
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat TOP- 6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió
erősítése Dunaújvárosban” c. projekt vonatkozásában a projektben tervezett

célterületi szakmai vezetői feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére

Előadó: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Előkészítő: Bozóné Kovács Bettina pályázati koordinációs ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.01.20.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.01.20.

Az előterjesztés rövid tartalma: A projektben tervezett  feladatok szakmai koordinálása,
projektcélokkal  történő  összehangolása  érdekében  területi  szakmai  vezető  bevonása
szükséges.  Ennek  érdekében  az  előterjesztés  tárgya  a  célterületi  szakmai  vezető
kiválasztása a beérkezett ajánlatok elbírálása és a szerződés megkötésének véleményezése
alapján.

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

Iktatószám: 1220-7/2021

Ügyintéző neve: Bozóné Kovács Bettina Ügyintéző telefonszáma:25/544-304
Ügyintéző aláírása: s.k  Bozóné Kovács Bettina Osztályvezető aláírása: s.k Szabó Imre

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: s.k.Dzsupin Adrea 
Leadás dátuma:2021.01.14. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: s.k. Hajgató Zita
Leadás dátuma:.2021.01.14 Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: s.k. dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2021.01.14 Ellenőrzés dátuma: 2021.01.14
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon: (25) 412-211/182, 317, 335
E-mail:   foep@dunaujvaros.hu                                                                                                

Iktatószám:1220-7/2021

Ügyintéző:Bozóné Kovács Bettina

TÁRGY:   Javaslat  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú  „Helyi  identitás  és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  c.  projekt  vonatkozásában  a  projektben  tervezett
célterületi szakmai vezetői feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésére

Tisztelt Pintér Tamás Polgármester Úr!
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  24/2020  (I.23.)  határozatával  elfogadott
Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) megfogalmazottak alapján Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzatának szándéka a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (továbbiakban:  TOP) prioritásaként  a TOP-6.9.2-16 A helyi  identitás és kohézió
erősítése címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel.  

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  fent  nevezett  pályázati  felhívásra
benyújtott támogatási kérelme kedvező támogatásban részesült. A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-
00001  „Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban” c. projekt tervezett
feladatok szakmai koordinálása, projektcélokkal történő összehangolása érdekében a területi
szakmai  vezető  bevonását  tervezi.  A  szakmai  vezető  feladatai  többek  között  a  projekt
szakmai  irányításának,  koordinációjának,  operatív  működtetésének  ellátása,  a  szükséges
szakmai  döntések  előkészítése,  szakmai  háttéranyagok,  tevékenységek  véleményezése,
minőségbiztosítása, a projekt szakmai koherenciájának biztosítása.

A feladat ellátását a projekt személyi jellegű költségként tervezi.

A  szakmai  vezetői  feladatok  ellátására a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  a  feladatok
ellátásával járó költségek piaci árának alátámasztása érdekében árajánlatokat kért be. Az
árajánlatkérés  eredményeként  a  közösségi  akciók  programelem  vonatkozásában  a
legkedvezőbb  árajánlatot  Orosz  Csaba  ajánlattevő  nyújtotta,  bruttó  188.000,-  Ft/hó
ajánlati áron.

A szerződés időtartama a szerződéskötéstől a projekt teljes megvalósítási időszakáig terjed,
a projekt tervezett zárási dátuma 2022.08.29, ily módon a szerződés vonatkozásában 20
hónap időtartamban összesen  3.760.000 Ft  +  524.520 Ft  személyi  jellegű járulékos
költség merül fel.
A felmerülő  költségek a  pályázati  támogatás  költségvetésében  tervezettek,  így  azokra  a
támogatás fedezetet biztosít. 

A  szakmai  vezetői  feladatok  ellátásának megvalósítására  a  projekt  költségvetésében
4.285.000- Ft forrás áll rendelkezésre.

