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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név : Gárdony Város Önkormányzat

Székhelye : 2483 Szabadság út 20-22.

Adószáma : 15727392-2-07

Bankszámlaszáma : 11736082-15362852

Képviseli : Tóth István polgármester

(továbbiakban: Megbízó),
másrészről ;

Név: ……………………………………

Székhelye: …………………………….……..

Cégbejegyzési szám vagy adószáma : ……………………………….…..

Bankszámlaszáma: …………………………………..

Cégjegyzésre jogosult képviselő : …………………………………..

(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 Határárki kikötő kiviteli szintű hajózási engedélyezési terveinek elkészítése” –
2. A megbízás részletes feltételei a Megbízott részéről :
 területfelmérés EOV rendszerben, Balti alapsíkon parton és mederben

 hivatalos földhivatali digitális jogi állapot megvétele

 előzetes környezeti hatásvizsgálat elkészítése a hatályos jogszabályok alapján, hatósági tervbeadás

 kiviteli szintű hajózási létesítés engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, hatósági tervbeadással,

képviselettel, 195 m úszópontonos műszaki megoldásra, kishajó (2,8*8 m) és csónak (2*6 m) férőhelyek

biztosításával, farcölöpös és úszópontonos rögzítéssel, lejáróhidas megközelítéssel, kb. 65-70 db férő-

hellyel

 hajózási fényjelzések kiviteli szintű létesítési engedélyezési tervének elkészítése, hatósági tervbeadással

 okos elektromos töltőoszlopok helyének betervezése a pontonokra

 közműigény meghatározása (parkolók, vizesblokk)

 vízügyi Igazgatósággal megkötendő mederbérleti szerződéshez műszaki adatszolgáltatás

 költségvetés kiírás, tervezői árazással

 nem része a vállalásnak az érintett területek tulajdonosaival való egyeztetés, környezetvédelmi hatás-

vizsgálat elkészítése

3. A vállalás feltételei a Megbízó részérő :
 hatósági beadáshoz megbízólevél biztosítása

 hatósági eljárási díjak befizetése

 parti infrastruktúra (elektromos, víz, szennyvíz) megtervezése, igény esetén ki lehet terjeszteni a terve-

zési feladatot erre is)

 kikötői épület megtervezése (igény esetén ki lehet terjeszteni a tervezési feladatot erre is)

 térvilágítás és a hajózási jelek energiaigényének meghatározása
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 indokolt esetben idegen tulajdonban lévő területek esetében megállapodások megkötése, vagy tulajdon-

szerzés lebonyolítása beleértve az ehhez szükséges földhivatali munkarészeket is,

 két alkalommal konzultációs lehetőség biztosítása, illetve közös helyszíni bejárás

4. A Megbízó képviseletében Tóth István polgármester jár el, és jogosult a teljesítést igazolni,

A Megbízottat ……………………………….. képviseli.

5. A Megbízottat megillető díj a 2. pont alapján:

részfeladat-ütemek nettó vállalási díj határidő számlázás ideje

előzetes környezeti vizsgálat …………………,- Ft 2021. december 15.

(2021. október 30-ig aláírt

szerződés és a jogerős

vízjogi üzemeltetési enge-

dély megléte a kikötőre

vonatkozóan)

hatósághoz való tervbe-

adáskor a díj 80%-a mér-

tékéig, záróhatározat ki-

adások a maradék 20%

hajózási engedélyezésre való

tervbeadás

…………………,- Ft előzetes vizsgálat lezáró

határozat jogerőre emel-

kedését követő 20 nap

hatósághoz való tervbe-

adáskor a díj 80%-a mér-

tékéig, záróhatározat ki-

adások a maradék 20%

összesen : ………………..,- Ft

A megbízási díj ütemeire vonatkozó részösszegek mértékéig - hatósági ügy esetében - az igazolt hatósági

beadás alapján, egyéb esetben hatósági igazolás nélkül számla benyújtására jogosult Megbízott, amelyet 15

napon belül kiegyenlít Megbízó.

Megbízott előteljesítésre jogosult.

6. Felek külön rögzíteni kívánják, hogy Megbízott nem esik késedelembe és ezáltal nem terhelik a késedelmes

teljesítéshez fűződő kapcsolódó jogkövetkezmények, amennyiben a kikötőre vonatkozóan a jelenleg folyó víz-

jogi üzemeltetési engedélyezés 2021. október 30-ig nem zárul le és nem lehet megindítani sem a környezet-

védelmi, sem a hajózási engedélyezési eljárást.

7. Felek rögzítik, hogy vis-maior állapotnak tekintik, ha az országban vírushelyzetet hirdetnek ki, amely első-

sorban az engedélyezési eljárás idejében jelent problémát, de hatással lehet a terepi munkák elvégzésében

kijárási tilalom elrendelése esetén. Ebben az esetben a kölcsönös tolerancia elvét követik a Felek, az ebből

adódó határidő csúszások nem tekinthetők szerződésszegésnek.

8. Szállítandó példányszám: 3 pld papír alapon + 1 pld elektronikus formában. Ezen felül kért papír alapú

példányok térítéskötelesek.

9. A szerződő felek a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni, egymást a teljesítés szempontjából

lényeges és alapvető körülményekről tájékoztatni.

10. Az elkészítendő tervdokumentáció a Megbízott szellemi tulajdonát képezi és határozatlan ideig szerzői

jog védelme alatt áll. A tervet átruházni, tovább adni, más munkához alapadatul felhasználni, belőle további

terveket készíteni csak a Megbízott írásos hozzájárulásával lehet. Ennek hiányában Megbízott jogosult jogi

intézkedések megtételére. A terv a Megbízott tulajdonát képezi a teljes díj kifizetéséig.

11. Jelen szerződés 3 (három) számozott oldalt tartalmaz és 4 db (négy) eredeti példányban készült.

12. A Felek ezen szerződésből származó esetleges vitákat egyeztetés útján kívánják rendezni és ennek
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eredménytelensége esetén fordulnak csak bírósághoz és egyben alávetik magukat a Székesfehérvári Járás-

bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

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

Gárdony, 2021. ................... hó ........ nap Székesfehérvár, 2021. ..................... hó ........ nap

………………………………. ………………………………
Tóth István polgármester ………………………………

Megbízó Megbízott

jóváhagyólag ellenjegyezte :

……………………………….
jegyző


