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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
Amely létrejött egyrészt a Német Nemzetiségi Önkormányzat (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 
2/a) Képviseli: Rack Ferencné elnök (továbbiakban: Megbízó) mint megbízó, 

másrészt  

Név: Kindl Imre 
Születési neve: Kindl Imre 
Születési helye és ideje: Budapest, 1953. 09. 09. 
Anyja neve: Várhelyi Katalin 
Állandó lakhelye: 2051 Biatorbágy, Csillag u. 12. 
Adóazonosító száma: 8316623951  
TAJ: 018124583 
(továbbiakban: megbízott), mint megbízott között.  

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat 2017. 04. 01-től 2018. 03. 31-ig a Bechtold Sváb 
Tájház vezetői feladatainak ellátásával. 
 

2. A Megbízott feladatai: 
- A kiállítótermek, kiszolgálóhelyiségek, irodahelyiség, az épülethez tartozó külső te-
rek (tornác, présház, pince, fészer, mellékhelyiségek stb.) tisztántartása. 
- fűnyírás, 
- öntözés, 
- hóeltakarítás, 
- csúszásmentesítés. 
 

3. A Megbízott munkavégzésének helye: Bechtold Tájház, 2051 Biatorbágy, Fő u. 92.  
 

4. A megbízottat az elvégzett feladatai után bruttó 55.000.- Ft/hó megbízási díj illeti 
meg. A megbízási díjat havi elszámolásban a Megbízó a Megbízott bankszámlájára a 
megbízás teljesítését követően 8 munkanapon belül köteles átutalni.  
 

5. A feladat teljesítettnek minősül, ha Rack Ferencné, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke havonta igazolja.  
 

6. A Megbízott bankszámlaszáma: 11102106-71181190-33000008 
 

7. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízott kártérítési felelőssége gondatlan kár-
okozás esetén havi átlagkeresete 150%-áig terjed. Szándékos károkozás esetén a kár 
teljes összegű megtérítésével tartozik.  
 

8. A Megbízott a szakhatósági előírásokat megismerte, egyben tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a szakhatósági ellenőrzés során mulasztást követ el, és ebből a Megbízó-
jának bírság, anyagi hátránya keletkezik, úgy a Megbízó jogosult a kárigényét a Meg-
bízottal szemben érvényesíteni.  
 



9. A Megbízó a feladat ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat 
tájékoztatni köteles. A Megbízott köteles a feladatkörébe tartozó munkát a legjobb tu-
dása szerint elvégezni, a kapott utasításokat maradéktalanul teljesíteni, a Megbízó tu-
lajdonait megvédeni, munkáját és az azzal összefüggő cselekedeteket, az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályainak megtartásával végezni. 
A Megbízott az utasítás szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Meg-
bízót felvilágosítani. A felvilágosítás elemaradásából eredő kárért és a munkafegyelem 
megszegése miatt keletkezett esetleges kárért a Megbízott felelős.  
 

10. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során tudomására jutott valameny-
nyi tény, adat, információ a Megbízó tulajdonát képezi, azt harmadik személynek csak 
a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja át. 
 

11. A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatá-
lyos Munka Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

A szerződő felek jelen szerződést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, - mint 
akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.  

 

Biatorbágy, 2017. 03. 31. 

 

 

 

 

 Rack Ferencné         Kindl Imre Ferenc 

                 elnök            Tájház gondnok  

                megbízó                 megbízott 
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