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MEGBIZASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 5600
Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. adószám: 15720058-2-5l, képviselő: dr. Polyák Zsolt r.
dandrlrtábomok rendőrségi fótanácsos megyei rendőrfőkapitány), mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó),

Másrészról Medryeseryháza Város Önkormányzata (székhely: 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1., adószám: 15344083-2-04, képviseló: dr. Nagy Béla György polgármester),
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

- a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek - között az alulirott helyen és napon az alábbi
feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

A Békés Megyei Rendór-főkapitányság Medgyesegyházi Rendőrórs - Medgyesegyháza,
Dózsa u. 3, számú épületének takarítása, tisztítása.

2. A Megbízott feladatai

- Az1. pontban meghatározott objektum takarítása, tisztítása;
- A feladat ellátásához szükséges takarító és tisztító anyagok, illetve eszközök Megbizó
általi biztosítása;
- A feladat ellátása során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv., az annak
végrehajtására kiadott, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 2512000. (IX. 30) EüM-
SzCsM együttes rendelet, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályaíró| szó|ó 4412000. (XIJ.
27.) EüM rendelet alapjrin meghatározott, a munkahelyen jelen lévő, vagy a
munkafolyamatok során felhasznált veszélyes anyagok és készítmények expozíciójából eredő
egészségi és biztonságkockázatok elkerüléséhez és csökkentéséhez szükséges intézkedések
megtételére a Megbízott kötelezettséget vállal.
- A Megbízott részletes feladatai:

- irodák, közös helyiségek és szociális helyiségek napi takarítása (felseprés, felmosás);
- a szőnyegek géppel töíénő tisztítása szükség szerint;
- a mellékhelyiségek fertőtlenító takarítása, illatosítása;
- az üvegfelületek tisztítása, fliggönyök szükség szerinti mosatása.

A Megbízott tudomásul veszi, hogy a feladata gyakorlása során a Megbízó tevékenységi
körébe tartozó munkát nem zavarhaíja, és nem akadályozhatja.
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3. A megbizási díj

A Megbízottat a feladat ellátásáért a Megbízó képviselője által ellenjegyzett teljesítési
igazolásban ioglaltaknak megfelelően, bruttó 33.338,- Ft/hó megbízási díj illeti meg.
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4. Pénzügyi elszámolás

A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a MegbízoIí az e|végzetí munkáról
havonta utólag száml|áí állií ki, melyet a tárgyhónapot követő hó l5. napjáig megküld
a Megbízónak. Az ellenértékre Megbizott akkor jogosult, ha a munkákat igazolían, a
Megbízó által elfogadottan elvégezte. A teljesítést a Megbízott teljesítési igazolási
okmányon a rendórőrs parancsnokával igazoltatja.

A számla összegének átutalása a kézhezvételtól számított 30 napon belül történik a
Megbízott OTP Bank Nyrt.-nél vezetetí 11733137 - 15344083 - 00000000 szárnú
szám|ájára. Késedelmes fizetés esetén a Megbízottat a jogszabályokban meghatáTozott
késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi kamatot a Megbízó a Megbízott által
kiállított számla alapján fizeti meg.

5. Felelősség

A Megbízott alkalmazottaiért és azok munkájáért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A takarítást végző személyek előzetes rendőri ellenórz éséhez hozzájárul. Az épületbe
munkavégzésre, ellenőrzésre csak és kizárólag a belépési engedéllyel rendelkező
Megbízott és alkalmazottai léphetnek be.

A Megbizott illetve az alkalmazottai által szándékosan vagy gondatlanul okozott
kárér1 a Megbízott kártérítési felelősséggel tartozik.

A Megbízott tudomásul veszi, hogy a tevékenysége gyakorlása során az általános
baleset-megelőzési, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betafiásáért teljes köni
felelősséggel tartozik.

