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Sorszám:  IV/6 Tárgy:  Gombaszakértı megbízása 
Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı 
Hatósági Osztály 

Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. május 28-i rendkívüli ülésére 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 Békés Városban a piac keretei között jelenleg nem folytatnak gombaszakértıi 
tevékenységet. Ennek oka, hogy a piacon nincs meg sem a tárgyi, sem a személyi feltétele 
annak, hogy ilyen szakértı mőködjön közre. A vásárokról és a piacokról 55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése elıírja: győjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott 
árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenırzésére a 
vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idı alatt gombavizsgáló szakellenır mőködik. 
 A Békésen bejegyzett egyetlen gombaszakértı munkahelyi elfoglaltsága miatt 
továbbra sem tudja vállalni, hogy nyitvatartási idıben a piacon folyamatosan jelen legyen, de 
az árusítás volumene egyébként sem indokolná a jogszabály szerinti rendelkezésre állást. 
Ugyanakkor minden békési polgár érdeke, hogy ha már van városunkban bejegyzett 
gombaszakértı, legyen olyan személy, aki az általa győjtött gomba fogyaszthatóságát 
kétségtelenül megállapítja, ha nem piaci keretek között, akkor egyéni rendelkezésre állással. 
 Békésen körülbelül egy évtizede Izsó Hunor tevékenykedik gombaszakértıként, az 
ehhez szükséges képesítéssel rendelkezik, így szakértıként ı kerülne megbízásra. Mivel Izsó 
Hunor Izsó Gábor polgármester közeli hozzátartozója, így a vele kötendı megbízási szerzıdés 
aláírására összeférhetetlensége miatt más személyt kell felhatalmazni. 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete megbízza Izsó Hunort Békés város közigazgatási 
területén lakók részére gombaszakértıi tevékenység végzésével. 

2. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Miklós Lajost, mint a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, Izsó Hunor gombaszakértı megbízási szerzıdésének 
aláírására. 

Határid ı: azonnal 

Felelıs: Miklós Lajos bizottsági elnök 

Békés, 2009. május 25.    Izsó Gábor 
polgármester 

……………………………………. 
Jogi ellenjegyzı 
 
……................................................ 
Pénzügyi ellenjegyzı 
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MEGBÍZÁSI SZERZ İDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészrıl  
 
Név: Békés Város Önkormányzata 
Cím: 5630 Békés, Petıfi u. 2. 
Adószám: 15343006-2-04 
Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt. 11998707-04606811 
 
a továbbiakban: Megbízó, 
 
másrészrıl 
Név: Izsó Hunor 
Címe: 5630 Békés, Asztalos u. 17. sz. 
Szül. hely, idı: Békés, 1975. 06. 01. 
Anyja neve: Földesi Mária 
Adóazonosító jel: 8395970684 
 
a továbbiakban: Megbízott, 
 
a továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek 
 
között, alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. A szerzıdés tárgya, teljesítés ideje 

1. Megbízó jelen szerzıdés keretében megbízza Megbízottat, hogy helyileg az 5630 
Békés, Asztalos u. 17. szám alatt gomba-szakellenıri, gombavizsgálati tevékenységet 
végezzen a Békés város közigazgatási területén lakó lakosok részére. 

2. A Szerzıdı Felek jelen szerzıdést határozatlan idıre kötik. 
 
 

2. A felek jogai és kötelezettségei 
1. Megbízott köteles minden, a helyi lakosság részérıl felmerülı gombaszakértıi 

felkérésnek eleget tenni.  
2. Megbízott tevékenységét a felmerülı igények szerint, mennyiségi korlátozás nélkül 

látja el. 
3. Megbízott fenti tevékenységet elsısorban lakcímén látja el, egyéni egyeztetés szerint 

pedig Békés város közigazgatási területén.  
4. Megbízott vállalja, hogy harmadik személytıl nem fogad el anyagi ellentételezést a 

szolgáltatás elvégzéséért. 
5. Megbízott vállalja, hogy elérhetıségének biztosítására telefonszámot biztosít, melyen 

a lakossági igényeket fogadni tudja.  
6. Megbízott a fenti pontokban körülírt tevékenysége során az általában elvárható 

gondossággal köteles eljárni.  
7. Megbízott a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelıen köteles eljárni. 

