
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat ajánlatok bekérésére a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP
projektben „A koronavírus  munkaerő-piacra gyakorolt hatása 2020. évben a

Dunaújvárosi Járás területén” c. tanulmány elkészítése érdekében

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Borka Ildikó pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.01.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.01.

Az előterjesztés rövid tartalma: 
A  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  azonosítószámú  DUNA-MUNKA-TOP  projekt  kapcsán  az
önkormányzat  „A koronavírus  munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.  évben  a  Dunaújvárosi
Járás területén” c. tanulmány elkészítését vállalta. Az előterjesztés tárgya az ajánlattevők körének
kiválasztása és a szerződéstervezetet is tartalmazó ajánlattételi felhívás véleményezése.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám:  438 - 2 /2021

Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma:25/544-160
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

                                                    
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: 
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-335

e-mail: foep@dunaujvaros.hu

Szám: 438 – 2 / 2021 Tárgy: Javaslat  ajánlatok bekérésére a  TOP-6.8.2-15-DU1-
2016-00001  projektben  „A  koronavírus   munkaerő-piacra
gyakorolt hatása 2020. évben a Dunaújvárosi Járás területén”
c. tanulmány elkészítése érdekében

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság!
Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság!

A  TOP-6.8.2-15  Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és
várostérségében című pályázatra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér
Megyei  Kormányhivatal  konzorciumában  benyújtott  DUNA-MUNKA-TOP című  projekt  kedvező
elbírálásban részesült. A támogatási összeg 620 000 000,-Ft.

A projektben vállalt  tevékenység többek között  a  Dunaújvárosban és környékén tevékenykedő
releváns  munkaerő-piaci  szereplőkkel  -  nagy-,  közép-  és  kisvállalatokkal,  iskolákkal,  civil
szervezetekkel – történő együttműködés kialakítása. 

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.03.31.

A  2020.  március  hónapban  kihirdetett  vészhelyzet  és  az  azóta  fennálló  korlátozások  a
Dunaújvárosi Járás munkaerő-piaci helyzetét is igen komolyan érintette, mind a munkáltatók, mind
a munkavállalók szempontjából, ezek vizsgálatához indokolttá vált egy tanulmány elkészítése:

- A koronavírus járvány hatása a dunaújvárosi járás munkaerőpiacára vonatkozóan.
- A járvány időszaka alatt regisztrált álláskeresők megoszlása (nem, életkor, végzettség, stb.)
- A pandémia hatása a foglalkoztatókra, foglalkoztatási területenként.
- Az egyes szövegrészekhez kapcsolódhatnak a témához tartozó színes illusztrációk (képek,

grafikonok, táblázatok, stb.)
- A tanulmány min. 20 oldal, A4-es álló méretben, spirálozva, a grafikonok 4/4 színnyomás-

sal, normál papír felhasználásával, 2 példányban elkészítve.

A tanulmányt 2 példányban, lefűzve, papíralapú formában szükséges elkészíteni.

Teljesítési határidő: 2021. február 28. 

A  tanulmány  elkészíttetéséhez  a  projekt  költségvetésében  bruttó  1.332.000,- Ft  forrás  áll
rendelkezésre.

A projektfeladat költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezen oknál fogva Dunaújváros
MJV Közgyűlése 15/2015.  (V.22.)  az önkormányzat  gazdálkodásának rendjéről  szóló rendelete
40.§  alapján  és  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló
önkormányzati  szabályzat  szerinti  pályázati  eljárásban  lehet  kiválasztani  a  megvalósító  céget,
mely érdekében az alábbi gazdasági szereplőktől javasoljuk az árajánlatok kérését: 

Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

Székhely/Telephely 2400 Dunaújváros, Latinovits u. 10.

Adószám: 18491263-2-07

E-mail:

mailto:foep@dunaujvaros.hu


dkik@dkik.hu      

Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Tóth Dávid egyéni vállalkozó

Székhely/Telephely: 7823 Pécs, Mezőszél utca 8. 2/7.

Adószám: 55855075-1-22

E-mail: tothdavid778@gmail.com

Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve: Lean Solution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely/Telephely: 2459 Rácalmás, Hold u. 15.

