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1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 
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Hámori György, ügyvezető 

mint megbízó (továbbiakban: Megbízó). 
másrészről a 

Név: 
Székhely: 
Adószám: 
Nyilvántartási s1..ám: 

Mácsik Zsolt Róbert e. v. 
2 100 Gödöllő, Ottó Ferenc utca 18/b. 
69104970-1 -33 

52 704970 

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott), (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Felek) 
között, az a lulírott időpontban és helyen, az alábbi feltétclekkel: 

Előzmények: 

Felek rögzítik. hogy Megbízónak a 1143 Mogyoródi út l 30. szám alatti telephelyén - az alapító okirat 
3.2. pomjában rögzített megfoga/mazoli feladatának ellátása érdekéhen - sport és rendezvény csarnok 
létesítése tárgyú fejlesztési tervei vannak. 

Megbízó előadja, hogy a fejlesztési terveket előzetesen egyeztette a Buda pest Fővárosi XIV. Kerillet 
Zugló Önkormányzatával. 

l. A Szcrződés tárgya 

1.1. Megbízó a következő szolgáltatások elvégzésével bízza meg Megbízottat: 

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a sport és rendezvény csarnok fejlesztési projekt 
e lőkészítése során a beruházás financiális hátterének megteremtéséhez az alábbi feladatokat lássa 
el: 

1.1.1. a szükséges pályázatok felkutatása. 
1.1.2. a pályázati dokumentáció(k) összeállítása, előkészítése és amennyiben szükséges a 
hiánypótlásra váró dokumentumok a megrendelötöl való beszerzése 2020. február 28 .. 
legkésőbb 2021. február 28. napjáig . 
1.1.3. a benyújtott pályázat( ok) utókövetése és a projekt megvalósítása érdekében a fejlesztési 
beruházással kapcsolatos tanácsadás 2020. április 30. napjáig, dc legkésöbb 202 1. február 28. 
napjáig. 

Megbízott a feladat e llátása során vállalja, hogy a pályázat sikeresrege érdekében a pályázat 
folyamata és idötartama során felméri a szOkséges financiális és infrastnakturális fe ltételeket és 
igényeket. 



Megbízó tudja és e lfogadja. hogy a pályázatot az általa kijelöli egyesület adja be és képviseli. 
Mint ahogy a lárványsportágakra létrehozott TAO-s pályázatoknál k.itéte l. 

Megbízott a megbízást jelen Szer7..ödés aláírásával elfogadja. 

2. Megbízott kötelezettségei 

2. l . Megbízott köteles a sport és rendezvény csarnok fejlesztési projekt megvalósítása érdekében 
mindcn pályázati lehetőséget fcltámi és erről tájékoztatni megbízót a jelen szerzödés aláírását 
követő 15 napon belül. 

2.2. Megbízott köteles a sport és rendezvény csarnok fejlesztési projekt megvalósítása érdekében a 
pályázati dokumentáció(k) te ljeskörü összeállítása és annak benyújtására megjelölt időpont( ok) 
2020. február 28. napjáig. 

2.3. Megbízott kötelessége a benyújtott pályázat utókövetése, azaz a pályázat esetleges módosítása, 
hiánypótlása, egyéb kapcsolódó feladatok ellátása 2020. április 30. vagy 202 1. február 28. 
napjáig, vagy a pályázat határozatáig. 

2.4. Megbízott kötelessége a fejlesztési projekt megvalósítása érdekében a beruházással kapcsolatos 
teljeskörü tanácsadás 2020. április 30. vagy 202 1. február 28. napjáig, vagy a pályázat 
határozatáig. 

2.5. Megbízott vállalja, hogy a szolgálta tást a Megbízó utasításainak és a jogszabályi előírásoknak 
mcgfc lclőcn végzi. 

2.6. Megbízott kijelenti, hogy a feladatai teljesítéséhez szükséges minden eszközzel és megfele lő 
szakértelemmel rendelkezik. 

2. 7. Megbízott feladatait megfelelő szakmai színvonalon, önállóan köteles teljesíteni. Megbízó a 
teljesítéssei kapcsolatosan kizárólag olyan tartalommal adhat utasítást. mely Megbízott önálló 
teljesítését nem sérti, illetőleg veszélyezteti. 

2.8. Megbízott a te ljesítéshez harmadik szcmélyt a Megbízónak való előzetes bejelentés és 
jóváhagyást követően vehet igénybe. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízó már jelezte, 
hogy a pályázathoz a TAOINVEST Kft. munkáját szeretné igénybe venni, amely költségeit a 
későbbiek során a pályázat alapján számolnak ki, de ezek a költségek az együttműködő 
egyesülete t terhelik, amelyről a majdan megkötendő együttműködési megállapodás fog 
rendelkezni. 

2.9. Megbízott a feladatait a Megbízó álta l meghatározott határidore köteles teljesíteni. Késedelmes 
te ljesítése esclén felel minden olyan kárért, mely a késedelemből eredően Megbízó oldalán 
felmeri.ll. 

2. 1 O. Megbízott a teljesítés során birtokába kerülő valamennyi infonnációt köteles bizalmasan és 
titkosan kezelni, azokat saját vagy parinerei külön céljám, Megbízó előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül. nem használhatja fel. 

2. 11 . Megbízott a Megbízó nevében szerzödést nem köthet, más, a Megbízó bármiféle kötelczcttségét 
megállapító nyilatkozatot nem tehet, a Megbízó helyett és nevében aláírási jogosultsággal nem 
rendelkezik. Amennyiben ezen kötelezettségét a Megbízott megszcgi, úgy a Megbízónak az 
ezzel okozott teljes kárért fclclösséggel tartozik. 



