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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Név : Gárdony Város Önkormányzata
Székhelye : Szabadság út 20-22.
Adóigazgatási száma : .............................................
Bankszámlaszáma : .............................................
Képviseli : Tóth István polgármester

(továbbiakban: Megbízó),
valamint;
Név: „AQUA” Építőmérnöki tervezési, szakértési,

tanácsadási vállalkozás
Kaszab Gábor egyéni vállalkozó, kisadózó

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zára u. 6.
Nyilvántartási szám : 34562725
Adószám : 66383086-1-27
Bankszámlaszáma: K&H 10402908-74524957-56531007

(továbbiakban: Megbízott)
között, az alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel :
1. A Megbízó az alábbi feladat elvégzését rendeli meg a Megbízottól, aki a megbízást elvállalja

-„ Gárdony Napsugár strand föveny kialakítása, engedélyezési terv készítése"
2. A megbízás részletes feltételei a Megbízott részéről
 kiegészítő geodéziai felmérés, parti és mederfelméréssel, EOV rendszerben, Balti alapsíkon, hiteles

digitális földhivatali állapot megvételével
 helyszínrajz, hossz,- és keresztszelvények szerkesztése
 e-közmű egyeztetés, határozat beszerzése
 VIZIG-gel való egyeztetés
 kiviteli szintű vízjogi engedélyezési terv elkészítése a jogszabályok és műszaki irányelvek alapján, a

jelenlegi partvédőmű megbontása, fövenyszerű homokolt partszakasz kialakítása, partstabilizálással,
megkerülő járófelület tervezése, hullámtörő szerkezetek megtervezése

 objektumazonosító kód adatlap kitöltése, kód és vagyonkezelői nyilatkozat beszerzése a VIZIG-től
 hatósági tervbenyújtás e-papír felületen, képviselet megbízólevél biztosítása esetén
 tervezői költségbecslés készítése
 hiteles tulajdoni lap megvásárlása
 a megvalósítás szakaszában tervezői művezetés külön díjazás alapján
3. Nem része a vállalásnak
 művelési ág változáshoz szükséges földhivatali munkarészek elkészítése
 ökológiai és környezetvédelmi elővizsgálat
 hatósági eljárási díjak, illetékek megfizetése
4. A vállalás feltételei a Megbízó részéről :
 meghatalmazást ad a hatósági ügyintézéshez
 területbejárás biztosítása
5. A Megbízó képviseletében Tóth István polgármester jár el, és jogosult a teljesítést igazolni,

A Megbízottat Kaszab Gábor vezető tervező, vízgazdálkodási szakértő képviseli.
6. A Megbízottat megillető díj a 2. pont alapján:

712.000,- Ft + 0 % ÁFA, azaz hétszáztizenkettő ezer forint plusz 0 % ÁFA
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(a Megbízott nem alanya az ÁFA-nak)
A megbízási díjat a kiállított és leigazolt teljesítési igazolást követően benyújtott számla alapján 15
napon belül átutalja Megbízott számlájára.
Megbízott az igazolt hatósági tervbeadáskor jogosult számlát benyújtani..

7. A Megbízott teljesítési határideje folyamatos, végső határidő a hatósági tervbeadáshoz 2020. május
15. Elkészített dokumentációk átadásának módja : 2 pld. papír alapon, személyesen. Minden további
példány térítésköteles.

8. Megbízott köteles a Megbízót arról tájékoztatni, ha a tervezés során akadályozó tényező merülne
fel. Ezen kötelezettség a felek között fordított esetben is fennáll. Ha Megbízó nem tájékoztatja a
Megbízottat a tervezéssel összefüggő tényezőkről és ebből kifolyólag meghiúsul az engedély kiadá-
sa, vagy elhúzódik az engedélyezés, abban az esetben is a Megbízottat a teljes vállalási díj megille-
ti.

9. A szerződő felek a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni, egymást a teljesítés szem-
pontjából lényeges és alapvető körülményekről tájékoztatni.

10. Jelen szerződés 2 (kettő) számozott oldalt tartalmaz és 3 db (három) eredeti példányban készült.
11. A Felek ezen szerződésből származó esetleges vitákat egyeztetés útján kívánják rendezni és ennek

eredménytelensége esetén fordulnak csak bírósághoz és egyben alávetik magukat a Fejér Megyei
Járásbíróság illetve a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességének.

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Gárdony, 2020. ........... hó ..... nap Székesfehérvár, 2020. ........... hó ..... nap

………………………………. ………………………………
Kaszab Gábor

Megbízó Megbízott

.............................................
ellenjegyezte


