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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről a  
 
Nagymaros Város Önkormányzat (székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., nyilvántartási szám: 
731113, adószám: 15731113-2-13, statisztikai számjele: 15731113-8411-322-13, képviseli: 
Heinczinger Balázs polgármester), - a továbbiakban Önkormányzat - 
 
másrészről a  
 
Nagymaros Védelméért Egyesület (székhelye: 2626 Nagymaros, Tégla utca 6., nyilvántartási 
13-02-0007514, adószám 19087746-1-13, KSH-szám: 19087746-9499-529-13, bankszámlaszám: 
OTP 11742094-26990891, képviseli: Mihály Gábor elnök), - a továbbiakban NVE - 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. 
Az együttműködés tárgya  

 
1. A jelen szerződés tárgya, hogy az Önkormányzat megbízza a tulajdonában lévő mobil védelemi 
rendszert az NVE próbaként felépítse- majd elbontása. 

2. A próba építés költségeit az Önkormányzat köteles viselni, mely a projektben résztvevők által 
vezetett jelenléti ívek és egyéb igazolt kiadások összessége.  
 

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen próbaépítés az Önkormányzat és NVE 
együttműködés szimulációja a teljes folyamatra és a védmű teljes magasságig történő sikeres 
felépítése, elbontása és beraktározása.  
 
4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés egy alkalomra, a 2022. április 22—
június 30.-ig tartó építés és lebontás időszakára, határozott időre kötik.  
 
 
 
 

II. 
Díjazás és költségek viselése 

 
5.  Az Önkormányzat köteles a védekezésben az NVE által végzett munkákat igazolt költségek 
(gépkocsi nyilvántartás, bérleti díjak, alvállalkozói számlák, anyagköltségek, bejelentett dolgozók 
után fizetendő járulékok összege) és a jelenléti ívek alapján megfizetni. A projekten dolgozók 
részére 1.500,-Ft/ óra díjazás kerül kifizetésre.    
 
Az Önkormányzat köteles az Egyesület részére a projekt megvalósításához 8.000.000,-Ft, azaz 
nyolcmillió forint hozzájárulást fizet az Egyesület OTP Banknál vezetett  
11742094-26990891 számú számlájára. 
 
 
6. A sikeres próbaállítás feltétele a megfelelő számú lakossági részvétel. 
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III. 

Egyéb rendelkezések 
 
 
7. Felek képviselői  
 
Önkormányzat részéről: Heinczinger Balázs polgármester 
 
 
NVE részéről: Mihály Gábor egyesületi elnök 
 
8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az NVE által foglalkoztatott személyek és szervezetek 
felé az Önkormányzatnak és egyéb hatóságoknak utasítási joga az egyesület vezetésén keresztül 
érvényesíthető.  
 
9. Felek a jelen szerződést és a jelen keretszerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra 
jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelik, kötelesek azt mindenkor – a jelen 
keretszerződés megszűnését követően is – megőrizni. A jelen szerződéssel kapcsolatban 
információt harmadik személy részére – a hatósági megkeresés esetét kivéve – csak a másik fél 
írásos hozzájárulásával lehet adni. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatos információkat alkalmazottaik is üzleti titokként megőrizzék.  
 
10. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.  

11. A jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen szerződésből ill. a jelen szerződésből 
eredő vitás kérdések elbírálására a Felek a Váci Járásbíróság ill. értékhatártól függően a Fővárosi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
Felek a jelen keretszerződést 2 (kettő) egymással szó szerint megegyező példányban, közös 
elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá.  
 
Nagymaros, 2021. …………….. „     „ 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
Nagymaros Város Önkormányzat   
képv.: Heinczinger Balázs polgármester 

Nagymaros Védelméért Egyesület  
képv.: Mihály Gábor elnök 
 

 
 


