MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Megbízó neve:

Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.

Megbízó címe:

Szeged, Mars tér, "M" pavilon

Megbízott neve:

Dr. Ifj. SzilágyiJános ügyvéd

Megbízott címe:

6726 Szeged, Bérkert u. 54.

Megbízás tárgya: A Szeged Mars téri piac beruházása II. ütemének jogi előkészítése.
Ezzel kapcsolato san a beruházás megvalósításához szükséges
területek építkezés céljára történő előkészítése peres eljárások, illetve
peren kívűli eljárások során.
A beruházással kapcsolatos jogi tanácsadás, előzetes tárgyalások,
lakossági és kereskedői fórumok lebonyolítása, a szükséges
szerződések, koncepciók, szakvélemények előkészítése.
Felek egyezően előadják, hogy közöttük általános megbízási szerződés került megkötésre,
amely szerződés részletesen szabályozza a megbízás tárgyát, a megbízó és megbízott
közötti kapcsolatok szabályozását és az egyes feladatokat.
Tekintettel arra, hogy a ~len m(~gl:>ízás
tárgya nem alkotórésze az alapszerződésnek, felek
- megállapodU-akabban, hogy jelen megbízási szerződés alapján köteles megbízott, Dr. Ifj.
SzilágyiJános ügyvéd a szükséges feladatokat elvégezni.
Jelen megbízás azon időpontig szól, amikor az SZMJV DAOP 5.1.2/C projekt előzetes
akcióterületi terve a Kormánydöntést követően a Regionális Akcióterületi Tervben
nevesítésre kerül, de nem terjed ki a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos
(kiírás, közzététel, stb.) elvégzésére.
A fenti tevékenység elvégzéséért megbízottat számla ellenében:
bruttó1.539.600,-Ft
ügyvédi munkadíj illeti meg.
Megbízó a meghatározott
számlaszámára:

összeget számla alapján köteles átutalni Megbízott alábbi
DniCredit Bank Hungary Zrt.

10980006-00000010-43480000
Megbízott a feladatai ellátása során köteles szorosan együttműködni a Szeged MegyeiJogú
Város Önkormányzat illetékes szerveivel, valamint a Megbízó féllel.
Megbízott köteles az ügyre kapcsolatos iratokat haladéktalanul megküldeni Megbízó
részére. Megbízó köteles a birtokába jutott és az ügy szempontjaból lényeges
dokumentációkat haladéktalanul Megbízó rendelkezésére bocsátani.
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-2 A jelen szerződésben

nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Jelen megbízási szerződést a benne szereplő felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Szeged, 2008. július 22.

Dr. Ifj. Szilágyi János
egyéni ügyvéd
Iroda' 6726 SZEGEm. Mtkert u. 54.
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Dr. Ifj. Szilágyi János
Megbízott
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