 
3. Felek jelen szerzıdést elolvasták, annak tartalmát és rendelkezéseit megértették, és 

jóváhagyólagos cégszerő aláírásaikat - képviselıik útján - ezt követıen helyezték el.  
 
 

Budakeszi, 2011. október 12. 
 
 
 
…………………………...............                                   ……………………………………. 
Budakeszi Város Önkormányzata     BVV Kft. 
Képv.: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília                       Képv.:Till Gábor ügyvezetı 
                polgármester 

 
 


