
Megbízási szerződés  1. számú módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről:  

Balatonújlak Község Önkormányzata 

Székhely: Balatonújlak, Templom utca 3. 

Adószáma: 15397892-1-14 

- továbbá megbízó 

Forró Barbara 

egyéni vállalkozó 

Székhely: 8700 Marcali, Karikó utca 13.  

Adószám: 75121857-1-34 

-  továbbá megbízott  

között a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet és a 2011. évi CXCV törvény (Áht.) és a belső ellenőrzési kézikönyve alapján a 
belső ellenőrzési vezetői és belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos 2018. március 27-én 
aláírt megbízási szerződés módosítására az alábbi időpontban és feltételekkel: 

1. 3.1. pontban említett munkavégzésért járó megbízási díj  értéke a következők szerint módosul: 
„Az 1. pontban említett munkavégzésért járó megbízási díj bruttó 10.000 Ft/hó azaz tízezer 
forint/hó (átalánydíj).  A Megbízott a megbízási díjon felül egyéb jogcímen ellenszolgáltatás 
nem illeti meg, Megbízó előlegfizetésre nem köteles.” 
 

2. A szerződés módosításának indoka: 

2018. március 31-én aláírt megbízási szerződésben szereplő díja változatlan volt a gazdasági 
környezet változása ellenére. Az elmúlt 5 év során az infláció és az adózási szabályok jelentős 
változása indokolja az ellenőrzési díj módosítását.  

 

3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés 
módosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.  

 

A jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték és saját elhatározásukból, 
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá.  

Kéthely, 2022. november … 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
Vimmer István 
polgármester 

Balatonújlak Község Önkormányzata 
Megbízó képviseletében 

Forró Barbara 
egyéni vállalkozó 

Megbízott képviseletében 

 











Megbízási szerződés  1. számú módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről:  

Balatonújlak Község Önkormányzata 

Székhely: Balatonújlak, Templom utca 3. 

Adószáma: 15397892-1-14 

- továbbá megbízó 

Forró Barbara 

egyéni vállalkozó 

Székhely: 8700 Marcali, Karikó utca 13.  

Adószám: 75121857-1-34 

-  továbbá megbízott  

között a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet és a 2011. évi CXCV törvény (Áht.) és a belső ellenőrzési kézikönyve alapján a 
belső ellenőrzési vezetői és belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos 2018. március 27-én 
aláírt megbízási szerződés módosítására az alábbi időpontban és feltételekkel: 

1. 3.1. pontban említett munkavégzésért járó megbízási díj  értéke a következők szerint módosul: 
„Az 1. pontban említett munkavégzésért járó megbízási díj bruttó 10.000 Ft/hó azaz tízezer 
forint/hó (átalánydíj).  A Megbízott a megbízási díjon felül egyéb jogcímen ellenszolgáltatás 
nem illeti meg, Megbízó előlegfizetésre nem köteles.” 
 

2. A szerződés módosításának indoka: 

2018. március 31-én aláírt megbízási szerződésben szereplő díja változatlan volt a gazdasági 
környezet változása ellenére. Az elmúlt 5 év során az infláció és az adózási szabályok jelentős 
változása indokolja az ellenőrzési díj módosítását.  

 

3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés 
módosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.  

 

A jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték és saját elhatározásukból, 
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá.  

Kéthely, 2022. november … 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
Vimmer István 
polgármester 

Balatonújlak Község Önkormányzata 
Megbízó képviseletében 

Forró Barbara 
egyéni vállalkozó 

Megbízott képviseletében 

 



Megbízási szerződés 1. számú módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről:  

Kéthely Község Önkormányzata 

Székhely: 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.  

Adószáma:15396561-2-14 

- továbbá megbízó 

Forró Barbara 

egyéni vállalkozó 

Székhely: 8700 Marcali, Karikó utca 13.  

Adószám: 75121857-1-34 

-  továbbá megbízott  

között a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet és a 2011. évi CXCV törvény (Áht.) és a belső ellenőrzési kézikönyve alapján a 
belső ellenőrzési vezetői és belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos 2018. március 27-én 
aláírt megbízási szerződés módosítására az alábbi időpontban és feltételekkel: 

1. 3.1. pontban említett munkavégzésért járó megbízási díj  értéke a következők szerint módosul: 
„Az 1. pontban említett munkavégzésért járó megbízási díj bruttó 50.000 Ft/hó azaz 
ötvenezer forint/hó (átalánydíj).  A Megbízott a megbízási díjon felül egyéb jogcímen 
ellenszolgáltatás nem illeti meg, Megbízó előlegfizetésre nem köteles.” 
 

2. A szerződés módosításának indoka: 

2018. március 31-én aláírt megbízási szerződésben szereplő díja változatlan volt a gazdasági 
környezet változása ellenére. Az elmúlt 5 év során az infláció és az adózási szabályok jelentős 
változása indokolja az ellenőrzési díj módosítását.  

 

3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés 
módosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.  

 

A jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték és saját elhatározásukból, 
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá.  

Kéthely, 2022. november … 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
Molnár Balázs 
polgármester 

Kéthely Község Önkormányzata 
Megbízó képviseletében 

Forró Barbara 
egyéni vállalkozó 

Megbízott képviseletében 

 


