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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén a következő határozatot hozta:

27/2014. (II.27.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata, mint megbízó és Dr.
Gömöri Krisztina Ügyvédi Iroda, mint megbízott között 2011. április 7. napján létrejött, 2011. december 7.
napján módosított Megbízási szerződés módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

A Megbízási szerződés 2. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) Amennyiben az elsőfokú ítéletben Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint felperes javára megítélt,
ca. 418 millió  Ft  tőkeösszeget  sikerül  csökkenteni,  akkor  a  csökkentés  mértékének  5%-a (nettó  + ÁFA)
Megbízottat illeti meg az eljárás jogerős befejezésekor, illetőleg ha felülvizsgálatra kerül sor, akkor annak
befejezésekor.”

A Megbízási szerződés 2. §-a kiegészül új (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(7)  Az  előző  (6)  pontban  írt  mértékű  ún.  sikerdíj  abban  az  esetben  is  megilleti  a  Megbízottat,  ha  a
vagyonmegosztási per az eljárásban résztvevő felek peren kívüli vagy perben meghozott és a bíróság által
jóváhagyott egyezségével zárul, továbbá akkor is, ha az eljárás bármely más okból úgy szűnik meg, hogy a
Megbízó fenyegetettsége Pétfürdő részéről az önkormányzati közös vagyon megosztása miatt végérvényesen
elhárult.”

A Megbízási szerződés 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1)  Jelen megállapodás  az  aláírása  napján  lép  hatályba és  az  1.§  (1)  bekezdésében megjelölt  bírósági
eljárás  jogerős  befejezéséig  szól,  illetve  azt  szerződő  felek  az  esetleges  felülvizsgálati  kérelem  jogerős
elbírálásáig,  vagy  a  jogvita  esetleges  peren  kívüli  vagy  perbeli  egyezséggel  történő lezárásáig  kötötték
(határozott  idejű  szerződés).  Felek  a  jelen  szerződés  bármelyik  fél  általi  rendes  felmondással  történő
megszüntetésének  jogát  kifejezetten  kizárják  a  bírósági  eljárás  jogerős  befejezéséig,  illetve  az  esetleges
felülvizsgálati kérelem jogerős elbírálásáig, vagy a jogvita egyezséggel történő lezárásáig. A feleket a jelen
szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésének joga továbbra is megilleti, amennyiben a másik
fél  a  szerződésben  vállalt  lényeges  kötelezettségét  szándékosan  vagy  súlyos  gondatlansággal  jelentős
mértékben megszegi.”

A Megbízási szerződés egyéb rendelkezései változatlan szövegezéssel hatályban maradnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Megbízási szerződés
kiegészítését és módosítását tartalmazó szerződés aláírására.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:   Talabér Márta polgármester
Végrehajtás előkészítésében részt vesz: Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

V á r p a l o t a ,  2014. február 27.

Talabér Márta    Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester        jegyző