A  projektfeladat  költsége  nem  éri  el  a  közbeszerzési  értékhatárt,  ezen  oknál  fogva
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  15/2015.  (V.22.)  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  rendelete  40.§-a  alapján  és  Dunaújváros  MJV  a
közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló  önkormányzati
szabályzat  szerinti  pályázati  eljárásban lehet  kiválasztani  a tevékenységet  elvégző céget,
mely  érdekében  megtörtént  az  ajánlatok  bekérése.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Kft között létrejött közfeladat ellátási szerződés alapján -
jelen projekt lebonyolításához kapcsolódó feladatának ellátása keretében - a Vasmű u. 41.

mailto:foep@pmh.dunanet.hu


Kft.  indikatív  ajánlattételi  felhívást  jelentetett  meg  a  projekt  tervezési  feladatainak
ellátásával járó költségek piaci árának alátámasztására. 
 
Az  ajánlattételi  felhívásban  rögzített  határidőre  3  érvényes  ajánlat  érkezett az  alábbi
ajánlati tartalommal.

1. Szereplő adatai

Szereplő neve: Orosz Csaba

Székhely/Telephely 2400, Dunaújváros Európa Tanács u. 15.

Adószám: 8386042841

E-mail: oroszcsg@gmail.com

Megnevezés bruttó összeg
Ajánlati ár 188.000 Ft

2. Szereplő adatai

Szereplő neve: Nagy Zsolt

Székhely/Telephely 2400, Dunaújváros Vasmű út 39. 4/7.

Adószám: 8393694132

E-mail: nagy.zsolt12@gmail.com

Megnevezés bruttó összeg
Ajánlati ár 200.000 Ft

3.Szereplő adatai

Szereplő neve: Tancsa István

Székhely/Telephely 2400, Dunaújváros Akácos út 22.

Adószám: 8374272538

E-mail: tancsa@postafiok.info

Megnevezés bruttó összeg
Ajánlati ár 197.000 Ft

A  beérkezett  ajánlatokat  terjedelmi  okokból  nem  csatoljuk  az  előterjesztéshez,  azok
megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal „A” épület 5. emelet 501. sz. Főépítészi, Építésügyi
és Környezetvédelmi Osztály irodájában.

A beérkezett  ajánlatok elbírálásáról  szóló összesítőt  az előterjesztés 1.  sz.  melléklete
tartalmazza. 
Az  összesítésnek  megfelelően  az  ajánlattevők  közül  a  legkedvezőbb  ajánlatot  Orosz
Csaba adta bruttó 188.000 Ft ajánlati árral. 



A felmerülő  költségek a  pályázati  támogatás  költségvetésében  tervezettek,  így  azokra  a
támogatás fedezetet biztosított. Előirányzat szinten a költség a 2021. évi költségvetés 5.
Melléklet/….TOP Programok/1. személyi kiadások 6.9.2.-16-DU1-2018-00001”Helyi
identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” személyi soron betervezésre került. 

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

Kérem,  hogy  a  mellékelt  polgármesteri  határozatot,  valamint  a  szerződéstervezetet
véleményezni szíveskedjenek.

Dunaújváros, 2021. január 13.

Tisztelettel:

Szabó Imre
           osztályvezető

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Jegyzőkönyv ajánlatok értékeléséről
2. sz. melléklet: Megbízási szerződés tervezete – szakmai vezető



Iktatószám: 1220 - 7  /2021

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…  ../2021. (I.…..) határozata   
beérkezett ajánlatok elbírálásáról a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001

azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c.
projekt keretében célterületi szakmai vezetői feladatok ellátásának beszerzése

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 Önkormányzata a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001
azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” c. projekt
megvalósítása érdekében a beérkezett ajánlati dokumentációk alapján  a projektben
tervezett célterületi szakmai vezetői feladatok ellátására a nyertes ajánlattevővel
Orosz Csabával megbízási szerződést kössön, mely összesen bruttó 188 000,- Ft/hó
megbízási díjat rögzít a szerződés megkötésének időpontjától a projekt befejezéséig
tartó időszakra. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Polgármestere hozzájárul  ahhoz,
hogy Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  2021. évi  költségvetés 5.
Melléklet/….TOP  Programok/6.9.2.-16-DU1-2018-00001”  Helyi  identitás  és
kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  személyi  és  járulék   előirányzata  soron
fedezetet biztosítson.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Polgármestere  felhatalmazza  a
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban
megnevezett ajánlattevővel kötendő megbízási szerződést terjessze be aláírásra és
intézkedjen  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről,  valamint  a  határozat
közléséről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester

