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E L Ő T E R J E S Z T É S  
Kismaros Község Önkormányzat 

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának, 
valamint Képviselő-testületének 

2019. december 16-i ülésére 
 

Előterjesztés sorszáma:  

Tárgy: Megbízási szerződés megkötése (HUGA 2002 Ker. Szolg. Bt.) 

Előterjesztő: Neubauer Rudolf polgármester 

Készítette: dr. Cseri Tibor 

Döntés: Egyszerű 

Minősített döntés indoklása: - 

Ülés: Nyílt ülés 

Zárt ülés indoklása: - 

Költségvetés módosítás: - 

Szükséges előirányzat 
(e Ft): 

- 

Bizottságok tárgyalják: PÜTB 

Törvényességi észrevétel - 

 
 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Huszák János megbízási szerződés keretében látja el a település úthálózatával kapcsolatos 
üzemeltetési és fenntartási feladatokat, javaslatokat tesz az esetleges kivitelezésekre, valamint 
műszakilag ellenőrzi a kivitelezést. Fentieken túlmenően a település üzemeltetésével és 
közlekedésével összefüggő feladatokban szakmai segítséget ad az Önkormányzat érintett 
tisztségviselőinek, munkatársának. 
A megbízási szerződés 2019. december 31. napjával megszűnik. 
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A feladat fontosságára tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy 
támogassa a megbízási szerződés 2020. január 1-től egy évre történő megkötését, az alábbi 
határozati javaslatok elfogadásával. (szerződés tervezet mellékelve) 
 
 

Határozati javaslat (PÜTB) 
 

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága támogatja 
a HUGA 2002 Ker. Szolg. Bt.-vel történő megbízási szerződés előterjesztés szerinti megkötését. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 

Határozati javaslat: 
Kismaros Község Önkormányzat 

…/2019. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozata 
megbízási szerződés megkötéséről 

 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. január hó 1. napjától 
2020. december hó 31. napjáig megbízási szerződést köt a HUGA 2002 Ker. Szolg. Bt. – vel, a 
határozat mellékletét képező szerződés szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 
 
       Neubauer Rudolf 
           Polgármester 
  
  
Melléklet: 
 

Megbízási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről  
 
Kismaros Község Önkormányzata (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., adószám: 15441221-
2-13, cégj: -13-09-134449) képviseli: Neubauer Rudolf polgármester, mint Megbízó 
 
másrészről  
 
HUGA 2002 Ker. Szolg. Bt.(2600 Vác, Rácz Pál u 9.) 21416390-0-13 (adószám), mint megbízott 
között, képviseli: Huszák Jánosné (1951 Schilt Márta) 2600 Vác Rácz Pál u 9, alul írott napon és 
helyen, az alábbiak szerint: 
 

A Megbízó megbízza Megbízottat község úthálózatával kapcsolatos üzemeltetési és fenntartási 
feladatok vonatkozásában azzal, hogy azokat Megbízott felméri, javaslatot tesz annak 



 

 

kivitelezésére, és a kivitelezést műszakilag ellenőrzi. Fentieken túlmenően a település 
közlekedésével összefüggő feladatokban szakmai segítséget ad az Önkormányzat érintett 
tisztségviselőinek, munkatársának 
 
A Megbízó bruttó 3.500.-Ft,/óra, azaz háromezer-ötszáz forint/óra megbízási díjat fizet 
Megbízottnak, aki a megbízás teljesítését követően - és annak megbízó általi leigazolását követő 
10 napon belül - fizet meg a Centrál Takarék Szövetkezet váci fiók 2600 Vác Káptalan u 14. -. 
63600904-15903174-00000000 számlaszámra. 
 
A megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének szem előtt tartásával kell teljesíteni. A 
Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a 
felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. Megbízott heti min 4 órában 
köteles az Önkormányzat rendelkezésére állni, illetve az Önkormányzat kezelésében lévő 
úthálózaton út-ellenőrzést, út-beutazást végezni. Megbízott az Önkormányzat részére végzett 
munkája időtartamáról nyilvántartást vezet melyet az Önkormányzat képviselője igazol az 
elszámolás érdekében. 
 
A Megbízott - szakmai képviselője, referense Huszák János - személyesen köteles eljárni, más 
személy közreműködéséhez megbízó hozzájárulása szükséges. Az igénybevett személyért 
megbízott úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A szakmai referens rendelkezik a 
feladat ellátásához szükséges képesítéssel, képzettséggel.  
 
A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben a Megbízót 
haladéktalanul értesíteni kell. 
 
A megbízás megszűnésekor Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a Megbízónak 
mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy eljárása eredményeképpen jutott - 
kivéve, amit a megbízás folytán jogosan felhasznált. 
 
A megbízási szerződést Megbízó bármikor felmondhatja, de köteles a megbízottnak az addig 
végzett tevékenység ellenértékét megfizetni. 
 
A szerződést a Megbízott is felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, 
hogy Megbízó az ügy intézéséről gondoskodhasson. 
 
A Felek a szerződést 2020. január 1. - 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre kötik. 
Felek megállapodnak, hogy 2020. november 30. napjáig közölt ellentétes rendelkezése hiányában a 
szerződés egy évvel meghosszabbodik. 
 
Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 
 
A fenti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtuk alá. 
 

Kelt.: 2019. …………………. 
 
 
 
 



 

 

…………………………….   ………………………………. 
                   Megbízó                             Megbízott 

 
 
Jogi ellenjegyzés: Dr. Horváth Péter jegyző 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: Hajdú László gazdasági vezető 