Adószám: 25283288-1-07

E-mail: info@leansolution.hu

Jelen előterjesztés  1.  sz.  melléklete  tartalmazza az  ajánlatok  bekéréséről  szóló  PM határozat
tervezetét, a 2. sz melléklet az ajánlatkérés tervezetét, az 3. sz. melléklet a nyertes ajánlattevővel
kötendő szerződéstervezetet. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezi. 

Kérem,  hogy  a  mellékelt  ajánlatkérés  tervezetet,  a  polgármesteri  határozatot,  valamint  a
szerződéstervezetet jóváhagyni szíveskedjenek.

Dunaújváros, 2021. január 11.

Tisztelettel:

Szabó Imre
            osztályvezető

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Polgármesteri határozat tervezet
2. sz. melléklet Ajánlatkérés tervezet
3. sz. melléklet: Szerződéstervezet

mailto:info@leansolution.hu
mailto:tothdavid778@gmail.com


1. sz. melléklet
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (I.21.) határozata   

ajánlatok bekéréséről
a TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP projektben „A koronavírus

munkaerő-piacra gyakorolt hatása 2020. évben a Dunaújvárosi Járás területén” c.
tanulmány elkészítése érdekében

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről  és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Polgármestere  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Önkormányzata  TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  azonosító  számon  regisztrált
DUNA-MUNKA-TOP  című  projektjében  „A  koronavírus   munkaerő-piacra
gyakorolt  hatása  2020.  évben  a  Dunaújvárosi  Járás  területén”  c.  tanulmány
elkészítése tárgyban ajánlatkérést rendel el. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az ajánlatkérés kiküldéséről
az  alábbi  gazdasági  szereplők  részére  a  jelen  határozat  mellékletét  képező
ajánlatkérésben foglalt tartalommal:

- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara,         
2400 Dunaújváros, Latinovits u. 10.    dkik@dkik.hu        

- Tóth Dávid egyéni vállalkozó
7823 Pécs, Mezőszél utca 8. 2/7. tothdavid778@gmail.com

- Lean Solution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2459 Rácalmás, Hold u. 15. info@leansolution.hu

3. Az 1. pontban megnevezett ajánlattételi  felhíváshoz kapcsolódó beruházás fedezetét
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetése  5.
melléklet  /TOP Programok/ 3.  dologi kiadások/TOP-6.8.2 előirányzat során tervezett
előirányzat biztosítja.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri a  Főépítészi,  Építésügyi  és
Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  a  beérkező  ajánlatokat  bizottsági
véleményezésre döntéshozatal céljából előkészítse.

                  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határid  ő  :        az ajánlatkérés megküldésére: 2021. január 22. 
         az ajánlatok benyújtására: 2021. január 29. 

Dunaújváros, 2021. január …

Pintér Tamás
polgármester

mailto:info@leansolution.hu
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2-3. melléklet

Szám: ….../2021 Tárgy:  Árajánlatkérés  a  TOP-6.8.2  projekten
belül „A koronavírus  munkaerő-piacra gyakorolt
hatása  2020.  évben  a  Dunaújvárosi  Járás
területén” c. tanulmány elkészítésére

Ügyintéző: …………
Telefon: ……………..
E-mail: ………………

Címzett

Tisztelt Cím! 

Jelen  levelünkkel  árajánlatot  kérünk  Önöktől  a  TOP-6.8.2-15  „Helyi  foglalkoztatási
együttműködések a megyei  jogú város  területén és várostérségében”  tárgyú felhívására  TOP-
6.8.2-15-DU1-2016-00001  azonosító  számon  regisztrált  DUNA-MUNKA-TOP  című  projekt
megvalósítása  során  „A  koronavírus   munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.  évben  a
Dunaújvárosi Járás területén” tanulmány elkészítésére.

1) Ajánlatkérés címe:

Ajánlatkérés „A koronavírus  munkaerő-piacra gyakorolt hatása 2020. évben a Dunaújvárosi
Járás területén” c. tanulmány elkészítésére  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001  azonosító  számon  regisztrált  DUNA-MUNKA-TOP című  projekt
megvalósítása érdekében.

