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126/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  DNy-i lakópark II - csapadékvíz elvezető rendszer építése, vállalkozási 

szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében „DNy-i lakópark II - csapadékvíz elvezető rendszer építése, vállalkozási 
szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztés kapcsán a 
következő határozatot hozom: 
 
 Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyeviép Nkft. (cím: 6750 Algyő, Kastélykert 
u. 49.) közötti „Az algyői DNy-i lakópark II. ütem szerinti csapadékvíz elvezető rendszer 

építése” tárgyú, a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítását jóváhagyom és aláírásommal hitelesítem. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Gyeviép Nkft. 6750 Algyő, Kastélykert utca 49. 
6. Irattár 

 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
A határozat hiteléül: 

  



Melléklet a 126/2021. (V.31.) Pm határozathoz 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítás 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.; képviseli: Molnár 

Áron polgármester; adószám: 15726975-2-06; bankszámlaszám: 12067008-00190442-

00100003), mint Megrendelő,  

 

másrészről a 

 

a Gyeviép Nkft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49., képviseli: Katona Antal ügyvezető; adószám: 

20254304-2-06; bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001), mint vállalkozó, 

továbbiakban Vállalkozó  

 

között, Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének a 126/2021. (V.31.) Pm. 

határozatában foglaltaknak megfelelően, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

 

 

Előzmények: 

 

Az algyői DNy-i lakópark II. ütem szerinti csapadékvíz elvezető rendszer építését a Gyeviép 

NKft. végzi, a Vállalkozási szerződés a 68/2021. (III.30.) Pm. határozat alapján 2021. március 

30-án került aláírásra. 

 

Technikai akadályok miatt a munkaterület 2021. április 22-én került átadásra, a Gyeviép Nkft. 

ekkor kezdhette meg a kivitelezési munkálatokat.  

 

A 2021. 05. 26-án a Gyeviép NKft. akadályközlést jelentett, a mellékelt akadályközlő levél 

szerint.  

 

A fentiek miatt, közös megállapodás alapján a Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés 

teljesítés határidejéről szóló 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

EREDETI PONT: 

4. A szerződés végteljesítésének határideje: 2021. május 31. A Vállalkozó előteljesítésre 

jogosult. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési 

véghatáridőn belül megkezdődik. 

 

 

MÓDOSÍTOTT PONT: 

4. A szerződés végteljesítésének határideje: 2021. június 30. A Vállalkozó előteljesítésre 

jogosult. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési 

véghatáridőn belül megkezdődik. 

 

A szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad. 

 

 

 



A Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

A szerződés módosítása a szerződő Felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe. 

 

Algyő, 2021. május ….. Algyő, 2021. május ….. 

 

 

 

………………..…………… 
………………..…………… 

Tervező Megrendelő 

Gyeviép NKft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képviseli: Katona Antal ügyvezető Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 

 

 

 

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 

 

 

 

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 
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127/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Járda felújítási program a lakosság részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Járda felújítási program a lakosság részére” tárgyú előterjesztés 
kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében szükségesnek tartom a lakosság 
részére a támogatott járdaprogram megindítását. 
 

2. A járdaprogram elindításához szükséges 500 m2 10x20x6 cm-es térkő és 540 db 
betonszegély megvásárlásával és tárolásával a legkedvezőbb árajánlatot adó 
Gyeviép Nkft-t bízom meg 2.232.384,- Ft összegben az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2021. évi költségvetése „Járdafelújítás 2021. évre” sora terhére. 
 

3. Felkérem a Jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt anyag beszerzésére és tárolására az 
Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyeviép Nkft. közötti szerződést 2021. 
június 4. napjáig, valamint a lakossági járdaprogram szabályzatát és pályázati 
kiírását 2021. június 15. napjáig készítse el. 
 
Felelős: Berényi András csoportvezető 
Határidő: azonnal 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Gyeviép Nkft. 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
A határozat hiteléül: 
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128/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  EFOP – Esély otthon c. pályázaton belül a könyvvizsgáló 

tevékenységének elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében az „EFOP – Esély otthon c. pályázaton belül a könyvvizsgáló 
tevékenységének elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása” tárgyú előterjesztés 
kapcsán a következő határozatot hozom: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hatáskörében megbízom az EFOP-1.2.11-

16-2017-00045 – Esély otthon az algyői fiataloknak” c. projekt szintű 

könyvvizsgálat lebonyolításának tevékenységével Gajdánné Szatmári Mária egyéni 

vállalkozót (6725 Szeged, Tó utca 14/B.), mint legkedvezőbb ajánlatot adót, az 

árajánlatban meghatározott bruttó 1.300.000,- Ft összegű projektszintű 

könyvvizsgálói díjért. 

