
 

 

A Képviselő-testület 358/2019. (XII. 12.) sz. kt. határozatának melléklete 

 

MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről:  
 
A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176., 
törzsszáma: 725228; szakfeladat száma és megnevezése: 9990001; kiadásnem: K 
011130; szervezetkód: 1200) a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről:  
 
Béres István (szül. hely, idő: Gyula, 1961. február 04., anyja neve: Knopp Lenke, 
lakcíme: 5700 Gyula, Nagyváradi u. 3., adószáma: 8343672534, TAJ: 023628117) a 
továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel:  
 

1.) Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat Mezőkovácsháza 
Város főépítészi feladatainak jogszabályok előírásai szerinti, teljes körű 
ellátásával.  

 
1.a) Az állandó jellegű, jogszabályokon alapuló főépítészi feladatokon 
túlmenően évente a Megbízott célfeladatát képezi a Képviselő-testület 
határozataiban megfogalmazott – a rendezési tervekhez, fejlesztési stratégiákhoz 
kapcsolódó – elemzésekben, vizsgálatokban, előkészítésekben, feladatokban 
való közreműködés. 

 
2.) Felek jelen szerződést határozott időre, 2020. január 1. - 2024. december 31. 

közötti időtartamra kötik meg, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 358/2019. (XII. 12.) sz. kt. határozatában foglaltak 
szerint. A Megbízottal kötött megbízási szerződés évente felülvizsgálható, és a 
felülvizsgálattal érintett rész közös megegyezéssel módosítható. 

 
3.) Megbízó Megbízott részére a megbízás teljesítése esetén havi bruttó 106.000,- 

Ft, azaz százhatezer Ft/hó megbízási díjat fizet, mely tartalmazza az utazásával 
kapcsolatos költségtérítést is. 

 
4.) Megbízott az 1. pontban meghatározott tevékenységet átlagosan havi 2 napban, 

illetve az 1.a) pontban foglalt feladatellátása során ettől eltérően, a 
többletfeladatoknak megfelelően látja el.  

 
5.) A Megbízott köteles a Megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően eljárni. 

A Megbízó utasításaitól csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdekei 
feltétlenül megkövetelik, erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni köteles. 

 
6.) A Megbízó a megbízás teljesítése során köteles személyesen eljárni, a Megbízó 

előzetes hozzájárulásával, vagy ha az a megbízási jellegből fakad, vagy a 
Megbízó károsodásától való megóvása érdekében szükséges, azonban harmadik 
személy közreműködését is igénybe veheti. A Megbízott a harmadik személyért 
úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.  
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7.) Megbízott köteles figyelmeztetni a Megbízót az általa adott utasítás 

szakszerűtlen, vagy célszerűtlen voltára. Ha Megbízó utasítását a Megbízott 
figyelmeztetése ellenére is fenntartja, az ebből eredő károk a Megbízót terhelik. 
A figyelmeztetés elmaradásából eredő károkért a Megbízott felel.  

 
8.) Megbízott köteles Megbízót – kérésére, szükség esetén anélkül – a megbízással 

kapcsolatos valamennyi kérdésről tájékoztatni. A megbízás teljesítéséről 
Megbízott haladéktalanul értesíti Megbízót.  

 
9.) Megbízott kijelenti, hogy főfoglalkozású munkáltatójának a tevékenység 

végzéséhez szükséges engedélyét, valamint a Békés Megyei Építész Kamara 
szakmai véleményét a 2005-ben megkötött szerződéshez becsatolta, azokban 
változás nem következett be, így jelen szerződés megkötéséhez azok ismételt 
becsatolására nincs szükség. 

 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
irányadók. 
 
 
Felek jelen szerződést közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  
 
 
 
 
 
Mezőkovácsháza, 20___ év ____________ hónap ____ nap  
 
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………… 
 Csepreghy Elemér polgármester Béres István főépítész 
 Megbízó Megbízott 
 


