
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenö, 
Fő út 16., adószám: 15734666-2-13, képviseli: Tömöri Balázs polgármester), mint 
megbízó,

és másrészről a György Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Pannónia u. 19. 1/4 ., adószám: 
18093889-3-41, képviseletében: dr. György Péter ügyvéd), mint megbízott között az 
alábbiak szerint:

1. ) Megbízó 2019. december 1. napjától megbízást ad Megbízottnak az Önkormányzat
polgári jogi, munkajogi, ügyeinek intézésére, okiratok szerkesztésére, jogi 
tanácsadásra, szerződések véleményezésére, egyeztető tárgyalásokon való 
részvételre, peres, és peren kívüli ügyek intézésre.

2. ) A megbízott feladata különösen:
- megbízó igény szerint az ellenjegyzéshez kötött és nem kötött okiratok 
szerkesztése,
- tanácsadás az eljárás során
- szükség szerint részvétel egyeztető tárgyalásokon,
- kapcsolattartás megbízóval
- megbízó szerződéseinek véleményezése.

3. ) A megbízás keretében elvégzendő konkrét feladatokat megbízó, illetve az általa
kijelölt személyek határozzák meg.

4. ) Megbízott köteles a feladatait legjobb tudása szerint, az elvárható különleges
gondossággal ellátni. Kötelességei megszegésével a megbízóknak okozott károkért a 
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.

5. ) A megbízás teljesítése során megbízott részéről elsősorban dr. György Péter ügyvéd
jár el. Akadályoztatása esetén a megbízást a Megbízóval előre egyeztetett ügyvéd, 
vagy ügyvédjelölt látja el.

6. ) Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a konkrét feladatok teljesítéséhez
szükséges valamennyi információt és dokumentumot megfelelő időben megbízott 
rendelkezésére bocsátja.

7. ) Megbízott köteles minden, a megbízás teljesítése során birtokába jutott információt
titkosan kezelni, és azokat csak a megbízó előzetes, írásbeli engedélye alapján 
szolgáltathatja ki harmadik személyek részére. A megbízottat ezen kötelezettség a 
megbízás megszűnését követően is terheli. Megbízott felelős azért, hogy a 
titoktartási kötelezettséget az általa a megbízás teljesítésébe bevont személyek is 
betartsák.

Amennyiben megbízott, illetve valamely közreműködője az e pontban rögzített 
titoktartási kötelezettséget megszegi, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 
felelős az ebből eredő vagyoni és nem vagyoni károk tekintetében.



8. ) Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába jutott okiratokat köteles megőrizni
az selejtezésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, illetve köteles azokat a 
megbízóknak - kérésre - visszaadni.

9. ) Megbízott köteles a megbízó utasításait betartani. Amennyiben valamely utasítást
célszerűtlennek, vagy a megbízó érdekeivel ellentétesnek ítél, erre köteles megbízó 
figyelmét felhívni. Ha megbízó az utasítást ennek ellenére fenntartja, az ebből eredő 
károk kizárólag megbízót terheli.

A jogszabályba vagy az ügyvédi etikai előírásokba ütköző megbízás, illetve utasítás 
végrehajtását megbízott köteles megtagadni.

10. ) A jelen megbízási szerződésben foglaltak teljesítéséért megbízottat 2019. december
1. napjától havonta 480.000.-Ft+ÁFA, azaz Négyszáznyolcvanezer+ÁFA forint 
megbízási díj illeti meg. Felek a megbízási díj összegét 12 havonként 
felül vizsgálják.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződést az aláírástól számított egy éves határozott időre 
hozzák létre. Amennyiben bármelyik fél a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 15 
nap térvtivevénnyel igazolt postai levélben nem közli a másik féllel, hogy a 
szerződést fenntartani nem kívánja, úgy a jelen szerződés újabb egy éves időtartamra 
meghosszabbodik. A határidő meghosszabbítására vonatkozó szabályok a 
későbbiekre is irányadók.

11. ) A megbízási díjat megbízó havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 8.
napjáig, számla ellenében köteles átutalni megbízott számlájára. Késedelmes 
teljesítés esetén megbízó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének 
megfelelő késedelmi kamatot köteles megfizetni.

12. ) A megbízási díj nem tartalmazza a megbízás teljesítése kapcsán fizetendő és
számlával igazolt, nem a megbízott irodai tevékenységéhez kapcsolódó költségeket 
(illetékek, közzétételi díj, bírósági szakértői díjak, stb.).

13. ) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
ügyvédi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

14. ) A jelen szerződés csak írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással
történő módosítás érvénytelen.

15. ) A szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket a felek békés úton kísérlik meg
rendezni. Ennek sikertelensége esetére alávetik magukat a Budai Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést elolvastuk, és mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag
aláírtuk.

Pilisborosjenő, 2019. december 11.

PilisborosjenőKözség Önkormányzata 
megbízó 

képv.: Tömöri Balázs polgármester


