EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
Szám: EPL/19-2/2019.

Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 20-i
ülésére

Tárgy: Jogi képviseletre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása
Előadó: Fiskál János polgármester
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat
Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatot jogi ügyekben az elmúlt években képviselő dr. Berényi Andrea
ügyvéd márciustól szüneteltetni fogja a jogi tevékenységét.
Ezen oknál fogva, továbbá, hogy az önkormányzatnak vannak folyamatban lévő
jogügyletei, ezért olyan ügyvédet, ügyvédi irodát kerestem, amely közigazgatási
ügyekben is járatos, tapasztalattal rendelkezik.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztéshez mellékelt jogi
tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződést kössük meg a Földesi-Herpai
Ügyvédi Irodával (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.).
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
Eplény, 2019. február 18.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (II. 20.) határozata
Jogi képviseletre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Jogi képviseletre
vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Földesi-Herpai Ügyvédi
Irodával (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.) kötendő, az önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó jogi feladatok és képviselet ellátására
vonatkozó, megbízási szerződést – a határozat 1. melléklete szerint –
elfogadja.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási
szerződést aláírja.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
Eplény, 2019. február 20.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (II. 20.)
határozatához
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név: Eplény Községi Önkormányzat
Székhely: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Államháztartási egyedi azonosító: 731728
Törzsszáma: 568108
Adószám: 15568106-2-19
Képviseli: Fiskál János polgármester
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről
Név: Földesi - Herpai Ügyvédi Iroda
Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 8.
Adószám: 19384689-2-19
Képviselő: dr. Földesi Csaba ügyvéd
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
1.

A Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízást ad a Megbízott részére Eplény
Községi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó jogi feladatok és képviselet
ellátására. A megbízás kiterjed a Megbízóval való folyamatos, személyes és
elektronikus kapcsolattartásra, a Megbízó kérésére szóbeli vagy írásbeli jogi
tájékoztatás nyújtására, tanácsadásra, a Megbízó peres és nem peres ügyeiben
való jogi képviselet ellátására, ennek során a Megbízó képviseletében
dokumentumok, okiratok elkészítésére, tárgyalásokon való részvételre.

2.

A Megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet a polgármester és a jegyző,
valamint a megbízásuk szerint eljáró személy utasításai szerint, a Megbízói
érdekeknek megfelelően a saját székhelyén köteles teljesíteni. Szerződő felek
megállapodása szerint Megbízott a Megbízó székhelyén előzetes írásbeli
tájékoztatás szerint köteles a megbízást teljesíteni.

3.

Megbízott köteles a jelen megbízás teljesítése során tudomására jutott
valamennyi tényt és adatot megőrizni.

4.

Megbízott köteles a jelen megbízás teljesítésével összefüggésben a Megbízótól
kapott dokumentumokat megőrizni, és – amennyiben a Megbízó ezt igényli – a
Megbízónak visszaszármaztatni.

5.

Megbízott a jelen megbízás teljesítésével összefüggésben a Megbízótól kapott
adatokat és dokumentumokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében
használhatja fel.
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6.

A titoktartási kötelezettség a jelen megbízás megszűnése után is fennmarad.

7.

A megbízás határozatlan időre szól.

8.

Megbízottat a megbízás ellátásért óránként 20 000,- Ft + áfa, azaz Húszezer
forint plusz általános forgalmi adó megbízási díj illeti meg, amely havonta, a
Megbízó által kiadott teljesítésigazolás alapján, Megbízott által kiállított számla
ellenében kerül kiegyenlítésre, a számla kiállítását követő 15 napon belül,
átutalással, Megbízott MKB Banknál kezelt, 10300002-1064805949020019 számú bankszámlaszámára.
Megbízott a megbízás teljesítésével kapcsolatosan az elvégzett munkáról havonta
kimutatást készít.
A megbízás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek Megbízót terhelik.

9.

A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügyek állásáról
folyamatosan tájékoztatni.

10. Megbízott képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdésében foglaltakra – nyilatkozik, hogy a Megbízott a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása
esetén haladéktalanul értesíti a Megbízót. Tudomásul veszi, hogy valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megbízó felmondja,
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.
A szerződés aláírására Eplény Községi Önkormányzat …/2019. (II. 20.) önkormányzati
határozatával felhatalmazta a polgármestert.
Kelt: Eplény, 2019. …… hó ….nap.
Eplény Községi Önkormányzat
Megbízó
Fiskál János
polgármester

Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda
Megbízott
dr. Földesi Csaba
ügyvéd
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