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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítása 
 

amely létrejött egyrészről a amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város 

Önkormányzata (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1., törzsszám (PIR): 

725217, adószám: 15725211-2-04) képviseletében: Dr. Nagy Béla György polgármester, mint 

megrendelő – továbbiakban: Megrendelő -, 

 

másrészről a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft. 

(székhely: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32., központi iroda: 2100 Gödöllő, Dózsa 

György út 69/A., cégjegyzékszám: 01-09-192886, adószám: 23285387-2-42, bankszámlaszám: 

10918001-00000063-55630008, 53500016-10008353) képviseletében: Böröcz Ferenc 

ügyvezető mint vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó – között 

 

 – a továbbiakban együttesen: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

1. A felek közösen rögzítik, hogy közöttük 2016.04.22. napján vállalkozási szerződés (a 

továbbiakban: vállalkozási szerződés) jött létre a TOP-5.2.1-15 azonosító számú „A 

társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok” megnevezésű 

pályázati felhívásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatainak 

ellátása tárgyában. A projekt célja: együttműködés megteremtése. 

 

2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződést közös 

megegyezéssel a jelen okiratban foglaltaknak megfelelően módosítják. A felek 

megállapodnak, hogy a vállalkozási díj összegét az 1. pontban rögzített pályázat keretében 

a Megrendelő által a pályázati költségvetésben az előkészítő tevékenységre kalkulált 

összeg mértékére csökkentik annak érdekében, hogy a vállalkozási díj elszámolhatóságát 

megkönnyítsék, a támogató felé történő elszámolást a Megrendelő számára egyszerűsítsék. 

A felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj pályázati költségvetéssel történő 

összehangolásában szóban már megállapodtak, erre figyelemmel a már kiállított 1. 

részszámlát is ennek megfelelően kalkulálták, annak összege a vállalkozási díj 2 %-os 

mértékében került megállapításra. 

 
3. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződés 

következő pontjait az alábbiak szerint módosítják: (a módosítások dőlt betűvel szedve): 

 

„4. A vállalkozási díj 

4.1.Vállalkozót a szerződés szerinti tevékenységek elvégzéséért és a szerzői jogi törvény 

szerint létrejött dokumentumoknak a Megrendelő által történő felhasználásáért az alábbi 

díjazás illeti meg: 

 

 

Tevékenység megnevezése Vállalkozási díj 

Projekt előkészítési tevékenység nettó 2.050.000,-Ft +ÁFA, azaz 

Kettőmillió-ötvenezer forint plusz általános 

forgalmi adó (bruttó 2.603.500,-Ft) 

A felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj magában foglalja a 2.1. pontban megjelölt 

projektelőkészítési tevékenységekhez kapcsolódó költségeket.” 
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„4.3. Vállalkozó jelen szerződésben rögzített feladatai elvégzését követően kettő darab 

számlát jogosult kiállítani az alábbi ütemezés szerint: 

4.3.1. a pályázat benyújtásának időpontját követően 820.000,- Ft+ 27% ÁFA, 

azaz Nyolcszázhúszezer forint+ 27%ÁFA (bruttó 1.041.400,-Ft) összegről, 

4.3.2. a 2.1. pontban rögzített projekt előkészítési tevékenységek teljeskörű 

befejezésekor, de legkorábban a támogatási döntés kézhezvételét követően 

1.230.000,-Ft+ 27% ÁFA, azaz Egymillió-kettőszázharmincezer forint+ 

27% ÁFA (bruttó 1.562.100,-Ft) összegről. 

 

4. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt vállalkozási szerződésnek a 

jelen módosítással nem érintett rendelkezései közöttük továbbra is irányadóak, érvényesek 

és hatályosak. 

 

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdésének 1. b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése értelmében átlátható 

szervezetnek minősül. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy jelen pontban rögzített 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

Megbízó nyilatkozik, hogy a  pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja szerinti tényleges 

tulajdonosa: Böröcz Ferenc (lakcím:7636 Pécs, Kis utca 1.). 

 

6. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és az egyébként irányadó hatályos magyar anyagi jog szabályai 

az irányadók. 

 

A felek a jelen 2 (kettő) oldalból és 6 (hat) pontból álló vállalkozási szerződésmódosítást – 

annak elolvasása és értelmezése. után – mint ügyleti akaratukkal minden vonatkozásban 

összhangban állót, helybenhagyólag aláírják. 

 
 

Kelt: Gödöllő, 2017. augusztus 7. napján 
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