
 

 

 
Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 

 
HAT/___________/2022. 

 
 

Előterjesztés 
a főépítésszel megkötött megbízási szerződés módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 243/2020. (VII.23.) z.ü. számú határozatával 
2020. augusztus 1-jétől határozatlan időtartamra Rátkai Attilát (lakik: 3300 Eger, Dobó István tér 9.) 
bízta meg a főépítészi feladatok ellátásával.  
 
A megkötött megbízási szerződés értelmében Rátkai Attila főépítész a feladatainak ellátásáért bruttó 
430.000,- Ft/hó megbízási díjra jogosult. 
 
Rátkai Attila főépítész a főépítészi feladatokat az eddig eltelt időszakban lelkiismeretesen, magas 
szakmai színvonalon látta el.  
A képviselő-testület a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményét 
2022. március 1. napjától megemelte a köztisztviselői illetményalap emelése révén az 5/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet alapján. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Rátkai Attila főépítész megbízási 
díját is emelje meg a határozati javaslatban foglaltak szerint visszamenőleges hatállyal 2022. március 
1. napjától. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rátkai Attilával (lakik: 3300 Eger, Dobó István tér 
9.) a főépítészi feladatok ellátására megkötött megbízási szerződést a határozat mellékletét képező 
szerződést módosító okirat szerint módosítja oly módon, hogy a szerződésben szereplő megbízási díj 
bruttó 430.000,- Ft/hó összegről bruttó 495.000,- Ft/hó összegre módosul. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést módosító 
okirat aláírására. 
 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
Hatvan, 2022. április 22. 

 
 
          Horváth Richárd 

 polgármester 
Látta: 
  dr. Kovács Éva 
                    jegyző 



 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhelye 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma: 15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) 
 
másrészről Rátkai Attila  (született:                      an.:                adóazonosító jel:                      TAJ 
szám:                         lakcíme: 3300 Eger, Dobó tér 9.),  mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
 
között (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint: 
 
Előzmények: 
 
Felek egymással 2020. július 23. napján megbízási szerződést arra vonatkozóan, hogy Megbízott 
2020. augusztus 1. napjától határozatlan ideig ellássa Hatvan Város Önkormányzatánál a főépítészi 
tevékenységet a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján. 
 
Felek a megbízási szerződést közös megegyezéssel 2022. március 1. napjával történő hatályba lépéssel 
az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A megbízási szerződés 3./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3./ Az 1./ pontban megjelölt feladatok elvégzéséért Megbízott havi bruttó 495.000,- Ft, azaz 
Négyszázkilencvenötezer forint megbízási díjra jogosult. Megbízott jelen okirat aláírásával 
egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízó a megbízási díj összegéből a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott járulékokat és adókat számfejtés után levonja, így 
megbízott részére a nettó megbízási díj kerül átutalásra a megbízott által megadandó 
bankszámlára.” 

  
2. A korábban megkötött megbízási szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 
 
3. Jelen megbízási szerződés módosítást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…/2022. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadta. 
 
4. Jelen megbízási szerződés módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Hatvan, 2022. április …. napján  
 
 
 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Rátkai Attila  
 képv.: Horváth Richárd polgármester  
 Megbízó Megbízott 
 
 
 


