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MEGBIZASI SZERZODES
Amely létrejött egyr észr őI

lt Ózp vÁnos ÖNxonuÁNyzarA (sz.h.: 3600 Ózd, Yárosház tér 1,., adószám:
15726487-2-05, KSH statisztikai számjel: 15726487-841,7-321,-05, törzskönyvi azonosító
szárn: 726489, bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózd 11734121,-15350088), képviseli
Janiczak Dávid polgármester, mint megbízó, a továbbiakban, mint Megbizó,
másrészrőI

II/ MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZoLGÁLAT ALApÍrvÁNy (székhely:
7746 Budapest, Hungária körút 200., adószárn: 18796973-1-42, bankszámlaszárn:
10702019-85008898-51100005 képviseli: Oláh István elnök), mint rnegbízott, a

továbbiakban, mint Megbízott között

az alulírott helyen és napon, a következő

feltételek mellett:

Megbízó megbízza a Megbízottat a TOP-5.2.1 .-15-807-2016-00010 azonosító
szárnú ,,Ózd Újtelep-riserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő
helyi szintű komplex programok" megnevezésű projekt keretében rendszeres
hitéleti kör tartásával.

1.)

2.)

AMegbízottfeladatai:
havi 1 alkalommal min. I óra időtartamban hitéleti kör tartása az akcióterületi
lakosság szárnára,
-

az

összejövetelek megtartásához szikséges helyszín biztosítása, lehetőség
szerint az 1,.) pontban megjelölt projekt akcióterületén,
-

fotódokumentáció készítéseés jelenléti ív vezetése,
amelyet rninden hónap végénel kell juttatni a projektmenedzsernek.
-

az

összejöveteleken

Megbízott kötelezettséget vállal a fenti feladatoknak e

szetződésben
meghatározott ídőpontig való ellátására, valamint arra, hogy elvégzi azokat a
nem részletezett, előre nem láthatóan felmerülő eseti feladatokat is, melyek a
tev ékenys é g szaks zerú, Me gbízó érdekkörébe eső ellátás áho z s ziksé gesek.

3.) Szerződő felek jelen megbízási szerződést a szerződés aláírásának napjától a
projekt ííz,lkaizárásáíg, ami jelenleg 2020,09.30. napja, de legfeljebb 31 hónap
időtartamra kotik.

4.\

Felek megállapodnak abban, hogy az I-2. pontban meghatározott feladatok

végrehajtásáért a Megbízott részérenegyedévente a teljesítésigazolását követő 5.

napig

bruttó 18.500Ft/hó,
mindösszesen 573.500,- FU31 hó,
megbízási díjat fízet.
5.)

A teljesítés helyszíne az1,.) pontban megjelölt projekt akciótertilete.

6.)

Megbízott kötelezettséget vállal

a

tevékenysége során tudomására jutott
információk rnegőrzésére. E kötelezettsége megszegésévelaMegbízőnak okozott
kárért kártérítésifelelősség terheli.

7.)

Jelen szerződés felmondására a felek a Ptk. 6:278. § -ában foglaltakat rendelik
alkalmazni azzaI, hogy felek a felmondás jogát indokolási kötelezettség nélkül,
15 napos felmondási idő figyelembe vételével,a másik féIhez intézett írásbeli
nyilatkozattal gyakorolhatják.

6.) Felekkapcsolattartói:
Me gbíz,ó r és zér őI: Kristorrné Sipo s Á gnes projektmenedzser
Me gbízc:tt r és zér őI: Németh C sabáné B AZ me gyei koordináto r

9.) Jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. szabályai azirányadók.

A jelen szetződés 4, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült,
példány Megbízottat,3 péIdány Megbízót illeti meg és amelyet a szerződő
felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag aláírtak.

melyből

1,

Ózd,2018. március

12.

1c

ofx

h'É
>

Magvar Rcforrná(us
Szcrctetszolgálat,t ll pítv:ir r,,,

l l 46 BI,rlapg51, l{ungári;i krr. 2t)ö.
Adószrim: l 8 l 9ó91 3- ! _42
6.

-\Y./

dJP

Oláh István
elnök
Magyar Református Szeretets zol,gáIat

polgármester
.
Ozd Város Onkorm ány zata

Alapítvány

w[\
$

,í ,t^9 tí, 03. 1 z

^-&i
pÉNzüGyitf;

G §LLEt{JEGyzEM

,

