
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
49/2017.(III.30.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata és Tháler József között létrejött megbízási szerződés 
jóváhagyásáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékleteként 
jóváhagyja a Fegyvernek Város Önkormányzata és Tháler József 5213 Fegyvernek, 
Ady Endre út 57. sz. alatti lakos között létrejött Megbízási szerződést.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Tháler József, 5213 Fegyvernek, Ady Endre út 57. 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
      Szatlóczki Edit sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2017. március 31. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött: 
egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata  (Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 
171., Adószám: 15736534-2-16, képviseli: Tatár László polgármester)  mint Megbízó (a 
továbbiakban: Megbízó) a …../2017.(III.30.) számú önkormányzati határozat felhatalmazása 
alapján és  
 
másrészről Tháler József ( Fegyvernek, 1954. 09. 07., an: Baunok Margit) Fegyvernek, Ady 
Endre u. 57 szám alatti lakos között (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel: 
 
I. A szerződés tárgya: 
 
A Megbízó kezelésében lévő földterületeken (1. sz. melléklet) a növénytermesztési feladatok 
szervezése, a termelés irányítása és az eredményes gazdálkodáshoz szükséges feladatok 
ellátása a Megbízó utasítása szerint, valamint a Start közmunkaprogram keretében történő 
fegyverneki 0365/8 hrsz. alatt található állattartótelepen történő állattenyésztés, illetve 
mezőgazdasági szántóföldi növénytermesztés és az önkormányzati állattenyésztési feladatok 
ellátása a jelen szerződés részét képező feladat-meghatározás alapján (2. sz. melléklet). A 
Megbízott irányítja Megrendelő foglalkoztatásában lévő mezőgazdasági feladatot ellátó 
fizikai állomány munkavégzését, valamint felel a mezőgazdasági tevékenységben részt vevő 
munkagépek üzemeltetéséért, karbantartásáért.  
A Megbízott a feladat teljesítését személyesen végzi, a feladat ellátására más személyt, 
gazdasági társaságot nem vehet igénybe. 
 
II. Határidő és teljesítés ütemezése: 
 

1. A Megbízott vállalja, hogy az I. pontban meghatározott tevékenységet 2017. április 
01. napjától határozatlan ideig folyamatosan végzi. 

 
III. Vállalkozói díj: 
 

1. A Megbízott az I. pontban rögzített tevékenységért díjazást nem kap. 
2. A Megbízott az III./1. pontban rögzített köteles a jelen Szerződésben vállalt 

tevékenységeket maradéktalanul, határidőre és magas színvonalon végrehajtani. 
3. A Megbízott az általa vállalt feladat elvégzésének feltételeit köteles úgy 

megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos 
és határidőre történő befejezését. 

4. A Megbízott ezen szerződés keretében végzett tevékenysége során a Megbízónak 
okozott kárért teljes körű kártérítési felelőséggel tartozik.  

 
IV. A felek együttműködése 
 

1. A Megbízott folyamatosan tájékoztatja a Megbízót az elvégzett feladatokról, azok 
eredményeiről. 

2. A Megbízott a Megbízó által kijelölt képviselőjével tart kapcsolatot, akivel egyeztet a 
feladat részleteiről, s aki a Megbízó részéről dönt a jóváhagyásról. A javaslatait 
Megbízott írásban köteles benyújtani a Megbízó felé, az írásbeli javaslat alapján 
meghozott megrendelői döntés költségszámláját, annak jogos felhasználását 



bizonylaton aláírásával köteles igazolni, a szakmai teljesítés ezt követően kerül 
igazolásra a Megbízó képviselője által. 

Megbízó képviselője: 
  Tatár László, polgármester 
  Tel.: 06-30/9675-925 
Megbízott: 

Tháler József 
Tel.: 06-20/3885-638 

3. Megbízó a szerződéskötést követő 5 napon belül, majd folyamatosan átadja a 
Megbízottnak a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot, 
információt. 

4. Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Megbízott tevékenységét 
és munkavégzését korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 

 
V. Felek jogai és kötelezettségei, egyéb rendelkezések: 
 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a 
jelen szerződés aláírására és teljesítésére, és nincs olyan függőben lévő 
kötelezettségük vagy érdekkörükben olyan más körülmény, amely kedvezőtlenül 
hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 
készségére, illetve képességére. 

2. A Megbízó a 2/a pontban megjelölt sim kártyát bocsátja a Megbízott rendelkezésére 
az egymás közti kapcsolattartás céljából. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a 
„flottán” belüli beszélgetéseket forgalmi díj nem terheli. Elfogadja, hogy a „flottán” 
kívüli híváskezdeményezésekből eredő telefonhasználati díjak minden hónap 10.-ig 
kiszámlázásra kerülnek részére. 

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a telefon havi előfizetési díját a Megbízó fizeti.  
 

2/a) Telefonhasználat:  
IMEI szám: 355940046857270 
Hívószám: 06-20/388-3408 

 
4. A Megbízott köteles a Megbízottat minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott 
felelősséggel tartozik. 

5. A Megbízott a Megbízó képviselőjének utasítása szerint köteles eljárni, mely utasítás 
nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére. 

6. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a tényre a Megbízott 
köteles őt figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
a Megbízott a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a 
Megbízó kockázatára teljes kárfelelősségére elláthatja. A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős. 

7. A Megbízott kizárólag a Megrendelőt ért azon károkért vállal felelősséget, melyek 
felmerülésénél közreműködött.  

8. A Megbízott köteles tevékenységét az elfogadott nemzetközi gyakorlat szerint, a 
legjobb szakmai tudása szerint határidőre 100 százalékosan, I. osztályú minőségben 
elvégezni, a beszerzett információk felhasználásával. 

9. A jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. Nem minősül a szerződés 
módosításának az, ha bármelyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított 



valamely jogával vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen 
egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. A Megbízott abban az esetben 
élhet az azonnali felmondás jogával, amennyiben a Megrendelő nem teljesíti vállalt 
kötelezettségeinek valamelyikét. 
Megbízó abban az esetben élhet az azonnali felmondás jogával, ha a Megbízott az 
általa vállalt kötelezettségek valamelyikét nem teljesíti. A rendkívüli felmondás a 
másik féllel történő írásbeli közlés napján lép életbe. 

10. Ha a jelen szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály 
kötelező rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek 
kijelentik, hogy a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az 
esetlegesen érvénytelen rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák – a szerződés 
egészével összhangban – amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen 
érvénytelen részhez. 

11. Jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a teljesítéssel kapcsolatos vitás kérdéseket a 
Felek megkísérlik egyeztetés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. előírásait kell alkalmazni. 

13. Ezen szerződés 5 példányban készült, amelyet a szerződő felek, mint akaratukkal és a 
tényleges helyzettel mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták. A 
szerződés 1 példányát Megbízott kapja, a többi 4 példány Megbízónál marad. 

 
 
Kelt: Fegyvernek, 2017. március 31. 
 
 
 
 
 ...........................................................  ............................................................   
 Tatár László polgármester Tháler József 
 Megbízó képviseletében Megbízott 
 