Megbízott a Megbízó utasításaitól csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdekei 
feltétlenül megkövetelik. Az eltérésrıl azonban Megbízót haladéktalanul értesíteni 
kell. 
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8. A Megbízott közvetlenül felelıs minden olyan kárért, melyet a szerzıdés hatálya alatt 
a szerzıdés tárgyát képezı munkavégzés során harmadik személynek okoz.  

9. Megbízott jogosult a szerzıdés hatálya alá tartozó feladatok megoldásakor Megbízó 
számára is bemutatott teljesítési segéd (szakértı) bevonására, akinek munkájáért 
kizárólagos felelısséggel tartozik.  

10. Ha a Megbízó célszerőtlen, vagy szakszerőtlen utasítást ad, a Megbízott köteles ıt erre 
figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is 
ragaszkodik, az utasítás végrehajtásából eredı károk ıt terhelik, beleértve a Megbízott 
ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit is.  

11. Megbízott köteles a szerzıdésben vállalt feladatok teljesítéséhez – a teljesítési 
határidıre és a feladat egyedi sajátosságaira is figyelemmel – a szükséges 
erıforrásokat, kapacitásokat biztosítani.  

12. Megbízott feladatai teljesítése során köteles figyelembe venni a vele ismertetett, 
Megbízónál hatályban lévı belsı elıírásokat, valamint köteles betartani a 
szerzıdésben vállalt feladatokkal kapcsolatos valamennyi hatályban lévı és 
alkalmazandó helyi, hazai és nemzetközi szabályt, rendelkezést, hatósági elıírást, 
szabványt, normát.  

13. Megbízó vállalja, hogy a vele szerzıdéses viszonyban álló, és a tulajdonában lévı 
médiumokon keresztül – tevékenysége hirdetésére - nyilvánosságot biztosít Megbízott 
részére. 

 
 
3. Megbízási díj és annak megfizetése  

1. Megbízott az 1. pontban rögzített tevékenységek elvégzéséért bruttó 34 000 azaz 
bruttó harmincezer forint/hó díjazás illeti meg. 

2. Megbízási díj havi részletekben, utólag, átutalással kerül kiegyenlítésre, az adott 
hónap teljesítését követı hónap 10. napjáig.  

3. Megbízott a következı számlaszámon kéri teljesíteni az átutalást: 11991119-99959577 
4. Megbízó viseli a megbízás teljesítésével kapcsolatban Megbízottnál keletkezett 

költségeket.  
 
 
4. A szerzıdés módosítása, megszőnése, szerzıdésszegés jogkövetkezményei 

1. Jelen szerzıdést Szerzıdı Felek közös megegyezéssel bármikor írásban 
módosíthatják.  

2. Bármely félnek felróható súlyos szerzıdésszegés esetén a szerzıdés azonnali hatállyal 
felmondható. 

3. A szerzıdést bármely fél tizenöt napos felmondási idıvel felmondhatja, azonban a 
felmondási idınek elegendınek kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó a feladat 
ellátásáról gondoskodhasson. 

 
 
5. Záró rendelkezések 

1. A szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan 
együttmőködnek. Ennek megfelelıen idıben tájékoztatják egymást, nem csupán a 
jelen szerzıdésben foglaltak teljesítésérıl, hanem minden olyan kérdésrıl (tény, adat, 
körülmény), amely a szerzıdés teljesítésére kihatással lehet. 

2. A felek jelen szerzıdésbıl eredı jogvitáik rendezését kötelesek egyeztetéssel, 
tárgyalással megkísérelni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, jogvita esetén 
megállapodnak a Békési Városi Bíróság illetékességében. 
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3. A szerzıdésben nem, illetve nem kimerítıen szabályozott kérdésekben a Ptk. 
megbízásra, felelısségre, kártérítésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

4. Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló okok miatt (vis major: pld. természeti 
csapás) nem tud a szerzıdésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerzıdés 
érvénytelenné válik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a szerzıdés 
teljesítése közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek. 

 
Megbízott gombaszakértıi bizonyítványának másolata jelen szerzıdés 1. számú mellékletét 
képezi.  
 
A szerzıdı felek jelen szerzıdést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után -, mint 
akaratukkal mindenben megegyezıt írják alá. 
 
 
 
Békés, 2009. június 1. 
 
 
 
……………………………………….  …………………………………………… 

Megbízó      Megbízott 
 
 
Jogi ellenjegyzı: 
 
 
………………………………………. 


