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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (cím:1145 Budapest, 
Laky Adolf u. 36.; adószám: 23084454-2-42), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a BR. Polinom Kft. (cím: 1157 Budapest, Zsókavár u. 49.; adószám: 
12346299-3-42), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1) Megbízó 2014. január 1-töl kezdődően az alábbi feladatok ellátására ad megbízást a
Megbízottnak.

A) Könyvelési feladatok ellátása a Megbízó 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám 
alatti székhelyén:

- Vevőszámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Szállítószámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Bankkivonatok főkönyvi könyvelése,
- Pénztár főkönyvi könyvelése,
- Vegyes tételek főkönyvi könyvelése,
- Tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása.

Adózási feladatok:

- A céget érintő adóbevallások, adatszolgáltatások határidőben történő elkészítése, 
azok alátámasztása (analitikával, számításokkal),

- Információ a fizetendő adók és járulékok összegéről befizetési határidőt megelőző 
2 nappal,

- Helyi iparűzési adóbevallás elkészítése,
- Megbízó képviselése meghatalmazással szakhatóságoknál.

Egyéb:

- Megbízó külön kérésére főkönyvi kartonok készítése,
- Információk, tanácsadás számviteli, adózási, gazdálkodási kérdésekben,
- Banki utalások előkészítése.

B) Beszámolási kötelezettségek teljesítése:

- Éves beszámoló elkészítése,
- Havonta főkönyvi kivonat készítése a Megbízó részére
- KSH statisztikai jelentések elkészítése
- Közreműködés a könyvvizsgálat során,

2) Az 1.) A) pontban meghatározott feladatok havi díja 200.000 Ft + ÁFA, azaz 
Kétszáznezer + ÁFA. Az 1.) B) pontban meghatározott feladatok egyszeri díja 
200.000 Ft + ÁFA, azaz Kétszázezer + ÁFA. A bizonylatok határidőben történő 
átadásáról Megbízó köteles gondoskodni. A megbízási díjat a Megbízó számla 
ellenében köteles kifizetni, amely számlát a Megbízott a Megbízó által aláírt 
teljesítésigazolása alapján jogosult benyújtani.

3) Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak folyamatosan rendelkezésére bocsátja a 
kiállított és beérkezett számlákat, aláírt szerződéseket és minden olyan dokumentumot, 
amely a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét befolyásolja, illetve 
szükséges a bérszámfejtési, munkaügyi és beszámolási feladatok ellátásához.
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4) Megbízott a megbízást a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, amelyért 
felelősséggel tartozik. Megbízott munkája során Megbízó utasításai és döntései 
szerint jár el a vonatkozó törvényes keretek között. Amennyiben Megbízottnak 
Megbízó döntésével kapcsolatban aggályai vannak, azokat jelzi a Megbízónak. Ha a 
megbeszélés után Megbízó ragaszkodik döntéséhez, és ezt írásban is rögzíti, 
Megbízott a döntésnek megfelelően jár el, de felelősséggel nem tartozik érte.

5) A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári napos 
fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó Megbízott OTP Bank Rt-nél vezetett 
11715007-20430650 számú számlájára történő átutalással tesz eleget fizetési 
kötelezettségének.

6) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki 
alapkamat kétszeresével megegyező mértékű éves késedelmi kamat felszámítására a 
Megbízóval szemben.

7) A felek megállapodnak abban, hogy minden év január 1-vel a szerződésben rögzített 
feladatokat és árakat felülvizsgálják.

8) Megbízó esetenként külön írásbeli meghatalmazással a Megbízottat, illetve a 
Megbízott dolgozóját képviseleti joggal ruházhatja fel, mellyel a Megbízót a 
hivatalos ügyekben képviselheti.

9) Jelen szerződés határozatlan időre szó, amelyet bármelyik fél 3 havi felmondási idő 
figyelembevételével bármikor írásban, indoklás nélkül felmondhat a következő 
feltételekkel:

- Megbízó nem köteles igénybe venni Megbízott munkáját a felmondási idő 
alatt.

- Megbízott a IV. negyedévben nem mondhat fel. Megbízó vagy Megbízott 
december 31-i felmondása esetén a befejezett évre vonatkozó éves beszámolót, 
adatszolgáltatásokat, éves bevallásokat (év végi zárást) köteles a Megbízott 
elvégezni.

