
MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről 

Enying Város Önkormányzata
székhelye: 8130 Enying, Kossuth u. 26.
adószáma: 
számlaszáma: 
képviseli:
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

másrészről a(z) 

Forrás Unió Kft.
székhelye: 1103 Budapest, Olajliget u. 28.
cégjegyzékszám: 
adószáma: 
számlavezető pénzintézete: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 
mint megbízott (továbbiakban „Megbízott”) között
 
mindketten együtt Szerződő Felek (a továbbiakban: „Felek”)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.

ELŐZMÉNYEK

Szerződő  Felek jelen  megállapodás  előzményeként  rögzítik,  hogy  2010.  április  29.  napján 
Megbízási  Szerződést  (a  továbbiakban:  „Megbízási  Szerződés”)  kötöttek a KEOP 1.2.0/B 
kódszámú projekthez kapcsolódó „Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás projekt CBA 
elkészítése, pénzügyi lebonyolítási feladatok ellátása” tárgyú eljárás vonatkozásában.

II.

SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen megállapodás  aláírásával  Megbízó  megbízza  a  Megbízottat,  hogy a  Megbízási  Szerződés 
keretében a KEOP 1.2.0/B kódszámú projekthez kapcsolódó „Enying város szennyvízelvezetés 
és  tisztítás  projekt  CBA  elkészítése,  pénzügyi  lebonyolítási  feladatok  ellátása”  tárgyú  eljárás 
vonatkozásában  elkészített  költség-haszon  elemzést,  valamint  megvalósíthatósági  tanulmányt 
minőségbiztosítás céljából haladéktalanul megküldje az ügyben eljáró közreműködő szervezetnek.

Megbízott a tevékenységért semminemű költséget nem számít fel.

Megbízott a fentiekben rögzített megbízást jelen megállapodás aláírásával elfogadja.
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Szerződő  Felek  megállapodnak,  hogy  a  jelen  megállapodást  kizárólag  írásban  közös 
megegyezéssel módosíthatják.

Amennyiben  a  jelen  megállapodás  bármely  kikötése  jogilag  érvénytelennek  minősül,  ez  a 
megállapodás  egészét,  annak  célját,  illetve  a  jelen  megállapodásnak  az  érvénytelenséggel  nem 
érintett részeit nem befolyásolja illetve módosítja. 

Bármely  nyilatkozatot,  értesítést  a  Felek  a  másik  félhez  címzett  módon  írásban  kötelesek 
megtenni, amelyet e-mailben, faxon vagy ajánlott, tértivevényes küldeményként kötelesek a másik 
fél részére eljuttatni.

Jelen  megállapodásra  és  a  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekre  a  Ptk.  vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírását követően lép 
hatályba, illetve a fentiekben rögzített megbízás teljesítéséig marad érvényben közöttük.

Jelen megállapodás 2 (kettő) oldalból és 4 (négy) egymással szó szerint mindenben megegyező 
eredeti példányban készült – melyből 2 (kettő) példány Megbízót, 2 (kettő) példány Megbízottat 
illeti  meg,  és  amelyet  szerződő Felek annak  elolvasása  és  értelmezése  után,  mint  akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Kelt: Enying, ……………………………………...

________________________________
Enying Város Önkormányzata

képv.: 
Megbízó

________________________________
Forrás Unió Kft.

képv.: 
Megbízott
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	Szerződés tárgya

