SZEGEDI RENDÉSZETI
SZAKGIMNÁZIUM
Cím: 6728. Szeged, Bajai út. 14., 6701. Szeged Pf. 495.
Telefon: (62) 559-577, (30) 394 8958 Fax: (62) 559579, BM tel.: 33/1397, Fax: 33/1162
E-mail:iskola@szrszg.hu Web: www.szrszg.hu
.
OM: 29792 Nyilvántartási szám: E-000465/2014.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium (6728 Szeged, Bajai út 14.,
Képviselője: dr. Bardócz Csaba r. ezredes, igazgató) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről:
Név: …………………….
képviseletében oktató: ………………..
Székhely: ……………………….. Tel.: ………………..
Cg: …………………….
Adószám: ………………………..
Bankszámlaszáma: …………………………………
Képviselő: ……………………………………
Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel.
Preambulum
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó pályázati nyertessége esetére a Belső Biztonsági
alap Humánerőforrás felkészültségi szintjének növelése – Képzés projekt keretén belül, a BBA2.4.2/5-2018-00001 azonosítási számú, „Határrendészeti továbbképzési rendszer 2.” című,
pályázati úton elnyert projekt keretében kívánja megbízni Megbízottat.
I.
A szerződés tárgya
1. Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy a preambulumban megjelölt projekt
részeként oktatóként tevékenykedik az alább meghatározott képzés vonatkozásában, a
megjelölt óraszámban és időpontokban:
Nagy létszámú határsértő csoport elfogásának módszertana:
-

2019. 04. 10-én 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2019. 05. 22-én 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2019. 09. 18-án 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2020. 02. 26-án 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2020. 03. 04-én 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2020. 05. 06-án 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
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II.
A szerződés időtartama
1.

Jelen szerződés a Felek aláírásának napjától, a Felek által vállalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítéséig, de legkésőbb 2020. június 15. napjáig tart.

III.
A szerződő felek jogai és kötelezettségei
1.

Szerződőd Felek jelen szerződés során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
Kötelesek a másik felet minden olyan tényről, információról tájékoztatni, amely jelen
szerződés megfelelő teljesítésére hatással lehet. Az együttműködés magában foglalja a
folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket,
konzultációkat. Felek jelen együttműködési kötelezettségük elmulasztásából vagy
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

2.

Megbízó a szerződés teljesítésével kapcsolatban jogosult:
- Megbízottnak utasítást adni,
- Megbízott teljesítését ellenőrizni,
- Megbízottól a teljesítéssel összefüggésben információt kérni.
- Megbízott által elkészített oktatási segédleteket és tananyagokat a későbbiek során
szabadon felhasználni.

3.

Megbízott az I/1. pontban jelölt feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízói
érdekeknek, valamint a szaktudásának megfelelő gondossággal köteles teljesíteni.

3.

Feladatai ellátása során a Megbízó által rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagot
alkalmazza.

4.

Megbízott a megbízást személyesen köteles ellátni.

5.

A megbízás tárgyát képező feladatellátása során Megbízott a tudomására jutott
valamennyi adatot titokként köteles kezelni, azokat jogosulatlan személy részére nem
adhatja át.

6.

Megbízott a feladat befejezését követően köteles mindazt a dolgot átadni a Megbízónak,
amihez a megbízással érintett feladat ellátása során és eredményeképpen jutott.

7.

Megbízott köteles tűrni, hogy a preambulumban meghatározott projekt teljesítését az
arra felhatalmazással rendelkező szervek illetve személyek ellenőrizzék.

9.

