
megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, (továbbiakban: Zuglói Zrt., székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17., 
cégjegyzékszám: 01-10-043003, adószám: 12099461-2-42, képviseli: Baracskai Gábor vezérigazgató), 
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről
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mint megbízott (továbbiakban: Megbízott, együttesen: Felek) között.

I. A megbízás tárgya

A Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy a Megbízó részére információ-technológiai 
szaktanácsadást végezzen. A megbízás magában foglalja a Megbízó kezelésében lévő informatikai és 
biztonságtechnikai rendszerek felülvizsgálatát, valamint az ezek fejlesztésére irányuló tanácsadást.

A Megbízott a megbízást elvállalja.

II. A megbízás tartalma

Megbízott felülvizsgálja a Megbízó tulajdonában álló informatikai rendszereket. Tanácsadást nyújt a 
hardver, szoftver és egyéb információtechnológia területén, melynek célja a Budapest XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok (különösen: intézmények) biztonságtechnikai 
rendszereinek integrált szemléletű fejlesztése.

III. A megbízási díj

A Megbízott az I. pontban rögzített megbízás ellátásáért átalány megbízási díjra jogosult, amelynek 
összege havi 150.000,- Ft + ÁFA, azaz százötvenezer forint + ÁFA.

Megbízott a megbízási díjról havonta utólag jogosult számlát kiállítani. A számla kiállításának kelte a 
tárgyhónapot követő hó első munkanapja. A számla fizetési határideje a számla keltét követő 30. nap. 
Amennyiben a számla keltét követő 30. nap munkaszüneti napra esik, úgy a fizetési határidő a 
következő munkanap. A fizetési határidő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv 58§ 
(1) alapján teljesítési időpontnak minősül.
A Megbízottnak a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeit (pl.: utazási költség) a 
megbízási díj összege tartalmazza, ilyen felmerülő további költségeket a Megbízott nem jogosult 
érvényesíteni.



IV. Kapcsolattartás

A Megbízott részére a szerződés teljesítésével kapcsolatosan utasítást a vezérigazgató adhat.

Megbízó részéről a kijelölt kapcsolattartó:
Perecsényi Boglárka-gazdasági osztályvezető:'

Megbízott részéről a kijelölt kapcsolattartó:
Kovács György-biztonságtechnikai vezető:

Szerződő Felek a megbízássai kapcsolatos valamennyi hivatalos iratot vagy más közlést írásban 
kötelesek megküldeni egymásnak, amelyet levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kötelesek 
kézbesíteni a másik félnek. ,

V. A szerződés érvényessége

Jelen szerződés 2016. június 1. napján lép hatályba és határozott időre, 2017. május 30-ig érvényes.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egyik fél sem nyilatkozik a határozott időtartam lejárta 
előtt legalább 30 nappal jelen szerződés megszüntetésének igényéről, akkor a szerződés határozatlan 
időtartamúvá alakul. Felek ez esetben a szerződés feltételeit felülvizsgálhatják, és megegyezés szerint 
módosítják.

VI. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződés bármely módosítása, vagy kiegészítése csak a Megbízó és a Megbízott egyező 
akaratával és írásban történhet.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a megbízásra 
vonatkozó szabályai az irányadók.

Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb adatainak az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § 
(1) bekezdés szerinti, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet 
szerinti közzétételéhez.
A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt 
személy a 2011. évi CXCVl. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, 
illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a 
Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a 
Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor - a szerződéstől elállni, ezt a feltételt a jelen szerződésben szerződő felek tudomásul veszik.

i



A Vállalkozó kijelenti, hogy a Zuglói Zrt. honlapján {www.ziigloizrt.hu) található hatályos Etikai 
Kódex rendelkezéseit megismerte és az abban meghatározott etikai követelményeket önmagára, illetve 
alkalmazottaira nézve kötelezőnek ismeri el. Az Etikai Kódexben foglalt követelmények be nem 
tartása, kijátszása és elveinek ellentmondó magatartás esetén a Zuglói Zrt. jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni.

Budapest, 2016. május 30.
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