Az ajánlat tárgya:

Megbízási  szerződés „A  koronavírus   munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.  évben  a
Dunaújvárosi  Járás területén” c.  tanulmány elkészítésére  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 azonosító számon regisztrált DUNA-MUNKA-TOP
című projekt megvalósítása érdekében. 

2. Az ajánlatkérés célja, az ajánlatkérésben szereplő tárgy pontos leírása:

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Integrált  Területi  Programjában  meghatározott  céljának
megfelelően támogatási kérelmet nyújtott be DUNA-MUNKA-TOP címmel a TOP-6.8.2-15 „Helyi
foglalkoztatási  együttműködések  a  megyei  jogú  város  területén  és  várostérségében”  című
felhívásra. A támogatásban részesült projektet Dunaújváros MJV Önkormányzata a Fejér Megyei
Kormányhivatallal konzorciumban bonyolítja le.

A  fent  megnevezett  projekt  célja  a  Dunaújvárosban  és  környékén  tevékenykedő  releváns
munkaerő-piaci szereplőkkel - nagy-, közép- és kisvállalatokkal, iskolákkal, civil szervezetekkel –
történő együttműködés kialakítása.

A  2020.  március  hónapban  kihirdetett  vészhelyzet  és  az  azóta  fennálló  korlátozások  a
Dunaújvárosi Járás munkaerő-piaci helyzetét is igen komolyan érintette, mind a munkáltatók, mind
a munkavállalók szempontjából, ezek vizsgálatához indokolttá vált egy tanulmány elkészítése:

- A koronavírus járvány hatása a dunaújvárosi járás munkaerőpiacára vonatkozóan.
- A járvány időszaka alatt regisztrált álláskeresők megoszlása (nem, életkor, végzettség, stb.)
- A pandémia hatása a foglalkoztatókra, foglalkoztatási területenként.
- Az egyes szövegrészekhez kapcsolódhatnak a témához tartozó színes illusztrációk (képek,

grafikonok, táblázatok, stb.)



- A tanulmány min. 20 oldal, A4-es álló méretben, spirálozva, a grafikonok 4/4 színnyomás-
sal, normál papír felhasználásával, 2 példányban elkészítve.

A tanulmányt 2 példányban, lefűzve, papíralapú formában szükséges elkészíteni.

A fenti feladat teljesítésének határideje: 2021. február 28. 

3. Az árajánlat leírása, a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

Az árajánlatot 1 példány papír alapon kérjük benyújtani. 

4. Az árajánlatot az alábbi lényeges szempontok figyelembevételével kérjük benyújtani:

Az  árajánlatnak legalább tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az ajánlatkérő nevét, címét és adószámát 
- az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,
- az ajánlat tárgyát
- a vállalkozási díjat egyösszegű feltüntetésben bruttó értékben és forintban meghatározva;
- A vállalkozási  díjnak  tartalmaznia  kell  a  fentebb  meghatározott  feladatok  ellátásához

szükséges összes felmerülő költséget.
- Ajánlattevő  60  napnál  nem  régebbi  keltezésű  cégkivonata   egyszerű  másolatban,

amennyiben releváns, illetve az ügyvédi igazolvány másolata
- Nyilatkozat  lejárt  köztartozásról:  Az ajánlattevőnek nem lehet  egy évnél  régebben lejárt

köztartozása, illetve helyi adó tartozása, melyről az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell.
- Nyilatkozat referenciáról
- az ajánlat kiállításának dátumát,
- az ajánlat érvényességi idejét, amennyiben ajánlattevő külön nem nyilatkozik a kötöttség 

időtartamáról, úgy az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkiíró 60 nap kötöttségként 
értelmezi.

- az ajánlattevő vagy képviselőjének aláírását.

5. Fizetési feltételek:

- Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- A benyújtott számla kiegyenlítésére annak kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor

átutalással, amennyiben a számla teljesítés igazolása megtörténik. A teljesítés igazolására
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető jogosult.

- Tájékoztatjuk Ajánlattevőt, hogy a szerződés abban az esetben kerül megkötésre, ha az 
árajánlat a projekt költségvetésében rendelkezésre álló keretet nem haladja meg.

