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V.
- parkolási szaktanácsadói szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására-

amelyet egyrészről
Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
adószám: 23084464-2-42
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
képviseli: Steiner Attila
mint Megbízó,

másrészről a
MERIDEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
cégjegyzékszám: 01-09-733445 
székhely: 2030 Érd, Vihorláti út 7. 
képviseli: Marton Péter Tamás 
mint Megbízott

együttesen Felek kötöttek, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés célja a Budapest, XIV. kerületben a fizető övezeten 
belüli parkoitatási feladatainak a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. általi feladatai 
végrehajtásában való közreműködés.

1. A megbízás tárgya:

1.1. A Megbízó a következő feladat elvégzésével bízza meg a Megbízottat:

A Megbízott szakértelmének megfelelően lásson el a Megbízó részére az 
önkormányzati parkolási rendszer teljes működtetésével kapcsolatos szaktanácsadói 
feladatokat.

A Megbízott feladataihoz tartozik különösen, de nem kizárólagosan:

a. ) a telepített parkoló automaták üzemeltetése, karbantartása, lakossági
ügyfélszolgálatok (front office, back office) működtetésével kapcsolatos 
tanácsadás

b. ) a parkolási ellenőrök munkája hatékonysága javítása, beszámoltathatóságának, és
ellenőrzésének, végrehajtásában való iránymutatás



c. ) a parkolási rendszer üzemeltetésébe bevont vállalkozókkal való kapcsolattartás
tevékenységük összehangolásának segítése

d. ) a parkolási szolgáltatás ellátásához szükséges még meg nem lévő valamennyi
eszköz beszerzésének előkészítése

e. ) a parkolási övezetekből befolyó bevételi adatainak elemzése, értékelése
kapcsán iránymutatás a szükséges intézkedések megtételében

f. ) az önkormányzat területén újabb parkolási övezeten belüli várakozási
övezetek kiterjesztése bevezetésének segítése

g. ) a parkolási ellenőrök premizálási, jutalmazási feltételeinek kidolgozásában
javaslatok készítése

h) minden olyan parkolási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás, amely 
szokásosan önkormányzati közterületi fizető parkoló üzemeltetési feladatok 
körébe tartozik

i.) tanácsadás a beszámolók - készítési rendszerének, módszerének kialakításhoz,
k. ) tevékenységgel kapcsolatos szükséges belső szabályzók elkészítéséhez

esetleges módosításához iránymutatás.

l. 2. A Megbízott a megbízást elfogadja.

1.3. A Megbízott kifejezetten nyilatkozik, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges 
szakismeretekkel rendelkezik.

2. A megbízás időtartama:

2.1. Felek a megbízást 2014. május 01-től, 2014, december 31-ig tartó időtartamra 
kötik.

2.2. A megbízás teljesítésének ideje: Megbízott a megbízást folyamatosan és 
rendszeresen havonta teljesíti a Megbízó részére.
A Felek megállapodnak abban, hogy pénzügyi szempontból a teljesítés időpontja, 
minden hónap utolsó munkanapja.

3. A megbízási díj:

3.1. A Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése ellenében 
havonta rendszeresen 150.000,- Ft +ÁFA, azaz egyszáz ötvenezer forint 
plusz általános forgalmi adó összegű megbízási díjra jogosult.

3.2. A Megbízó a megbízott által megjelölt ERSTE banknál vezetett, 14400018
03210600-52947980 számú bankszámlaszámra történő átutalással köteles havonta 
számla ellenében legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20. napjáig megfizetni.

3.3. Megbízott a havi számlái mellé teljesítési igazolást csatol, melyet a Megbízó 
igazol.

4. A megbízás teljesítése:

4.1. A Megbízott a jelen szerződés teljesítése során a Megbízó utasításai szerint 
és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles 
eljárni.



A Megbízó részéről utasítási joggal a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft 
ügyvezetője rendelkezik.

4.2. A Megbízott a feladatát Marton Péter személyes közreműködésével látja el. A 
Megbízott kifejezetten nyilatkozik, hogy a személyes közreműködésre kötelezett 
megfelelő szakértelemmel és végzettséggel rendelkezik a megbízás teljesítéséhez.

4.3. A Megbízott a feladatát rendszeres jelleggel a Megbízó által rendelkezésre 
bocsátott eszközökkel, a szükséges mértékben a Megbízott székhelyén végzi, 
tekintettel arra, hogy a megbízás teljesítéséhez szükség van a kizárólag Megbízó 
székhelyén tárolt adatokra, és nyilvántartásokra, és az ezekhez való hozzáférés más 
módon nem biztosított.
A Megbízott a feladatát - a fenti kivételtől eltekintve - saját költségén látja el.

4.4. A Megbízott a megbízás teljes időtartama alatt köteles a szükséges szakmai és 
egyéb feltételeknek megfelelni. A Megbízott tartós akadályoztatása esetén köteles 
a helyettesítéséről megfelelő módon gondoskodni. A Megbízó jogosult Megbízott 
akadályoztatása esetén mást megbízni,

5. A szerződés megszüntetése, és felmondása

5.1. A jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik,
30 napos felmondási idővel.

5.2. A szerződést mind a Megbízó, mind a Megbízott Fél súlyos szerződésszegése 
esetén azonnali hatállyal indokolt írásbeli felmondással felmondhatja.

6. Egyéb rendelkezések:

6.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötésével kapcsolatban minden rájuk 
vonatkozó jogszabályt és belső előírást, utasítást betartottak. A szerződés 
érvényességéhez egyéb jóváhagyás, vagy nyilatkozat nem szükséges.

6.2. Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 
egymással; a szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul 
tájékoztatni egymást.

6.3. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a tevékenysége során a Megbízó 
gazdasági érdekeit, jó hírnevét és üzleti tevékenységét szem előtt tartva köteles 
eljárni.

A Megbízott köteles a feladata ellátása során tudomására jutott szolgálati és üzleti 
titkot, valamint a Megbízóra, annak ügyfeleire, munkavállalóira, illetve a Megbízó és 
annak szerződéses partnerei tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú 
információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan 
adatot, mely jelen megállapodásban megjelölt tevékenység végzésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megbízóra vagy más 
személyre hátrányos következménnyeljárna.

A Megbízott köteles a tevékenysége során tudomására jutott minden adatot, 
információ megőrizni, azokat bizalmasan kezelni, megakadályozni, hogy kívülállók 
számára hozzáférhetővé váljanak. Ezen kötelezettsége mind megbízási jogviszonya 
alatt, mind pedig azt követően határidő nélkül fennáll.



6.4. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban 
érvényes.

6.5. Felek a jelen szerződésből eredő eselteges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni
6.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott 
kérdések tekintetében a Felek elsődlegesen a hatályos Polgári Törvénykönyv, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, valamint a 
Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI.4.) rendelete, továbbá az egyéb 
parkolási és közterület-használati tárgyú jogszabályok rendelkezéseit tekintik 
irányadónak.
6.7. Jelen szerződést bármelyik Fél írásban 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

Felek a jelen, 4 (négy) számozott oldalból álló szerződést elolvasok, megértették, majd, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyóiag írták alá. A szerződés négy eredeti, 
egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből kettő példány a 
Megbízónál, kettő példány pedig a Megbízottnál marad.

Budapest, 2014. május 01.

Steiner Attila 
ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Márton Péter 
ügyvezető

Meriden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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