
Megbízási kei*et-szerződés

amely létrejött egyrészről a
Zugiói Közbiztonsági Noü-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelyi 145 Budapest, Laki Adolf u. 36.. , Cgj.sz:, adószám: , képviselő Kardos Pál önálló 
képviselői jogosultsággal) mint megbízó (továbbiakban: megbízó), valamint

Dr, Schubauerné dr. Hargitai Vera egyéni ügyvéd 
(iroda: 1031 Budapest, Vízimolnár u, 11. lajstromszám: 11569, adószám : 55024246-3-51, 
bankszámlaszám: 11703006-20369910) mint megbízott (továbbiakban: megbízott)között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Megbízó célja, hogy alapítói okiratában foglalt tevékenységeket ellátva szolgáltatásokat 
nyújtson a működési területén élő személyek és lakosság számára.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízott - az 1. pontban megfogalmazott cél 
elérése érdekében - megbízó tevékenységét jogi tanácsadással, okirat-szerkesztéssel segíti, az 
ügyvédi törvényben meghatározottak szerint.

3. Ennek keretében- alkalmankénti megbízás alapján- és megállapodás szerint:
a) megbízott segítséget nyújt megbízónak a működéshez szükséges szabályzatok,

együttműködési, vállalkozási és megbízási és egyéb szerződések egyéb
dokumentációk elkészítésében, véleményezésében,

b) együttműködik a megbízó tevékenységi körébe tartozó egyedi szerződések, 
engedélyezéshez szükséges iratanyagok előkészítésében,

c) megbízó kérésére a kiemelt jelentőségű szerződések megkötésénél személyesen is 
közreműködik,tanácsot ad,

d) segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek előkészítéséhez, illetve 
megszövegezéséhez,

e) szükség esetén, arra irányuló kérésre eljár, illetve részt vesz a hatóságok előtti 
tárgyalásokon, illetve megbízó értekezletein.

4. Szerződő felek között jelen keretszerződés alapján a feladatok ellátásái'a és a díjazás 
megállapítására és elszámolásra mindig eseti megbízások szerint kerül sor. Jelen 
megállapodás tényállásként is szolgál.

5. Megbízott jelen szerződés alapján peres eljárásban képviseletet nem lát el, adótanácsadói 
tevékenységet nem végez.

6. Megbízott a nagyobb terjedelmű, több munkaórát igénybe vevő feladat esetén - megbízó 
kérésére elszámolást készít (munka és a ráfordított időtartam szerinti bontásban).

7. Megbízó vállalja, hogy a megbízott által kiállított számla alapján, a megbízási díjat a számla 
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megbízott fenti számú bankszámlájára átutalás 
útján megfizeti.

8. Felek egymással szemben kizárólagosságot nem kötnek ki.

Jelen keret-szei'zödést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag íiják alá. 

Budapest, 2012. április 26.
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