
ELŐTERJESZTÉS 

 

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

soron következő ülésének 

5. napirendi pontjához 

 

 

Tárgy: Megbízási szerződés jóváhagyása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésnek 4., 7., és 15. pontja szerint a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

különösen az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a kulturális szolgáltatás, 

különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása, a sport és ifjúsági ügyek.  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési 

önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára - fenntartja és 

működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése 

szerint a települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 

zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 

Fenti közfeladatokra tekintettel Megbízó a tulajdonában álló Szár, Forrás utca 14. alatti 

sportcsarnokot működteti, abban közösségi-, kulturális-, és sportprogramokat szervez, 

közösségi és sportcélokra használatba, illetve bérbe adja. 

 

A sportcsarnokkal kapcsolatos szervezői, lebonyolítói feladatokat 2012. január 1-től Lacza 

Albert látja el megbízási szerződés keretében. A megbízási szerződés 2012-től minden évben 

egy évre került megkötésre, 2014 január 1 óta bruttó 145.500.- Ft/hó megbízási díjjal. A 

legutolsó megbízási szerződés 2020. december 31-én lejárt. A feladatok azóta is változatlan 

formában kerültek ellátásra, a megbízási szerződés írásbeli megkötése azonban elmaradt. 

Javaslom, hogy az újabb megbízási szerződés határozatlan időre kerüljön megkötésre, 30 

napos felmondási idővel. A feladatok ellátásáért havi bruttó 200.000.-Ft megbízási díjat 

javaslok, tekintettel arra, hogy a megbízási díj összege 2014 óta nem került emelésre. 

 

Tekintettel arra, hogy a megbízott jelenleg is és az elmúlt évben is ténylegesen ellátta fenti 

feladatokat, javaslom, hogy a megbízási szerződés rendelkezéseit 2021. január 1. napjától 

alkalmazzuk, és így ismerjük el az elmúlt másfél évben általa elvégzett munkát. Javaslom, 

hogy a megbízási díj 2021. évben havi bruttó 145.500.- Ft-ban, 2022. január 1-től havi bruttó 

200.000.- Ft-ban kerüljön elszámolásra.  

 

A megbízási díj kifizetéséhez a költségvetési fedezet rendelkezésre áll. A megbízási szerződés 

a határozati javaslat mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 

 

Szár, 2022. július 18. 

Tisztelettel:  

   Németh Norbert polgármestert helyettesítő jogkörömben eljárva: 

Szoboszlai Zoltán alpolgármester s.k.  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …/2022. (VII. ….) határozata 

megbízási szerződés jóváhagyásáról 

 

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szár Községi 

Önkormányzat Lacza Alberttel a határozat 1. melléklete szerint megbízási szerződést köt 

egyes az önkormányzati tulajdonú sportcsarnok működtetésével kapcsolatos feladatok 

ellátására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Norbert polgármester 

 

 



1. melléklet a …/2022. (VII…...) határozathoz 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről   

Szár Községi Önkormányzat (székhely: 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.; adószám: 

15361552-2-07; képviseli: Németh Norbert polgármester), mint Megbízó, 

valamint 

Lacza Albert (szül.hely, idő: Tatabánya, 1972.07.04.; an.: Haris Erzsébet; lakcíme: 2800 

Tatabánya, Paletta lakópark 12. fszt. 1.; TAJ-szám: 030 846 197; adóazonosító jel: 

8385351434) mint Megbízott  

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 4., 7., és 15. pontja szerint a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, a kulturális 

szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, a sport és ifjúsági ügyek. A sportról szóló 2004. 

évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat - figyelemmel 

a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára - fenntartja és működteti a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket, ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai sportkörök 

működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 

ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 

Fenti közfeladatokra tekintettel Megbízó a tulajdonában álló Szár, Forrás utca 14. alatti 

sportcsarnokot működteti, abban közösségi-, kulturális-, és sportprogramokat szervez, 

közösségi és sportcélokra használatba, illetve bérbe adja. 

1. Az 1. pontban foglalt közfeladat megfelelő és hatékony ellátása érdekében Megbízó 

határozatlan időtartamra megbízza Megbízottat az alábbi feladatok elvégzésével: 

- szervezi a sportcsarnokban tartandó, önkormányzati sporteseményeket 

- közreműködik a tehetséggondozási feladatok ellátásában 

- az önkormányzat képviseletében ellátja a lebonyolítói feladatokat a használók által 

szervezett sport, és egyéb eseményeknél (épület zárása, nyitása, felügyelete, stb.) 

- jelzi a sportcsarnokkal kapcsolatos, tulajdonosi intézkedést igénylő meghibásodásokat, 

problémákat 



- koordinálja a használók, bérlők sportcsarnokhasználatát 

- nyilvántartja a bérlők által használt időtartamokat, azokat a számlázás érdekében 

lejelenti a Megbízó részére  

2. Megbízott az 2. pontban meghatározott megbízást elfogadja. 

3. Megbízott az 2. pontban meghatározott feladatok ellátásáért havi bruttó 200.000.-Ft 

megbízási díjban részesül. 

