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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
(az I. részajánlati körre) 

 
amely létrejött az egyik részről, mint 
Megbízó: Lenti Város Önkormányzata 
Megbízó címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 
Tel.: 92/553-938 
Fax.: 92/553-957 
Adószám: 15432728-2-20 
Bankszámlaszám: 14100299-10957149-01000001 
Képviseli: Nógrádi László Polgármester 
(a továbbiakban: Megbízó) 
 
a másik részről, mint 
Megbízott: ,,KANIZSABER” Építőipari Beruházási és Vállalkozási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Megbízott címe: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 50. 
Megbízott cégjegyzék száma: Cg.20-09-060399 
Megbízott adószáma: 10478921-2-20 
Megbízott bankszámla száma: 11749015-24789200 
Megbízott telefonszáma: 93/516-751 
Megbízott faxszáma: 93/314-123 
Képviseli: Gerócs László / Dombai Tibor ügyvezető igazgató 
(a továbbiakban: Megbízott) között, az alábbi feltételekkel: 
 
1. MEGBÍZÁS TÁRGYA 
 
A Megbízott elvállalja a lefolytatott „Lenti Város Önkormányzata részére műszaki ellenőri 
feladatok ellátása megbízási szerződés keretében” tárgyú részajánlati körben kiadott 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, a közbeszerzési eljárás során érkezett 
kérdésekre adott válaszokban, valamint a Megbízott ajánlata alapján (melyek jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik) meghatározott műszaki ellenőri feladatok 
ellátását. 
 
A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti 
dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg: 

• „Ajánlattételi felhívás”; „Ajánlattételi dokumentáció” 
• A közbeszerzési eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatás; 
• A Megbízott ajánlata; 
• Jelen szerződés. 

 
A felek rögzítik továbbá, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden 
olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, 
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illetve azt is, hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, 
a fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a szerződés részét képezi. 
 
2. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, RÉSZHATÁRIDŐK 
 
„A” feladat: A szerződéskötéstől számítva folyamatosan az 1 éves utó-felülvizsgálati 
eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2011. október 31.). 
Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása: „A fogyatékkal élők nappali 
ellátása a Lenti Kistérségben” című projekt keretében megvalósuló kivitelezés 
Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: Fogyatékos Személyek Nappali 
Integrált Intézménye (8960 Lenti, Kossuth Lajos út 10. Hrsz.: 992.) 
Az építési beruházás tervezett kezdési időpontja: 2010. március 1.  
Az építési beruházás tervezett befejezési időpontja: 2010. október 30. 
 
„B” feladat: A szerződéskötéstől számítva folyamatosan az 1 éves utó-felülvizsgálati 
eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2011. május 30.). 
Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása: Meglévő temetői ravatalozó 
épület felújítása 
Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: Lenti, Bárszentmihályfa városrész – 
BÁRFA-i – Köztemető – 0424. hrsz. – 
Az építési beruházás tervezett kezdési időpontja: a Támogatási szerződés aláírását 
követően  
Az építési beruházás tervezett befejezési időpontja: 2010. május 30. 
 
„C” feladat: A szerződéskötéstől számítva folyamatosan az 1 éves utó-felülvizsgálati 
eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2011. május 30.). 
Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása: Szilárd burkolatú gyalogjárda 
felújítására 
Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: Lenti, Templom tér – 187/2. hrsz. – 
közterület 
Az építési beruházás tervezett kezdési időpontja: a Támogatási szerződés aláírását 
követően  
Az építési beruházás tervezett befejezési időpontja: 2010. május 30. 
 
,,D” feladat: A szerződéskötéstől számítva folyamatosan az 1 éves utó-felülvizsgálati 
eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2011. május 15.) 
Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása: Lenti, Béke út Móricz 
Zsigmond Általános Iskola bejáratától a Sugár útig terjedő szakaszon betonjárda 
építése 
Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: Lenti, Béke út Móricz Zsigmond 
Általános Iskola bejáratától a Sugár útig terjedő szakasz - 577. hrsz.  közterület 
Az építési beruházás tervezett kezdési időpontja: 2010. március 15. 
Az építési beruházás tervezett befejezési időpontja: 2010. május 15. 
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,,E” feladat: A szerződéskötéstől számítva folyamatosan az 1 éves utó-felülvizsgálati 
eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2011. május 30.) 
Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása: Lenti, Kápolnai út 2680/6. 
hrsz-ú ingatlanon lévő vízgépház helyreállítási munkáira vonatkozó műszaki 
ellenőri feladatok ellátása 
Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: Lenti, Kápolnai út 2680/6. hrsz-ú 
ingatlan 
Az építési beruházás tervezett kezdési időpontja: 2010. március 15. 
Az építési beruházás tervezett befejezési időpontja: 2010. május 30. 
 
