
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
, mely létrejött egyrészről Monor Város Önkormányzata (székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78. 
-80., törzskönyvi nyilvántartási száma: 730644, statisztikai számjele: 15730648 8411 321 13, 
számlaszáma: 11742056-15392079, képviseli: Pogácsás Tibor polgármester), mint Megbízó -, 
 
másrészről a Monori Városfejlesztő Kft.  (székhely: 2200. Monor, Kossuth L. u. 78-80., cg. szám: 
13-09-140982, adószám: 22969918-2-13, bankszámlaszáma: 11742056-29901704, képviseli: Rajki 
László ügyvezető) mint, Megbízott - között a továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek között 
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. a.) Előzményként Szerződő felek nyugtázzák, hogy Megbízó és Unitef ’83 Műszaki Tervező és 
Fejlesztő Zrt. között 2009. október 5-én megbízási szerződés jött létre az Ecser-monori ök. út – 3112 
j. Monor-tápiószelei ök. út Monor város belterületén lévő csomópontjának átépítéséhez szükséges 
engedélyezési tervek fedvényterveinek és a hozzá tartozó vállalkozói költségbecslésnek az 
elkészítésére. A megbízási szerződés keretében, annak II. üteme alapján készült el 2009. évben a 
Monor Kossuth Lajos utca – Ady Endre út kereszteződésében kialakítandó rk=15 m külső sugarú 
körforgalmú csomópont útépítési engedélyezési tervdokumentációja. 
 

b.)  Továbbá szerződő felek előzményként szintén nyugtázzák, hogy Monor Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 471/2010. (X.14.) számú testületi határozatával döntött a 
korábbi 571/2009. (XII.10.) számú testületi határozat visszavonásával egyidejűleg a Monor Kossuth 
Lajos utca – Ady Endre út kereszteződésében kialakítandó rk=14 m külső sugarú körforgalmú 
csomópont elfogadásáról. 

 
2.   A fenti előzmények ismeretében Megbízó - mint a Megbízott gazdasági társaság 100 %-os 
tulajdonosa – Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 471/2010. (X.14.) számú testületi 
határozatában foglaltak szerint megbízza Megbízottat, hogy az ugyanezen testületi határozatban 
meghozott a Monor Kossuth Lajos utca – Ady Endre út csomópontjában kialakítandó rk=14 m külső 
sugarú körforgalmú csomópontra útépítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megrendelje. 
 
3. Megbízott vállalja, hogy a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően a 
tervdokumentáció elkészítését megrendeli, és e feladat elvégzése során személyesen, az elvárható 
legnagyobb gondossággal jár el, kijelenti továbbá, hogy szakmai felkészültsége a feladatok ellátását 
részére lehetővé teszi.  
 
4.  Megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén 
anélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a 
felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. A megbízott a megbízó 
utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és megbízó előzetes 
értesítésére már nincs mód. Ilyenkor a megbízót haladéktalanul értesíteni kell. 

 

5. A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni, és az 
elkészült tervdokumentáció egy példányát részére átadni. 
 
6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megbízás teljesítése során Megbízott saját eszközeit 
és anyagait használja, Megbízó a részére eszközöket, infrastruktúrát nem biztosít.  



 
7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést annak aláírásától számított 
határozott időtartamra a tervdokumentáció elkészültéig kötik.  
 
8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott 
feladatok ellátásáért Megbízottat 1.500.000,- Ft + 375.000- Ft ÁFA, összesen 1.875.000,- Ft azaz 
Egymillió - nyolcszázhetvenötezer megbízási díj illeti meg, mely megbízási díj tartalmazza a 
tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Megbízott által harmadik személy irányába fizetendő 
díjat és a Megbízott megbízással összefüggésben esetlegesen felmerülő költségeit is, de erre 
tekintettel Megbízottat a megbízási díjon felüli költségtérítés nem illeti meg. 

9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megbízási díj fizetése számla ellenében, banki 
átutalással, a számla kiállításától számított 15 napon belül történik. 
 
10. Jelen szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha bármely Szerződő Fél írásbeli - megfelelő 
határidőtűzést tartalmazó - figyelmeztetés ellenére sem tartja be jelen szerződéses kötelezettségeit. 
 
11. Ha a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására kerül sor Megbízó részéről, Megbízottnak 
jelen szerződésbe foglalt megbízása alapján teljesítenie kell Megbízott által Megbízó nevében és/vagy 
részére a felmondás hatályba lépéséig elvállalt kötelezettségeket. 
 
12. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből folyó kötelezettségeik teljesítése során 
együttműködnek, és egymást kölcsönösen tájékoztatják a megbízás teljesítésével kapcsolatos minden 
lényeges körülményről, és megbízó vállalja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, 
adatokat és dokumentumokat a megfelelő időben, folyamatosan Megbízott rendelkezésére bocsátja. 
 
13. Szerződő Felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő 
vitáikat békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg rendezni. Ennek 
eredménytelensége esetére a Felek alávetik magukat a Monori Városi Bíróság, hatáskör hiányában a 
Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 
 
14.    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (1959. 
évi IV. törvény) rendelkezései az irányadóak. 
 
Alulírott Szerződő Felek jelen szerződést elolvastuk, értelmeztük, megértettük, és mint akaratunkkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírtuk.  
 
 
Monor, 2010. október 14.  
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Megbízó Megbízott 

Monor Város Önkormányzata 
Pogácsás Tibor  

Monori Városfejlesztő Kft. 
Rajki László 

polgármester ügyvezető 
 


