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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  
 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
  
székhely:   1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
működési hely:  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14. 
adószám:   15508308-1-42 
törzsszám:   508308 
statisztikai szám:  15508308-8411-371-01 
bankszámlaszám:  11784009-15508308 
képviseli:   Benga-Oláh Tibor elnök 
 
másrészről 
 
név: ……………………………………. 
anyja neve: …………………………… 
születési hely, idő: ………………………. 
lakcím: ……………………………………. 
adóazonosító jele:…………………………. 
bankszámlaszám:……………………….. 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együtt: Szerződő felek) között az alulírott 
helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1. Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben és  …/2022 (…..) számú Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat határozatban foglaltak szerint azzal, hogy 2022. augusztus 27. napján a 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat által megrendezett Cigányvarázs c. rendezvényen 14-16 
óráig tartson zenei előadást. 
 
2. Megbízott kijelenti, hogy vállalja az 1. pontban foglalt feladat ellátását, valamint kijelenti, 
hogy a megbízás ellátáshoz szükséges szakértelemmel, ismeretekkel, dokumentációval, és 
technikai eszközökkel, rendelkezik.  
 
3. A szerződés teljesítésének helyszíne: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 14.  A Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat Színházterme.  Az előadás tartásának időpontja 2022. augusztus 27. 
 
4. Megbízási díj: a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a 
zeneszolgáltatásért bruttó 40.000,- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint megbízási díjat fizet a 
Megbízott részére. A megbízási díj az előadás megtartását és teljesítésigazolását követő 8 
napon belül, a hatályos TB és SZJA törvényben meghatározott járulékokkal és adóval – 
Megbízó nyilatkozata szerint -  csökkentve kerül kifizetésre. 
 
4.1 Megbízott a megbízási díjon felül egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 
tarthat igényt.  
 
4.2 A teljesítés igazolására Megbízó képviselője, Benga-Oláh Tibor elnök jogosult. 
 
5. Jelen szerződésben kapcsolattartók: 
Megbízó részéről: Benga-Oláh Tibor elnök, (telefonszáma: 06/20 310-2482) 
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Megbízott részéről: …………………, (telefonszáma:……..) 
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
7. Jelen 7 pontból álló szerződés 6 egymással egyező példányban készült, melyet a Szerződő 
felek elolvastak, értelmeztek és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2022. …………… 
 
 
    …………………………………………..             …………………………………………… 
              Józsefvárosi Roma Önkormányzat                                   
              képviseli: Benga-Oláh Tibor elnök    Megbízott 
   Megbízó 
 
 
 
Forrása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat  
……………………számú határozatában foglaltak  
szerint. 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem:                                                  
Budapest, 2022.  ….                                                                                       
                                                                                                  
  
  ………………………………………………                  
                      Hőrich Szilvia                                                                               
               gazdasági vezető 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  
 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
  
székhely:   1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
működési hely:  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14. 
adószám:   15508308-1-42 
törzsszám:   508308 
statisztikai szám:  15508308-8411-371-01 
bankszámlaszám:  11784009-15508308 
képviseli:   Benga-Oláh Tibor elnök 
 
másrészről 
 
név: ……………………………………. 
anyja neve: …………………………… 
születési hely, idő: ………………………. 
lakcím: ……………………………………. 
adóazonosító jele:…………………………. 
bankszámlaszám:……………………….. 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együtt: Szerződő felek) között az alulírott 
helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1. Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben és  …/2022 (…..) számú Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat határozatban foglaltak szerint azzal, hogy 2022. szeptember hónapban a 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat által megrendezett Roma Kultúráért Kulturális program c.  
rendezvényen tartson zenei előadást. 
 
2. Megbízott kijelenti, hogy vállalja az 1. pontban foglalt feladat ellátását, valamint kijelenti, 
hogy a megbízás ellátáshoz szükséges szakértelemmel, ismeretekkel, dokumentációval, és 
technikai eszközökkel, rendelkezik.  
 
3. A szerződés teljesítésének helyszíne: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 14.  A Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat Színházterme.  Az előadás tartásának időpontja 2022. szeptember 
hónap. 
 
4. Megbízási díj: a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a 
zeneszolgáltatásért bruttó 40.000,- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint megbízási díjat fizet a 
Megbízott részére. A megbízási díj az előadás megtartását és teljesítésigazolását követő 8 
napon belül, a hatályos TB és SZJA törvényben meghatározott járulékokkal és adóval – 
Megbízó nyilatkozata szerint -  csökkentve kerül kifizetésre. 
 
4.1 Megbízott a megbízási díjon felül egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 
tarthat igényt.  
 
4.2 A teljesítés igazolására Megbízó képviselője, Benga-Oláh Tibor elnök jogosult. 
 
5. Jelen szerződésben kapcsolattartók: 
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Megbízó részéről: Benga-Oláh Tibor elnök, (telefonszáma: 06/20 310-2482) 
Megbízott részéről: …………………, (telefonszáma:……..) 
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
7. Jelen 7 pontból álló szerződés 6 egymással egyező példányban készült, melyet a Szerződő 
felek elolvastak, értelmeztek és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2022. …………… 
 
 
    …………………………………………..             …………………………………………… 
              Józsefvárosi Roma Önkormányzat                                   
              képviseli: Benga-Oláh Tibor elnök    Megbízott 
   Megbízó 
 
 
 
Forrása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat  
……………………számú határozatában foglaltak  
szerint. 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem:                                                  
Budapest, 2022.  ….                                                                                       
                                                                                                  
  
  ………………………………………………                  
                      Hőrich Szilvia                                                                               
               gazdasági vezető 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  
 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
  
székhely:   1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
működési hely:  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14. 
adószám:   15508308-1-42 
törzsszám:   508308 
statisztikai szám:  15508308-8411-371-01 
bankszámlaszám:  11784009-15508308 
képviseli:   Benga-Oláh Tibor elnök 
 
másrészről 
 
név: ……………………………………. 
anyja neve: …………………………… 
születési hely, idő: ………………………. 
lakcím: ……………………………………. 
adóazonosító jele:…………………………. 
bankszámlaszám:……………………….. 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együtt: Szerződő felek) között az alulírott 
helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1. Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben és  …/2022 (…..) számú Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat határozatban foglaltak szerint azzal, hogy 2022. október hónapban a 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat által megrendezett október 23-i nemzeti ünnep  
rendezvényen tartson zenei előadást. 
 
