
M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 

Amely létrejött  

egyrészről  
 

- Nyírmeggyes Község Önkormányzata (cím: 4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. út 6., adószáma: 
15732547-2-15), képviseli: Szőkéné Vadon Edit polgármester 

- Hodász Nagyközség Önkormányzata (cím: 4334 Hodász, Petőfi S. u. 6., adószáma: 15732509-2-

15), képviseli: Nagy János polgármester 

- Nyírcsaholy Község Önkormányzata (cím: 4356 Nyírcsaholy Szabadság út 1., adószáma: 
15731821-2-15), képviseli: Magyar Csabáné  polgármester 

- Nyírkáta Község Önkormányzata (cím: 4333 Nyírkáta, Kossuth Lajos utca 13 szám adószáma: 

15734965-2-15), képviseli: Lakatos Sándor Attila polgármester 
 
(a továbbiakban ezek együtt, mint: Megbízók) 

 
másrészről  

 

Név: Végh József 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Fészek u. 48. 

Adóazonosító:833 834 3994 
Számlakibocsátó: V-MENTOR Bt. 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Fészek u. 48. 
Adószám: 25651421-1-15 
(a továbbiakban, mint: Megbízott) 

 
között (a Megbízók és a Megbízott a továbbiakban együtt: Felek), a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1) Megbízók ezen szerződés keretében – tekintettel a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.               
(IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésére – megbízzák Megbízottat a 

települési önkormányzataik feladatkörébe tartozó, a R. 10. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatok közül kizárólag a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet 
elkészítéséhez kapcsolódó települési főépítészi tevékenység teljes körű végzésével, melyet a 

Megbízott a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXICV. törvény, valamint a végrehajtására 
kiadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. r., valamint a Miniszterelnökség szakmai államtitkársága által készített és 
közzétett útmutató szerint köteles végezni.  

2) A Megbízott kinyilatkozza, hogy:  

a) a megbízást elfogadja, s tudomásul veszi, hogy köteles azt a Megbízók érdekeinek és ezen 

szerződésnek megfelelően teljesíteni; 
b) a megbízás teljesítéséhez személyes közreműködőként (azaz települési főépítészként) – a R. 

3. §-ában meghatározott szakirányú szakmai előfeltételeknek (végzettség, gyakorlat stb.) 

megfelelően – saját maga jár el. 
 

3) Megbízók kötelezettséget vállalnak arra, hogy Megbízott folyamatosan megkapja azokat a 
szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat, amelyek a megbízás időben és jó minőségben 

történő teljesítéséhez szükségesek. 

 
4) Megbízók kötelezettsége továbbá haladéktalanul szóban, vagy írásban tájékoztatni a Megbízottat 

minden olyan tényről, körülményről, amely a Megbízott ezen szerződés szerint vállalt teljesítését 
befolyásolhatja. 

5) Megbízott e szerződés teljesítése során a birtokába került iratokat, dokumentumokat jelen 

megbízás megszűnésével egyidejűleg Megbízók részére visszaszolgáltatni köteles. 
 

6) Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni a Megbízókat, amennyiben feladatát nem tudja időben, 
vagy egyáltalán teljesíteni, vagy a megbízás teljesítésében bármely okból akadályoztatva van. 
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7) Ezen szerződés teljesítése során a Megbízott személyesen jár el, de elháríthatatlan ok (pl.: akadály, 

vagy munkaszervezési ok stb.) miatt teljesítési segédet, közreműködőt vehet igénybe. 

 
8) Felek megállapodnak abban is, hogy ezen megbízás határozott időre, 2017. május 1. napjától az 

1) pontban megnevezett dokumentumoknak a Megbízó Önkormányzatok Képviselő-testületei (a 

továbbiakban: Képviselő-testületek) által történő elfogadása – legkésőbb 2017. szeptember 30. – 

napjáig szól.  

 
9) A megbízásban foglalt feladat elvégzéséért a Megbízottat az egyes Megbízó Önkormányzatoktól 

külön-külön egy összegben 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer forint) + Áfa, mindösszesen 

1.200.000,- Ft (azaz egymillió-kettőszázezer forint) + ÁFA megbízási díj illeti meg. Megbízott 
településenként 1-1 részszámla és végszámla benyújtására jogosult. 

 
10) Az egyes Megbízók vállalják, hogy a 8) pont szerinti megbízási díj 50 %-át a feladat 

ellátás időarányos teljesítésekor kiállított részszámla kézhezvételét követő 8 napon belül, míg a 

további 50 %-át az általuk képviselt Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadó döntését 
követően kiállított végszámla kézhezvételét követő 8 napon belül a Megbízott OTP 11744003-

20368029 számú bankszámlájára egy összegben megfizetik. A Képviselő-testület elfogadó 
döntésének Megbízottnak fel nem róható okból történő elhúzódása, esetleges meghiúsulása esetén a 

Megbízottat a megbízási díj megilleti, feltéve, hogy a részéről történő feladatellátás egyébként a 
hasonló megbízások során elvárható módon teljességgel végrehajtásra került. 

 

11) Felek kikötik, hogy ha bármely Megbízó Önkormányzat jogszabályváltozás alapján 
mentesülne az 1) pontban meghatározott dokumentumok elkészítésének 2017. évi kötelezettsége 

alól, vagy az elkészíttetéséhez kilátásba helyezett állami támogatást nem kapja meg, és ezért nem 
tudná a megbízási díjat megfizetni, úgy minden fajta anyagi kötelezettség viselése nélkül, a 

Megbízotthoz legkésőbb a 2017. május 31. napjáig intézett írásbeli értesítéssel jogosult a 

szerződéstől egyoldalúan elállni. Bármely Önkormányzat elállása nem érinti a jelen szerződés alapján 
elállással nem érintett további Önkormányzatok kötelezettségeit, melyek változatlanul fennállnak.  

 
12) Jelen szerződés érvényességéhez megállapodó felek kikötik a Képviselő-testületek előzetes 

felhatalmazását, vagy utólagos jóváhagyását. 

 
13) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a R. és Polgári Törvénykönyv 

előírásai az irányadóak. 
 

14) Jelen megbízási szerződés 5 példányban készült, melyből egy eredeti példány a Megbízott, 
illetve a Megbízók részére az aláírások után átadásra kerül. 

 

15) Felek jelen megbízási szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
írták alá. 

 
Nyírmeggyes, 2017. április 13. 

 

 
 

Nyírmeggyes Község Önkormányzata                                               Hodász Község Önkormányzata 
             Megbízó                                                                                          Megbízó 

 
 

 

Nyírcsaholy Község Önkormányzata                                                Nyírkáta Község Önkormányzata 
                Megbízó                                                                                       Megbízó 

 
 

 

 V-MENTOR Bt.  Végh József  
                 Megbízott                                    Megbízott 