Megbízó köteles:
-

A teljesítéssel összefüggő információt és anyagot megfelelő időben Megbízott
rendelkezésére bocsátani,
Az elismert teljesítés alapján benyújtott számla szerint a Megbízott részére a
jelen szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint a megbízási
díjat folyósítani.
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10. Megbízottat a megbízás teljesítéséért bruttó 15.000,- Ft/tanóra, azaz Tizenötezer
forint/tanóra (az összeg tartalmazza az összes adót: szociális hozzájárulási adó,
vagy ÁFA), összesen a 24 tanóráért bruttó 360.000,- forint, azaz
Háromszázhatvanezer forint megbízási díj illeti meg. A megbízási díj fizetése
teljesítésigazolást követően átutalással, a számviteli törvénynek megfelelően megbízó
nevére kiállított számla ellenében, a pénzügyi forrás rendelkezésre állását követő 30
napon belül történik,
Amennyiben a Megbízott által kiállított számla nem a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően – hiányosan vagy
hibásan - került kiállításra, Megbízó jogosult azt kijavításra, vagy kiegészítésre
visszaküldeni Megbízott részére. A hiánypótlás ideje Megbízó fizetési határidejébe nem
számít bele.
11. A Megbízott az I. fejezetben foglalt feladatok maradéktalan teljesítését a Megbízó által
rendelkezésére bocsátott – pontosan vezetett - oktatási naplóval igazolja. A teljesítés
igazolására jogosult neve, beosztása: dr. Bardócz Csaba r. ezredes, igazgató.
12. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó nem köteles megbízási díjat fizetni, ha a
Megbízott bármely okból nem végzi el az I/1. pontban körülírt feladatot.
13. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal.
Főállás szerinti munkáltató megnevezése és pontos címe: ………………
IV.
Szerződésszegés és jogkövetkezményei
1. Meghiúsulási kötbér:
Megbízott 20 percet meghaladó késedelme esetén az adott óra meghiúsultnak
tekintendő. Ez esetben a kötbér mértéke minden meghiúsulással érintett óra esetében
10.000 Ft.
2. Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben az adott képzés megtartására Megbízott nem a munkavégzésre alkalmas
állapotban jelenik meg a tréningen, vagy a képzésben résztvevők többsége a
Megbízottal kapcsolatos kifogást jelzi Megbízónak, a Megbízó jogosult Megbízottat
lecserélni, az alkalmassági követelményeknek megfelelő másik oktatóra.
3. Késedelmi kötbér:
A megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízó késedelmi kötbérre jogosult,
melynek mértéke az alábbiak szerint alakul:
Az adott óra esetében az 5 percet meg nem haladó késés nem minősül késedelmes
teljesítésnek.
Késedelmes teljesítésnek minősül a Megbízott hibájából eredő 5 percet meghaladó, de
20 percet meg nem haladó késedelme, amely esetben a kötbér mértéke minden
késedelemmel érintett óra esetében 5.000 Ft.
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4. Jelen szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy
Megbízó azt a Megbízott felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett – esedékes
tartozásába beszámítja, abból levonja.
5. Bármely kötbér megfizetése Megbízottat nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények
viselésének kötelezettsége alól. Megbízó a kötbért meghaladó igazolt kárának
érvényesítésére is jogosult.
V.
A szerződés megszűnése
1. Jelen szerződés megszűnik:
- a szerződés lejártával,
- Megbízott súlyos kötelezettségszegése esetén Megbízó azonnali hatályú
felmondásával,
- Megbízott írásbeli felmondása esetén, 30 napos felmondási idő leteltét követően.
VI.
Egyéb rendelkezések

1.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a
Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb
személy részére lehetővé teszi amelyeket erre jogszabály jogosít illetve kötelez.
Ilyen szervek különösen a Felelős Hatóság, a Belügyminisztérium Ellenőrzési
Főosztálya, az audit hatóság, a Magyar Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság
illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal.
A Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot köteles elkülönítetten
nyilvántartani, és legalább a Projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától
számított 10 évig megőrizni oly módon, hogy azzal biztosítsa az ellenőrzési
nyomvonalat.

2.

Megbízottnak minden, a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt
dokumentumon, iraton és anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló
projekttel kapcsolatos megnevezést és logót.

3.

Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadók.

4.

Jelen szerződésben foglaltakat megismerés után a Felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Szeged, 2019. február .

Szegedi Rendészeti Szakgimnázium
Képviseli:
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d Dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes, igazgató
Megrendelő

Megbízott

Pénzügyi ellenjegyző:

Jogász által ellenőrizve:

Albert Erzsébet
pénzügyi ellenjegyző

Dr. Koczó Ferenc r. alezredes

Dátum:

Készült:
Kapja:
1.
2.
3.

Dátum:

3 példányban (1 példány 4 lapoldal)
Megbízott (eredetben)
Illetményszámfejtés (eredetben)
Irattár (eredetben)
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