,,F” feladat: A szerződéskötéstől számítva folyamatosan az 1 éves utó-felülvizsgálati 
eljárás lezárásáig (előreláthatólag: 2011. május 30.) 
Az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása:  Lenti, Bárszentmihályfa – 
Mihályfai köztemetőben lévő – ravatalozó épület felújítási munkáira vonatkozó 
műszaki ellenőri feladatok ellátása 
Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: Lenti, Bárszentmihályfa városrész - 
Mihályfai köztemető - 0445. hrsz. 
Az építési beruházás tervezett kezdési időpontja: 2010. március 15. 
Az építési beruházás tervezett befejezési időpontja: 2010. május 30. 
 
Jelen szerződés teljesítetté válik, ha valamennyi építési beruházás keretében 
megvalósuló kivitelezés során a teljes műszaki, üzemeltetési dokumentáció átadása 
és az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása megtörténik. 
 
3. A MEGBÍZOTT DÍJAZÁSA 
 
3.1. A Megbízottat a jelen szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás 

illeti meg: 
 
„A” feladat: A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben című projekt 
keretében újonnan létrejövő Fogyatékos Személyek Nappali Integrált Intézményének 
kialakításának építésére vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
 788.163 Ft, azaz  hétszáznyolcvannyolcezer-egyszázhatvanhárom forint, 
 197.041 Ft, azaz     egyszázkilencvenhétezer-negyvenegy forint ÁFA, összesen 
 985.204          Ft, azaz    kilencszáznyolcvanötezer-kettőszáznégy forint illeti  
meg. 
 
„B” feladat: Meglévő temetői ravatalozó épület felújítására vonatkozó műszaki 
ellenőri feladatok ellátása 
    22.944 Ft, azaz  huszonkettőezer-kilencszáznegyvennégy forint, 
      5.736 Ft, azaz ötezer-hétszázharminchat forint ÁFA, összesen 
    28.680 Ft, azaz huszonnyolcezer- hatszáznyolcvan forint illeti meg. 
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„C” feladat: Szilárd burkolatú gyalogjárda felújítására vonatkozó műszaki ellenőri 
feladatok ellátása 
 169.147 Ft, azaz  egyszázhatvankilencezer-egyszáznegyvenhét forint, 
   42.287 Ft, azaz negyvenkettőezer-kettőszáznyolcvanhét forint ÁFA, 
összesen 
 211.434 Ft, azaz kettőszáztizenegyezer- négyszázharmincnégy forint 
illeti meg. 
 
,,D” feladat: Lenti, Béke út  Móricz Zsigmond Általános Iskola bejáratától a Sugár 
útig terjedő szakaszon  betonjárda építésére vonatkozó műszaki ellenőri feladatok 
ellátása 

  21.962 Ft, azaz  huszonegyezer- kilencszázhatvankettő forint, 
     5.491 Ft, azaz ötezer-négyszázkilencvenegy forint ÁFA, összesen 
   27.453 Ft, azaz huszonhétezer-négyszázötvenhárom forint illeti 
meg. 
 
,,E” feladat: Lenti, Kápolnai út 2680/6. hrsz-ú ingatlanon lévő vízgépház helyreállítási 
munkáira vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása  

  74.014 Ft, azaz  hetvennégyezer-tizennégy forint, 
   18.503 Ft, azaz tizennyolcezer- ötszázhárom forint ÁFA, összesen 
   92.517 Ft, azaz kilencvenkettőezer-ötszáztizenhét forint illeti meg. 
 
,,F” feladat:  Lenti, Bárszentmihályfa – Mihályfai köztemetőben lévő – ravatalozó 
épület felújítási munkáira vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása 

  53.770 Ft, azaz  ötvenháromezer-hétszázhetven forint, 
   13.442 Ft, azaz tizenháromezer-négyszáznegyvenkettő forint ÁFA, 
összesen 
   67.212 Ft, azaz hatvanhétezer-kettőszáztizenkettő forint illeti meg. 
 
Összesen: 
 1.130.000 Ft, azaz  egymillió-egyszázharmincezer forint, 
    282.500 Ft, azaz kettőszáznyolcvankettőezer-ötszáz forint ÁFA, 
összesen 
 1.412.500 Ft, azaz egymillió-négyszáztizenkettőezer-ötszáz forint illeti 
meg. 
 
3.2. „A”  feladat: A Megbízottnak a kivitelezői teljesítéssel arányosan van 

lehetősége számla benyújtására, a teljesítéstől számított 60 napos fizetési 

határidővel a Kbt. 305.§ (3) bekezdése, továbbá a 255/2006. (XII.8.) 

Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet, 
281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint, valamint a hatályos Támogatási 
Szerződésnek megfelelően. A Megbízott a végszámla benyújtására a 
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kivitelezés műszaki átadás átvételi eljárását követően jogosult. A teljesítést 
igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A Megbízó előleget 
nem biztosít. 

 
„B” és „C” feladat: A Megbízottnak a kivitelezői teljesítéssel arányosan van 
lehetősége számla benyújtására, a teljesítéstől számított 30 napos fizetési 

határidővel a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfelelően. A Megbízott a 

végszámla benyújtására a kivitelezés műszaki átadás átvételi eljárását 
követően jogosult. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy 
képezzék. A Megbízó előleget nem biztosít. 
 
,,D”, „E” és „F” feladat: A kivitelezői teljesítéssel arányosan van lehetőség 
számla benyújtására, a teljesítéstől számított 30 napos fizetési határidővel a 

Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfelelően. A Megbízott a végszámla 

benyújtására a kivitelezés műszaki átadás átvételi eljárását követően jogosult. 
A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A 
Megbízó előleget nem biztosít. 

 
3.3. Amennyiben a Megbízó a számla kifizetésével késedelembe esik, úgy a 

késedelem idejére a számla nettó összege után, a Ptk. 301/A §-ának (2) és (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles 
fizetni.  

 
3.4. A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat arról, hogy a szerződés és ennek 

teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36./A § hatálya alá esik. 
 
3.5. Ezen szabályokat a Megbízó és a Megbízott között létrejött szerződésekre is 

alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megbízót nem terheli a visszatartási 
kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megbízónak 
egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 

 
4. MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. A Megbízó köteles jelen szerződés aláírását követően minden rendelkezésére 

álló, a feladat elvégzéséhez szükséges adatot, dokumentumot Megbízottnak 
átadni vagy megjelölni a beszerezhetőség forrását.  

 
4.2. A Megbízott köteles felmerüléskor írásban jelezni, és indoklással feltárt előzetes 

műszaki szakvéleménnyel alátámasztva egy javaslatot benyújtani a Megbízó 
felé az esetleges pót- és többletmunkák tekintetében. Ezeket a Megbízó a 
benyújtott dokumentációk alapján egyedileg bírálja és fogadja el, és döntését 
írásban jelzi a Megbízott felé. 
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4.3. A Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy jelen szerződés tárgyát képező 

műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos építési tevékenységek várható nettó 
összköltsége nem haladja meg az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
értékhatárt, ezért építtetői fedezetkezelő közreműködésére nem kerül sor.  

 
5. MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELADATAI 
 
5.1. A Megbízott minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni, és a 

rendelkezésére álló eszközökkel biztosítani azt, hogy a műszaki ellenőri 
tevékenység a tervezett, illetve az e szerződésben foglalt határidőig maximális 
hatékonysággal, az ezen időszak alatt adódó összes tevékenység jó minőségben, 
a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történő elvégzésével valósuljon meg.  

 
5.2. A Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti 

és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, 
szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. 

 
5.3. A Megbízott a neki felróható késedelem esetén 20.000,- Ft összegű napi 

késedelmi kötbért tartozik fizetni Megbízó részére. 
 
5.4. A Megbízottnak felróható meghiúsulás esetén a Megbízott az adott feladat nettó 

ellenértéke 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 
 
5.5. Abban az esetben, ha a Megbízott hibásan teljesít, akkor a hibásan teljesített 

feladat nettó ellenértéke 10 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért 
tartozik fizetni. 

 
5.6. A Megbízott a kötbérkötelezettségei alátámasztására a nettó megbízási díj 5% 

mértékű teljesítési biztosítékot vállal, amelyet Megbízó bankszámlájára történő 
készpénz befizetés formájában nyújt. 

 
5.7. A Megbízott munkavégzése jelen szerződés a Megbízó által történő aláírásával 

egy időben kezdődik és az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás sikeres lezárulásával 
zárul.  

 
5.8. A Megbízott feladatát képezi a megvalósítási folyamat irányításában való 

közreműködés keretén belül kiemelten a projekt megvalósításához kapcsolódó 
műszaki ellenőri feladatok elvégzése, mely részletesen az 1. számú mellékletben 
felsorolt feladatokat jelenti. 

5.9. A Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, 
megóvásával köteles eljárni. A Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott 
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képviselőjétől fogadhat el utasítást. A Megbízó az általuk adott szóbeli utasítást 
48 órán (kettő munkanapon) belül írásban is köteles megerősíteni.  