4. A megbízási díj elszámolásának alapja, számfejtésének alapdokumentuma a Megbízó által 

kiállított teljesítési igazolás. Megbízó vállalja, hogy a 3. pontban írt megbízási díjat a 

teljesítési igazolás kiállítását követő 15 napon belül átutalja Megbízott OTP Banknál 

vezetett, 11773360-30288399-00000000 számú bankszámlájára. 

5. Megbízott tudomással bír a megbízási díjat terhelő adó- és járulékfizetési 

kötelezettségéről, Megbízó az adóelőleget, és a járulékokat levonja és megfizeti az 

illetékes adóhatóságnak. 

6. Megbízott a megbízást a Megbízó érdekének megfelelően köteles teljesíteni. Amennyiben 

feladatát nem tudja teljesíteni, vagy bármely okból akadályoztatva van, haladéktalanul 

köteles a Megbízót értesíteni. 

7. Megbízott a megbízását személyesen köteles teljesíteni. 

8. Megbízott a jelen szerződés teljesítése során köteles Megbízó érdekeit figyelembe venni. 

Megbízott felelőssége, hogy a szerződésben meghatározott feladatokat szakszerűen, kellő 

körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a 

törvényes és szakmai követelményeknek megfelelően, legjobb tudása szerint, a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével végezze el. Megbízott felelős azért a kárért, amely a 

fenti kötelezettségek neki felróható elmulasztásából ered. 

9. Megbízott tevékenységéért a vonatkozó jogszabályok szerint teljes felelősséggel tartozik. 

Amennyiben Megbízott munkavégzése során Megbízónak vagy harmadik félnek kárt 

okoz, köteles azt megtéríteni a Ptk. 6:143.§-a szerinti előreláthatóságtól függetlenül. 

Megbízott kártérítési felelőssége kiterjed – Megbízó által Megbízott bevonásával 

kimerített jogi lehetőségek igénybevétele után – Megbízott tevékenységével, vagy 

mulasztásával összefüggésben esetlegesen jogerősen megítélt bírság vagy kártérítés 

megfizetésére is. 

10. Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. Az 

együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája felek képviselői útján valósul meg. 

Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos észrevételeiknek egymás részére írásban, telefonon, illetve e-mail útján 



történő közlését. Az e-mail útján történő közlést a kézhezvételt követően a másik félnek 

írásban (e-mailben) is vissza kell igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek 

írásban is meg kell küldenie a másik fél részére. 

A Megbízó részéről kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult:  

Név: Németh Norbert polgármester 

Cím: 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.  

Mobil tel.: 06 30 188 64 35 

11. A szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a 

cégszerűen aláírt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás a fent 

meghatározott személyeken keresztül történik. 

12. Azonnali, vagy rövid határidővel történő intézkedést igénylő esetben Megbízó jogosult 

szóban információt kérni, illetve utasítást adni Megbízottnak, Megbízott köteles Megbízó 

szóbeli utasításainak – egyet nem értés esetén a Megbízó felelősségére – eleget tenni.  

Megbízó ebben az esetben nyilatkozatát szóban is megteheti. A szóbeli nyilatkozatokat 

utólagosan a szerződő felek írásba foglalják. 

13. Amennyiben Szerződő felek iratokat tértivevényesen postai úton küldenek egymás részére 

az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél 

az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot 

nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” vagy „a kézbesítés akadályozott” jelzéssel 

érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének a napját 

tekintik a kézbesítés napjának. 

14. Megbízott köteles Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

miatt a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba 

ütközik, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért Megbízott felel. 

15. Az a fél, aki az együttműködési kötelezettséget megszegi, köteles a másik fél ebből 

származó kárát megtéríteni. 

16. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

figyelembevételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű 

adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megbízó 

titoktartási kötelezettséget nem vállal. 

17. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az Infotv. szerint jelen szerződésre vonatkozó 

adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megbízónak lehetővé kell tennie, hogy a 



kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény 

alapján - bárki megismerhesse. 

18. Jelen szerződést bármely fél indokolási kötelezettség nélkül 30 napos felmondási idővel a 

hónap utolsó napjára írásban felmondhatja. 

19. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, azonban felek megállapodnak, hogy – 

tekintettel a Megbízott által jelen szerződés megkötéséig ténylegesen ellátott jelen 

szerződés szerinti feladatokra – jelen szerződés rendelkezéseit 2021. január 1. napjától 

alkalmazzák azzal, hogy 2021. január 1. és 2021. december 31. között a megbízási díj havi 

összege bruttó 145.500.- Ft. 

20. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

megbízásra vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 474–483. §) kell alkalmazni. 

21. Jelen megbízási szerződést Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2022. 

(VII. … .) számú határozatával hagyta jóvá. 

Jelen megbízási szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak 

tartalmával minden tekintetben egyetértve, jóváhagyólag írták alá. 

 

Szár, 2022. július ….  

 

  ..........................................................   ..........................................................  

 Szár Községi Önkormányzat Lacza Albert

  

 képviseli: Németh Norbert Megbízott 

 polgármester  

 Megbízó 

 

 

A költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 

 

  

     Tóthné Lieblein Melinda 

        pénzügyi ellenjegyző 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

   Dr. Berkovics Gergely 

                                                                            jegyző 

 


