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megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről: 

egyrészről:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
nyilvántartási szám: 729161
adószám: 15514004-2-42
statisztikai számjel: 15514004-8411-325-01
bankszámlaszám;
képviseli: Horváth Csaba polgármester
a továbbiakban: Megbízó vagy Polgármester

másrészről:

dr. Békefi László Tamás ügyvéd 
székhely:
kamarai azonosító szám: 
adószám: 
bankszámlaszám: 
a továbbiakban: Megbízott,

1143 Budapest, Stefánia út
36057324
34055109-3-42

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételek szerint:

1. Megbízó 2014. novemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta a 28/2014.(X1.18.) 
Önkormányzati rendeletet a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok 
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (továbbiakban: Rendelet).

2. A Rendelet 10. § (1) bekezdése kötelezi a Polgármestert, hogy a Rendelet és más 
jogszabályok által előirt közzétételi kötelezettségek teljesítéséhez átláthatósági biztost 
bízzon meg. Jelenleg ez a pozíció betöltetlen, s Megbízott korábban már ellátta ezt a 
feladatot.

3. A 2. pontban írtakra tekintettel Megbízó - Megbízónak, Megbízó intézményeinek, illetve 
a Zuglói Polgármesteri Hivatalnak az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) és egyéb 
jogszabályokban előírt adatvédelmi tisztviselője (DPO) feladat- és hatáskörét nem 
korlátozva - megbízza Megbízottat az átláthatósági biztos feladatköre (jogi szolgáltatás) 
ellátására, E körben az átláthatósági biztos:

3.1. közreműködik a Rendelet végrehajtásában,
3.2. ellenőrzi Rendeletben meghatározott adatkezelők közzétételi kötelezettségének 

teljesítését,



5.

6.

7.

8.

9.

3.3. ellenőrzési tevékenységéhez jogosult a Rendeletben meghatározott adatkezelőktől 
- a feladata ellátásához szükséges releváns adatot, információt kikérni,

3.4. a kötelezettségek nem teljesülése esetén jogosult a polgármester a jegyző, az 
intézményvezető és a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői intézkedését 
kezdeményezni,

3.5. megállapításairól évente beszámol a Képviselő testületnek,
3.6. véleményezi a Rendelet módosítási javaslatát, ebben a körben javaslatot tehet a 

polgármesternek, jegyzőnek.

A 3,1 pontban rögzített feladat ellátása oly módon történik, hogy a közzététellel érintett 
adatokat, információkat, dokumentumokat (a továbbiakban együtt; Dokumentum) 
Megbízó kapcsolattartója vagy az általa kijelölt személy elektronikusan megküldi 
Megbízott részére, aki négy munkanapon belül elvégzi a Rendeletben meghatározott 
közzétételhez kapcsolódó, azt megelőző jogi feladatokat és azt követően az átalakított 
Dokumentumot elektronikusan visszaküldi a Megbízó kapcsolattartója vagy az általa 
kijelölt személy részére. Amennyiben Megbízott számára a négy munkanap nem elegendő 
a közzétételhez kapcsolódó, azt megelőző jogi feladatok elvégzésére, akkor erről a 
körülményről Megbízó kapcsolattartóját vagy az általa kijelölt személyt négy munkanapon 
belül elektronikus úton értesíti a feladatellátáshoz szükséges határidő megjelölésével. 
Közzétételhez kapcsolódó, azt megelőző jogi feladatnak minősül a Rendelet l.§-ában 
meghatározott személyek által közzéteendő szerződések anonimizálása.

A 3.2. pontban meghatározott feladat ellátása oly módon történik, hogy Megbízott a 
Megbízó kapcsolattartóját vagy az általa kijelölt személyt elektronikus úton megkeresi, 
megjelölve a közzétételi kötelezettség ellenőrzéséhez szükséges adatok, információk körét. 
Megbízó kapcsolattartója vagy az általa kijelölt személy négy munkanapon belül az érintett 
szervtől, szervezeti egységtől beszerzi a 3.2. pont szerinti ellenőrzéshez szükséges 
adatokat, információkat, és haladéktalanul továbbítja elektronikus úton Megbízott részére. 
Amennyiben a négy munkanap nem elegendő az ellenőrzéshez szükséges adatok, 
információk beszerzésére akkor erről a körülményről Megbízó kapcsolattartója vagy az 
általa kijelölt személy négy munkanapon belül elektronikus úton értesíti Megbízottat az 
adatok, információ beszerzéséhez szükséges határidő megjelölésével.