A Megbízó részérőI a Békés Megyei Rendőr-íókapitányság Gazdasági |gazgatóság
Múszaki Osztályának vezetője, valamint a Medgyesegyházi Rendórórs parancsnoka
jogosult a szerződésben rögzített munka teljesítését ellenórizni és értékelni.

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladata ellátása során az ő és
alkalmazottai tudomására jutott rendőrségi (szolgálati) titkot sem a szerzódéses
jogviszony tartama alatt, sem azt követően nem hozza tudomásrira harmadik
személynek.

6. A szerződés hatálya

A Szerzódő Felek jelen szerződést 2015. január 1. napjától 2015. február 28. napjáig,
határozott időtartamra kötik.
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7. A szerződés megszüntetése

Rendkívüli módon, 3 hónapos felmondási idővel felmondható a szerződés a másik fél
súlyos szerzódésszegése esetén, továbbá ha bármelyik fél jogutód nélkül megszúnik,
vagy ellene felszámolás megindítására kerül sor.

A Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minósül különösen, ha a Megbízó
részére anyagi vagy erkölcsi hátrrinl a Megbizott alkalmazottja szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásával idézi eló, továbbá ha a szerződésben leirt
feladatokat nem megfelelő módon teljesíti és a Megbízó írásos figyelmeztetése után
Sem tesz intézkedéseket azok megszüntetésére.

A szerződés hibás teljesítése esetén a Megbízó jogosult kijavítást vagy megfelelő
mértékű árleszállítást követelni. Ha e követelésnek a Megbízott nem tesz eleget, a
Megbizó szerződésszegés cimén jogosult elállni a szerződés további teljesítésétől.

4. Hibás teljesítés esetén a Megbízó a hiba kijavításáig visszatarthatja a megbízási díj
arányos részét, Amennyiben a kért határidőre a kijavítás nem történik meg, a Megbízó
jogosult a munkát mással elvégeztetni a Megbízott költségére.

5. A Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha fizetési
kötelezettségét nem vagy rendszeresen késedelmesen teljesíti.

8. Kapcsolattartás

A Megbízó jelen szerzódés teljesítésével kapcsolatos észrevételek, kiegészítések és

állásfoglalások megtételére kapcsolattartóként Molnár János közalkalm azotíat (66l523-
700/2323) jelöti ki.

A Megbízott részéról a jelen szerződéssel összeíiiggésben Juhászné Révész Edit (telefon:

68/440-000) a kapcsolattartása kijelölt személy.
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9. Egyéb rendelkezések

Megbízott tudomásul veszi, hogy a Rendőrség üzleti titoha hivatkozással érvényesen
nem tagadhatja meg a szerzódés lényeges tartalmi elemeiről szóló tájékoztatást, E
körben a szerződés lényeges tartalmi elemeinek kell tekinteni különösen a szerződés|
kötő felek személyét, a szerződés íárgyáí, az ellenszolgáltatás módját és mértékét, a
szerzódéskötés időpontját és a szerződés idóbeli hatályát.

Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzódés teljesítésével
kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás köZött rendezik. Ennek sikertelensége
esetén alávetik magukat a Békéscsabai Járásbiróság kizárólagos illetékességének.

Szerződó Felek a szerződés módosítását kezdeményezik, ha a takarítási körülmények
megváltozása vagy a feladat ellátásából fakadó esetleges működési problémák ezt

indokolják.



4. szeruődő Fe|ek megálapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítására csak
írásban van lehetőség.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V, törvény rendelkezései az irényadók.

Jelen szerződést a szeruődő Felek elolvasás
megegyezót helybenhagyólag aláírják.

és értelmezés utián, mint akaratukkal mindenben
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dr. Nary

Seres Ildikó r. ezredes
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Készült: 4 eredeti példányban

1. sz. Irattár
2. sz. Megbizolt
3, sz. BMRFK Gazdasági lgazgatőság
4. sz. Medgyesegyházi Rendórórs
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