
Megbízási szcrződés

amel}, ]étreiiitt cgyrészrijl Révfülijp Nacykózség Önkormán_vzata (székhet): 825j Ré\,fülöp.
Villa Fiiip tér 8.: adószán: l57]]957-2-19; lörzsszám: 73j953; kép\,iseli: KoDdor Gó7a.
polgjn]]<.l(l l. J l,,\ál.hiokbcn: Vegh,zo

trláslészlől Keszthclyi Tibor (sziil.:
vrillalkozó nyi]vántaítási száma:
Mcpbízotl között az alábbiak szerint:

; an. - egyéni

), a 1l]!ábbiakban:i: adószáma:

l, A McgbíZó megbizza a MegbíZottat a ltó\,fll]dp 1168l'10, hrsz-ú ingatlanon lélesitett
Temelói Piac piacfclüglelői féladatainak ellálásával.

2. A Megbizott \,állalja az árusok tobor7ását a Piaci rendtartásban 1bglaltak \zcrjnt. a pioci
iapok lebolvo]ítását, árusok atltal fizctendő napi dii bes7cdósót. Az árusok á]tai fiZetendij
iapi díjak összegét. \,alan nt a nyitva tartás idejét kizárólag az Önkornrálr,l,zat jogosull
megh.liirozn i,

3, A N4egbíZott aZ árusokkal szerzódést köt, !nc1}1rek eg) példán},át átadja a McgbíZó részére.
4, A M.gbíZotl köleles ellcnőrizi, hog_Y- a Piirc tcriilcté11 árusítást \,égzii temlcló rcnclclkezik-

c a7 árrrsításhoz Szükségcs engedé1),,ekkel,
5- A McgbíZotl az árLrsít./rsra jelentkezőt ncm utasíthatja vissza, amennvibcn az .rz árusitís

feltéleleinek megfclcl.
6. A Megbizott kt'te]cs a szerzőc]és szerinti fcladatokat a N4egbízó érdckóben és igényei szerint

a tőle eh,árható fokozott gondossággal és szakmai lrozzáértósscl elvégezni.
7, A N,legbízott a mcgbizást köteles szcmólyesen teijesíleni.
8, A Megbizott kötclcs a Piac terülctót nrinden piaci napot kö\,etően tiszlán. rendezett

állapolban h.rglni.
9. A },Iegbizott a Piac hatósági e]]cnőrzése soránjogosu]t a i\{cgbíZót kép!iselni,
10, A N,Ieghízás 2020. lnájLls 2] napjától ]020, deccmbcr j ] -ig tart.
1 1, A vcszél,vhelyzet kihirdetósóről szóló ,10/2020, (1IL11.) Konn. rendelettel a Kormál1}, 2020,

miirciusll.napiától\eszélyhclyzctcthildetett.iüninckokán2020.június3O-áigaszerződés
2. pontjában nlcirhatlíozott napidíjat oz Ürrkormanrzat clcngcdl. i!) crutrk beszedésérc a
NlegbíZolt nem jogosuh.

12,2020..|únius ]o-áig a Megbi7ott piaci rraponként l0.000 |t. az.u tizezer li)rint összcgú
negbízási díjra jogosull. melYct a MegbíZó által kiállitott szánla alapján íizet mcg a
MegbíZó a szánla kiállítását követő 8 napon beltil,

l3.2020, júIius ]-jétajl Megbizott piaci naponként az ánrsok beíizetése 609/o,ának rncafclclő
ijsszegű, cic nlaxinürn 30,000 l.t azaz haúiilrcezer folint nregbízási díjra jogosult. mcl_vct a
Megbízó a MegbíZott álta] kiállitott s7ánlla alapján fizet meg a s7árnla kiá]lílását kö\,et(i 8

napon beliil,
1,1, A N{egbizoll által kiál]ított papíl,alapú §Zltmla adatlarta]márill az általános íbrgalmi adóról

szóló 2007, él,i CXXVll. törvén1,.iirlius 1, napjától halályos ]0. mel]éklete szerinti
adatszolgiiltatást a KővágóöNi KöZiis Önlnnnan] Zilti Hirltirl regzi, 17 adatszolgáltatás
h.Liridiiben törtónó tcljesíléséhez a Mcgbízott aZ általa kiá]lított papír alapú szár ál köleles
a piaci napot követő munkanapon lcadlri a Kőr ágóiirsi Közös Önkonniinl,zali Hilatalban.
\a]irmint köiclcs a bevéte]]el elSZámoIni,

15. A NIegbízott tudomásul veszi. lTog1, a késedelnres szálnlaleadásból szálma7ó, határidón tiLli
adatszo]gáltatiis esctón. az Ónkormányzatot tel.helő aZ adózás renrtjéró1 szóió 2017, évi CL,
tör.,ény 220. § (1) bekezdésében meghatáro7ott bírságot köteles megfiZctni a ]!íegbízó
részóre.

l6. A lvlegbí7ott a megbizási díion l'eliil a megbízás teljesitésééfi egl,éb dijazásra nem.jogosult.
17. 

^ 
Meebizott köleles a MegbíZót te!ékeDységórő] tbl),analosan tájéko7tatDi.



l8.Jelcn szeuódésben nenr szabálvozott kérdésekben a Polgári 1'örwén"vkörrl,r, megbízási
szeződésre vonatkozó Icndelkezésej iránvadók.

Jc]cn szerzódést .i 1élek. mint akaraluk]G] lnegegyezót az alulírott helyen és időben aládilk,

ltó\,ttlöp. 2020, május 2].

MegbíZa) MegbíZott


