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_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat alpolgármesteri referens megbízására

Az előterjesztés tartalma:
Alpolgármester munkáját korábban is segítette egy referens munkatárs, így Szilágyi László Lajos 
alpolgármester kérésére Gyöngyössy Kálmánt a csatolt megbízási szerződés keretében kerülne szakmai 
támogatást tudna adni számára.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Szilágyi László Lajos alpolgármester

Az előterjesztést készítette:
Szilágyi László Lajos alpolgármester

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.07.11.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság EJ.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: IGEN: □
Előzmény mellékletként csatolva: NEM

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN: El ~
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: " Ümv,"

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: X
IGEN. □ ------ 7^7^ --------------
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: X NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási batáridő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: .................................................................................................................................. ............

jegyző
Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2022. júliusi ülésére

Tárgy: Javaslat alpolgármesteri referens megbízására

Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2022. (IV. 13.) Képviselő-testületi határozat által 
Szilágyi László Lajos önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású, általános alpolgármesternek 
2022. április 13. napi hatállyal megválasztotta. Korábban is az alpolgármesterek munkáját referens 
munkatárs segítette, így azt kérem a képviselő testülettől, hogy a mellékletként csatolt megbízási 
szerződés aláírására kerüljön sor 2022.07.31-ig. Gyöngyössy Kálmánt kiváló szakembernek tartom, aki 
kellő segítséget tudna nekem biztosítani, hogy feladatomat tudásomnak legjobban elvégezhessem és 
városunk fejlődésnek indulhasson.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat 

.../2022. (Vn...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy mellékletként csatolt megbízási szerződés 2022.07.31-ig kerüljön aláírásra, mely 
alapján Gyöngyössy Kálmán alpolgármesteri referensként Szilágyi László Lajos általános 
alpolgármestert segíti feladatainak ellátásában.

A megbízás havi összege bruttó 350.000,- Ft + bruttó 40.950,- Ft szociális hozzájárulási adó.

Forrás: Feladattal nem terhelt működési tartalék

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2022.07.31.

Göd, 2022. július 11.

Tisztelettel:

Szilágyi László Lajos s.k.
alpolgármester



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Göd Város Önkormányzata 

székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.

adószám: 15731106-2-13

Törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 731102 

képviseletében: Balogh Csaba polgármester 

kapcsolattartó és teljesítés igazoló személy: Szilágyi László alpolgármester 

mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)

másrészről: Gyöngyös sy Kálmán Ferenc

mint megbízott (továbbiakban. Megbízott, együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon, az 

alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. Felek rögzítik, hogy közöttük a mai napon megbízási szerződés jön létre 

ÖNKORMÁNYZATI TANÁCSADÓ feladatainak Megbízott általi elvégzésére. Megbízó 

megbízza Megbízottat az alábbi feladatok folyamatos ellátásával:

• Ellátja az általános felhatalmazású alpolgármester teljes körű szakmai támogatását,

• Intézményvezetők és önkormányzati céges vezetők beszámolóinak, terveinek 

véleményezése,

• Javaslattétel intézmények és önkormányzati cégek működésének optimalizálására,

• Közreműködik egyes dokumentumok előkészítésében, közvetlenül segíti a Város 

kapcsolatrendszerének működését stratégiai partnerek (pl. Pest megye, Samsung), és más 

települések vonatkozásában,
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• Közreműködik az alapvetően idegenforgalommal, szállásokkal összefüggő városi projektek 

(Duna-parti strandok, Duna-part Nyaralóházak, Széchenyi csárda, csónakház, Felsőgödi 

Duna-part, Termálfürdő, Golfpálya, Kék-Duna üdülő objektumai stb.) menedzselésében,

1.2. Megbízott feladatait személyesen köteles ellátni, helyettest nem jelölhet meg.

1.3. Megbízó részéről az alpolgármesterrel tartja a munkakapcsolatot, neki számol be 

munkájáról, tőle kapja az instrukciókat, ő igazolja teljesítését.