6. Az ajánlatkérő megnevezése és adatai:

Dunaújváros MJV Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 15727000-2-07

7.  Ajánlattétel benyújtása:

A cégszerűen aláírt ajánlatot zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton szükséges eljuttatni a
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. I. emelet 101-es iroda alatt található Főépítészi, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály részére. A borítékon kérjük feltüntetni az alábbi feliratot: „A koronavírus
munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.  évben  a  Dunaújvárosi  Járás  területén”  c.  tanulmány
DUNA-MUNKA-TOP pályázathoz – csak az ajánlattételi határidő lejártát követően bontható”

Az árajánlat beérkezésének határideje: 2021. január 29.



Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap.

8. Egyebek

- Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben olyan árajánlat érkezik,
amely a projektben rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja, az eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítja.

- Az ajánlatkérés eredményéről az ajánlattevőket írásban értesítjük, az eredmény indoklása
nélkül.

- Az elbírálás során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontját érvényesítjük,
amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt feltételek teljesítését hiánytalanul vál-
lalja. 

Kérjük, hogy a fent megnevezett tevékenységre árajánlatot adni szíveskedjenek.

Amennyiben további információkra lenne szükségük árajánlatuk összeállításához, kérjük, hogy ke-
ressék osztályunkat a fent megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Felhívjuk szíves figyelmüket az árajánlat formai és tartalmi követelményeire. 

Pályázatukat előre is köszönjük.

Dunaújváros, 2021. ………………….

Mellékletek:

Megbízási szerződés tervezet



Megbízási szerződés
TERVEZET

mely létrejött
egyrészről a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviseli: Pintér Tamás Polgármester
adószáma: 15727000-2-07
bankszámla száma: 11736037-15361363-10060005

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről a …………………………………………………….……….
………………………………………………….………….
képviseli: ………………………………………………….
adószáma: …………………………….………………….
bankszámlaszáma: ………….…………………………..

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
együtt: Szerződő felek 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó  Integrált Területi  Programjában meghatározott céljának megfelelően a
Fejér  Megyei  Kormányhivatallal  konzorciumban  (továbbiakban:  Konzorcium)  a  
TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-MUNKA-TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések Dunaújvárosban
és járási területén” c. projektet kívánja megvalósítani 2016. szeptember 1-től 2021. március 31-ig.

1.  A megbízás tárgya:

„A  koronavírus   munkaerő-piacra  gyakorolt  hatása  2020.  évben  a  Dunaújvárosi  Járás  területén”  c.
tanulmány elkészítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 „DUNA-
MUNKA-TOP  Helyi  foglalkoztatási  együttműködések  Dunaújvárosban  és  járási  területén” című  projekt
megvalósítása érdekében.

2.  A Megbízott által elvégzendő feladatok tartalma:

Felek  rögzítik,  hogy  a  megbízás  tárgyában  szereplő  tevékenység  elvégzése  során  figyelemmel  kell  lenni  a
vonatkozó  jogszabályokra,  továbbá  a  preambulumban  megnevezett  projektre  vonatkozó  irányadó
szabályozásokra.  

Jelen szerződés alapján Megbízott feladata:

Dunaújváros MJV Önkormányzata Integrált Területi Programjában meghatározott céljának megfelelően támogatási
kérelmet nyújtott be DUNA-MUNKA-TOP címmel a TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei
jogú város területén és várostérségében” című felhívásra. A támogatásban részesült projektet Dunaújváros MJV
Önkormányzata a Fejér Megyei Kormányhivatallal konzorciumban bonyolítja le. 

A  fent  megnevezett  projekt  célja  a  Dunaújvárosban  és  környékén  tevékenykedő  releváns  munkaerő-piaci
szereplőkkel  -  nagy-,  közép-  és  kisvállalatokkal,  iskolákkal,  civil  szervezetekkel  –  történő  együttműködés
kialakítása.

