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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. szeptember 
14-i ülésén döntött a kilépő önkormányzatok kiválásának tényéről. A határozat az előter-
jesztés 1. számú melléklete. 
 
Az érintett önkormányzatok kilépését követően vagyonfelosztási eljárás lefolytatása válik 
szükségessé annak érdekében, hogy a Társulás osztatlan közös vagyonát lakosságará-
nyosan feloszthassuk a kilépő tagok között. A vagyonfelosztási eljárás mihamarabbi si-
keres lezárása és a kilépő, illetve Társulásban maradó Tagok jogi érdekeinek képviselete 
érdekében bizottság felállítása mellett döntött a Tanács. A döntés az 1. számú melléklet 
tartalma szerinti határozat 2. pontja.  
 
A vagyonfelosztási tárgyalások jogi feladatainak elvégzésére és Társulásban maradó ta-
gok jogi képviseletére Dr. Krasz Mária ügyvédet bízza meg a Társulás, melyről szóló 
döntés az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti határozat 3. pontja. 
 
A megbízás hatályát, tárgyát és annak díjazását megbízási szerződésben kívánjuk rög-
zíteni. A megbízási szerződés tervezet az előterjesztés 2. számú melléklete.  
 
Dr. Krasz Mária megbízásának elfogadásával módosul a Tanács 2022. szeptember 14-i 
ülésén elfogadott vagyonfelosztási eljárást lefolytató bizottsági tagok összetétele. Az így 
módosuló bizottság tagjait az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Tanácstól az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megbízási szer-
ződés tervezet, valamint a vagyonfelosztási tárgyalásokat lefolytató bizottsági tagok mó-
dosításának elfogadását. 
 
Pécs, 2022. október 6. 
 
Péterffy Attila 
elnök 





 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről 

Megbízó:  Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Rövidtett név: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár 

Törzskönyvi azonosító szám: 587097 

Adószám: 15587093-2-02 

Képviseli: Péterffy Attila elnök 

(a továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről 

Megbízott: Dr. Krasz Mária ügyvéd 

Székhely: 7621 Pécs, Mária utca 20/A 

Telefonszám: +36209529375 

Elektronikus levélcím: kraszmaria3@gmail.com 

Kamarai azonosító szám: 36064077 

Adószám: 43469994-2-22 

(a továbbiakban: Megbízott) 

(a továbbiakban együtt: Felek) 

között az alábbiakban megjelölt napon és feltételek szerint jött létre. 

 

I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA 

 

1.1.1. A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulásból 2022.december 31.-én kilépő önkormányzatokkal történő 

elszámolást előkészítő bizottságában történő részvétellel, jogi közreműködés a társulási 

vagyonnak a kilépő önkormányzatokkal történő megosztására vonatkozó megállapodás 

tervezet elkészítésében. 

 

1.2. A Megbízott a megbízást elfogadja. 

 

 

 

2. A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐK 

 

2.1. A megbízás teljesítésében más ügyvédek, alkalmazott ügyvédek és ügyvédjelöltek a Megbízó 

jóváhagyásával vesznek részt a megbízás teljesítésében. 

 

3. A MEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

3.1. Megbízó az 1.1. pontban meghatározott megbízás teljesítéséért a Megbízott részére megbízási 

díjat fizet, amelynek összege 100.000 Ft +ÁFA, azaz Százezer forint plusz 27% általános 

forgalmi adó. 

 

3.2. A megbízási díj magyar forintban fizetendő. A megbízási díj nem tartalmazza az ügy 

ellátásához kapcsolódó készkiadásokat és költségeket, amelyeket a Megbízó köteles 

előlegezni vagy Megbízott egyetértése esetén részére utólag megtéríteni. Ezeket a költségeket 

Megbízott a megbízási díjról kiállított számlán külön tételként tünteti fel. 

 

3.3. A Megbízott nem köteles a Megbízót terhelő költségek megelőlegezésére. 
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3.4. A Megbízó a fizetési felszólítás ellenérdekű fél részére történő kézbesítéséről szóló értesítés 

kézhezvételt követő 5 munkanapon belül Teljesítés Igazolást állít ki. A Megbízott 

szerződésszerű teljesítésének igazolására, azaz a Teljesítés Igazolás aláírására a Társulás 

Elnöke jogosult. Megbízó a Teljesítés Igazolást a kiállítását követően haladéktalanul 

megküldi a Megbízott részére. Megbízott a Teljesítés Igazolás alapján jogosult az őt megillető 

3.1. pont szerint Megbízási díjról számlát kiállítani 15 napos fizetési határidővel. Megbízott a 

számlája mellékleteként köteles csatolni a Teljesítés Igazolás másolati példányát. 