- a kötelezettségvállalás teljesítésében történő közreműködésért: 
a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Határid  ő  :    - a szerződés megkötésére: 2021.02.05.
- a határozat közlésére: 2021. 01.29.

   Pintér Tamás
   polgármester

   

Dunaújváros, 2021.01…….   



ELŐTERJESZTÉS 1. sz. melléklet
azonosító: ASP ……



ELŐTERJESZTÉS 2. sz. melléklet 
Azonosító :ASP…..

HATÁROZAT: …./2021 (I…..) 

Megbízási szerződés - TERVEZET

amely létrejött Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Adószám: 15727000-2-07
Banksz.sz.: 11736037-15361363-00000000
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002
Képviseli: Pintér Tamás polgármester

mint Megbízó, (továbbiakban: Megbízó) valamint 
Orosz Csaba
Lakcím: 2400 Dunaújváros, Európa Tanács u. 15.
születési hely:Dunaújváros, 1972.09.11
adószám: 8386042842
TAJ szám: 030 976 643
Bankszámlavezető pénzintézet:OTP Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 11773535-00612728 

 mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)
együttesen:  Szerződő  Felek (továbbiakban:  Szerződő  felek)  között  az  alábbi
feltételekkel:

1) A megbízási tárgya

Szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata,  mint  Megbízó  a  TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001  azonosítószámú
„Helyi  identitás  és  kohézió  erősítése  Dunaújvárosban”  című  projekt
vonatkozásában célterületi szakmai vezetői ellátásával bízza meg megbízottat az
alábbiak szerint:

Ellátandó feladatok

- Ellátja  a  projekt  szakmai  irányítását,  koordinációját,  biztosítja  az  operatív
működtetését;

- Gondoskodik  a  projekt  Támogatási  Szerződésnek  megfelelő  végrehajtásáról,
biztosítja  az  elvégzett  munka,  az  elkészült  produktumok  magas  szakmai
színvonalát,  a  szakmai  koherenciákat,  valamint  a  Megvalósíthatósági
Tanulmányban és projektdokumentációban szereplő szakmai irány betartását;

- Szükséges szakmai döntések meghozatala, egyéni és munkacsoport termékek,
szakmai háttéranyagok minőségbiztosítása, véleményezése;

- A  Projekt  szakmai  koherenciájának  biztosítása,  a  szükséges  szakmai
kompetenciák, erőforrások meghatározása;

- Nyomon  követi  és  elhárítja  a  projekt  szakmai  megvalósítását  veszélyeztető
kockázatokat;

- Ellenőrzi  és  jóváhagyja  a  projekt  megvalósítása  során  készült  szakmai
produktumokat és teljesítéseket, dönt azok elfogadásáról;



- Folyamatosan  együttműködik  a  projekt  megvalósításában  közreműködő
munkatársakkal,  különösen  a  projektmenedzsmenttel,  a  szakmai
megvalósítókkal.

- Szakmai  támogatást  nyújt  a  projekt  előrehaladásának  és  eredményeinek
kommunikációjával kapcsolatos tevékenységekhez;

- Ellenőrzi a szerződésekben foglaltak szakmai feltételeit;

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízott az 1. pontban meghatározott
projektre  vonatkozó  feladatait  Megbízóval  egyeztetett  módon,  az  1.  pontban
megnevezett projektre vonatkozó pályázati, szakmai feltételeknek megfelelően látja
el. 

A  feladatok  a  teljesítés  érdekében  utólag  a  Felek  közös  megegyezésével
kiegészülhetnek, vagy módosulhatnak.

Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elvállalja. 

