
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2., képv.; Horváth Csaba polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó),

másrészről
Janicsák István László egvéni vállalkozóval (, . '
hely. ■'

. . .
, számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.), mint megbízott, (a 

továbbidKDan röviden: „Megbízott”),

a Megbízó és a Megbízott, a továbbiakban röviden, együttesen: „Felek” között az alulírott 
napon és helyen a következő feltételeldcel:

1. A Megbízó 2021.09.01. napjától kezdődő hatállyal 2021.12.31. napjáig, megbízza a 
Megbízottat az alábbi feladatok ellátásával:

• Zuglói kulturális koncepció kidolgozása

2. A Megbízott megbízási díjként havonta bruttó 500.000. Ft-ra, azaz bruttó 
ötszázezer forintra jogosult.

3. A megbízási díjat a Megbízó a teljesítés igazolását követően, minden hónap 10. 
napjáig a Megbízott banlcszámlájára történő átutalással fizeti meg.

4. A Megbízottal a kapcsolattartó a feladatok ellátása során: Kormos Kata
(

5. A Megbízott köteles írásos jelentést készíteni a Megbízó felé a tárgyhónapot követően 
a tárgyhónapban általa elvégzett feladatokról. A Megbízó a jelen szerződés szerinti 
díjat a teljesítésigazolástól számított 30 napon belül köteles, a benyújtott számla 
alapján, az Janicsák István László egyéni vállalkozó OTP Banlcnál vezetett 11773061
05992214 számlaszámára utalni. A Megbízott teljesítését Rácz Mónika kabinetfőnök 
igazolja.

6. A Megbízó köteles a Megbízottat feladatainak ellátásához szükséges információlckal 
ellátni. A Megbízott az általa ellátott ügyeiből köteles a Megbízót szükség szerint 
tájékoztatni.

7. A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondhatja, 
amennyiben a Megbízott a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem 
teljesíti, vagy a feladatok teljesítése során a jelen szerződés szabályait súlyosan 
megsérti vagy egyébként a Megbízott érdekeit sértve jár el. A Megbízott a szerződést 
azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja, amennyiben a Megbízó a 
jelen szerződés szabályait súlyosan megsérti.

8. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a szerződés főbb 
adatainak az információs öm'endelkezési jogról és az információszabadságról szóló
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2011. évi CXII. tv 37. § (1) bekezdés (1. melléklet 111. táblázat 4. sor) szerinti 
közzétételéhez.

9. A Megbízott kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott feladat ellátása során 
jellemzően adatot nem kezel, további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben 
mégis adatkezelésre kerülne sor, úgy Megbízott kifejezetten nyilatkozik és 
felelősséget vállal azért, hogy a személyes adatok kezelésére, tárolására, őrzésére, 
felhasználására, törlésére, az érintetti jogok gyakorlására
• az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 

CXIT. törvény,
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete előírásai (a továbbiakban: GDPR),

• és az irányadó NAIH állásfoglalások, határozatok, vélemények alapján jár el.

10. A Megbízott az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről a Megbízó 
adatvédelmi tisztviselőit haladéktalanul tájékoztatja elektronikus levélben az 
adatvedelem@zuglo.hu email címre, valamint 1 munlcanapon belül Megbízó 
székhelyére postai úton megküldött tájékoztatásban. A tájékoztatásnak ki kell terjednie 
az adatvédelmi incidens bekövetkezésének okára, a terjedelmére, az érintetti kör 
mértékére, az incidens elhárítása és jövőbeni kizárása érdekében megtett intézkedésre.

11. A Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a megbízási szerződés 
fennállása alatt tudomására jutott állam-, szolgálati- és üzleti titkot, nem nyilvános 
információkat és személyes adatokat megőrzi. A tevékenysége során ismertté vált 
olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást nem 
ad, amelyek kiszolgáltatása az állam, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri 
Hivatal, annak munkatársa, vagy harmadik személy számára jogellenesen hátrányos, 
vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak.

A Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
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