2. J 2. Megbízott a tevékenységél a feladatai teljesítéséhez szükséges és általánosan elfogadott 
gondossággal köteles ellátni. Teljesítéséért a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 

3. Megbízó kötelezettségei 

3. J. Megbízó vállalja, hogy a Megbizon rendelkezésérc bocsát minden olyan információt, amely a 
megbízás teljesítéséhez szükségcs. 

3.2. Megbízó vállalja. hogy a megállapított megbízási dijat a jelen Szerzödés 4. pontjában 
meghatározott módon a Megbízott részére megfizeti. 

3.3. Megbízó kijelenti. hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokkal rendelkezik, vagy be tudja 
szerezni - mint például tulajdoni lap, helyszínrajz -, továbbá kijelenti. hogy a kijelölt terület 
l l 141 Bp. Mogyoródi út. l 30./ alkalmas építésügyi és pályázati szempontból egyaránt. 

3.4. Megbízó vállalja, hogy az általa kiválasztott és delegált, a pályázatban résztvevő 
sportegyesületet biztosítja, és az egyesülettel cgyüttmüködve segít megvalósítani azt a 
sportszakmaiságot. amely elengedhetetlen része az clökészítcndö bcruházásnak. 

3.5. Megbízó vállalja, hogy minden olyan információt megoszt és dokumentál a megbízott részére, 
amely a pályázat sikerességéhez vagy elindításához szükséges. 

4. Megbízási díj, fizetési feltételek 

4.1. A jelen Szerzödés alapján fizetendő mcgbízási díj 1.950.000 Forint, azaz egymillió
kilencszázötvenezer Forint . 

4.2. Megbízott jogosult részteljesítésre. 

4.3. Felek megállapodnak, hogy az 1. 1. 1. pontban rögzített feladat e llátásának megbízási díja 
250.000,-Ft. a 1.1.2. pontban rögzített feladat ellátásának megbízási díja: 1.250.000.-Ft. és az 
1.1.3. pontban rögzített feladat ellátásának megbízác;i díja 450.000,-Ft. A fenti díjak egyösszegű 
számlázásra kertilnek. 

4.4. Szcrződö Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízott nem tesz e leget a 2. pontban 
fe lsorolt kötelezettségeinek. úgy Megbízott nem jogosult az. 1.1.3. pontban rögzített megbízási 
díjra. 

4.5. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott részére te ljesítési igazolást állít ki. 

4.6. Megbízó késedelme esetén Megbízott a Ptk. 6: 155.§-ban foglalt késedelmi kamatra jogosult. 

5. A Szerződés hatálya 

5. J. Jelen Szerzödés az aláírás napjától kezdődően 2020. április 30. napjáig jött létre. 

A Felek nem jogosultak a szcrzödést rendcs fe lmondással mcgszüntctni. 

5.2. A Szcrzödés csak súlyos szcrzödésszegés (pl.: a szerzödésbcn foglalt kötelezettségek 
megszegése) vagy jogszabálysértés esctén szilntethető meg egyoldalúan azonnali hatá lyú 
felmondássaL 



6. Kapcsolattartás 

6.1. A jelen Szerződéssel kapcsolatosan a Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg: 

Megbízó Me2bízott 
Név Hámori György Mácsik Zsolt 
cím 1149 Budapest Kövér Lajos u.S-9. 2100 Gödöllő, Ottó Ferenc utca 18/b. 
email hamori.gyorgy@zugsport.hu macsikzsott1969 @gmail.com 

6.2. A székhelyben, értesítési címben vagy egyéb, a szerzödést érintő adatban bekövetkezett 
változásról a Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást. 

7. Záró rendelkezések 

7. J. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni. amely a jelen 
Szerződésbcn rögzített feladatok teljesítésének eredményességét vagy határidőre történő 
elvégzését veszélyeztetik vagy gátolják. A Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek megtéríteni. 

7 .2. Amennyiben a jelen Szerződés bármely része érvénytelen lenne, úgy az nem érinti az egész 
Szerződés érvényességét. s a Felek az érvénytelen rész kivételével kötelesek eleget tenni 
szerzödéses vállalásaiknak. 

7.3. A Felek a jelen Szerződést annak hatálya alatt közös megegyezéssel, kizárólag írásban 
módosíthatják. 

7 .4. A jelen Szerződés alkotja a Felek közőtti teljes szerződést annak tárgyában és a helyébe lép 
minden, a Felek között korábban létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodásának vagy 
kötelezettségvállalásának. 

7.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzödést az aláírásra feljogosított és jogosult személyek - együttes 
elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben egyezöt írták alá. 

Budapest, .. . #!M. ... /)l ... )~: ... . 

ácsik Zsolt Róbert e.v. 
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TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

Megbízó: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft 

Székhely: Budapest 1149, Kövér Lajos u. S-9. 

Adószám: 23088441-2-42 

Vállalkozó : M ácsik Zsolt e.v. 

Székhely: 2100 Gödöllő, Ottó Ferenc utca 18/b 

Adószám : 69104970-1-33 

M egrendelés t árgya: Spot és rendezvénycsarn ok e l őkészítés i mu nkálata 

Sze rződés/Megrende l és szá ma: SZE RZ/2020/7 

Megjegyzés (elvégzett feladato k részletezése a sze rződésbe n f oglaltak alapján 

·-----· - ----------- ~ ·-- -

Vállalkozó a megrendelés szerint vá llalt fe ladatokat a megrendelésnek megfe le l ően a 

mai nappal bezá rólag t eljesítet te. A szá mlába n sze repl ő brutt ó 1.950.000,- Ft összeg, 

azaz bruttó egymilliók ilencszázöt venezer Forint részére uta lható. 

Kelt: Budapest , 2020.02.17 




