
Kivonat 2/2. számú melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött:

BUDAPEST  FŐVÁROS  VIII.  KERÜLET  JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT, 
(székhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67), képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester 
megbízó, és

Név (születési név is): Bányai Dorottya szül:                    
Anyja neve:                      
Születési hely, év, hónap, nap:                           
Adóazonosító jele:                      
TAJ száma:                        
Számla szám:                                
Lakcím (irányító számmal):                                   
Magánnyugdíj pénztári azonosító:                      
Főállású munkahelye neve, címe (irányító számmal):                                          

(legalább heti 36 órában)
                                  

mint megbízott között.

A  megbízó  megbízza  megbízottat  a  Wass  Albert  tiszteletére  szervezett  emlékműsor 
konferálási feladatainak  az  ellátásával,  mely  feladat  nem  a  munkakörében  ellátandó 
tevékenység. A szerződésben rögzített  feladat  mellett  a munkakörébe tartozó feladatnak is 
maradéktalanul eleget kell tennie.

A megbízás díja: bruttó 13.000.-Ft, azaz tizenháromezer Ft + járulékai

A megbízás időtartama: 2011. április 11. (csütörtök) 14.30 órától 17.00 óráig 
A megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel társadalombiztosítási jogviszony *jön 
létre/nem jön létre, a megbízott nyugdíjjárulék fizetésére *kötelezett/nem kötelezett.
*megfelelő szó aláhúzandó

Budapest, 2011. február 

…………………………….. ……………………………..
                                                                       Dr. Kocsis Máté
                           megbízott   megbízó

Fedezet: biztosított az átmeneti gazdálkodásról szóló 52/2010. (XII.20.) önkormányzati 
rendelete 1§ (2) bekezdés szerint a 11202-es címen

……………………………………………..
Pénzügyi Ügyosztály

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött  Budapest Főváros VIII.  kerület Józsefvárosi  Önkormányzat (székhely: 
1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint Megbízó (a 
továbbiakban: Megbízó) és a
Medve Bt. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Radnóti Miklós utca 19., cégjegyzékszám: 13-06-
045343,  képviseli:  Gados  Béla,  adószám:  20209603-3-13  bankszámlaszáma: 
) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

Megbízó  a  Megbízottal  szerződést  köt  abból  a  célból,  hogy  Megbízott  a  Józsefvárosi 
Önkormányzat által szervezett Wass Albert emlékműsort összeállítja és előadja.

2. A Wass Albert emlékműsor: 
2.1.  ideje  és  helyszíne: 2011.  április  11.  15.30,  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal, 300-as díszterem

2.2. megbízási díj összege 120.000 Ft + áfa, azaz egyszázhúszezer Forint + áfa, bruttó 
150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer Ft, amelynek fedezete az átmeneti gazdálkodásról 
szóló 52/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1§ (2) bekezdés szerint a 11202-es 
címen biztosított

3. A szerződő felek jogai és kötelezettségei:
A Megbízott a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy megbízotti teendőit a 
hatályos jogszabályi rendelkezések között a Megbízó érdekeinek figyelembe vételével látja el.
A Megbízó vállalja, hogy a megbízás teljesítése után a megbízási díjat a számla benyújtását 
követően  15  napon  belül  átutalja  a  Megbízott  fenti  számlájára.  A  szakmai  teljesítés 
igazolására Szabóné Fónagy Erzsébet, a Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője jogosult.
A  Megbízott  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződésben  vállalt  kötelezettség  teljesítésében 
jogszabályi rendelkezés nem akadályozza.

4. Egyéb rendelkezések
A  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv  és  az  egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A  felek  a  hat  megegyező  példányban  készült  szerződést  elolvasták,  és  mint  akaratukkal 
mindenben egyezőt aláírják.

Budapest, 2011. február 

                                    Dr. Kocsis Máté                                                        Gados Béla
                                     polgármester                                                     Medve Bt. Képviselője

Ellenjegyezte:

Dr. Mészár Erika 
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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