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SZAKTANÁCSADÓI SZERZŐDÉS  

 

 
 

Amely létrejött egyrészről 

 

………………… (székhely: ………………….., Adószám: ………………… képviseli: ……………………) 

(továbbiakban Megbízó) 

 

másrészről 

 

a Városökológia Bt. (1048 Budapest, Böröndös utca 10. II. em. 4., Cg.: 01-06- 791073, Adószám: 

25743263-2- 41, képviseli: Virág Attila), mint megbízott (továbbiakban Megbízott)  

 

mint Szerződő Felek (továbbiakban: Felek) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A felek rögzítik, hogy a Megbízó tevékenységéhez kapcsolódóan a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága 

(Közreműködő Szervezet) által kezelt „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1.” című felhívás keretein belül vissza 

nem térítendő támogatásra készül pályázni.  

 

2. A Megbízó a Megbízottat megbízza a fenti pályázatához kapcsolódó szaktanácsadói feladatok 

ellátásával. A megbízás során Megbízott az alábbi feladatokat látja el: 

 

Üzletviteli tanácsadás: 

– elkészíti a tervezett projekttel kapcsolatos pályázati dokumentációt és az előírt módon és 

példányszámban benyújtja a Közreműködő Szervezet felé, 

– a pályázat megvalósítási ideje alatt szaktanácsadást nyújt a pályázati program 

követelményrendszerével kapcsolatban, 

– elkészíti a pályázathoz kötődő fenntartási/monitoring jelentéseket. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a pályázati felhívást, a vonatkozó rendeleteket, kapcsoló 

jogszabályokat, útmutatókat és felhívásokat legkésőbb a pályázati dokumentáció átadásáig 

megismeri, azt a pályázat beadása előtt Felek átbeszélik. 

 

4. A Megbízott a Megbízó érdekében köteles a kapott utasításokat végrehajtani, attól előzetes 

engedély nélkül nem térhet el. A Megbízott a rendelkezésre bocsátott adatokat változtatás 

nélkül köteles használni, valamint köteles azokat bizalmasan, üzleti titokként kezelni. 

 

5. A Megbízó köteles a Megbízottnak a feladatai zavartalan ellátása érdekében a munkájához 

szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a Megbízott rendelkezésre bocsátani. A 

pályázat szakmai alapját, különösen a tervezett projekt megvalósításának részleteit, ütemtervét, 

költségvetését a Megbízó a Megbízott részére ésszerű időben biztosítja. A késedelmes 

adatszolgáltatásból fakadó következményeket a Megbízó viseli. A Megbízó köteles az elkészült 

munkaanyagokat áttanulmányozni, észrevételeit azok aláírásakor közölni. A Megbízó 

aláírásával igazolja, hogy a munkaanyagokat átvette és áttanulmányozta, elismeri az azokban 

feltüntetett adatok hitelességét, és azt, hogy ezen adatokat szolgáltatta a Megbízott felé, 

amelyért a Megbízottat felelősség nem terheli.  

 

6. A megbízás a jelen szerződés aláírásával kezdődik és a 2. pont szerinti feladatok teljesítéséig 

tart.  

 

7. Megbízó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásáért megbízási díjat fizet, a 

megbízott által kiállított számla alapján. 

 

A megbízási díj az alábbiak szerint alakul:   
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- 50.000 Ft + ÁFA, a pályázati dokumentáció elkészítésekor, a benyújtást megelőzően 

(„Fix díj”) 

 

a Közreműködő Szervezet által küldött, támogatásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét 

követően, de legkésőbb az első támogatási összeg a Megbízott számlájára történő 

megérkezésekor:  

 

az elnyert támogatás 5 %-a + ÁFA („Sikerdíj”) 

 

A „Sikerdíj” alapja a támogatási kérelemre érkező támogatói döntésben közölt támogatási összeg.  

 

8. Amennyiben a pályázat kiegészítésre vagy hiánypótlásra szorul, úgy a Megbízott azt, a jelen 

szerződés alapján járó díjazásért, külön díjazás nélkül köteles határidőre elvégezni. 

 

9. Amennyiben a pályázaton történő indulás a Megbízó érdekkörébe eső okból hiúsul meg, a 

Megbízott jogosult lesz a fent meghatározott Konzultációs díjra.  

 

10. Amennyiben nyertes pályázat esetén a támogatás igénybevétele a Megbízó érdekkörébe eső 

okból hiúsul meg, és nem köt támogatási szerződést a Megbízott jogosult lesz a fent 

meghatározott, Fix- és Sikerdíjra. 

 

11. Jelen szerződés aláírásával Megbízott megkezdi a pályázat elkészítését, amely fizetési 

kötelezettséggel jár Megbízott oldalán. 

 

A szerződő felek jelen szerződést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

 

 

…………….., 2018. ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ 

 

Megbízó 

 

..................................... 

Megbízott 

Virág Attila 

ügyvezető 

Városökológia Bt 

 . 

 


