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megbízott - a továbbiakban, mint Megbízott, együttesen: Felek között jött létre, az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

A megbízó gazdasági társaság felügyelő bizottsága az FB 43 /2015. (11.05.) számú 
határozatával döntött arról, hogy független jogi szakértőt von be a „Kék Óvoda” , 
(Budapest, XIV. kerület, belterület,3922i/32 helyrajzi számon felvett, kivett óvoda 
megnevezéssel nyilvántartott, 8903 nm területű, természetben a 1144 Budapest, 
Rákosfalva park 6-8.szám alatti ingatlan) ügyének tisztázására. Tekintettel arra, hogy 
a Felügyelő Bizottság önállóan nem jogképes, illetve szakértő megbízásához szükséges 
anyagi forrással sem rendelkezik, a jelen megbízási szerződést a ZKNP köti meg, és 
finanszírozza FB ellenőrzési tevékenységének biztosítására.

I. A szerződés tárgya

Ll Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó é^ a Megbízott között a mai napon 
ügyvédi megbízási szerződés jön létre a „Kék óvod^ ügyiének tisztázására, és az azzal 
kapcsolatos jogi tanácsadásra. A Megbízó a „Kék óvod^ munkanéven nyilvántartott, 
a 2014.03.17-i „Vállalkozási szerződéssel indult üggyel kapcsolatos valamennyi iratot 
a Megbízott rendelkezésére bocsájtja.

Megbízott az alábbi feladatokat látja el a szerződés tárgyával összefüggésben:

- Jogi szakvéleményt készít el az 1.i. pontban körülírt „Kék óvoda” ügyével 
kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság részére valamennyi jogi lehetőségre 
kiterjedőleg.

1.2. Megbízó kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, 
adatokat és minden más szükséges feltételt a szükséges időben a Megbízott 
rendelkezésére bocsájt.

II. A szerződés hatálya

II.1 Felek jelen megbízási szerződést határozott időtaitamra kötik. A megbízási 
szerződés a „Szerződés tárgyában” körülüt feladat teljesítésével szűnik meg.
Megbízott vállalja, hogy jelen megbízást -írásban és szóban- , jelen megbízási 
szerződés aláírását követő 6o napon belül teljesíti.

11.2. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.



II.3. Felek közös megegyezéssel jelen szerződést bármikor megszüntethetik.

II. 4. Amennyiben bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél azonnali 
hatállyal gyakorolhatja a rendkívüli felmondás jogát.

III. Megbízási díj

IILl Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés kölcsönösen 
Itialkudott ügyvédi munkadíja (megbízási díj):

200.000 Forint+ áfa, azaz kettőszázezer+áfa.

III. 2. Megbízó 200.000 Forint+ áfa a megbízási díjat fizet meg a Megbízott 
részére számla ellenében a Megbízott kérése szerint átutalással. A megbízási díj 
kifizetésének előfeltétele a Megbízó által aláírt teljesítés - igazolás.
Késedelmes fizetés esetén Megbízott a Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatra 
tarthat igényt.

IV. Titoktartás

IV. i. Megbízott köteles a tevékenysége során Megbízóval és a Megbízó tagjaival 
kapcsolatban tudomására jutott mindennemű tényt, információt, dokumentumokat, 
adatot ügyvédi titokként - az adatvédelmi előírásokra is tekintettel - kezelni, és 
azokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

IV.2. Felek kijelentik, hogy az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket ismerik és a vonatkozó rendelkezéseket betaitják

V. Kártérítési felelősség

Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítésééit a Polgári Töivénykönyv 
szabályai szerint felel. A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító 
Egyesületénél

VI. Felek nyilatkozatai

VI.1. Megbízott kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződésben rögzített megbízási 
ügyben a legjobb tudása, a szakma szabályai és a jogszabályok keretein belül jár el. 
Felek rögzítik azt a tényt, hogy a megbízási szerződés nem eredménykötelem.

VI.2. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartásra jogosultak
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VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az Ügyvédi 
Törvény rendelkezései az irányadók

VII.2.Felek a fenti megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, mely 3 
számozott oldalból áll és 2 egymással mindenben megegyező példányban készült,saját 
kezűleg aláírták.
Megbízó kijelenti, hogy ezt a szerződést egyben tényvázlatnak is tekinti.

Budapest, 2016. február 03.


