
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 
cím:n45 Budapest, Laky Adolf u. 36.; 
adószám: 23084454-2-42, 
képviseli; Kovács-Csincsák László 
mint megbíró (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a

Bezdán Tímea köi^elő (nyilvántartási szám;50i55796) 
cím: 1||||||g||^^ ’
adószam^^86i3o!Í427^^^^*
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott,együttesen: Felek) 
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1) Megbízó 2015. november 30-tól kezdődően az alábbi feladatok ellátására ad 
megbízást a Megbízottnak.

- Megbízó 2016. évi költségvetésének tervezésével kapcsolatos feladatok,

2) Az i.)pontban meghatározott feladatok egyszeri megbízási díja bruttó 
250.000 Ft., azai bruttó kettőszáz-ötvesezer Forint. 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) Megbízott a megbízásit tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, 
amelyért felelősséggel fartozik. . Megbízott munkája során Mc^b^ó 
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.

4) A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári 
napos fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó Megbfeott

-nél vezetett számú számlájára történő átutalással
tesz eleget fizetési kötelezettségének.

5) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki 
alapkamat kétszeresével mege^ező mértékű éves késedelmi kamat 
felszámítására a Megbízóval szemben.

6) Jelen szerződés határozatlan időre szó, amely az 1. pontban írt feladatok, 
igazolt teljesítésével szűnik meg, melyet a Felek írásban rögzítenek.

7) Megbízott a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett bármely információt 
köteles bizalmasan kezelni a szerződés megszűnése után is. A tudomására 
jutott adatok, bizalmas információk kizárólag a szerződés teljesítése során 
használhatók fel, azok harmadik fél részére nem adhatóak tovább, nem teheti
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más számára hozzáférhetővé valamint gondoskodik arról, hogy a számára 
átadott dokumentumokhoz harmadik fél ne tudjon hozzáférni.
Megbízott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítése 
során tudomására jutott, az üzleti titok körébe nem tartozó, a Megbízó 
munkavállalói, vagy szerződéses partnerei személyes adataira, 
munkavégzésével összefüggő tényekre vonatkozó információkat megőrzi. 
Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy annak hátrányos - kártérítési és büntetőjogi - 
jogkövetkezményei terhelik.

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

Felek jelen megbízási szerződést, ami 2 oldalból áll és egymással mindenben 
megegyező 3 pél(Mnyban készült, annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult 
képviselők útján jóváhagjrólag aláírták. .

Budapest, 2015. november 30,

.........

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft 
Megbízó

Bezdán Tímea könyvelő 
Megbízott
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