A 2020. március hónapban kihirdetett vészhelyzet és az azóta fennálló korlátozások a Dunaújvárosi Járás
munkaerő-piaci  helyzetét  is  igen  komolyan  érintette,  mind  a  munkáltatók,  mind  a  munkavállalók
szempontjából, ezek vizsgálatához indokolttá vált egy tanulmány elkészítése:

- A koronavírus járvány hatása a dunaújvárosi járás munkaerőpiacára vonatkozóan.
- A járvány időszaka alatt regisztrált álláskeresők megoszlása (nem, életkor, végzettség, stb.)
- A pandémia hatása a foglalkoztatókra, foglalkoztatási területenként.
- Az egyes szövegrészekhez kapcsolódhatnak a témához tartozó színes illusztrációk (képek, grafiko-

nok, táblázatok, stb.)
- A tanulmány min. 20 oldal, A4-es álló méretben, spirálozva, a grafikonok 4/4 színnyomással, normál

papír felhasználásával, 2 példányban elkészítve.

A tanulmányt 2 példányban, lefűzve, papíralapú formában szükséges elkészíteni.

3. A teljesítés határideje:

Megbízott  a megrendelést elfogadja.  Megbízott  kijelenti,  hogy a szükséges technikai  és humánerőforrással,  ill.



szükséges  jogszabályi  feltételekkel  rendelkezik,  illetve  az  ajánlata  szerint  –  jogszabályoknak  megfelelő  -
alvállalkozókkal (közreműködőkkel) azokat biztosítja. Felek rögzítik, hogy a közreműködő tevékenységéért vagy
mulasztásáért a Megbízott, mint saját magatartásáért felel.  Amennyiben a közreműködő bevonása jogszerűtlen
volt, a fentieken túl felel mindazon hátrányos (jog)következményekért is, melyek e nélkül nem következtek volna
be.

A teljesítés időpontja: 2021. február 28.

4. A megbízási díj összege:

4.1.  Szerződő  felek  a  jelen  szerződés  1.és  2.  pontjában  elvállalt  teljes  munka  ellenértékét  nettó
……………………..,- Ft + 27% ÁFA, összesen bruttó ……………….. Ft, azaz ………………………………………..
forint összegben határozzák meg.

4.2. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a megbízási szerződés a felek között bármely okból a 2. pontban
meghatározott  feladat  teljes  körű  elvégzése  előtt  megszűnik,  a  Megbízott  a  ténylegesen  elvégzett  és
teljesítésigazolt feladatrész ellenértékére tarthat igényt.

4.3. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó a Megbízottnak megbízási díjból előleget nem biztosít.

4.4. Megbízott igazolt teljesítési igazolás alapján jogosult számlája benyújtására. Megbízó a számlát a teljesítési
igazolás  átvételtől  számított  30  napon  belül  Megbízott  részére  átutalással  egyenlíti  ki  a
………………………………………………  bankszámlaszámra  történő  átutalással.  Az  átutalási  határidő  feltétele,
hogy Megbízott  a számláját a teljesítés – igazolás aláírásától  számítottan legkésőbb a 20.  napon benyújtja.  A
teljesítés igazolására Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető jogosult.

4.5.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  4.1.  pontban  meghatározott  megbízási  díj  tartalmazza  a  2.  pontban
megnevezett feladatok kapcsán felmerülő költségeket és a Megbízott munkája díját, ezért annak összege nem
módosulhat, Megbízott a jelen jogviszonyból folyóan egyéb többletköltség és munkadíj igényt nem érvényesíthet a
Megbízóval szemben.

5. A Megbízó kötelezettségei:

5.1. Megbízó köteles a vállalt feladat teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat a Megbízott
rendelkezésére bocsátani. 

5.2 Megbízó köteles a preambulumban megnevezett felhívással kapcsolatosan tudomására jutott változásokról,
az abban rögzített feltételekről Megbízott részére tájékoztatást adni.

5.3. A Megbízó köteles a szerződés szerint elkészült munkarészt/dokumentációt átvenni, a szerződés 4. pontja
szerinti megbízási díjat megfizetni. 

6. A Megbízott kötelezettségei:

6.1. A Megbízott  köteles a Megbízó utasításai szerint eljárni,  a Megbízót az egyes feladatrészek elkészültekor
folyamatosan tájékoztatni, az egyes részanyagokat a Megbízó jóváhagyása végett elkészültekor bemutatni.

6.2. Megbízott alvállalkozó igénybevételére jogosult.

6.3.  A  Megbízott  köteles  a  Megbízót  minden  olyan  körülményről  haladéktalanul  értesíteni,  amely  az  egyes
feladatok szerződés szerinti határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából
eredő kárért felelős.