2) A Megbízás időtartama

Szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  megbízott  az  1.  pontban
meghatározott  feladatokat  határozott  időtartamra,  jelen  szerződés  hatályba
lépésének napjától a projekt záró befejezésének időtartamára kötik. 

3) Díjazás

Szerződő felek megállapodnak abban,  hogy megbízottat,  a  szerződés tárgyát
képező  tevékenységek  ellátásáért  megbízási  díj  illeti  meg.  A  megbízási  díj
magában  foglalja  a  megbízott  feladatellátása  során  felmerült  működési
költségeit.  Megbízott  a  jelen  jogviszonyból  folyóan  egyéb  többletköltség  és
munkadíj igényt nem érvényesíthet a Megbízóval szemben.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a jelen szerződésben
rögzített  feladat  ellátása  tekintetében  188  000,-  Ft/hó,  azaz  havonta
egyszáznyolcvannyolcezer  forint  megbízási  díj  illeti  meg  20  hónap
vonatkozásában,  mely  összesen  3.760.000,-Ft,  azaz  hárommillió-
hétszázhatvanezer forint.

Megbízott  a megbízási  díjra havi  teljesítésigazolás benyújtását követően,  havi
gyakorisággal jogosult.
Megbízott  a  Megbízási  Díjra  vonatkozó  teljesítésigazolását  minden  hó  utolsó
napján  jogosult  kiállítani.  A  Megbízási  díj  havi  összegét  Megbízó  Megbízott
részére  a  teljesítésigazolás  kiállítását  és  befogadását  követő  10  (tíz)  naptári
napon belül átutalással fizeti meg a Megbízott részére.
A teljesítés igazolására Szabó Imre osztályvezető jogosult.



4) A megbízás teljesítése

Jelen  megállapodást  a  Megbízott  a  Megbízó  utasításai  szerint  és  érdekének
megfelelően köteles teljesíteni.

5) Megbízó jogai és kötelezettségei

a) A  Megbízó  köteles  a  feladatok  teljesítéséhez  szükséges  adatokat,
információkat  és  szükséges dokumentumokat  a  Megbízott  rendelkezésére
bocsátani és a Megbízottal a teljesítés érdekében együttműködni.

b) A  teljesítéssel  kapcsolatos  döntéseket  a  Megbízó  köteles  kellő  időben
meghozni és írásban közölni a Megbízottal.

c) A  Megbízót  utasítási  jog  illeti  meg  a  Megbízott  felé  a  sikeres  teljesítés
érdekében.  Célszerűtlen  vagy  szakszerűtlen  utasítás  esetén  a  Megbízott
köteles erre írásban felhívni a Megbízó figyelmét. Amennyiben a Megbízó
ennek  ellenére  ragaszkodik  az  utasításához  úgy  ennek  valamennyi
következményét viselni köteles.

d) Megbízó vállalja annak lehetővé tételét, hogy a Megbízott akadálytalanul 
hozzájusson minden olyan adathoz és információhoz, továbbá kapcsolatba 
léphessen a Megrendelő minden alkalmazottjával és szakértőjével, amelyek 
a feladatok ellátásához szükségesek. Ennek keretében a Megbízó 
kifejezetten vállalja, hogy a Megbízott bármilyen formájú megkeresésére, a 
megkereséstől számított 3 munkanapon belül reagál.

6) Megbízott jogai és kötelezettségei

a) Megbízott köteles a Megbízó érdekében gondosan, legjobb tudása alapján
eljárni a teljesítés során.

b) Megbízott  köteles  Megbízóval  együttműködni,  a  Megbízó  utasításait
teljesíteni, szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítás esetén erre a Megbízót
írásban figyelmeztetni.  Ha a Megbízó  utasítását  a figyelmeztetés ellenére
fenntartja a Megbízott a megállapodástól elállhat, vagy a Megbízó utasítása
szerint a Megbízó kockázatára köteles a munkát elvégezni, az esetlegesen
felmerülő károkért Megbízottat anyagi felelősség nem terheli.

c) Megbízottat  titoktartási  kötelezettség terheli  a  teljesítés  során tudomására
jutott adatok, információk tekintetében.

