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M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 

2.sz. módosítása 

 

 

Amely létrejött 

 

egyrészről: 

 

Megbízó:    Mezőkövesd Város Önkormányzata 

cím:     3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

képviseli:    dr. Fekete Zoltán polgármester 

adószám:    15726470-2-05 

számlavezető bank:   OTP Nyrt. 

bankszámlaszám:   11734107-15350071-10010000 

 

(továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről: 

 

Megbízott:    Polányi Ügyvédi Iroda 

cím:     1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

képviseli:    dr. Polányi Tamás 

adószám:    18187575-2-42 

számla vezető bank:   AXA Bank Zrt 

bankszámlaszám:   17000019-11582539 

 

(továbbiakban: Megbízott, együttesen Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben, az 

alábbi feltételek mellett: 

 

Szerződő Felek 2011. november 7. napján megbízási szerződést kötöttek a Mezőkövesd 

Város szennyvízcsatorna-hálózatának építésének (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0008) 

kivitelezéséhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátására.  

 

Szerződő felek fenti szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:  

 

„2. Megbízott szakmai feladatok: 

 

Megbízott, mint jogi szakértő/tanácsadó munkáját teljes munkaidőben, heti minimum 1 

munkanapon köteles ellátni. 

 

Megbízott a szerződések, illetve a feladatok végrehajtásának jogszerűségéért felel. Feladata a 

projektre vonatkozó speciális jogi kötelezettségek ellátása, támogatási és beszállítói 

szerződések előkészítése, megkötése, módosítása, a projekt előkészítése és megvalósítása 

során a Kedvezményezett és a Kivitelező között kialakuló jogi jellegű konfliktusok kezelésére 

való javaslattétel. 

 

Az egyes feladatokra vonatkozó Felkérések teljesítésének elfogadásakor Megbízott korlátlan 

felhasználási jogot biztosít Megbízónak a teljesítés során és azzal összefüggésben keletkezett, 

szerzői jogi védelem alá eső művekkel kapcsolatban. A felhasználási jog időbeni, földrajzi és 

bármely más korlátozás nélkül kiterjed különösen a művek többszörözésére (ideértve a 
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számítógépen vagy adathordozón történő másolást is), átdolgozására, nyilvánosságra 

hozatalára, terjesztésére, bármilyen formában történő publikálására. Megbízott a Szerződés 

teljesítése során létrejött, szerzői jogi védelem alá eső művek felhasználására kizárólag 

Megbízó írásbeli hozzájárulása alapján jogosult.” 

 

Szerződő felek fenti szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:  

 

„4. Ár, fizetési feltételek 

 

4.1.Vállalási ár: 

 

 17.200.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 21.844.000,- Ft. 

 

Az ÁFA mértéke a számla teljesítési dátumakor hatályos ÁFA tv. által meghatározott érvényes 

aktuális ÁFA mértékével egyezik meg. 

 

4.2. Megbízó előleget nem fizet.  

 

A megadott ár a szerződés teljesítésének hatálya alatt fix és az semmilyen körülmények között 

nem módosítható. 

 

A kifizetések a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a „Kohéziós Alapból származó támogatások 

fogadásokhoz kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 

szóló 4/2011 (I.28) Korm. Rendeletnek megfelelően történnek. 

A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A támogatás szempontjából elszámolható költség 

erejéig a megbízási díj 85,000000 %-a EU támogatásból és költségvetési támogatásból, 

valamint 15,000000 %-a önrészből kerül finanszírozásra, szállítói finanszírozással. A 

jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót 

terheli.  

 

Megbízó az ellenérték önerővel érintett részét az igazolt teljesítéstől számított 30 naptári 

napon belül a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően, Megbízott AXA Banknál vezetett 

17000019-11582539 számú számlájára történő átutalással egyenlít ki.  

 

Az elszámolás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. 

§-ában, illetve a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A Megbízó által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a 4.2 pontban meghatározott fizetési 

határidő eredménytelen elteltét követően, Megbízott a jelen szerződés IV. sz. mellékletét 

képező beszedési megbízást benyújthatja Megbízó fizetési számlája terhére. 

 

4.3. Megbízott a fenti megbízási díjat 8 számlában (7 részszámla, 1 végszámla) állítja ki 

Megbízó részére. 

 

Megbízott az első részszámla kiállítására 2012. június 7. napjával jogosult, melynek összege 

4.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Négymillió forint + ÁFA. 
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Megbízott a második részszámla kiállítására 2012. augusztus 7. napjával jogosult, melynek 

összege 2.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió forint + ÁFA. 

 

Megbízott a harmadik részszámla kiállítására 2012. november 7. napjával jogosult, melynek 

összege 2.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió forint + ÁFA. 

 

Megbízott a negyedik részszámla kiállítására 2013. február 7. napjával jogosult, melynek 

összege 2.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió forint + ÁFA. 

 

Megbízott az ötödik részszámla kiállítására 2013. május 7. napjával jogosult, melynek 

összege 2.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió forint + ÁFA. 

 

Megbízott a hatodik részszámla kiállítására 2013. augusztus 7. napjával jogosult, melynek 

összege 2.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió forint + ÁFA. 

 

Megbízott a hetedik részszámla kiállítására 2013. november 7. napjával jogosult, melynek 

összege 2.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió forint + ÁFA. 

 

Megbízott a végszámla kiállítására jelen szerződés lejártával egyidőben, azaz 2014. február 

20. napjával jogosult, melynek összege 1.200.000.-Ft + ÁFA, azaz Egymillió-kettőszázezer 

forint + ÁFA. 

 

A számla kifizetésének feltétele a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt 

teljesítése. A megvalósításra készített közbeszerzési dokumentumok kifizetését kizárólagosan 

azok Közreműködő Szervezet általi minőségbiztosítása és elfogadása után egyenlíti ki 

Megbízó.” 

 

Jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.  

 

Jelen szerződésmódosítást Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott 

napon, jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Mezőkövesd, 2012. június 11. 

 

 

 

  .......................................................   ........................................................  

 dr. Fekete Zoltán dr. Polányi Tamás 

 polgármester ügyvéd 

 megbízó megbízott 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

 

  .......................................................   ........................................................  

 dr. Jakab Orsolya Balog Lászlóné 

 jegyző irodavezető 


