
»(ttcly létrejött «gyrcszrSl & Zugtól Spert-éi- tl«ndm4nyf»rv'^0 Noa-pmilt Kft 
{sííékhely: IJ49, Buüapeau Kövér L. u. 5-9^ céj^iégy'scéksi^m: OI4)9“9323öB; aöóízáma! 
2JM844I-2-42, képviseli: liálki L4ií:fló Űpyve/etó), intnl mcybUú (a továbblAkban! 
Mfigtíi^é). iTiâfifss'răl:

néVl HÓI any I Gábor 
azÜlEié»! liéví
mh .............
uttyja nev«:
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leveléül eíttií
«dÓUMMÖSÍtÓSfállÍS
bunkiutámiaai;eáM:
TaJ sösáiiH

fflliil mégbiVoii (é iítvábbfiíkhíMi; Mcglttofit) MWtt uí? aliilinill nwpwn ú% lídyeti !i 
ki’ivcikeí^ö Ibltél^lpkkél:

I.) A mtígbÍ2é tnegbk?a a m,cgbÍOTttat az »iábbi ftWátok azemjáéí: a%n‘ínl ellálá^val. az 
alábbiaksetfini:

iít líz önkarni4n>'Zi(li sp<iníigyx^kht!(i a ísassr/ódés hatálya stinil iráfiheli javaaiatt,5k, boHvám^ikík 
kószfté^ ă me|bfejó résaám. .\k|bíMtí & iblyaaiaioa ia«ácsadás. Irtsbdi javasialok 
riiegtéiele után kizAn^kg abban-az, esetbsr! jngasyiít a inegbMsi tlOi'^. amepnyiben minden 
táii,vh(inapbmi csatoHa ajekri &í«£0iiés4, püiújn sj&»ri.tní klMiUiEíkt » ttregbkb tózére. 
Atibaii »£ i'sutbcji. Iwi a ínfc*gbkx)tl m udoii libnapbiiH ftiíibeli knáeHütláfei a nitígb'ízi'» 
réss^re n«m ítywji, a megbkair az t/a fxirií abpláít járé áialáiiy me|Wziaí díjra é./. addl 
hánaphafi nem joiiOíiüll.

b,) Sporikoordliktan ieltidalok:

Ziiglá ápcirtlának tejlmiésc ölákspoH - szíibadldö sport » ég>;föUlcti 
sp0rttcrülcrekcn, a racglévö órtdkek rncgtartéMtiák ílg.v'eleoibaviieyvei:
Állandó kapcsolaíot tart a zuglói egyesi!letókkd;
Bgyüumökftriik a zuglói, l^rvátnsl ós országos hfttásköii spons^cfvizetekkel 
{VlOB, Kportszftvétsd |ck^ hiiíiapesti sporiszSvetsáiekX
KöEreműködÉk a XIV', ketükíl spiHlesernények, rendezvények pl (Nporlolók 
KáráüKirtVtt) üzervezésébeír, leh! nyt 11 itáfülhim;
Közremítködik a XIV, kerületi sportkoniimmjkoció kklcikitásábsiti, neves sportalók 

' fogadásának dökcssítésóben;
KoOídimlljűn kerületi intézmértvek iLH-Arnííi spítttpályázainkon való rószvólclét; 
Részi vesz É kerilieLi stsin1pályázabtk dékwzítósébeiu
Részt vesz ít FóvároHí Kilzgj'ölés spen-t napirendjeinek tárgynlá-sán, tekiníetlcl arra, 
hegy szám Oá viiágverseny kerül megrendezóare Zuglóban",
Részi vesz a nyári táborok sporlpaigrsinjainak szerv czóííébem
Sepíil üz Aliülánor. iskolás jspt irtó lók he iskni ázását, sportpályaftiiásnk löretlen



fej lédéi® étil«jkébö«; . _ ,, v.
• Üj spoinpft>|íattiok indítását kéí&iíti tiMi - ez évrs izkti terv fllggvéi5>‘étenL
• Kidolgoz egytísQky uiánpétfo sjKirt lílrp»^gptÉt»Í rcwd>i?eréí. â 

Világvmenwketí etwhnéfijI eíí#k
• lavsialahn &pofi kííűntetésekre;
• Sportszaknwl auyagjík késíH a kcrilkt vámárai...........  .............
• A ksrfliííte? kípvlscil és « kapcsolatokaí ápölja spu-rtksjiifcreo.'iíwkon. ft^riiraokon, 

éríckczkteksn-
• Szakmai ynácsaküt iiyúji a/ %yvcz«.‘ií> rés/éft% szakmai límácsadókdnt részt vewa.

