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M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 
 
Mely létrejött egyrészről  

ABONY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2740 Abony, 
Kossuth tér 1., képviseli: Raffai László elnök, adószám: 15566348-1-13, KSH szám: 15566348-
8411-371-13), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)  

másrészről  

Farkas Józsefné (születési név: Raffael Márta, született: Cegléd, 1970. 05. 01., anyja születési neve: 
Jakab Aranka, személyi azonosító: 2-700501-5889, adóazonosító: 8377402408) 2740 Abony, 
Szabadság utca 3. szám alatti lakos, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)  

- együttesen Felek vagy Szerződő Felek – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 
mellett: 

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. 
§ (2) bekezdése szerint, a helyi nemzetiségi önkormányzat – e törvényben meghatározott, 
önként vállalt közfeladatain kívül, hatósági feladatok kivételével – önként vállalt feladatot 
láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, 
a helyi írott és elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi 
felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint 
településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében. 

2.) Megbízó, mint helyi nemzetiségi önkormányzat, önként vállalt feladatként kívánja ellátni 
Abony Városban a roma hagyományápolást, melynek keretében megbízza Megbízottat, hogy 
roma táncot oktasson az érdeklődők számára. 

3.) Megbízott a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel 
rendelkezik a megbízás szerződésszerű teljesítéséhez, a Megbízási Szerződés tárgyát képező 
feladatát legjobb tudása szerint látja el. 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízást kizárólag személyesen láthatja el, 
közreműködő igénybevételére nem jogosult. 

5.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a táncoktatás helyszíne: Abonyi Lajos Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely (2740 Abony, Kálvin János utca 1.).   

Megbízó a táncoktatás feltételeit biztosítja. 

6.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott jelen szerződésben foglalt 
táncoktatási feladatát 2022. április 1-jétől 2022. december 17-ig szombati napokon 13:00-
15:00 óra között, heti 2 órában látja el. 

7.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott, az általa nyújtott szolgáltatásért 
alkalmanként bruttó 9.000,-Ft, azaz kilencezer forint megbízási díjban részesül. A 
megbízási díj a teljesítésigazolást követően minden hónap 10. napjáig fizethető ki Megbízott 
részére, Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
2/2022. (II. 14.) számú Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat alapján. 
A Megbízott részére a megbízási díj készpénzben, a Polgármesteri Hivatal pénztárából kerül 
kifizetésre.  

8.) A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megbízási Szerződés határozott időre jön létre, 
azaz 2022. december 17. napjáig. A megbízási jogviszony a határozott idő elteltével 
megszűnik, illetve a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik.  

Bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a megbízást azonnali 
hatállyal felmondani. 
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A megbízás bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással 
elszámolni. 

9.) Megbízó részéről a jelen okirat aláírását Abony Város Nemzetiségi Roma Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …./2022. (III. 28.) számú határozatával jóváhagyta és az okirat 
aláírására felhatalmazta az elnököt. 

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény szabályai az irányadóak. 

11.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogviták tekintetében 
hatáskörtől függően a Ceglédi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék 
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.  

Mely szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag írták alá. 
 
Kelt: Abony, 2022. ………………………………. 
 
 
 
 
 …………………………….. ……………………………… 
 Abony Város Roma Nemzetiségi  Farkas Józsefné 
 Önkormányzata Megbízott 
 Képv.: Raffai László elnök  
 Megbízó 
 
 
 