 

3.5. Megbízó az ügyvédi munkadíjakat a Megbízott OTP Banknál vezetett 11731001-20094155 

számú bankszámlájára teljesíti. 

 

4. A MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE 

 

4.1. A Megbízott a megbízást a jelen Szerződésben foglaltak szerint és a Megbízó utasításainak 

megfelelően köteles teljesíteni. A Megbízott köteles legjobb tudása szerint a Megbízó 

figyelmét felhívni az utasításaiból eredő, a Megbízott által felismert lehetséges káros 

következményekre, de a Megbízott semmilyen esetben nem felelős a Megbízó utasításai 

következtében bekövetkező károkért. A Megbízott nem felel továbbá a megbízás körén kívül 

eső jogi tanácsadás elmulasztásából, a megbízás teljesítése után bekövetkező 

jogszabályváltozásból vagy a hatóságok joggyakorlatának megváltozásából eredő károkért. A 

Megbízott nem felel továbbá a tervezet formában nyújtott jogi tanácsokért és véleményekért. 

 

5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 
 

5.1. A jelen Szerződés a mai napon lép hatályba. A megbízás az egyezetések lefolytatásáig, de 

legkésőbb 2023. február 28 szól. 

 

5.2. Megbízó jogosult a Szerződést bármikor, írásban, azonnali hatállyal felmondani. A Szerződést 

Megbízott bármikor, írásban felmondhatja azzal, hogy legfeljebb 15 napig Megbízott még 

köteles a Megbízó érdekében eljárni. 

 

5.3. A Megbízott köteles a Megbízótól átvett, vagy a Megbízót megillető iratok átvételéről – a 

Megbízó külön kérésére – elismervényt adni, és az iratokat a megbízás teljesítését, illetőleg a 

Szerződés megszűnését követően, a Megbízó kérésére köteles kiadni az ügyvédi 

tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Üttv.) foglaltakkal 

összhangban. Megbízó tudomásul veszik, hogy amennyiben az iratok kiadását kérik, annak 

költségeit (ideértve a másolás és postázás költségeit is) kötelesek megelőlegezni és viselni. 

 

6. A MEGBÍZÓ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK, KAPCSOLATTARTÁS 

 

6.1. A Megbízott a megbízás teljesítése során az értesítéseket és egyéb dokumentumokat a 

Megbízó székhely címére postai úton, e-mailen, vagy kézbesítő útján juttathatja el, 

amennyiben a Megbízó a Megbízottat kifejezetten, írásban másként nem utasítja: 

 

6.2. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megbízott az ügyfeleivel, így a Megbízóval 

történő kapcsolattartás során nagymértékben használ elektronikus levelezést a munka- és 

költséghatékonyság érdekében. A Megbízott mindent elkövet elektronikus 

levelezőrendszerének megfelelő működésért a biztonsági kockázatok minimálisra szorítása 

érdekében. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elektronikus levelezési rendszerek 

(e-mail rendszerek) nem maradéktalanul biztonságosak, abba illetéktelen személyek 

behatolhatnak, az ilyen rendszereken keresztül továbbított információkhoz hozzáférhetnek. 

Amennyiben a Megbízó írásban másként nem utasítja a Megbízottat, a Megbízó hozzájárul, 

hogy a Megbízott a megbízás teljesítése során az elektronikus levelezést is használja a 

Megbízóval, illetve harmadik személyekkel történő kapcsolattartás során. Felek kifejezetten 

rögzítik, hogy a sipocz.krisztina@ph.pecs.hu valamint a 6.1. pont szerinti e-mailcímről 
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küldött és fogadott e-mailek a felek vonatkozásában közöltnek tekintendők. Így akár a 

Megbízott a Megbízó (kapcsolattartó) részére, akár a Megbízó (kapcsolattartó) a Megbízott 

részére a fenti e-mailcímekről a fenti e-mailcímekre küldd email üzenetet az az elküldést 

követő munkanapon közöltnek minősül.  

