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Amely létrejött egyrészről a Budapest V. kerület, Papnövelde utca 2. szám alatti Társasház
(adószám: 28502L75-I-41), mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő, másrészről Kocsis
László egyéni vállalkozó (1053 Bp., Veres Pálné u. 33., adószám 66659828-1-41), mint vá1-

lalkozó (továbbiakban Vállalko ző) kőzőtt az alábbiak szerint:

1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a Budatest V. kerület, Papnövelde utca 2. alatti
Társasház mellékelt munkaköri leírás szerinti takarítói feladatok elvégzését 2a22,
március 1. napjától határozatlan időre.

2. Vállalkozó feladatait a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező feladatköri
leírás tartalmazza. A leírásban írtakon tul Megrendelő egyéb feladatokat is adhat a
Vállalkozónak.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen megbízás tátrgyátképező feladatok ellátásához szük-
séges ismeretekkel rendelkezik, és azt elvállalja.

4. Vállalkozót a mellékletben leírt takarítói feladatok hiánytalan ellátásaért bruttó
40.000,-Ft/hő, azaz Negyvenezer forintlhórnp díjazás illeti meg, melyet Megrendelő
számla ellenében, utalással te§esít a tárgyhót követő hónap 8. napig.

5. A felek megállapodnak abban, hogy évente közös megegyezéssel az aktuális infláció-
nak megfeielő mértókben konigálják a vállalkozői dijat.

6. Jelen szerződést mindkét fél egyoldalúan, indokolás nélktil írásban felmondha§a 30
napra, A felmondási időszak alatt - hacsak Megrendelő másként nem rendelkezik -
Vállalkozó köteles valamennyi - a listán szereplő feladatot ellátni.

7, Vállalkozó köteles a folyamatos munkavógzés céljáből a feladatok ellátására alkalmas
személyt biztosítani. Vállalkozó a munkavédelemre vonatkozó szabályokat megtartani,
illetve megtartatrri köteles.

8. A takadtó eszközöket és a tisztítószert vállalkozó biztosítj a. Az :v;zőkat és az ipari sót
a megrendelő biztosí{a.

Jelen megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Ptk. vállalkozásra vonatkoző szabá|yaí
az kányadőak, Jelen szerződést felek gondosan áttanulmányozták, s azt jóváhagyóiag aláírták.
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Budapest, 7022, februát
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Melléklet:

TAKARÍTÓI FnLarrATKöRI LEÍRÁS

. Cselédlépcső takarítás havonta.

. Körfolyosó takarítás kéthetente 10 fok flolötti hőmérséklet esetén váltott vizű vegysze-
res felmosás legyen

e Főlépcső, kapualj és udvar takaútásahetente
. Évi egy nagytakadtás (melyért kiilön, egyhavi űjazásnak megfelelő összeg illeti meg

a Vállalkozót):

o A kapu, a lengőajtók és a pinceajtó mindkét teljes felületének lemosása, bele-
értve a rácsot és azajtő üvegeket is.

o AháE belsejének (falak, mennyezetek) teljes körű pókhálótalanítása.

o A főlépcsőház falain a|ábazat tisztítószeres lemosása.
o Aház belsejében tzlálhatő korlátok vizes, tisztítószeres lemosása.
o A főlépcső, valamint a kapubejaró lámpaburáinak és villanykapcsolóinak tisz-

títása.

o AháLz kiilső pókhálótalanítása, rácsok lemosása.
o Kiégett izzók cseréje.

o külön kérésre rendkívüli ákarttás,vagy az időpont áthe|yezése.
o § szemétszállítási előtti estéken (kommunális szállítás: kedd, csütörtök, szombat; sze-

lektív szálliás péntek) ahánhoztartoző szemete§ konténerek küordása, azok szemét-
szállítási napon behordása, illetve havonta egyszer (március 01. és október 31. között),
azokfertőt7enítőszeres kimosása, Szemétszállítási napokon a krrkaüdtés után azutcátt,
illetve a kukrik körül a krukatárolóná| szetszőtódott szemét összetakadtása

. Téli hó takadtása: Az időjarási viszonyotrrtól fiiggően a ház}'az l'artaző jirdaszakasz
csúszásmentesítése, illetve a hó letakadtása akár hétvégén is.

. A felújításokból eredő szennyeződés eltakaritása nem tartozik a feladatok közé, azki-
lön megállapodás tárgya lehet.

Budapest, 2022. február 25.
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