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ZKNP Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36, 
Telefon: +36 1/211 22 33 

E-mail:
Web: www.zkip.hu

Megbízási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó ^:.

cím: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/B 
adószám:23270730-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-957702 
képviseli: Pusztai Péter ügyvezető 
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)

Zuglói Közbiztonsági non-profit ^ft.

cím: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
adószám:23084454-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-952185
képviseli: Kovács-Csíncsák László ügyvezető
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott, együttesen: Felek)
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint :

1. Megbízás tárgya

1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó üzemeltetésében működtetett (Piac 
I. és Piac II.) zavartalan működését elősegítő biztonsági tevékenység elvégzésével. A 
feladatot a Megbízott a "Zuglói Hétvégi Önkormányzati Termelői Piac”(Piac 
I.) 30268/45 Hrsz.-on, a Bosnyák utcának, a Rákospatak utca és a Lőcsei utca közötti 
szakasza, megközelítőleg 12000 m2 közterületen, illetve szintén a Megbízó 
üzemeltetésében működtetett „Új Őstermelői Piac”(Piac II.) 68o m2 területén 
végzi el.

1.2. Megbízott a megbízást az alábbiak szerinti létszámban és időintervallumban 
vállalja:
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Piac I. - Bosjiuák utca (^ozóSfdfO
Zuglói Hétvégi Önkormánuzati Termelői Piac cc. 12000 m2

Szolgálatra vezényelt létszám:

péntek: 04:00 -13:00 ... fő

Cosinó - Mosztár u. ... fő 
Lőcsei u. - Bosnyák u. ... fő 
Szugló u. - Mosztár u. ...fő 
Főbejárat ... fő
Járőr, csoportvezető ... fő

+ i fő

szombat: 04:00-13:00 .... fő

Casinó - Mosztár u. ... fő
Lőcsei u.- Bosnyák u. ...fő
Szugló u. - Mosztár u. ... fő 
Szugló u. - Fűrész u. ... fő 
Szugló u.- murvás út ... fő
Főbejárat ...fő
Járőr, csopoitvezető ... fő

+ 1 fő

Piac II, - iiat) Budapest. Bosnuák utca f^026R/ăPz)
Úi Őstermelői piac cc. 680 m2

Szolgálotro vezényelt létszám: ... fő

hétfő: 17:00-o6:oo
kedd: 17:00 - o6:oo
szerda: 17:00 - o6:oo
csütörtök: 17:00- 04:00 
péntek: 13:00-04:00
szombat: 13:00 - o6:oo 
vasárnap: o6:oo - o6:oo

A napi szolgálattal kapcsolatos észrevételek közlésére, eseti kérésekre 
az alábbi személyekjogosultak

Megbízó részéről:

Megbízott részéről:

Zuglói Társasházkezelő és Közterület
Fenntartó Kft.- ügyvezető

Kovács-Csincsák László ügyvezető 
Szalad ^^re vagyonvédelmi vezető

2



1.3.A Megbízott vállalja:

a) a Piac 1., és Piac ll. területén közbiztonsági tevékenységet lát el,
b) a megbízás teljesítése érdekében egyéb szolgáltatást végez.

1.4. A Megbízó a Megbízott feladatteljesítése érdekében vállalja:

- a láthatósági mellények, őrkonténer, kommunikációs eszközök, és a terület 
lezárásához szükséges eszközök biztosítását,

- a Megbízott munkatársainak munkavégzésével kapcsolatos észrevételeit 
haladéktalanul továbbítja a Megbízott képviselőjének,

- a Megbízott által jelzett, közbiztonságot veszélyeztető eseményekkel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket megteszi a hatóságok felé.

1.5. A Megbízott a fenti pontokban körülírt tevékenység során a tőle általában 
elvárható gondossággal köteles eljárni.

1.6. A Megbízó az ü^ ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a 
Megbízottat tájékoztatni köteles.

1.7. A Megbízott köteles feladatát a Megbízó további utasításainak megfelelően 
ellátni, az utasítás szakszeríítlenségéről vagy célszerűtlenségérol köteles a Megbízót 
felvilágosítani.

2. Vállalási díj

2.1. Felek az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására 1,400 Ft+Áfa/óra/fő 
megbízási dijat határoznak meg.

2.2. A Felek a megbízási díj kifizetésére a számla kiállításának dátumától számított 8 
naptári napos fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó a megbízási díjat 
átutalással, a bankszámlájára fizeti meg a Megbízottnak.

2.3. Késedelmes fizetés esetén Megbízott a Ptk. szerint meghatározott késedelmi 
kamatra tarthat igényt. ^
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3. Felmondás

3.i.Jelen megbízási szerződést a Felek 2016. május 26-tól 2016. július 31-ig 
terjedő időszakra, határozott időtartamra kötik meg.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés határozott 
idejének lejártát megelőző 30. napig egyik fél sem jelzi írásban megbízási szerződés 
megszüntetési szándékát, úgy a szerződés a határozott idő lejártával, az itt irt 
feltételek mellett határozatlan idejűvé válik.

4. Megbízó tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott az 1. és 2. 
pontban körülírt és részletezett feladatainak ellátását, együttműködési szerződés 
keretében a Zuglói Önkormányzati Rendészettel közösen végzi el. Megbízott 
kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megbízási szerződés aláírását követő 3 napon 
belül együttműködési szerződést köt a Zuglói Önkormányzati Rendészettel

5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatályos 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak

6. Felek jelen szerződést, mely egy oldalból áll és két egymással mindenben 
megegyező példányban készült, elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag képviselőik által, alulírott helyen és időben aláírták

Budapest, 2016. május 26.

..........................................
Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. 
Megbízó

......................... ............................ ....... ........... ................................................... ^ ^ ţ-
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