 
2. A határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyom és aláírásommal 

hitelesítem. 
 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
A határozat hiteléül: 

  



Melléklet a 128/2021. (V. 31.) Polgármesteri határozathoz 
 

Megbízási szerződés 
Könyvvizsgálói feladatok ellátására 

EFOP-1.2.11-16-2017-00045 
 

 
amely le trejo tt egyre szro l Algyő Nagyközség Önkormányzata (sze khely: 6750 Algyo , 
Kaste lykert u. 40., ado sza m: 15726975-2-06, to rzsko nyvi azonosí to  sza m: 726973, 
Banksza mlasza m: 10028007-00341314-00000017, ke pviseli: Molna r A ron, 
polga rmester) mint Megbízó (a tova bbiakban: Megbí zo ), 
 
másrészről Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló e.v. (székhely: 6723 Szeged, Tó 
u.14/B., adószám: 58009400-1-26, kamarai tagsági szám: 000501, Banksza mlasza m: 
12067008-00587535-00100002, képviseli: Gajdáné Szatmári Mária) mint Megbízott (a 
továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek)  
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 
 

I. Előzmény 
 

1. Megbízó árajánlatkérést folytatott le jelen szerződés megkötése céljából „Esély 
otthon az algyői fiataloknak" című, EFOP-1.2.11-16-2017-00045 azonosító 
számú projekt megvalósításához szükséges záró könyvvizsgálói feladatok ellátása 
tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot – fent nevezett - Megbízott tette, ezért a záró 
könyvvizsgálói feladatok ellátásával Megbízó megbízza a 128/2021. (V. 31.) számú 
Polgármesteri határozat alapján. 
 

2. Felek ennek megfelelően a pályázatban szereplő megvalósítási időszak tekintetében 
az alábbi szerződést kötik. 

 
II. Szerződés tárgya 

 
Megbízó megrendeli, Megbízott pedig elvállalja a fent megjelölt árajánlatkérésben 
megnevezett feladat ellátását az alábbiak szerint. 

 
Megbízó megbízza, a Megbízott elvállalja a projektszintű záró könyvvizsgálói 
tevékenység elvégzését. A feladatok végzéséhez a projekthez kapcsolódó 
dokumentumaiban megfogalmazott előírások, és rendelkezések alapján, valamint az 
ehhez illeszkedő Megbízói elvárások figyelembevételével, illetve a projekt pénzügyi és 
gazdasági szabályosságának nyomon követése a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben 
foglalt előírásoknak megfelelően vállalja el a szerződés tárgyát képező feladat elvégzését. 
 

III. Teljesítés és megbízási díj 
 

1. Megbízott a feladatát a projekt/beruházás teljes megvalósítási ideje alatt ellátja, és 
legkésőbb a projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig köteles befejezni, azzal a 
kitétellel, hogy a projekt fizikai befejezésének napjáig elvégzett feladatáról számlát 
(végszámlát) állít ki a Megbízó részére. 
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2. A szerződés Megbízott részéről az elvégzett feladat teljesítettnek minősül a záró 
kifizetési kérelem elkészítésével és benyújtásával, de legkésőbb a projektmegvalósítás 
befejezésének időpontjával. A teljesülés nem függ a záró kifizetési kérelem 
Közreműködő Szervezet általi elbírálásának (Megbízott hibáján kívül eső okokra 
visszavezethető) eredményétől. 

 
3. A Megbízó a szerződés Megbízott általi teljesítéséről legkésőbb a teljesítést követő 5 

napon belül teljesítés igazolást állít ki. Ez alapján a Megbízott jogosult számla 
kiállítására. 

 
4. A Megbízottat tevékenysége ellátásáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj 

mértéke 
nettó  1.300.000 ,- Ft 
Áfa (0%):      alanyi mentes 
bruttó: 1.300.000,- Ft 

 
azaz: Egymillió-háromszázezer forint. 

 
Az ellenszolgáltatás díja magába foglalja Megbízott feladat-ellátáshoz szükséges 
valamennyi költségét és kiadását. Megbízott a tevékenysége ellátása során a fenti 
pontban meghatározottakon túl semmiféle további díjazást, összeget nem követelhet, 
kivéve a késedelmi kamatot. 

 
5. Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 

forintban (HUF) teljesíti 15 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130.§ (1) 
bekezdésének rendelkezései alapján átutalással teljesíti a Megbízott alábbi Raiffeisen 
Bank által vezetett számlájára, melynek száma: 12067008-00587535-00100002. 
 

6. Megbízott egy végszámla benyújtására jogosult, az igazolt szerződésszerű teljesítést 
követően. 

 
IV. Szerződés teljesítése 

 
1. A meghatározott feladatok a jelenszerződés hatálybalépésétől kezdődnek, és a projekt 

megvalósulásának időpontjáig tartanak, amely jelenleg 2021. december 10. nap. A 
Megbízott a megadott határidő előtt is jogosult teljesíteni. Minden, a szerződés 
teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési 
határidő módosítását vonhatja maga után, mellyel kapcsolatban a Felek egyeztetése, 
és jelen szerződés módosítása válhat szükségessé.  
 

2. Megbízott kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak elégséges a 
szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. Nem eredményezi a 
teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Megbízott által kellő 
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. Megbízó a Megbízott 
súlyos szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt a szerződést írásban 
azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban a Megbízott által már elvégzett 
munka ellenértékét megtéríteni. 

