
MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉSÁTRUHÁ ZÁSRÓL 
- önkormányzati főépítészi feladatok ellátása tárgyában -

Balatonszepezd Község Önkormányzata (székhelye: 8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27.; 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 734257; statisztikai számjel: 15734257-8411-321-19; adószám: 
15734257-2-19.; képviseli: Bíró Imre polgármester) mint és a továbbiakban: ,,Megbízó",

Epres Róbert „e.v." (székhely: 8255 Balatonrendes László Gyula u. 3.; nyilvántartási szám: 
22135712; adószám: 74744149-1-39;) mint és a továbbiakban: ,,Korábbi Önkormányzati főépítész"

továbbá harmadrészről a FÜLÖPART Kft. (8253 Révfülöp, Füredi út 10.; Cg. 19-09-523400; 
adószám: 32111817-1-19.; képviseli: Epres Róbert ügyvezető), mint „Új Önkormányzati főépítész"

együttesen és a továbbiakban, mint „Felek" között az alábbiak szerint: 

1. Megbízó és a Korábbi Önkormányzati főépítész rögzítik, hogy a Megbízó által lefolytatott
beszerzési eljárás eredményeként közöttük 2021. szeptember 30-án megbízási szerződés jött létre 
Balatonszepezd Község Önkormányzata önkormányzati főépítészi feladatok ellátása tárgyában.

 
2. A Korábbi Önkormányzati főépítész-2022. november 27-én tájékoztatta a Megbízót, hogy mivel

2022 augusztusa óta nem lehetséges jogi személyek'lek kisadózói vállalkozói számlát kiállítani,
így a főépítészi feladatok ellátása érdekében gazdasági társaságot alapított, amely társaságban
személye tag is és az ügyvezetői feladatokat is személyesen maga látja el. A 2022. október 27-i
kérelmében azzal a kéréssel fordult a Megbízóhoz, hogy a Megbízó járuljon hozzá a megbízási
szerződés gazdasági társaságra való átruházásához.

3. Új Önkormányzati főépítész kijelenti, hogy a szerződés tartalmát megismerte, azzal
kapcsolatosan minden szükséges tájékoztatást megkapott. A szerződés rendelkezéseit, továbbá a
Korábbi Önkormányzati főépítész szerződésből fakadó valamennyi jogát és kötelezettségét
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Korábbi Önkormányzati főépítész a szerződéssel kapcsolatosan Megbízó felé mindenben
elszámolt, vele szemben Megbízó követelést nem érvényesít, így Megbízó a
szerződésátruházáshoz hozzájárul.

5. A 2-4 pontra tekintettel a felek megállapodnak, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződést 2022.
november 1. napjával a Ptk. 6:208. §-a szerint a Korábbi Önkormányzati föépítészről az Új
Önkormányzati föépítészre átruházzák, így a szerződés bevezető része akként változik, hogy az
továbbiakban a Megbízó és az Új Önkormányzati főépítész között jön létre.

6. Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés egyéb pontjaiban foglaltakat változatlan tartalommal
fenntartják.

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Felek jelen szerződésátruházást elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Zánka, 2022S��bber 28. · 
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Balatonszepezd község Önkormányzata 

Biró Imre Polgármester úr részére ! 

Tisztelt Polgármester úr! 

2022 NOV O 3. 

Korábbi megbeszélésünkre hivatkozással ahogy azt szóban is jeleztem korábban mint KATÁS vállalkozó 
voltam Önökkel megbízási jogviszonyban. 

A jogszabályok változása miatt azonban 2022 augusztusa óta nem lehetséges jogi személyeknek kisadozó 
vállalkozói számla kiállítása, így a további főépítészi tevékenységemet egy az ügyvezetésemben és 
tulajdonomban álló gazdasági társaság keretei között végezném a továbbiakban változatlan megbízási 
díjjal . Amennyiben lehetséges és elfogadják úgy kérem ezt 3 oldalú szerződés módosítással oldjuk meg. 

A társaság adatai 

Balatonrendes, 2022-10-27 

FülöpART Kfr Révfülöp Füredi u. 10. 
Asz : 32111817-1-19 Cg: 19 09 523400 

Bankszámlaszám: 10400724 50527072 5652109 
Képviseli: Epres Róbert ügyvezető 

Köszönettel : 
Epres Róbert főépítész 