7) A felek együttműködése

Jelen megállapodás teljesítése során a felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél
köteles  a  másik  felet  haladéktalanul  értesíteni,  ha  szerződéses  vagy  jogszabályi
kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A
Megbízott értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a saját szerződésben foglalt



teljesítés  minőségét,  határidejét  érintő  kérdésekre,  míg  a  Megbízó  értesítési
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.

8) Kapcsolattartás

Megbízó meghatalmazott, teljesítés igazolásra jogosult képviselője: 
Név: Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Telefon/fax: 06-25/544-335
E-mail: foep@dunaujvaros.hu

Megbízott képviseletében a képviseletre jogosult személy jár el: 
Név: Orosz Csaba 
Cím: 2400 Dunaújváros, Európa Tanács u. 15.
Telefon/fax: +36 20 262 41 68
E-mail: oroszcsg@gmail.com

A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására
és  minden  olyan  megállapodásra,  amely  a  megállapodás  teljesítésével
összefügg, de nem jelenti annak módosítását.

9) A szerződés megszűnése

a) A határozott idő lejártán túlmenően a Szerződő Felek a szerződést azonnali
hatállyal,  egyoldalú  jognyilatkozattal  is  megszüntethetik  (rendkívüli
felmondás), ha

a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt 
kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik fél határidő 
tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el 
(Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél 
kártérítési, illetve egyéb a jelen Szerződés szerinti igénnyel 
léphet fel.);

b) Bármelyik  fél  által  bármely  okból  történő  felmondás  esetén  a  szerződés
hatályának  megszűnéséig  nyújtott  szolgáltatásokkal  Szerződő  Felek
elszámolnak.  A  Szerződés  bármely  okból  történő  megszűnése  esetén
Megbízott  csak  az  általa  szerződésszerűen  teljesített  és  a  Megbízó  által
elfogadott  szolgáltatások  után,  a  Szerződés  rendelkezései  alapján  járó
kifizetésre tarthat igényt.

c) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen
okból  történő  megszűnése  esetén  a  Megrendelő  által  rendelkezésre
bocsátott  iratokat,  feljegyzéseket,  bármely  adathordozó  berendezést  vagy
eszközt  a  szerződés  megszűnésének  napján  a  Megbízó  részére
visszaszolgáltatja.



10)Egyéb előírások

a) Jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

b) Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló
2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  a  jelen  megállapodás
keretében  végzett  munkák  megvalósításában  résztvevő  személyek
személyes  adatainak  a  kezeléséhez  (adatfelvétel,  tárolás,  nyilvánosságra
hozatal) kifejezetten hozzájárulnak.

c) Felek  jogvita  esetén  a  Megbízó  székhelye  szerinti  illetékességgel  és
hatáskörrel rendelkező járásbíróság, illetve törvényszék illetékességét kötik
ki.

d) A Felek között a megállapodással kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés,
jognyilatkozat kizárólag írásban hatályos. Írásbelinek minősül a másik félhez
levél, vagy e-mail útján tett nyilatkozat.

e) A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló
2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék
–  az  Állami  Számvevőszékről  szóló  2011.  évi  LXVI.  törvény  5.  §  (3)–(4)
bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az
államháztartás  alrendszereiből  finanszírozott  beszerzéseket  és  az
államháztartás  alrendszereihez  tartozó  vagyont  érintő  szerződéseket  a
Megbízónál,  a  Megbízó  nevében  vagy  képviseletében  eljáró  természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik,
illetve  amelyek  a  szerződés  teljesítéséért  felelősek,  továbbá  a  szerződés
teljesítésében közreműködőknél.

f) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg más
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

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

…………………………………….. ……………………………
Dunaújváros Megyei Jogú 
Város  Önkormányzata

Pintér Tamás
polgármester

Megbízó

……………………………………..

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Salamonné Pintér Mónika
pénzügyi ellenjegyző

Orosz Csaba
Megbízott
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