- Amennyiben a szerződés év közben szűnik meg, a Megbízott csak a szerződés 
megszűnésének dátumáig átadott könyvelési anyagot köteles feldolgozni. A 
szerződés megszűnését követően a Megbízó könyvelésében bekövetkezett 
hibákból eredő adóhiányért és bírságért a Megbízottat felelősség nem terheli.

10) Megbízott a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett bármely információt köteles 
bizalmasan kezelni a szerződés megszűnése után is.

11) Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírásukkal jóváhagyják.

Budapest, 2014. január 15.

polinom kft.
1157 Budapest. Zsókovór u. 49.

Adószt',: 12346299-2-42 
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megbízási szerződés

3.SZ. MÓDOSÍTOTT

mely létrejött egyrészről Zuglói Közbiztonsági Non-profít Kft. (cím: 1145 Budapest, 
Laky Adolf u. 36.; adószám: 23084454-2-42), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a BR. Polinom Kft. (cím: 1157 Budapest, Zsókavár u. 49.; adószám: 
12346299-3-42), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1) Megbízó 2013. január 1-töl kezdődően az alábbi feladatok ellátására ad megbízást a
Megbízottnak.

AJ Könyvelési feladatok ellátása a Megbízó 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám 
alatti székhelyén:

“ Vevőszámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Szállítószámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Bankkivonatok főkönyvi könyvelése,
- Pénztár főkönyvi könyvelése,
- Vegyes tételek főkönyvi könyvelése,
- Tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása.

Adózási feladatok:

- A céget érintő adóbevallások, adatszolgáltatások határidőben történő elkészítése, 
azok alátámasztása (analitikával, számításokkal),

- Információ a fizetendő adók és járulékok összegéről befizetési határidőt megelőző 
2 nappal,

- Helyi iparűzési adóbevallás elkészítése,
- Megbízó kép viselése meghatalmazással szakhatóságoknál.

Egyéb:

- Megbízó külön kérésére főkönyvi kartonok készítése,
- Információk, tanácsadás számviteli, adózási, gazdálkodási kérdésekben,
- Banki utalások előkészítése.

B) Beszámolási kötelezettségek teljesítése:

- Eves beszámoló elkészítése,
- Havonta főkönyvi kivonat készítése a Megbízó részére
- KSH statisztikai jelentések elkészítése
- Közreműködés a kön}A^Í2sgálat során,

2) Az 1.) A) pontban meghatározott feladatok havi díja 160.000 Ft + ÁFA, azaz 
Százhatvanezer + ÁFA. Az 1.) B) pontban meghatározott feladatok egyszeri díja 
160.000 Ft + ÁFA, azaz Százhatvanezer + ÁFA. A bizonylatok határidőben történő 
átadásáról Megbízó köteles gondoskodni. A megbízási díjat a Megbízó számla 
ellenében köteles kifizetni, amely számlát a Megbízott a Megbízó által aláírt 
teljesítésigazolása alapján jogosult benyújtani.

3) Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak folyamatosan rendelkezésére bocsátja a 
kiállított és beérkezett számlákat, aláírt szerződéseket és minden olyan dokumentumot, 
amely a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét befolyásolja, illetve 
szükséges a bérszámfejtési, munkaügyi és beszámolási feladatok ellátásához.
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4) Megbízott a megbízást a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, amelyért 
felelősséggel tartozik. Megbízott munkája során Megbízó utasításai és döntései 
szerint jár el a vonatkozó törvényes keretek között. Amennyiben Megbízottnak 
Megbízó döntésével kapcsolatban aggályai vannak, azokat jelzi a Megbízónak. Ha a 
megbeszélés után Megbízó ragaszkodik döntéséhez, és ezt írásban is rögzíti, 
Megbízott a döntésnek megfelelően jár el, de felelősséggel nem tartozik érte.

5) A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári napos 
fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó Megbízott OTP Bank Rt-nél vezetett 
11715007-20430650 számú számlájára történő átutalással tesz eleget fizetési 
kötelezettségének.

6) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki 
alapkamat kétszeresével megegyező mértékű éves késedelmi kamat felszámítására a 
Megbízóval szemben.