íáwaság szervéinél Caiapliéi Illés, {elflgyida hizottségi illés. sib4 Ölésein w
Ogyvcztótö mcghívésa aJnptán.

A megWmit» mcgbteásl elfepdja és .kycletitl. íwgy.a megfelelő sz«k«rtdcmnwl rcíMklkszJk 
a fiwgbfeás tcliéiltóséhe-ü.

2,)

ö4 A megblzoM $z l4 pontban telfi feladatok esetében bavonia bruUw 24XjJMK)^t*t, n'mz
ytfizáieaer forint megbfcdisi díjra jogosufo ânielyet a megbl/ó luivonta titétig. u 

liövtiö. Ill ámtaJÉMÍ loíjosH a mcgbfetMt. számlájám. m ka
pufiiban nitfghatdwZüli folíétol teljesülése esetén.

bl A megbÍOTír kríéjezetteirokkéBt rtfltetkoasíkrh^^ a Jeten szmédés ftbpjfa öt noegiíteía 
vakínemiyí fenti juttiitás tekintetéből cgyss^írilskett kdaclierviMtósí liozzájárulásfél 
szélé J2OÎ0. évi LXXXM.I. törvi^nycl módoslíöítj 2Ö0S. évi C'XX. töiTéiiy ™ «líÜHtí 
törvény" - szcfini kívánja add- és jáitíléklkeléil kttieiezeitségét feljtóitóni, A roegbteoít 
ez«-íi fiyltalJiMala vís&avüiiáísig, ííteive a iftrvényt kl/áiil felíéteick Nf kő vétkezéséig 
érvényes.

ej ycghízé it ienli nylfetkozaioí tiMlomásul Vi'szl. M ..EKIIO lílreény*'* ÍÖ, § |1|
bekezdésének oiegfeictöen « Megbízót terhelő * mej^átlapílott és a Megbízóitól levont -
ckMt a Megbízó a 2003. ésd XCIL törvény az adózás re*K|cföl (Art.) i'endelkezéitel 
Merlnt,vallja te és líaríl meg,

3, Jf A mégbl/ott folmblail i me|hizé felelős vczeléje haiárazza meg szóbem és eset! jelleggel
IfásbiUL A meghízó kötók-xi megWzüiíiil hötí kéts^rí me|je|enésre szataiiMÎ eg)^ez;tetós és
munkavégzés céljából, melynek helyszíne n társaság székhelye Â megbízott köteles 
mindenkor s megbízó hclsÖ sabájyzatalnak vnlamilL a Jogsiabálymkiiak megfelelten 
ellát» tevékenységét.

4. ) A rttegbf/níl a/ lía (mmiíiaii röpített lelânlatnkft'd köteles liiivnntó HssxelhglBlh íoisos
itílenlért kótiZltent nwfbfzé felé. A ícIJcsWííí jétentésnek tarialmaznla kell a leljcş^fteiţ
feladat résziéi» leíiisái. A megbízó a teljesítési jclcnté'rt a megbíz»tt által & 
tárgyhóiMipbin vépeít fetadatokkal összeveti és mk egyezősége escíén a lelfeifitési 
elfogadja. Az l/a pont saerinti megbízási dyklfizctésérc kizárólag tó^esltési igazolns 
akpjln kertllhcí sor. Az l/a pontban Irt eseteken felöl, fta # tefjcsltési jelentés hiányos 
vagy ncfti v^lés adatokal tarüilmM, iikkor« meghtó megbízási díjai petn íí/ei a megblyiin 
felé, A tneghtetH teyesllé^ét a megbízó fefeíós, vez»tóje iga/oijfl. A felek kapcsoldttartőí a 
ntegbi/ó részéről Bátkl ţ ászló, a meghízó résLróról Rétonyí üábor.