Jelen szerződés 2020. május 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól, azt a Felek 
bármelyike 30 (harminc) nap felmondási idővel indoklás nélkül jogosult felmondani.

Megbízott a 3. pontban írt tevékenységét a Rendelet, az ahhoz kapcsolódó belső utasítások 
rendelkezései szerint, az adatvédelmi tisztviselő feladat- és hatásköre, valamint a 
vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával köteles ellátni.

Megbízott a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően jogosult az 
átláthatósággal foglalkozó civil szervezetekkel történő kapcsolattartásra.

Felek Megbízott — jelen szerződésben meghatározott - feladatainak ellátása kapcsán idő 
keretet nem határoznak meg.



10. Felek Ft + ÁFA, - azaz forint + ÁFA - havi megbízási díjban
állapodnak meg, Megbízott minden hónapról a tárgyhónapot követő 8 napon belül 
teljesítési jelentést készít. Megbízó a teljesítést akkor fogadja el, ha a teljesítési jelentés 
alapján igazolható Megbízott szerződés szerinti teljesítése.

A teljesítési jelentésnek utólag is ellenőrizhető formában tartalmaznia kell, a teljesített 
feladat részletes leírását. Ha a teljesítési jelentés hiányos, vagy nem valós adatokat 
tartalmaz, akkor a Megbízó ellenértéket nem fizet, vagy teljesítéssel arányban részben fizet. 
A szakmai teljesítési jelentést 2 példányban kell elkészíteni. A teljesítés igazolására a 
jegyző vagy az általa kijelölt személy jogosult. A megbízási díj a teljesítés Megbízó által 
történő elfogadását követően, számla ellenében, 15 napos fizetési határidővel esedékes, 
annak megfizetése átutalással történik.

11. Megbízott a Megbízóval, valamint a Rendelet 1. §-ában egyéb jogalanyokkal 
(adatkezelőkkel) szembeni esetleges megbízást nem vállalhat, amennyiben ilyenekkel 
rendelkezne, úgy azokat a jelen Szerződés hatálybalépéséig megszünteti.

12. Megbízott tevékenysége ellátása során észrevételeit a Polgármester és a jegyző felé teszi 
meg.

13. Felek a szerződésszerű teljesítés előmozdítása érdekében az alábbi kapcsolattartó személyt 
nevezik meg:

Megbízó részéről:
dr. Tiba Zsolt jegyző, 
elektronikus elérhetőség: 
tel: +36 1 
mobil: +36

dr. Drávái Bernadett adatvédelmi tisztviselő
elektronikus elérhetőség: •
tel :+36 1

Megbízó a részéről eljáró kapcsolattartó személy(eke)t bármikor megváltoztathatja, 
amiről a Megbízottat ésszerű határidőn belül értesíteni köteles.

Megbízott elérhetőségei:
Dr. Békefi László Tamás ügyvéd 
postacím: 1143 Budapest, Stefánia út 
elektronikus elérhetőség, 
telefon: +36 1 
mobil:



14. Felek rögzítik, hogy Megbízott nem rendelkezik utasításadási joggal sem a Megbízó, sem 
a Zuglói Polgármesteri Hivatal tisztségviselői köztisztviselői, munkavállalói, sem az 
intézmények közalkalmazottjai, munkavállalói, sem a gazdasági társaságok munkavállalói 
felé.

15. Megbízott a tevékenysége során tudomására jutott minden olyan adatot, amely nem tartozik 
a jogszabályok által nyilvánosnak minősített adatnak, ügyvédi titolíként kezel.

16. Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a szerződés főbb adatainak az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXIl. törvény 
37.§ (1) bekezdés szerinti, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott
önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Jelen megbízási szerződést Felek, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. április
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