7) A felek megállapodnak abban, hogy minden év január 1-vel a szerződésben rögzített 
feladatokat és árakat felülvizsgálják.

8) Megbízó esetenként külön írásbeli meghatalmazással a Megbízottat, illetve a 
Megbízott dolgozóját képviseleti joggal ruházhatja fel, mellyel a Megbízót a 
hivatalos ügyekben képviselheti.

9) Jelen szerződés határozatlan időre szó, amelyet bármelyik fél 3 havi felmondási idő 
figyelembevételével bármikor írásban, indoklás nélkül felmondhat a következő 
feltételekkel:

- Megbízó nem köteles igénybe venni Megbízott munkáját a felmondási idő 
alatt.

- Megbízott a IV. negyedévben nem mondhat fel. Megbízó vagy Megbízott 
december 31-i felmondása esetén a befejezett évre vonatkozó éves beszámolót, 
adatszolgáltatásokat, éves bevallásokat (év végi zárást) köteles a Megbízott 
elvégezni.

- Amennyiben a szerződés év közben szűnik meg, a Megbízott csak a szerződés 
megszűnésének dátumáig átadott könyvelési anyagot köteles feldolgozni. A 
szerződés megszűnését követően a Megbízó könyvelésében bekövetkezett 
hibákból eredő adóhiányért és bírságért a Megbízottat felelősség nem terheli.

10) Megbízott a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett bármely információt köteles 
bizalmasan kezelni a szerződés megszűnése után is.

11) Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírásukkal jóváhagyják.

Budapest, 2013. január 15.

poi/no.T) kfí. 
py Bj^’QíD^sírfe^vár f. 49

BR.PoÍinom Kft.
Megbízott

Zuglói Közbiztonsági Kft
Megbízó'''"
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megbízási szerződés

2.SZ. MÓDOSÍTOTT

mely létrejött egyrészről Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft (cím: 1145 Budapest, 
Laky Adolf u. 36.; adószám: 23084454-2-42), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a BR. Polinom Kft (cím: 1157 Budapest, Zsókavár u. 49.; adószám: 
12346299-3-42), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1) Megbízó 2012. augusztus 1-töl kezdődően az alábbi feladatok ellátására ad megbízást a
Megbízottnak.

Könyvelési feladatok ellátása a Megbízó 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám 
alatti székhelyén:

- Vevőszámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Szállítószámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Bankkivonatok főkönyvi könyvelése,
- Pénztár főkönyvi könyvelése,
- Vegyes tételek főkönyvi könyvelése,
- Tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása.

Adózási feladatok:

- A céget érintő adóbevallások, adatszolgáltatások határidőben történő elkészítése, 
azok alátámasztása (analitikával, számításokkal),

- Információ a fizetendő adók és járulékok összegéről befizetési határidőt megelőző 
2 nappal,

- Helyi iparűzési adóbevallás elkészítése,
- Megbízó képviselése meghatalmazással szakhatóságoknál.

Beszámolási kötelezettségek teljesítése:

- Eves beszámoló elkészítése,
- Havonta főkönyvi kivonat készítése a Megbízó részére
- KSH statisztikai jelentések elkészítése
- Közreműködés a könyvvizsgálat során.

Egyéb:

- Megbízó külön kérésére főkönyvi kartonok készítése,
- Információk, tanácsadás számviteli, adózási, gazdálkodási kérdésekben,
- Banki utalások előkészítése.

2) Az 1.) pontban meghatározott feladatok havi díja 120.000 Ft + ÁFA, azaz 
Százhúszezer + ÁFA. A megbízási díjat a Megbízó számla ellenében köteles kifizetni, 
amely számlát a Megbízott a Megbízó által aláírt teljesítésigazolása alapján jogosult 
benyújtani.

3) A bizonylatok határidőben történő átadásáról Megbízó köteles gondoskodni.

4) Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak folyamatosan rendelkezésére bocsátja a 
kiállított és beérkezett számlákat, aláírt szerződéseket és minden olyan dokumentumot, 
amely a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét befolyásolja, illetve 
szükséges a bérszámfejtési, munkaügyi és beszámolási feladatok ellátásához.
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5) Megbízott a megbízást a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, amelyért 
felelősséggel tartozik. Megbízott munkája során Megbízó utasításai és döntései 
szerint jár el a vonatkozó törvényes keretek között. Amennyiben Megbízottnak 
Megbízó döntésével kapcsolatban aggályai vannak, azokat jelzi a Megbízónak. Ha a 
megbeszélés után Megbízó ragaszkodik döntéséhez, és ezt írásban is rögzíti, 
Megbízott a döntésnek megfelelően jár el, de felelősséggel nem tartozik érte.

6) A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári napos 
fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó Megbízott OTP Bank Rt-nél vezetett 
11715007-20430650 számú számlájára történő átutalással tesz eleget fizetési 
kötelezettségének.

7) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki 
alapkamat kétszeresével megegyező mértékű éves késedelmi kamat felszámítására a 
Megbízóval szemben.

8) A felek megállapodnak abban, hogy minden év január 1-vel a szerződésben rögzített 
feladatokat és árakat felülvizsgálják.

9) Megbízó esetenként külön írásbeli meghatalmazással a Megbízottat, illetve a 
Megbízott dolgozóját képviseleti joggal ruházhatja fel, mellyel a Megbízót a 
hivatalos ügyekben képviselheti.

10) Jelen szerződés határozatlan időre szó, amelyet bármelyik fél 3 havi felmondási idő 
figyelembevételével bármikor írásban, indoklás nélkül felmondhat a következő 
feltételekkel:

- Megbízó nem köteles igénybe venni Megbízott munkáját a felmondási idő 
alatt.

- Megbízott a IV. negyedévben nem mondhat fel. Megbízó vagy Megbízott 
december 31-i felmondása esetén a befejezett évre vonatkozó éves beszámolót, 
adatszolgáltatásokat, éves bevallásokat (év végi zárást) köteles a Megbízott 
elvégezni.

- Amennyiben a szerződés év közben szűnik meg, a Megbízott csak a szerződés 
megszűnésének dátumáig átadott könyvelési anyagot köteles feldolgozni. A 
szerződés megszűnését követően a Megbízó könyvelésében bekövetkezett 
hibákból eredő adóhiányért és bírságért a Megbízottat felelősség nem terheli.

11) Megbízott a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett bármely információt köteles 
bizalmasan kezelni a szerződés megszűnése után is.

12) Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírásukkal jóváhagyják.

Budapest, 2012. augusztus 1.

(3'i?, poünoni Wt.
1157 Eudcpaii, ZsókO''ár u. ^^9 
^AdBs jen-/i^4629g-2-42

BR.PoÍinom Kft. 
Megbízott

Zuglói KöSi ^^-profít Kft
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megbízási szerződés

MÓDOSÍTOTT

mely létrejött egyrészről Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (cím; 1145 Budapest, 
Laky Adolf u. 36.; adószám: 23084454-2-42), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a BR. Polinom Kft. (cím: 1157 Budapest, Zsókavár u. 49.; adószám: 
12346299-3-42), mint megbízott (továbbiakban; Megbízott)

között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
1) Megbízó 2012. január 1-től kezdődően az alábbi feladatok ellátására ad megbízást a

Megbízottnak.

Könyvelési feladatok ellátása a Megbízó 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám 
alatti székhelyén:

- Vevőszámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Szállítószámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Bankkivonatok főkönyvi könyvelése,
- Pénztár főkönyvi könyvelése,
- Vegyes tételek főkönyvi könyvelése,
- Tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása.

Adózási feladatok:

- A céget érintő adóbevallások, adatszolgáltatások határidőben történő elkészítése, 
azok alátámasztása (analitikával, számításokkal),

- Információ a fizetendő adók és járulékok összegéről befizetési határidőt megelőző 
2 nappal,

- Helyi iparűzési adóbevallás elkészítése,
- Megbízó képviselése meghatalmazással szakhatóságoknál.

Beszámolási kötelezettségek teljesítése:

- Eves beszámoló elkészítése,
- Havonta főkönyvi kivonat készítése a Megbízó részére
- KSH statisztikai jelentések elkészítése
- Közreműködés a könyvvizsgálat során.

Egyéb:

- Megbízó külön kérésére főkönyvi kartonok készítése,
- Információk, tanácsadás számviteli, adózási, gazdálkodási kérdésekben,
- Banki utalások előkészítése.

