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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 
cím:ii45 Budapest, Laky Adolf u. 36.; 
adószám: 23084454-2-42, 
képviseli: Kovács-Csincsák László 
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a

Biál Csaba

személyi ig^olvány szám!|
TAJszáms ___
bankszámlaszám:4 
adóazonosító jeli 
mint megbízott (továbbiakban: Megbbsott,együttesen: Felek)
között a mai napon, az aMbbi feltételek szerint: .

1) Megbízó megbízást ad a Megbízottnak a Budapest, XIV. kerületben a 
szakértelmének megfelelőenafizető övezeten belüli parkoltatás! feladatainak a Zuglói 
Közbiztonsági non-profit Kft. általi feladatai végrehajtásában való közreműködésre, 
tanácsadásra. A megbízott a megbízás teljesítése érdekében az alábbi feladatok 
elvégzését vállalja:

- A jövőben telepítetésre kerülő parkoló automaták üzemeltetése, karbantartása, 
üg^ólszolgálatok működtetésével kapcsolatos tanácsadás.

- A parkolási ellenőrök munkája hatékonyságának Javítása, 
beszámoltathatóságának, és ellenőrzésének, végrehajtásában való iránymutatás,

- A parkolási rendszer üzemeltetésébe bevont vállalkozókkal való kapcsolattartás 
tevékenységűk összehangolásának segítése.

- A parkolási szolgáltatás elátásához szükséges, még meg nem lévő valamennyi 
eszköz beszerzésének előkészítése.

“ A Jövőbeni parkolási övezetekből befolyó bevételi adatainak elemzése, 
é rtekelése kapcsán iránymutatás a szükséges intézkedések megtételében.

- Az önkormányzat területén újabb parkolási övezeten belüli várakozási Övezetek 
kiterjesztése, bevezetésének segítése.

- A parkolási ellenőrök premizálási, jutalmazási feltételeinek kidolgozásában 
javaslatok készítése,

- Minden olyan parkolási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadó, amely 
szokásosan önkormányzati közterületi fizető parkoló üzemeltetési 
feladatok körébe tartozik.

- Tanácsadás a beszámolók- készítési rendszerének, módszerének kialakításhoz.
- A tevékenységgel kapcsolatos,szükséges belső szabályzók elkészítéséhez esetleges 

módosításához iránymutatás,
2) Megbízott a megbízást elfogadja.
3) Felek megállapodnak abban, hogy 1.) pontban meghatározott feladatok munkadíja

(megbízási díj):
150.000 Forint/hó, azaz egy százötvenezer forkt/hó.
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4) A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári napos 

fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó, a Megbízott MKB-nál vezetett 
10300002-10416290-49010010 számú számlájára történő átutalással tesz eleget 
fizetési kötelezettségének.

5) Késedelmes fizetés esetén Megbízott a Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatra 
tarthat igényt.

6) Megbízott a megbízást a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, 
amelyért felelősséggel tartozik.

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

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

9) Jelen szerződést a Felek 2015. október i-töl 2015. december 31-ig tartó határozott 
időtartamra kötik meg.

10) 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 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 munteivállalói, 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.

11) 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 
példányban készült, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag 
aláírták.

Budapest, 2015. október 1.
2uglóí IvözbiztonsáQí 
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