 
5.10. A Megbízott köteles haladéktalanul (max. 3 (három) munkanapon belül) írásban 

jelezni a Megbízónak minden olyan tényt, vagy körülményt, amely a beruházási 
határidő csúszását, bekerülési költségnövekedést, vagy egyéb szerződésszegést 
eredményezhet.  

 
5.11. A Megbízott köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott műszaki jellegű 

információkat, valamint a munka során készült műszaki dokumentációkat 
bizalmasan kezelni. A Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azokba 
más, harmadik fél részére betekintést nem engedhet, azokat nem használhatja 
fel, mert azok felett a Megbízó rendelkezik. A fentiek be nem tartásából eredő 
mindennemű kárért Megbízott helytállni tartozik.  

 
5.12. A Megbízott tevékenységéről és a munka állásáról a Megbízót köteles 

rendszeresen tájékoztatni a Megbízó által meghatározott formában és 
rendszerességgel (legalább negyedévenként, és írásban) elkészített összefoglaló 
jelentés formájában.  

 
5.13. A Megbízott az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó további feladatait 

jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
5.14. A Megbízott által a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt műszaki 

ellenőrök: 
„É-I.” kategóriás, regisztrált építési műszaki ellenőr megnevezése: Dombai 
Tibor 
Elérhetősége: 20/ 4 875 395 
Nyilvántartási száma: MÉK20-0018 
Névjegyzéki jele: ME-É-I.-20-MÉK20-0018/2013.05.20. 
 
„G-I.” kategóriás, regisztrált építési műszaki ellenőr megnevezése: Zakócs 
Ferenc 
Elérhetősége: 30/ 2 881 632 
Nyilvántartási száma: 20-50219 
Névjegyzéki jele: ME-G-I.-20-50219 
 
„V-I.” kategóriás, regisztrált építési műszaki ellenőr megnevezése: Veit Attila 
Elérhetősége: 20/9 590 908 
Nyilvántartási száma: 20-50266 
Névjegyzéki jele: ME-V-I.-20-50266 
 
 



 8 

,,M-I”. kategóriás, regisztrált építési műszaki ellenőr megnevezése: Millei 
János 
Elérhetősége: 20/3 166 186 
Nyilvántartási száma: 20-50016 
Névjegyzéki jele: ME-M-I.-20-50016/2012 

 
6. EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
 
6.1. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, a 2003. évi XXIV. "a 

közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról" szóló törvény betartását az ezzel kapcsolatos ellenőrzésnek és 
adatszolgáltatásnak alávetik magukat.  

 
6.2. A szerződés teljesítésének a Megbízó érdekkörében felmerülő okból történő 

meghiúsulása, vagy a Megbízó által elrendelt szüneteltetése esetén a Megbízó 
köteles az addig még nem számlázott, de elvégzett, igazolt teljesítmények 
ellenértékét és az addig igazolt Megbízotti feladatok után járó díjat kifizetni.  

 
6.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés módosítására csak a 

közbeszerzési törvény figyelembevételével kerülhet sor. 
 
6.4. A Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg 

célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Ha a Megbízó az utasításhoz az 
írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő 
károk a Megbízót terhelik. 

 
6.5. A Megbízott jelen szerződés végrehajtása során újítást, célszerűbb műszaki 

megoldást csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával fogadhat el.  
 
6.6. A megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és képviseletre 

a felek az alábbi személyeket hatalmazzák fel:  
 

Megbízó részéről:  Szabóné Gáspár Marianna aljegyző 
Nógrádi László polgármester  

     Tel: 92/553-938 
 
Megbízott részéről:  Gerócs László ügyvezető 
     Dombai Tibor ügyvezető 

     Tel: 93/314-123 
 
6.7. Jelen szerződés annak aláírásával válik érvényessé. Jelen szerződés a csatolt, és 

annak elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklettel együtt érvényes.  
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6.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban foglaltak az irányadók, 

azzal, hogy ezen megbízási szerződést kizárólag a Kbt–ben foglaltak alapján és 
csak írásbeli alakban lehet joghatályosan módosítani, kiegészíteni, vagy azt 
megszüntetni. 

 
Szerződő felek a szerződést közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag 6 példányban aláírták, melyből négy példány a Megbízót, 
kettő példány a Megbízottat illeti. 
 
Lenti, 2009. december 22. 
 
 
 
 
 

Nógrádi László Gerócs László / Dombai Tibor 
Polgármester Ügyvezető igazgató 

Lenti Város Önkormányzata ,,KANIZSABER” Építőipari Beruházási és 
Vállalkozási Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Megbízó Megbízott 

 
 
 
 
 
 

Dr. Csizmazia Bernadett 
Lenti Város Önkormányzatának Jegyzője 

 

 