2) Az 1.) pontban meghatározott feladatok havi díja 85.000 Ft + ÁFA, azaz 
Nyolcvanötezer + ÁFA. A megbízási díjat a Megbízó számla ellenében köteles 
kifizetni, amely számlát a Megbízott a Megbízó által aláírt teljesítésigazolása alapján 
jogosult benyújtani.

3) A bizonylatok határidőben történő átadásáról Megbízó köteles gondoskodni.

4) Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak folyamatosan rendelkezésére boesátja a 
kiállított és beérkezett számlákat, aláírt szerződéseket és minden olyan dokumentumot, 
amely a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét befolyásolja, illetve 
szükséges a bérszámfejtési, munkaügyi és beszámolási feladatok ellátásához.
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5) Megbízott a megbízást a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, amelyért 
felelősséggel tartozik. Megbízott munkája során Megbízó utasításai és döntései 
szerint jár el a vonatkozó törvényes keretek között. Amennyiben Megbízottnak 
Megbízó döntésével kapcsolatban aggályai vannak, azokat jelzi a Megbízónak. Ha a 
megbeszélés után Megbízó ragaszkodik döntéséhez, és ezt írásban is rögzíti, 
Megbízott a döntésnek megfelelően jár el, de felelősséggel nem tartozik érte.

6) A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári napos 
fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó Megbízott OTP Bank Rt-nél vezetett 
11715007-20430650 számú számlájára történő átutalással tesz eleget fizetési 
kötelezettségének.

7) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki 
alapkamat kétszeresével megegyező mértékű éves késedelmi kamat felszámítására a 
Megbízóval szemben.

8) A felek megállapodnak abban, hogy minden év január 1-vel a szerződésben rögzített 
feladatokat és árakat felülvizsgálják.

9) Megbízó esetenként külön írásbeli meghatalmazással a Megbízottat, illetve a 
Megbízott dolgozóját képviseleti joggal ruházhatja fel, mellyel a Megbízót a 
hivatalos ügyekben képviselheti.

10) Jelen szerződés határozatlan időre szó, amelyet bármelyik fél 3 havi felmondási idő 
figyelembevételével bármikor írásban, indoklás nélkül felmondhat a következő 
feltételekkel:

- Megbízó nem köteles igénybe venni Megbízott munkáját a felmondási idő 
alatt.

- Megbízott a IV. negyedévben nem mondhat fel. Megbízó vagy Megbízott 
december 31-i felmondása esetén a befejezett évre vonatkozó éves beszámolót, 
adatszolgáltatásokat, éves bevallásokat (év végi zárást; .vóteles a Megbízott 
elvégezni.

- Amennyiben a szerződés év közben szűnik meg, a Megbízott csak a szerződés 
megszűnésének dátumáig átadott könyvelési anyagot köteles feldolgozni. A 
szerződés megszűnését követően a Megbízó könyvelésében bekövetkezett 
hibákból eredő adóhiányért és bírságért a Megbízottat felelősség nem terheli.

11) Megbízott a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett bármely információt köteles 
bizalmasan kezelni a szerződés megszűnése után is.

12) Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírásukkal jóváhagyják.

Budapest, 2012. január 15.

poiinom kft.
157 Budopest, Zsókavcjf ü. 4?. 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Zuglói Közbiztonsági Non-profít Kft, (cím:1145 Budapest, Laky Adolf u. 
36.; adószám: 23084454-2-42), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a BR.PoÍinom Kft. (dm: 1157 Budapest, Zsókavár u. 49.; adószám: 12346299-3-42), mint 
megbízott (továbbiakban: Megbízott)
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1) Megbízó 2010. december 15-tőI kezdődően az alábbi feladatok ellátására ad megbízást a
Megbízottnak.

Könyvelési feladatok ellátása a Megbízó 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. szám alatti 
székhelyén:

- Vevőszámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Szállítószámlák analitikus és főkönyvi könyvelése,
- Bankkivonatok főkön)m könyvelése,
- Pénztár főkönyvi könyvelése,
- Vegyes tételek főkön}rvi könyvelése,
- Tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása.

