
   5. számú előterjesztés 
Ügyiratszám: K334/1/2018. 
 

Megbízási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(8713 Kéthely, Ady E. u. 1., adószám: 15396561 2 14, törzsszám: 396561 bankszámláját vezető  
pénzintézet és bankszámlaszáma: M7 Takarék 66900014-10001679; képviseli: Molnár Balázs 
polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), 
 
másrészről 
 
Név: Kocsis Lajos 
Anyja neve: Vajda Magdolna 
Születési helye, ideje: Marcali, 1954. július 13. 
Lakcíme: 8713 Kéthely, Vár u. 1/B. 
Adóazonosító jele: 8319693845 
TAJ száma: 018 858 084 
Bankszámlaszáma: .......................................... 
Főfoglalkozású munkahely megnevezése: 
öregségi nyugdíjas 
 
mint megbízott (a továbbiakban: megbízott) között, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A megbízó megbízza a megbízottat a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(továbbiakban: önkormányzat ) nyilvános üléseiről, valamint az önkormányzat és intézményei 
rendezvényeiről videó felvétel készítésére és dokumentálására az önkormányzat tulajdonát képező 
eszközökkel. A használatra átadott eszközök tételes listáját e szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
2. A megbízott a megbízást elfogadja, és kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges 
ismeretekkel rendelkezik és gondoskodik a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök üzemképes 
rendelkezésre állásáról. Az eszközökben bekövetkezett mindennemű  károkozásért, azok felelős 
őrzéséért megbízott teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 
3. A megbízott a tevékenységét a megbízó képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontokban látja el.  
 
4. A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés során a megbízó részéről az önkormányzat  
munkatársai jogosultak eljárni, és a megbízott felé jognyilatkozatot tenni. 
 
5. A megbízó és a megbízott megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítése érdekében  
folyamatosan együttműködnek egymással, minden lényeges tényről és körülményről tájékoztatják  
egymást, ami a megbízás teljesítését befolyásolja vagy azzal összefüggésben áll. A megbízó  
kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat 
a megfelelő időben a megbízott számára átadja. 
 
6. Jelen megbízási szerződés határozott időre jön létre, 2018. január 1-én kezdődik és 2018. 
december 31-ig tart.  
 
7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatok teljesítéséért a  
megbízottat bruttó 68.000 Ft/hó díjazás illeti meg. 
  
8. A Megbízott a 7. pontban meghatározott megbízási díj összegén felül egyéb költségtérítésre nem  
jogosult. 



 
9. Megbízó a megbízási díjat havonta utólag, tárgyhót követő 5-éig fizeti meg.  
 
10. A szerződés mindkét fél által 30 napos felmondási határidővel mondható fel.  
 
11. A megbízó és a megbízott megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek jogosultak 
írásban azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.  
 
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 
 
13. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos 
úton, peren kívül rendezik.  

 
14. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát együttesen értelmezték, s azt, mint 
akaratukkal mindenben egyező jognyilatkozatot, helybenhagyólag írták alá. 
 
 
K é t h e l y, 2018. február …. 
 
 
Molnár Balázs                  Kocsis Lajos 
polgármester                  megbízott 
megbízó 
 


