
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 

(a továbbiakban mint: Megbízó) 
 

másrészről  
Név: Horváth Rita 

Cím: 8700 Marcali Kodály Zoltán utca 6. 

Adóazonosító: 8402294545 
Számlakibocsátó: 

Evon Kft. 
8978 Külsősárd, Kossuth L. u. 52. 

Adószám: 12624324-3-20 
(a továbbiakban mint: Megbízott) 

 

harmad részről: 
Név: Pannonway Építő Kft. 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9. 
Adószám: 13099581-2-20 

(a továbbiakban mint: Költségviselő) 

 
között, a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1) Megbízó jelen szerződés keretében – tekintettel a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésére – megbízza Megbízottat Nyírmeggyes község 

471 sz. főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszának fejlesztése projekt miatt szükséges 

településrendezési eszközeinek módosításához, valamint a kedvezőbb telekalakítási és beépítési 
feltételek biztosítása érdekében a 33/2016. (V. 31.) önkormányzati határozatban elhatározott, 

továbbá a 3/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat (a 

továbbiakban: HÉSZ) ellenőrzése során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által 

kezdeményezett, a HÉSZ kisebb módosításához kapcsolódóan a R. 10. §-ában meghatározottakkal, 

különösen az e szerződés 2. pontjában részletezett települési főépítészi tevékenység végzésével.  
 

2) Megbízott feladata az első pontban megjelölt megbízás vonatkozásában a következő:  
2.1. részt vesz a szakmai előkészítési munkákban, 

2.2. előkészíti az egyeztetési eljárás során szükséges képviselő-testületi döntéseket, 

2.3. folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit, 
2.4. kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról. 

 

3) A Megbízott a megbízást elfogadja, köteles azt a megbízói érdekeknek megfelelően teljesíteni. 

Megbízott nevében személyes közreműködőként a főépítészi tevékenység végzésére a R.-ben 

meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező Horváth Rita főépítész jár el. 
 

4) Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízott folyamatosan megkapja azokat a szükséges 

információkat, adatokat, dokumentumokat, amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek. 

 

5) Megbízó kötelezettsége továbbá haladéktalanul szóban, vagy írásban tájékoztatni a Megbízottat 

minden olyan tényről, körülményről, amely a Megbízott teljesítését befolyásolhatja. 

 

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

megbízás megszűnésével egyidejűleg Megbízó részére visszaszolgáltatni köteles. 

 

7) Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Megbízót, amennyiben feladatát nem tudja teljesíteni, 

vagy a megbízás teljesítésében bármely okból akadályozva van. 
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8) Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás határozott időre, 2017. január 15. naptól az 1. 

pontban megnevezett településrendezési eszközök módosításának Nyírmeggyes Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által történő elfogadása napjáig 

szól.  
 

9) 9.1. A 2) pontban részletezett feladat elvégzéséért a Megbízottat egy összegben Nettó 50.000,- Ft 

(azaz Ötvenezer forint) megbízási díj illeti meg. A megbízási díjat Költségviselő a településrendezési 
eszközök módosításának a Képviselő-testület által történő elfogadását követően, 8 napon belül 

megbízott 12087006-01162219-00100007 számú bankszámlájára fizeti meg. 

 
9.2. Költségviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a 9) pontban megállapított díjnak és járulékainak 

megfizetéséről gondoskodik, továbbá az esetleges személyes jelenlét miatti utazási költséget 
Megbízott részére megtéríti, vagy a Megbízott szállításáról gondolkodik. 

 

10) Jelen szerződés aláírására a Polgármestert a Képviselő-testület 13/2017. (I. 23.) önkormányzati 

határozata hatalmazta fel. 

 

11) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv előírásai az 
irányadóak. 

 

12) Jelen megbízási szerződés 3 példányban készült, melyből egyik példányt a Megbízott a Megbízó 

részére aláírások után átadja. 
 

Felek jelen megbízási szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták. 
 

 

Zalaegerszeg, 2017. ……………………………..                                 Nyírmeggyes, 2017. január 24. 
 

 
 

 ___________________ _____________ ___________________ 
 Horváth Rita Pannonway Kft. Nyírmeggyes Község Önkormányzata 

 Megbízott Költségviselő Megbízó 

 
 

 
 