Adózási feladatok:

- A céget érintő adóbevallások, adatszolgáltatások határidőben történő elkészítése, azok 
alátámasztása (analitikával, számításokkal),

- Havi járulékbevallások elkészítése az Adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak 
szerint,

“ Informádó a fizetendő adók és járulékok összegéről befizetési határidőt megelőző 2 
nappal,

- Heljú iparűzési adóbevallás elkészítése,
- Megbízó képviselése meghatalmazással szakhatóságoknál.

Beszámolási kötelezettségek teljesítése:

- Éves beszámoló elkészítése,
- Havonta főkön)rvi kivonat készítése a Megbízó részére
- KSH statisztikai jelentések elkészítése
- Közreműködés a könyvvizsgálat során,

Egyéb:

- Megbízó külön kérésére főkönyvi kartonok készítése,
- Informádók, tanácsadás számviteli, adózási, gazdálkodási kérdésekben,
- Banki utalások előkészítése.

2) Az 1.) pontban meghatározott feladatok havi díja 48.000 Ft + ÁFA, azaz Negyvennyolcezer 
Forint + ÁFA. A megbízási díjat a Megbízó számla ellenében köteles kifizetni, amely számlát 
a Megbízott a Megbízó által aláírt teljesítésigazolása alapján jogosult ben}oíjtam.

3) A bizonylatok határidőben történő átadásáról Megbízó köteles gondoskodni.
4) Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak folyamatosan rendelkezésére bocsátja a kiállított és 

beérkezett számlákat, aláírt szerződéseket és minden olyan dokumentumot, amely a társaság 
pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét befolyásolja, illetve szükséges a bérszámfejtési, 
munkaügyi és beszámolási feladatok ellátásához.

5) Megbízott a megbízást a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, amelyért 
felelősséggel tartozik. Megbízott munkája során Megbízó utasításai és döntései szerint jár el 
a vonatkozó törvényes keretek között. Amennyiben Megbízottnak Megbízó döntésével 
kapcsolatban aggályai vannak, azokat jelzi a Megbízónak. Ha a megbeszélés után Megbízó 
ragaszkodik döntéséhez, és ezt írásban is rögzíti. Megbízott a döntésnek megfelelően jár el, de 
felelősséggel nem tartozik érte.
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6)

7)

8)

A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári napos fizetési 
határidőben állapodnak meg. Megbízó Megbízott OTP Bank Rt-néí vezetett 11715007
20430650 számú számlájára történő átutalással tesz eleget fizetési kötelezettségének.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki alapkamat 
kétszeresével megegyező mértékű éves késedelmi kamat felszámítására a Megbízóval 
szemben.
A felek megállapodnak abban, hogy minden év január 1-vel a szerződésben rögzített 
feladatokat és árakat felülvizsgálják.

9) Megbízó esetenként külön írásbeli meghatalmazással a Megbízottat, illetve a Megbízott 
dolgozóját képviseleti joggal ruházhatja fel, meUyel a Megbízót a hivatalos ügyekben 
képviselheti.

10) Jelen szerződés határozatlan időre szó, amelyet bármelyik fél 3 havi felmondási idő 
figyelembevételével bármikor írásban, indoklás nélkül felmondhat a következő feltételekkel:

- Megbízó nem köteles igénybe venni Megbízott munkáját a felmondási idő alatt.
- Megbízott a IV. negyedévben nem mondhat fel. Megbízó vagy Megbízott december 

31-i felmondása esetén a befejezett évre vonatkozó éves beszámolót, 
adatszolgáltatásokat, éves bevallásokat (év végi zárást) köteles a Megbízott elvégezni.

- Amennyiben a szerződés év közben szűnik meg, a Megbízott csak a szerződés 
megszűnésének dátumáig átadott könyvelési anyagot köteles feldolgozni. A 
szerződés megszűnését követően a Megbízó könyvelésében bekövetkezett hibákból 
eredő adóhiányért és bírságért a Megbízottat felelősség nem terheli.

11) Megbízott a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett bármely információt köteles 
bizalmasan kezelni a szerződés megszűnése után is.

12) Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal 
jóváhagyják.

Budapest, 2010. december 21.
polinom kft,

^PSf^dapesf. Zsókavóru. 49. 
* /A'5tö&2Óí»a3344299-2-42......................

BR.PoÍinom Kft.
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