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2.sz.melléklet 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Szentendre Város Önkormányzata  
székhely:  2000 Szentendre, Városház tér 3. 
postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54. 
telefon: 26/503-300 
telefax: 26/310-726 
adószám:  15395364-2-13 
PIR törzsszám: 395368 
képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
a továbbiakban: Megbízó 
 
dr. Szieben László  
Lakcíme: 
Szül. hely, idő: 
Anyja neve: 
Személyi igazolvány-száma: 
TAJ- száma: 
Adóazonosító jele: 
Magán-nyugdíjpénztár neve, címe, bankszámlaszáma: 
Lakik:. 
a továbbiakban: Megbízott  
(Megbízó és Megbízott együttesen: Felek) 
között az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. Megbízó Megbízottat a cégbejegyzés előtt álló Szentendrei Sportcélú 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 
2000 Szentendre, Városház tér 3. (a továbbiakban: cég) ügyvezetői 
feladatainak ellátásával bízza meg.  

2. Megbízott a megbízást elfogadja. 
3. A Megbízott által ellátandó feladatok: 

 A cég ügyvezetői feladatainak ellátása 

 a társaságba apportált ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési és fenntartási 
feladatok megszervezése 

 a városi sport támogatásának koordinálása 

 a város sport koncepciójának támogatása 

 a városi sport kommunikáció, a sportélet, sport kapcsolatok fejlesztése 

 sport pályázatok készítése 

 gyakorolja a munkáltatói jogokat a cég munkavállalói felett. 
3. A jelen szerződés 2008. szeptember 10-től 2009. szeptember 9-ig szóló 

időtartamra jön létre azzal, hogy a megbízatás a Megbízó döntése alapján 
opcionálisan további, maximum 3 évvel hosszabbítható meg, felek a jelen 
szerződésben megállapodnak továbbá abban, hogy a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 24. § (2) bekezdése alapján a 
Megbízott mint ügyvezető a cég legfőbb szerve által bármikor, indokolási, 
kártérítési, kártalanítási és egyéb térítési kötelezettség nélkül visszahívható és 
ennek megfelelően jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozatával 30 napos határidővel felmondhatja.  
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4. Megbízottnak az ügyvezetői minőségében megillető jogokra és az őt terhelő 
kötelezettségekre a Gt. 22. § (2) bekezdése a) pontja alapján - a Gt-ben 
meghatározott eltérésekkel - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) kell 
alkalmazni. 

5. A Megbízott kötelezettséget vállal a 2. pontban részletezett feladatok magas 
színvonalú, határidőben történő, a jogszabályoknak és az egyéb szakmai 
szabályoknak megfelelő ellátására. 

4. A Megbízott feladatellátásának helyszínei: a cég székhelye és telephelyei, az 
alapító okirat szerint. 

5. A Megbízott a cég működtetéséhez és a feladatellátáshoz szükséges személyi 
erőforrást és a szükséges infrastruktúrát a társaság törzstőkéje terhére, 
illetőleg egyéb meglévő erőforrásainak (személygépkocsi, telefonvonal, 
számítógép, internet, iroda) felhasználásával biztosítja, a költséghatékonyság 
szem előtt tartásával.  

6. Amennyiben Megbízott saját erőforrásait veszi igénybe a feladatellátás 
céljából, úgy igazolt költségeinek megtérítésére jogosult a céggel szemben.  

7. A Megbízási díj bruttó 300.000 Ft/hó, mely havonta utólag, a tárgyhónapot 
követő 3. napon esedékes. 

8. Megbízott utasítására és a Megbízottal történő kapcsolattartásra a tulajdonos 
Megbízó képviseletében Szentendre Város Polgármestere, illetve az általa 
erre írásban kijelölt személy jogosult. 

9. A jelen megbízási szerződés jóváhagyásáról, módosításáról, vagy 
megszűntetéséről, illetőleg Megbízott visszahívásáról Megbízó képviseletében 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.   

10. A Megbízott köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a 
Megbízóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat megőrizni, kivéve a nyilvános adatokat. Megbízott nem közölhet 
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megbízóra 
hátrányos következménnyel járna, kivéve a nyilvános adatokat. 

11. A Megbízott helyettesítéséről Megbízóval írásban egyeztetve maga 
gondoskodik, írásban és előzetesen megjelölve a helyettes személyét, a 
helyettesítés időtartamát és terjedelmét, a helyettes magatartásáért Megbízott 
sajátjaként felel. 

12. Megbízott az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozást ismeri és 
kijelenti, hogy vele és a jelen szerződésben vállalt tisztségével kapcsolatban 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 

13. Megbízott az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 
tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy 
felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

14. Megbízott a cég ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
általában elvárható gondossággal és a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles ellátni.  

15. Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felel a céggel szemben  

 a jogszabályok,  

 az alapító okirat,  

 a cég legfőbb szerve által hozott határozatok, 

 illetve ügyvezetési kötelezettségei  
felróható megszegésével a cégnek okozott károkért. 
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16. Amennyiben a cég bejegyzése meghiúsul, a jelen szerződés megszűnik. 
17. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó 

hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 
18. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei 

Városi Bíróság, illetőleg a Pest Megyei bíróság illetékességét kötik ki. 
19. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal egyezőt írják alá. 

Kelt: Szentendre, 2008. szeptember … 

 

…………………… …………………… …………………………………………… 
dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó dr. Szieben László 

polgármester jegyző  
Megbízó Megbízott 

 

 


