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nincs módosítás 
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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Az Önkormányzat a településen felmerülő alábbi feladatok ellátására megbízási szerződést kötött 
a Huga Bt.-vel, melynek keretében Huszák János látta el az alábbi feladatokat: 
 

 Település úthálózatának rendszeres ellenőrzése 
 Úthálózat forgalmi rendjének rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata 
 A szükséges forgalmi rendi változtatásokra módosítási javaslat készítése 
 Állandó jelleggel felügyeli a települési  úthálózat csapadékvíz elvezető rendszerének állapo-

tát. 
 Javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokra a vízelvezető rendszerekre vonatkozóan 
 Az úthálózat állandó ellenőrzése alapján javaslatot tesz a szükséges és aktuális üzemeltetési 

munkák elvégzésére, és felügyeli azok végrehajtását. (Kátyúzások, bozót,-cserjeirtás, űrszel-
vény-nyitás, közúti tartozékok javítása, cseréje) 

 Közreműködik a közútkezelői hozzájárulások és a vonatkozó tulajdonosi hozzájárulások 
kiadásában. 

 Részt vesz a kiadott kezelői hozzájárulások alapján végzett kivitelezési munkák ellenőrzé-
sében 

 Beruházás-lebonyolítói feladatkörben részt vesz a település közúttal összefüggő beruházá-
saiban, tervpályázati feladatokban. (ennek leírását mellékelem.) 

 
A megbízási szerződés 2021. december 31. napjával megszűnt.  
 
A feladat fontosságára tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy támo-
gassa a megbízási szerződés 2022. január 1-től egy évre történő ismételt megkötését, az alábbi ha-
tározati javaslatok elfogadásával. (szerződés tervezet mellékelve) 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG) 

 
Határozati javaslat  

A PÜTB .../2022. (...) sz. határozata 
megbízási szerződés megkötéséről 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága tá-
mogatja a HUGA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel történő megbízási szerződés előter-
jesztés szerinti megkötését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.01.31. 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET) 

 
Határozati javaslat  

A Képviselő-testület .../2022. (...) sz. határozata 
megbízási szerződés megkötéséről 

 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2022. január hó 1. napjá-
tól 2022. december hó 31. napjáig megbízási szerződést köt a HUGA 2002 Kereskedelmi és Szol-
gáltató 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: 2022.01.31. 
 

 
 

Neubauer Rudolf 
Polgármester 
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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: 
 

1. A Megbízó megbízza Megbízottat község úthálózatával kapcsolatos üzemeltetési és fenn-
tartási feladatok vonatkozásában azzal, hogy azokat Megbízott felméri, javaslatot tesz annak 
kivitelezésére, és a kivitelezést műszakilag ellenőrzi.  
Fentieken túlmenően a település közlekedésével összefüggő feladatokban szakmai segítsé-
get ad az Önkormányzat érintett tisztségviselőinek, munkatársának 

 
2. 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 Káp-
talan u 14. -. 63600904-15903174-00000000 számlaszámra. 

 
3. A megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének szem előtt tartásával kell teljesíteni. 

A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különö-
sen, 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 Önkor-
mányzat részére végzett munkája időtartamáról nyilvántartást vezet melyet az Önkormány-
zat képviselője igazol az elszámolás érdekében. 

 
4. 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 re-
ferens rendelkezik a feladat ellátásához szükséges képesítéssel, képzettséggel. 

 
5. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltét-

lenül megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben 
a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell. 

 
6. A megbízás megszűnésekor Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a Megbí-

zónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy eljárása eredményekép-
pen jutott - kivéve, amit a megbízás folytán jogosan felhasznált. 

 
7. A megbízási szerződést Megbízó bármikor felmondhatja, de köteles a megbízottnak az 

addig végzett tevékenység ellenértékét megfizetni. 
 

8. A szerződést a Megbízott is felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy Megbízó az ügy intézéséről gondoskodhasson. 
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9. A Felek a szerződést 2022. január 1. - 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre 
kötik. Felek megállapodnak, hogy 2022. november 30. napjáig közölt ellentétes rendelke-
zése hiányában a szerződés egy évvel meghosszabbodik. 
 

10. Jelen szerződés csak írásban módosítható és a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkoza-
tok csak írásban érvényesek. A Megbízó által a Megbízotthoz címzett nyilatkozat akkor is 
érvényes, ha az azt tartalmazó tértivevényes postai küldeményt a Megbízott a megadott 
lakcímén nem vette át.  

 
11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a Megbízó 

a jelen szerződést köteles nyilvánosan kezelni, illetve nyilvánosságra hozni. 
 

12. Megbízó kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével összefüggés-
ben, a Megbízó jogos érdekére alapítva kezeli a Megbízott által számára hozzáférhetővé 
tett személyes adatokat. A Megbízó szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhe-
tővé tételének jogszerűségért. 

 
13. A Megbízó adatkezelése a szakmai előírásokban foglalt cél eléréséhez szükséges mértékig 

terjed. A Megbízó az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így 
különösen  
az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a ter-
mészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezé-
séről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), továbbá  
az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének betartásával végzi. 
 

14.  Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően nem jutott tu-
domásukra olyan tény vagy adat, amelynek ismeretében a jelen szerződést nem kötötték 
volna meg, továbbá nem ismernek olyan tényt vagy körülményt, amely a jelen szerződés-
ben foglalt jogok és kötelezettségek teljesülését hátrányosan érintené. 
 

15. Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízónál érvényben lévő és általa megismert, a jelen 
szerződés teljesítését is érintő szabályzatok betartásáért.  

 
16.  Felek rögzítik, hogy a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továb-

biakban: Pp.) alapján a jelen szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen egyezséggel, 
közvetítői eljárással vagy anélkül kötelesek rendezni és csak ennek eredménytelensége ese-
tén peres úton. 

 
17. Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, 

belső előírásaiknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájáru-
lásra vagy nyilatkozatra nincs szükség. 

 
18. Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a 

jelen Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni 
egymást. 

 
19. A jelen Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekinteté-

ben a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar jog egyéb 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
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Jelen Szerződés magyar nyelven négy egymással mindenben megegyező – három számozott 
oldalból és tizenkilenc pontból álló – példányban készült, amelyből – miután azt Felek elol-
vasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak – 
három példány Megbízó, egy példány pedig Megbízott birtokában marad.  

 
Kelt.: 2022.január  
 
 
 

.................................................................     ................................................................. 
Kismaros Község Önkormányzata        
Megbízó 
          képviseletében: 

    HUGA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
Megbízott 
Képviseletében: 
                   

Neubauer Rudolf polgármester                  Huszák Jánosné ügyvezető 
                         
         

             

Pénzügyi ellenjegyzés:  Jogi ellenjegyzés: 

 
…………………………………… 

  
……………………………………… 

Hajdú László gazdasági vezető  Dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző 

 
 
Melléklet: 

1. számú Megbízott árajánlata (összeférhetetlenségi nyilatkozattal, átláthatósági nyilatkozattal) 
2. számú Képviselő-testületi határozat kivonat 

 
Kapják:   

1. példány: Megbízott 
2. Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Pénzügyi Osztály 
3. példány: Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Irattár 
4. példány: Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal - Irattár 

 
 
 
 