6.4. A Megbízott az általa és az általa igénybe vett alvállalkozó által elkészített munkáért a Ptk. és a vonatkozó
szakmai előírások szabályai szerint szavatosságot vállal.

7. A Megbízó jogai:

Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  megállapodás  értelmében  a  megbízási  díj  az  összes  felmerülő  költség
figyelembevételével került meghatározásra.

8. A szerződés módosítása és megszűnése:

8.1.  Szerződő  felek  kötelezik  magukat,  hogy  amennyiben  a  munkavégzés  során  a  jelen  szerződésben  nem
szabályozott  adatszolgáltatási  igény  vagy  egyéb,  a  szerződéskötéskor  előre  nem  látható  körülmény  az
adatszolgáltatás körének vagy a teljesítési  határidőnek a módosítását  teszi  szükségessé,  a szerződést  közös
megegyezéssel, írásban módosíthatják. Szerződő felek azonban a szerződésben foglaltak határidőben és a jelen
szerződés szerinti  teljesítése érdekében rendszeresen  egyeztetnek,  az  esetlegesen felmerülő  és  a  szerződés



szerinti teljesítést veszélyeztető körülményekről haladéktalanul - legkésőbb azonban az arról való tudomásszerzést
követő 3 napon belül - egymást írásban, a tudomásszerzést igazolható módon értesítik. Az értesítés elmaradásából
vagy késedelmes teljesítéséből adódó kár a mulasztót terheli.

8.2. A szerződés megszűnése:

8.2.1. A szerződés megszűnik, ha a Megbízott a jelen szerződésben vállalt feladatait szerződés szerint elkészítette,
azt a Megbízó felé igazoltan teljesítette, a Megbízó az egyes tevékenységek teljesítését igazolta és a megbízási
díjat megfizette.

8.2.2. A szerződés megszűnik, ha a Megbízó a szerződéstől elállt. Elállás esetén Megbízó köteles a Megbízott
esetleges és okirattal igazolt kárát megfizetni. Ha az elállásra a Megbízott szerződésszegő magatartása vagy előre
látható hibás teljesítése miatt kerül sor, a Megbízott köteles Megbízónak minden a szerződésszegésből vagy hibás
teljesítésből eredő kárát megtéríteni. 

8.2.3. A szerződés megszűnik, ha a szerződés ellehetetlenül. Ha a szerződés lehetetlenülése bármelyik félnek
felróható,  a  szerződésszegés  általános,  a  Ptk.-ban  meghatározott  rendelkezései  közül  a  lehetetlenülésre
vonatkozó szabályok az irányadóak.

9. A Szerződő felek közötti kapcsolattartás:

9.1.  Megbízó  részéről:  Szabó  Imre  főépítészi,  építésügyi  és  környezetvédelmi  osztályvezető  cím:  2400
Dunaújváros,  Városháza  tér  1.  101.  iroda,  e-mail:  foep@dunaujvaros.hu,  
telefon: +36 25 544-335

9.2. A Megbízott részéről: ………………………………………..

9.3. A Megbízott fenti vezető munkatársain kívül az egyes feladatok elvégzésében a Megbízott és alvállalkozóinak 
más munkatársai is részt vehetnek.

10. A jogviták rendezése:

10.1.  A jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a Polgári  Törvénykönyvnek a szerződésekre és a
megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

10.2. Az esetleges jogviták rendezését Felek egymás között, elsődlegesen közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg.
Ennek sikertelensége esetén a vita eldöntésére a Megbízó székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.

Jelen megbízási szerződés ….….. számozott oldalból áll, egymással megegyező 5 példányban készült, melyből
Megbízó három, Megbízott két példányra jogosult.
Szerződő  felek  a  jelen  szerződést  egészében  és  részleteiben  áttanulmányozták,  azt
értelmezték és megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Dunaújváros, 2021. …………...   ………..…….……, 2021. …….….   

………………………………….
………………………………….……..

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megbízó képviseletében:
Pintér Tamás polgármester

Megbízott képviseletében:

Pénzügyi ellenjegyzés:
Dunaújváros, 2021. ……………………….

…………………………..
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