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MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS 
 
amely létrejött egyrészrıl Szécsény Város Önkormányzata 
Cím : 3170. Szécsény, Rákóczi út 84.                                                   
Adószám :  15451244-2-12     
Számlaszáma : Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304-00000000                                                                         
Tel.: 32/370-566           Fax.:32/370-190 
képviseli: Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet  polgármester ( továbbiakban mint Megbízó)  
 
 másrészrıl,  

TINTA Tanácsadó Kft.  Címe: 1015 Budapest, Donáti u. 2. 
1.em.14. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-854449      Adószám: 13615288-2-41 
Számlaszám: 10401000-49565249-48481009 
Telefon: 06/1/201-4890  Fax: 06/1/201-4890 
Képviseli: Vámos Ágnes 

továbbiakban mint Megbízott között (továbbiakban együtt: Szerzıdı felek) a következıkben 
részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított 
közbeszerzési eljárás alapján. 

 

Preambulum 

 
A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Megbízó  - „Képzés, továbbképzés Szécsény Város 
Önkormányzata által fenntartott összetett oktatási intézményében a TÁMOP-3.1.4/08/2 
projekt keretében” -  a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) rendelkezései alapján a VI. fejezet szerinti általános egyszerő közbeszerzési eljárást 
folytatott le. Az eljárás eredményét a Megbízó 2009. szeptember 8-án hirdette ki.  A 
közbeszerzési eljárás nyertese a Megbízott lett, melynek következményeként a Megbízó a 
jelen szerzıdést a Megbízottal megköti.  
 
1. A szerzıdés tárgya 

1.1 Megbízó  megbízza, a Megbízott elvállalja   „Képzés, továbbképzés Szécsény Város 
Önkormányzata által fenntartott összetett oktatási intézményében a TÁMOP-3.1.4/08/2 
projekt keretében” a Tantestületi és vezetıképzések ellátását  6 területen, 9 
csoportban, 143 fı részére, 30 óra/ csoport mennyiségben. 

        A szerzıdés tárgyának pontos tartalmát a Megbízótól  átvett Ajánlatkérési Dokumentáció     
határozza meg. 

1.2   A szerzıdést alkotó okmányok 
        A Szerzıdı felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok a jelen megbízási szerzıdés 

elválaszthatatlan részét képezik és érvényességük csak együttesen áll fenn: 
 

- Ajánlattételi felhívás (módosított) 
- Ajánlatkérési dokumentáció 
- Vállalkozó ajánlata 
- Kiegészítı tájékoztatás  
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2. A szerzıdés teljesítése:  
 
2.1. Továbbképzés kezdési idıpontja: 2009. 09.18. 

 Teljesítési (befejezési) határidı: 2009. 12.31.  
 
2.2. A 2.1. pontban meghatározott idıtartamon belül az egyes továbbképzések idıpontját – a 
Megbízott ajánlatában meghatározott ütemterv szerint – a jelen szerzıdés 1. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
3. Megbízott  jogai és kötelezettségei.   
 

3.1. A Megbízott vállalja, hogy az 1./ pontban meghatározott feladatokat  Szécsény városban - 
- a II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium 
központi telephelyén -  teljesíti.  

3.2. A Megbízott  köteles munkáját gondosan megszervezni minden – esetlegesen felmerülı – 
akadályt idıben megszüntetni és ennek érdekében Megbízó figyelmét az akadályoztatásokra 
idıben felhívni. 
 
3.3. A Megbízott  a munkák végzése során csak megfelelı képesítéssel, szakismerettel és 
gyakorlattal rendelkezı személyeket alkalmazhat, akik képesek feladataik megfelelı és 
szerzıdés szerinti minıségő és határidejő megvalósítására. 

3.4. A Megbízott  jogosult a teljesítésben  – az ajánlatával összhangban – alvállalkozókat 
bevonni. Az alvállalkozók teljesítéséért ugyanúgy felel, mintha önmaga teljesített volna.  

3.5.  A Megbízott köteles a Megbízó munkatársaival teljes körően együttmőködni.  

4. Megbízó jogai és kötelezettségei 

4.1. A Megbízó mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen szerzıdés  1./ pontjában 
meghatározott feladatok és eljárások a szerzıdés 2./ pontjában  meghatározott határidıre 
végrehajtásra kerüljenek. 

4.2. A Megbízó képviselıje elıre egyeztetett idıben biztosítja a Megbízott számára a 
szükséges, illetve a Megbízott által kért információkat. 

4.3 A Megbízó köteles együttmőködni a Megbízottal, és a projekt folyamán felmerült 
döntéseket meghatározott határidıre meghozni és azokat a Megbízóval közölni 

 

5. A szerzıdés összege 

5.1. A szerzıdésben foglalt megbízási díj:   

bruttó 6.971 000.-  Ft 

azaz hatmillió kilencszázhetvenegyezer forint.  