1.4. Felek kötelesek egymást a megbízás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről 

időben értesíteni kapcsolattartóik útján:

Megbízó részéről: Szilágyi László alpolgármester

Telefon: +36202257944

E-mail: szilagyilaszlo@god.hu

Megbízott részéről: Gyöngyössy Kálmán

2. Megbízott díjazása

2.1. A jelen Szerződés 1. pontjában foglalt feladat ellátásáért havi teljesítés igazolás után Megbízott 

havi bruttó 350 000- Ft (azaz háromszázötvenezer magyar forint) összegű megbízási díjra jogosult, 

mely összeg magában foglalja a feladat ellátása során felmerült költségeket is. Megbízott a megbízási 

díjon felül további költségek megtérítésére nem jogosult.

2.2. Megbízott az általa elvégzett tevékenységekről utólag, minden tárgyhónapot követő hónap 3. 

napjáig rövid írásbeli beszámolót ad át Megbízó kapcsolattartójának Szilágyi László 

alpolgármesternek, aki azt teljesítésigazolási záradékkal látja el.

2.3. Megbízó köteles minden hónap 10. napjáig megfizetni a jelen Szerződésben meghatározott

megfelelő megbízási díjat Megbízott OTP Banknál vezetett számú

banks zámláj ára.

2.4. Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a 

mindenkori jegybanki alapkamat összegével egyezik meg.

2.5. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a megbízásnak nem tesz eleget a Megbízó a 

megbízási díj megfizetését felfüggesztheti mindaddig amíg az alpolgármester a teljesítést el nem 

fogadja és a teljesítést nem igazolja. Ilyen esetben a megismételt munkáért díjazás nem jár.
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3. A Szerződés hatálya, megszűnése

3.1. A jelen Szerződés 2022. augusztus 1. napján lép hatályba, mely Szerződést a Felek határozatlan 

időtartamra kötik meg.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik Félhez 

intézett, indokolás nélküli, írásbeli, egyoldalú nyilatkozatával, 30 (harminc) napos felmondási 

határidővel.

3.3 Bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést a másik Félhez intézett, 

indokolással ellátott, írásbeli, egyoldalú nyilatkozatával, amennyiben a másik Fél a jelen 

Szerződésből, illetve a rá vonatkozó törvényi rendelkezésekből eredő kötelezettségét súlyosan, 

jelentős mértékben megszegi.

4. Megbízó utasítási joga

4.1. Megbízó a jelen megbízás keretén belül nem jogosult Megbízottat olyan tevékenység ellátásával 

megbízni, amely jogszabályba, vagy etikai, illetve szakmai előírásokba ütközik. Ilyen kérdés 

felmerülésekor Megbízott haladéktalanul írásban tájékoztatja Megbízót.

4.2. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt 

erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az 

utasításból eredő károk a Megbízót terhelik.

4.3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kérésére, szükség esetén 

enélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a 

felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

5. Titoktartás

5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutott 

valamennyi információt köteles üzleti titokként, bizalmasan kezelni, azokról harmadik fél számára 

felvilágosítást - az érintettek hozzájárulása nélkül - nem adhat.

5.2. A bizalmas információkra vonatkozó kötelezettség jelen megállapodás megszűnését követően 

is terheli Megbízottat. Amennyiben a titoktartásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy köteles 

a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő bizonyítható kárát korlátlanul megtéríteni Megbízó 

részére.

5.3. Az információk nem minősülnek bizalmasnak akkor, ha azok köztudomásúak, és a 

nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas 

információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából származik.
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6. Záró rendelkezések

6.1. A jelen Szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást. A 

Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatólagos módon tett 

rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen Szerződés nem tartalmaz. Ha 

a jelen Szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, az a 

fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.2. Felek jelen Szerződés szerint végzett feladatok teljesítése során kötelesek együttműködni, 

amelynek során a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás 

rendelkezésére kötelesek bocsátani.

6.3. Egyik Fél sem felelős jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a mulasztás 

rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza. Vis maior esetén a teljesítésre képtelen Fél 

írásban értesíti a másik Felet a vis maiort okozó eseményről és a Felek kötelesek megtenni mindent 

a vis maior okának mielőbbi elhárítása érdekében.

6.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb

vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Göd, 2022....

[Megbízó neve]

Megbízó

[Megbízott neve]

Megbízott
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