 
V. Szerződés megszűnése 

 
1. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
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− a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Megbízott hibájából 
történt mulasztás, 

− ha a szerződésben rögzített esetekben a Megbízó által tett észrevételeket, 
utasításokat a Megbízott saját hibájából figyelmen kívül hagyja, 

− Megbízott olyan mulasztást követ el vagy olyan hibás, hiányos teljesítést végez, 
mely a támogatás teljes összegének kifizetését veszélyezteti, vagy ezt eredményezi, 

− Megbízott olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megbízó jó hírnevét 
sérti vagy veszélyezteti, 

− a Megbízott ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás 
indul, 

− a Megbízott végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van 
szó) a cégbíróságnál benyújtásra került, 

− a Megbízottal szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás 
indul, 

− Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést 
írásban, azonnali hatállyal felmondani. Megbízó súlyos szerződésszegésének 
minősül különösen, 

− ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes körűen 
biztosítja Megbízott erre irányuló írásbeli felhívása ellenére sem, 

− Megbízó az ellenszolgáltatást a határidő elteltét követően felhívásra, fizetési 
határidő biztosítása ellenére sem fizeti meg. 
 

2. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, 
megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő 
mellett. A rendkívüli felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a 
súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 
megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot 
alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú 
határidő) nem lehetséges. 
 

3. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Megbízott a birtokában lévő, 
a Megbízó által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a 
szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a 
Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 
 

4. A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa 
szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 
 

5. Megbízott teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan 
a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megbízóra vagy harmadik 
személyekre hárul. Harmadik személyekre háruló kár esetén a Megbízott köteles 
az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megbízót teljes 
körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megbízó a 
kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megbízó által teljesített 
összegeket megtéríteni. 

6. Szerződő Felek jelen szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén 
kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és 
kötbérigényeket is. 
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VI. Kapcsolattartás, jog-nyilatkozattétel 
 

1. Megbízott feladatát Megbízóval folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. A Felek a 
Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket 
jelölik meg kapcsolattartóként. 

 
Megbízó részéről: 
Név: Kispeti Zsuzsanna 
Beosztás: pénzügyi vezető 
Email: kispetizsuzsanna@gmail.com  
Telefonszám: +36/20/3980820 
 
Megbízott részéről: 
Név: Gajdánné Szatmári Mária EV. 
Beosztás: ügyvezető 
Email: szatmari.maria@gmail.com  
Telefonszám: +36/30/8677024 

 
2. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízóhoz címzett jognyilatkozatokat 

hatályosan csak a fenti pontban megjelölt személlyel közölheti, illetve részére 
továbbíthatja. 
 

3. Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviseletében eljáró személyek 
megváltoznak, erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 

 
VII. Titoktartás 

 
1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés 

keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan kezelnek, 
kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 
 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél 
kártérítési kötelezettséggel tartozik. 
 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony 
alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, teljesítési segédeikre is. Ezen 
személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett 
Fél, mint saját magatartásáért felel. 
 

4. Megbízott vállalja, hogy a Ptk. 2:47. § bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen 
nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés lényeges tartalmáról. Megbízott jelen 
Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem tiltható 
meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a 
közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség 
alá esik. 

5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 
ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás  
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alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez  
tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megbízónál, a Megbízó nevében vagy 
képviseletében eljáró természetes és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 
feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 
 

6. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési 
időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami 
Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az 2011. CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, valamint és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 
szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, 
számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 
helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok 
készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

 
VIII. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 

 
1. Felek rögzítik, hogy a szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  

 
2. Felek rögzítik továbbá, hogy szerződéses együttműködés során személyes 

adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 
hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére 
egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem 
teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden 
olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges 
lehet. 

 
3. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik 
szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen 
szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.” 

 
IX. Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7.§-a az ügyfél könyvvizsgáló 
általi azonosítását írja elő. A Megbízó vállalja, hogy nyilatkozatot bocsát a 
Megbízott rendelkezésére, a fenti törvény rendelkezéseivel összhangban. A  
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Megbízó felelősséget vállal arra, hogy a fenti információban bekövetkezett 
változásról a Megbízottat a változást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja. 

 
2. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem 

esik, ezért jelen szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 
 

3. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli 
békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz.  
 

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos 
jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell 
megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 
szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza 
(az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
 

6. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerződés 
mellékletét képezi (a felsoroltakon kívül) (a Megbízó példányához csatoltan) az 
eljárás iratanyaga. 
 

7. Jelen szerződés négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a 
mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének 
(Megbízottnál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 
 

8. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
 

10. A szerződés megkötésével egyidejűleg a Megbízott „Elfogadó nyilatkozat”-ot ad ki 
a könyvvizsgálói megválasztásról. 
 

11. Jelen szerződés 7 oldalból áll és 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a 
megbízó, 1 példány a megbízott tulajdona. 
 

12. Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint 
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Algyo , 2021. ju nius …..     
 

__________________________________________ __________________________________________ 
Megbízott Megbízó 

Gajdánné Szatmári Mária Algyő Nagyközség Önkormányzata 
okl. könyvvizsgáló Képviseli: Molnár Áron 
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jogi ellenjegyző:……………………………………… 



Melléklet: 
 

1. Árajánlat 
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Megbízási szerződés 1.sz. melléklete 

 