 
5.2. A szerzıdésben foglalt megbízási díjra a Megbízott  a Megbízó  által jóváhagyott 
teljesítéseket követıen jogosult.  A megbízás akkor tekinthetı teljesítettnek, amennyiben a 
Megbízott  -  sikeres átadás-átvételi  eljárás keretében - átadja a továbbképzés elvégzését 
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tanúsító dokumentumokat a Megbízónak. Az átadás-átvételi eljárás során a Megbízó 
megvizsgálja a Megbízottól átvett dokumentumokat és a teljesítés szerzıdésszerőségét.  
 
6. Fizetési feltételek  
 
6.1. A szerzıdésben rögzített feltételek teljesítése esetén a  Megbízó a Megbízott által 
benyújtott számla értékét – annak benyújtásától számított -  60 napon belül átutalással 
egyenlíti ki. 
 
6.2. Szerzıdı felek tudomásul veszik hogy jelen szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a 
közbeszerzési felelısségi szabály az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ának 
hatálya alá esik. 
  
7. Kötbér 
 
7.1. A Megbízott  minden, a szerzıdésbe foglalt feladatok ellátását akadályozó, késleltetı 
körülményrıl haladéktalanul köteles a Megbízót írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a 
késedelem okát és várható idıtartamát, a késedelem okán szükséges intézkedéséket is.  

 
7.2. A Megbízott  a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén a  Megbízottnak 
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. 
A Megbízott által fizetendı késedelmi kötbér mértéke 50 000 Ft/ megkezdett nap.  
 
7.3. Amennyiben a szerzıdés teljesítése a véghatáridıhöz képest 30 napot meghaladó 
késedelmet szenved, és a Megbízott  a Megbízó által kitőzött módosított véghatáridıre sem 
teljesít, úgy Megbízó jogosult elállni a szerzıdéstıl. Ez esetben Megbízott 1 200 000 Ft 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megbízó részére.  
 
8. Kapcsolattartás, felek együttmőködése: 
 
8.1. Szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak a szerzıdés teljesítéséhez elengedhetetlen 
együttmőködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. Kapcsolattartó személy a  

 
Megbízó részérıl: 

Név: Ruzsinné Tilesch Judit  közoktatási referens 
Cím: 3170. Szécsény, Rákóczi út 84.  
Telefon:32/ 
Fax: 32/370-170 
E-mail:  

     Megbízott részérıl: 
                                  Név               : Vámos Ágnes 
                                  Cím               : 1015 Budapest, Donáti u. 2. 1.em.14. 
                                  Telefon/fax.  :  06/30 383 5931 
                                  E-mail:             vamos.agnes@tintatanacsadokft.t-online.hu 
 

8.2. A Szerzıdı felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, 
telefax). 
A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a szerzıdés 
teljesítésérıl, ez irányú kapcsolattartásra Megbízó más személyt is megnevezhet. A 
szakmai kapcsolattartásban felek elınyben részesítik az elektronikus levelezést. 
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9. Szavatosság és jótállás  

A Megbízott a Ptk. szabályai szerint tartozik felelısséggel a jelen szerzıdésben foglalt 
vállalásainak esetleges hibás teljesítéséért.  

 
 
10. Szerzıi jogok 
A Megbízott kijelenti, és garantálja, hogy jelen Megbízási szerzıdés kétoldalú teljesítése 
során keletkezı és szerzıi jogi védelem alá esı alkotásokat a Megbízó részére területi 
korlátozás nélkül, határozatlan idıre és harmadik személynek átadható felhasználási joggal 
átadja. Jelen szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja, hogy Megbízó a szerzıi jogi védelem 
alá esı alkotásokat átdolgozza, ezzel arányosan csökkentve – az átdolgozás mértékétıl 
függıen - a Megbízott felelısségét is.  
Megbízott a Megbízó felé garantálja, hogy a teljesítés során átadott dokumentumokhoz 
kötıdıen más szervezet, vagy személy részérıl a szerzıi jogdíjakkal kapcsolatos követelés 
nem keletkezhet.  
 
 
11. A szerzıdés módosítása 
A Szerzıdı felek a szerzıdést csak a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben 
foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerően aláírt megállapodással – 
módosíthatják. 

12. Egyéb rendelkezések 
 
12.1. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor 
igyekeznek egyeztetı tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követıen fordulnak 
bírósághoz. 

 
12.2. A Szerzıdı felek a közöttük felmerülı vitás kérdések eldöntésére – értékhatártól 
függıen - a Balassagyarmati Városi Bíróság vagy a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét 
kötik ki. 

 
12.3. A jelen szerzıdésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Jelen szerzıdést a felek képviselıi elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 

Szécsény, 2009.szeptember 24. 

 
 
 
 
                                    Megbízó                                                         Megbízott 


