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Üi.:
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Koczkáné dr. Szabó Gabriella

 Tárgy: Csernyus Lőrinc főépítészi megbízási 
szerződésének módosítása 

Melléklet: szerződés tervezet

Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 
Étv.) 6/A §-a alapján települési önkormányzat elláthatja az épített környezet, a helyi építészeti 
értékek és a településkép védelmét. 

Az Étv. 6/A § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az építésügyi feladatát helyi rendeletei 
megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési vagy térségi a 
főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész 
közreműködésével látja el.

Az Étv-ben foglalt építésügyi feladatok ellátására, valamint a város arculatának további egységes 
alakítása érdekében Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 371/2014. (IX.24.) Mökt. h. 
számú határozata alapján megtörtént a főépítész megbízása, Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész 
személyében, aki már több éve tevékenyen részt vesz Makó város arculatának formálásában és 
szellemiségében.

Csernyus Lőrinc megbízási szerződés alapján alkalomszerűen az ellátandó feladatok mennyiségének 
függvényében látta el főépítészi feladatát. Tekintettel arra, hogy felülvizsgálatra került a szerződés 
megkötése óta eltelt időszak - szem előtt tartva az előttünk álló feladatok ellátását - egyeztetés történt 
a felek között, melynek eredményeképpen alakult ki az a közös álláspont, mely szerint szükséges a 
szerződés módosítása, akként, hogy a szaktanácsadói munka alkalmankénti bruttó 150.000,-
Ft  díjazásának módosítása javasolt, havi bruttó 200.000,- Ft díjazásra.

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását!

 HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Csernyus Lőrinc Ybl-díjas 
építésszel (1037 Budapest, Testvérhegyi út 7.) - a települési főépítészi feladatok ellátására - kötött 
megbízási szerződését a határozat mellékletét képező tartalommal módosítja 2015. június 1. 
napjától.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
l Makó város polgármestere 
l Makó város jegyzője 
l Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Hatósági Csoport 
l Csernyus Lőrinc 1037 Budapest, Testvérhegyi út 7. 
l Irattár

Makó, 2015. május 14. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS  
TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

1. sz. módosítás 
 

amely létrejött egyrészről:  
Makó Város Önkormányzata  
(képviseli: Farkas Éva Erzsébet polgármester, 6900 Makó, Széchenyi tér 22., adószám: 
15726913-06) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),  
 

másrészről:  
Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész  
Adóazonosító jel:                      8344902894    
Anyja születéskori neve:          Divényi Ágnes 
Születési hely, idő:                    Budapest, 1961. június 07. 
Lakcím:                                             1037 Budapest, Testvérhegyi út 7. 
Kamarai névjegyzékszám:             É/1 01-0768 
Vállalkozói adószám:                        70014512-1-41 
 

mint megbízott (továbiakban: Megbízott) – együttesen: Szerződő Felek - között, a mai 
napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük Makón 2014. szeptember 25. napján 1/3172-
1/2014/I. iktatószámon nyilvántartott megbízási szerződés (továbbiakban: Megbízási 
szerződés) jött létre. Ennek értelmében Megbízó Makó város közigazgatási területén a 
települési főépítészi feladatok ellátásával bízta meg Megbízottat a  Megbízási szerződés 
elválaszthatatlan tartozékát képező melléklet szerint. 
 

2. Szerződő Felek közösen megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés 4.1. 
pontjában rögzítetteket – 2015. június 1. napjától - az alábbiakra módosítják: 

„4.1 Megbízott szaktanácsadó munkáját bruttó 200.000,- Ft/hó, azaz bruttó 
Kettőszázezer Ft/hó díjazásért végzi. A megbízás szakmai teljesítésének 
igazolására Kaposta Áron jogosult.”. 

 

3. Szerződő Felek a Megbízási szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett 
részeit továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban fenntartják. A 
Megbízási szerződés csak a jelen szerződésmódosításban leírtakkal együtt érvényes és 
hatályos. 

 

4. Szerződő Felek a jelen szerződést 1 (egy) oldallal, 5 (öt) eredeti példányban, annak 
elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag írták alá. 

Makó, 2015. ………………..    Budapest, 2015. ……………….. 
 
Makó Város Önkormányzata,    Megbízott: 
mint Megbízó képviseletében: 
 
 
       ………………………………..    ………………………………….. 
    Farkas Éva Erzsébet polgármester                      Csernyus Lőrinc 

 Ybl-díjas építész 
 

Pénzügyileg ellenjegyeztem: 