2. Megbízott kijelenti, hogy vállalja az 1. pontban foglalt feladat ellátását, valamint kijelenti, 
hogy a megbízás ellátáshoz szükséges szakértelemmel, ismeretekkel, dokumentációval, és 
technikai eszközökkel, rendelkezik.  
 
3. A szerződés teljesítésének helyszíne: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 14.  A Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat Színházterme.  Az előadás tartásának időpontja 2022. október hónap. 
 
4. Megbízási díj: a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a 
zeneszolgáltatásért bruttó 40.000,- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint megbízási díjat fizet a 
Megbízott részére. A megbízási díj az előadás megtartását és teljesítésigazolását követő 8 
napon belül, a hatályos TB és SZJA törvényben meghatározott járulékokkal és adóval – 
Megbízó nyilatkozata szerint -  csökkentve kerül kifizetésre. 
 
4.1 Megbízott a megbízási díjon felül egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 
tarthat igényt.  
 
4.2 A teljesítés igazolására Megbízó képviselője, Benga-Oláh Tibor elnök jogosult. 
 
5. Jelen szerződésben kapcsolattartók: 
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Megbízó részéről: Benga-Oláh Tibor elnök, (telefonszáma: 06/20 310-2482) 
Megbízott részéről: …………………, (telefonszáma:……..) 
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
7. Jelen 7 pontból álló szerződés 6 egymással egyező példányban készült, melyet a Szerződő 
felek elolvastak, értelmeztek és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2022. …………… 
 
 
    …………………………………………..             …………………………………………… 
              Józsefvárosi Roma Önkormányzat                                   
              képviseli: Benga-Oláh Tibor elnök    Megbízott 
   Megbízó 
 
 
 
Forrása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat  
……………………számú határozatában foglaltak  
szerint. 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem:                                                  
Budapest, 2022.  ….                                                                                       
                                                                                                  
  
  ………………………………………………                  
                      Hőrich Szilvia                                                                               
               gazdasági vezető 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  
 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
  
székhely:   1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
működési hely:  1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14. 
adószám:   15508308-1-42 
törzsszám:   508308 
statisztikai szám:  15508308-8411-371-01 
bankszámlaszám:  11784009-15508308 
képviseli:   Benga-Oláh Tibor elnök 
 
másrészről 
 
név: ……………………………………. 
anyja neve: …………………………… 
születési hely, idő: ………………………. 
lakcím: ……………………………………. 
adóazonosító jele:…………………………. 
bankszámlaszám:……………………….. 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együtt: Szerződő felek) között az alulírott 
helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1. Megbízó megbízza Megbízottat a jelen szerződésben és  …/2022 (…..) számú Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat határozatban foglaltak szerint azzal, hogy 2022. november hónapban a 
Józsefvárosi Roma Önkormányzat által megrendezett zenés, kulturális rendezvény és 
képzőművészeti kiállítás nemzeti ünnep  rendezvényen tartson zenei előadást. 
 
2. Megbízott kijelenti, hogy vállalja az 1. pontban foglalt feladat ellátását, valamint kijelenti, 
hogy a megbízás ellátáshoz szükséges szakértelemmel, ismeretekkel, dokumentációval, és 
technikai eszközökkel, rendelkezik.  
 
3. A szerződés teljesítésének helyszíne: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 14.  A Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat Színházterme.  Az előadás tartásának időpontja 2022. november hónap. 
 
4. Megbízási díj: a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a 
zeneszolgáltatásért bruttó 40.000,- Ft, azaz bruttó negyvenezer forint megbízási díjat fizet a 
Megbízott részére. A megbízási díj az előadás megtartását és teljesítésigazolását követő 8 
napon belül, a hatályos TB és SZJA törvényben meghatározott járulékokkal és adóval – 
Megbízó nyilatkozata szerint -  csökkentve kerül kifizetésre. 
 
4.1 Megbízott a megbízási díjon felül egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 
tarthat igényt.  
 
4.2 A teljesítés igazolására Megbízó képviselője, Benga-Oláh Tibor elnök jogosult. 
 
5. Jelen szerződésben kapcsolattartók: 
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Megbízó részéről: Benga-Oláh Tibor elnök, (telefonszáma: 06/20 310-2482) 
Megbízott részéről: …………………, (telefonszáma:……..) 
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
7. Jelen 7 pontból álló szerződés 6 egymással egyező példányban készült, melyet a Szerződő 
felek elolvastak, értelmeztek és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2022. …………… 
 
 
    …………………………………………..             …………………………………………… 
              Józsefvárosi Roma Önkormányzat                                   
              képviseli: Benga-Oláh Tibor elnök    Megbízott 
   Megbízó 
 
 
 
Forrása a Józsefvárosi Roma Önkormányzat  
……………………számú határozatában foglaltak  
szerint. 
 

Pénzügyileg ellenjegyzem:                                                  
Budapest, 2022.  ….                                                                                       
                                                                                                  
  
  ………………………………………………                  
                      Hőrich Szilvia                                                                               
               gazdasági vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