 

7. A MEGBÍZÓRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE, TITOKTARTÁSI 

KÖTELEZETTSÉG 

 

7.1. A Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a 

megbízás teljesítése során szerez tudomást. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség kiterjed a 

Megbízott által a megbízás teljesítése során készített és a birtokában lévő egyéb olyan iratokra 

is, amelyek az ügyvédi titoktartás körébe tartozó adatot, tényt tartalmaznak. 

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

8.1. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott részvételével szerkesztett okiratokat körültekintően 

átolvassa és jelzi a Megbízott felé amennyiben azok értelmezését, megvitatását igényli, és 

meggyőződik arról, hogy az okirat megfelel szándékainak. A fenti kötelezettségéről a 

Megbízót a Megbízott a jelen pontban tájékoztatta. 

 

8.2. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés megkötését megelőzően Megbízott oly módon tett eleget 

az Üttv. alapján fennálló ügyfél-azonosítási kötelezettségének, hogy a Megbízó Megbízott 

előtt írja alá az azonosítási adatlapot és Megbízott részére bemutatta a személyi igazolványát 

és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, melyről Megbízott – Megbízó engedélyével - 

fénymásolatot készített. 

 

8.3. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bizonyos esetekben a jogszabályok és egyéb 

rendelkezések előírhatják, hogy a Megbízó és/vagy az adott jogügyletben résztvevő egyéb 

felek nevében eljáró személyek személyazonosító iratairól (személyazonosító igazolvány, 

útlevél, stb.) a Megbízott másolatot készítsen.  

 

8.4. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy bizonyos esetekben a jogszabályok és egyéb 

rendelkezések előírhatják a Megbízó és/vagy az adott jogügyletben résztvevő egyéb felek 

nevében eljáró személyek adatainak rögzítését. 

 

8.5. Megbízó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződésben foglalt valamennyi szerződéses 

feltételt egyedileg megtárgyaltak. 

 

8.6. A jelen Szerződésre a magyar jog, míg a jelen Szerződésben nem szabályozott vagy nem 

kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény és az Üttv. rendelkezései az irányadóak. 

 

8.7. Felek a Szerződésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat tárgyalásos úton 

megoldani. Abban az esetben, ha ez nem vezet eredményre, értékhatártól függően alávetik 

magukat a magyar bíróságok joghatóságának és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény általános szabályai szerint illetékes járásbíróság vagy törvényszék 

illetékességének. 

 

8.8. Megbízó előadja, hogy teljes cselekvőképességű a Megbízó képviseletére jogosult magyar 

állampolgár, aki jelen ügyben jóhiszeműen jár el, és vállalja, hogy Megbízott részére minden 

szükséges tájékoztatást megad annak érdekében, hogy Megbízott a jelen megbízást 

szakszerűen elláthassa. 
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Kelt, Pécsett, 2022. ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 

Péterffy Attila 

elnök 

Megbízó 

..................................................... 

Dr. Krasz Mária 

ügyvéd 

Megbízott 

 



Kerekes Roland

Krajczár Ibolya

Áfra Barnabás 

dr. Kővári Kálmán 

dr. Sütő Lászó

Ormai István

Füstös János

Magay Miklós

Kovácsné Németh Edit

dr. Leitol Csaba

Sipőcz Krisztina
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Társulási 

Koordinátor

DBR Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató

MTKSZ Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató

Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató

Ügyvéd

Marcali Város Polgármestere, Marcali Járás delegáltja

Nagyatád Város Polgármestere, Nagyatádi Járás delegáltja

Csurgó Város Polgármestere, Csurgói Járás delegáltja

Szentlőrinc Város Polgármestere, Társulási Alelnök, Szentlőrinci 

Járás delegáltja

Barcs Város Polgármestere, Barcsi Járás delegáltja

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, Társulási ElnökPéterffy Attila 

3. számú melléklet

Dr. Krasz Mária Ügyvéd

Kilépő önkormányzatokat képviselő személyek

Társulást képviselő személyek

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési 

főosztály főosztályvezető

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Költségvetési és 

közgazdasági főosztály osztályvezető

Varga Péter
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Vagyonnyilvántartási 

csoport osztályvezető

Dél-Kom Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató

Koltai Péter

Koós Csaba Tibor


