
1. oldal, összesen: 2 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
2. sz. módosítása 

 
 
amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzata (székhely: 5666 
Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1., törzsszám (PIR): 725217, adószám: 15725211-2-04, 
bankszámlaszám: 11733137-15344083, képviseletében: dr. Nagy Béla György polgármester 
polgármester) mint megrendelő – továbbiakban: Megrendelő -, 
 
másrészről a Projektfelügyelet- Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft.  
(székhely: 1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32., cégjegyzékszám: 01-09-192886, 
adószám: 23285387-2-42, bankszámlaszám: 10918001-00000063-55630008, 53500016-
10008353, képviseletében: Böröcz Ferenc ügyvezető) mint vállalkozó – továbbaikban: 
Vállalkozó – között 
 

- a továbbiakban együttesen: Felek –  
 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:  
 

1. A felek közösen rögzítik, hogy közöttük 2016. május 10. napján vállalkozási szerződés 
jött létre a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatainak 
tárgyában. 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt tervezési szerződés 4. „A 

vállalkozási díj” pontjának 4.3. alpontját az alábbiak szerint módosítják (módosítás dőlt 
betűvel szedve): 

 
„4.3. Vállalkozó jelen szerződésben rögzített feladatai elvégzését követően kettő darab 
számlát jogosult kiállítani az alábbi ütemezés szerint: 
4.3.1. a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok, tanulmányok elkészítését 

és benyújtását követően 2.597.740,- Ft+ 27% ÁFA, azaz kettőmillió-
ötszázkilencvenhétezer-hétszáznegyven forint+ 27% általános forgalmi adó 
(bruttó 3.299.130,-Ft) összegről, 

4.3.2. a 2.1. pontban rögzített projekthez kapcsolódó műszaki tervek elkészítését és 
átadását követően 5.905.512,-Ft+ 27% ÁFA, azaz ötmillió-
kilencszázötezerötszáztizenkét forint+ 27% általános forgalmi adó (bruttó 
7.500.000,-Ft) összegről. 

4.3.3. a projekthez kapcsolódó akcióterületi terv elkészítését és átadását követően 
155.882,- Ft + 27% ÁFA, azaz egyszázötvenötezer-nyolcszáznyolcvankettő 
forint + 27% általános forgalmi adó (bruttó 197.970,- Ft) összegről.”  

 
3. A felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban megjelölt tervezési szerződésnek a 

jelen módosítással nem érintett rendelkezései közöttük továbbra is irányadóak, 
érvényesek és hatályosak. 

 
4. 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. 

 



2. oldal, összesen: 2 

A felek a jelen 2 (kettő) oldalból és 5 (öt) pontból álló vállalkozási szerződésmódosítást – 
annak elolvasása és értelmezése után – mint ügyleti akaratukkal minden vonatkozásban 
összhangban állót, helybenhagyólag aláírják. 

 
Kelt.: Gödöllő, ……………………………. 
 
 
 
Medgyesegyháza, …………………………..  Gödöllő, ………………........... 
 
 
 
 
 
 

dr. Nagy Béla György 
polgármester 
Megrendelő 

 Böröcz Ferenc 
ügyvezető 
Vállalkozó 

   
 
             

  

   
 