5,) A megbízó köteles a megbizútM u tcktlataittak elJátásáhuu: szükséges ínlbmiáfíókkal 
clláluL vâlamăill résaiém u itíljeSfíléHÍ jeíöíítésí IVirntai és Hatalmi keliékeirisl fölvitágDsilást

'.■aáitiii.' '

ti,) A me|b(zottaí a megbbisî kereti közön tudomásdni juíoti ödiitűk, tónyűk és
köí^Jméíiií'ek Vüttatkiizásaítan liluktartási kíHckzjetlséf térbeli, ezen felül a megbízöM 
kötelessége » nála lévé iratok és dokumentumok mbályszetü a 1 helyezéséiül és 
megőraéséföl goiuktakodtii. Megblzoll a jelen szerződés alupjéit llzetendö megbiziksi cljj 
elteiiébtín a szMkitml anyag hatunlyen jtdlegü fellmsziinlásu utón járó szerzői és egyéb 
Jogairól kifejezetten temimd.

7. ) Üzen megbízási szerzádés a szerzódő felek között 2015. április 01-tól haláitizattórt tilure
jön létre. A szcmiriést a telek 3l) n»po.s batórídővel hérmlkor telmondlta^âk»

8. ) A szerződési reudklvüli léimtMidássíil a megbízó azümml feftmmdbutja; limennyilien a
piegbUtdl a megbízási szerződésben válluli köieky;tíltóégeu nőm leljeslti vugy ii feladluok 
leljesítóse során hunyagiM, vu^ey sőlyosün gondalleriul jár öl. A mogbiztsii ii .szerzödÓHi; 
rendkívüli Icjmcmdássa,! azonnnii hatállyal felmondhatja, nmennyiben n megbízó a 
megbízási díjai fclszültláh?elfettóre 3(1 napon belül nem fizori meg,

A szerződő telek ludomásul vesí&ik m Áliaiti Hzómvevószékrftt sízóló 1980, évi XXXVII, 
törvény 2. ^-ának (0) bűkezdésében Ibglatíak iikipján nz. Aílaml Xzáínvevős.zék 
vIzsgâliMţia az álinmliAzfeitás alrendszereiből fiuimszlrozott beszierzésckct és az. 
Bllanitóklwrtás «irendsz^rehwk vagy’onát érimü szerződéseket a megreilddónél. a 
megrertóeló nevében vugy képvi.se|etében ejjánö természetes sz-emélynél és Jogi 
személynél, valmiilnt azoköál a tizerződö feleknél, akik, illetve amelyek » szerződés 
teljesíléHéérl felelősök továbbá a szerződés leljesilésébeti köz-remüködő valamentiyi 
gazdálkodó szervezőinél. A felek lotlomástiJ veszik, hogy' a Itólgárí Törvénykönyvtől 
sz.öló 1059, évi TV, törvény BL §-tUi,ak (4) bekezdése éricJmcbai az, aki az 
áUMidiáz,tóttós valamely afrend.szjeróvel pénz.D,|iyi illetve Üzleti kapesolaloi létesít 
kérésre köteles a jogviszonnyal dsszeikl^fl éa a közérdekből ttyílvános adatokm 
vonatkozóan t^ékoztalási ad,ni, valamint azt, hogy a kotmégveléfji péitzeüíz.ktjzők 
telliasztstilásrinink nyílvánosságára tekintettel a azjerződéa lényeges tart ti 1 mán,'! i a 

::iiy;ik:i®tátást; üztetLritofcíCÍnién.

lü.) A iTiegbiziál kijelenti, hugy u szer/Ődés nláínisával liozzájáml n jeJert s/.er//HÍés f'óbh 
adatainak az Allamháztartásról szóló 1992, évi XXXVIII, törvény !5.''B, §-a fóerinli 
(„f’vegz.seb'T illetve m minak lellmtolraazteia ulupjátt meghozott óiikórmónyzari 
rendelet szerinti közzétételhez,

11,) ,A Hz,efződés.*tek iltetve a ^zorzőtlésből Iblyó kólelc/olteég feljesitósévol kapcsolmtem 
ei^eílűg felmerillö vitákat a felek elsősorltón egymtás közötti cgyez.teics keretében 
rendr/ik, Ai «gyeztetés eredtnétiyieteiislge esetett a ,sz,erzödö létek a jt,?gvltu. 
eldöntésére n mogblzir .széklieJye szerinti biióság kizáróliigos illetékességét kötik ki.



A íl’lck kijelentik, hng>' Jeinn HííerAíiiés.1 âUi3nuîiiiât£],'oa:i.âk és Jóváhag>'QÍ3j írják alá, A 
meghl/niíiM n H^v?r/:Més egy püklány» ill«ii meg.

Diltlapt*st,2tííSí ..
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