4/a. számú melléklet

Megbízási szerződés
Köti egyfelől – az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogy
tv.) 111-112. §-ban foglaltak alapján – a(z) ……………………………………………………….……
frakcióból,

………………….……………………………………………..…………………

országgyűlési

képviselő, (adóazonosító jel:, ……………………………..,), mint megbízó, másfelől
egyéni vállalkozó / számlát adó magánszemély / kisadózó vállalkozó (a megfelelő
aláhúzandó)
Név: ………………………………………………………………………………………………….…...……….…..
Székhely / telephely: …………..……………………………………………………………..…..…….…..….
Adószám: ………….……………………………………………………………………………………………….
Egyéni vállalkozó igazolvány / nyilvántartási száma: ………………………..………………..….…
Elérhetőség (telefon/e-mail): …………………………………………….…………………….…..…………
számlát adó magánszemély adóazonosító jele: …………………………………………………………
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ): ………………………….…………………………..…...,
mint megbízott a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A megbízási jogviszony kezdete:
A megbízási jogviszony vége:

2014. ………………………….. hó …………………. nap.
2014. ….………………………. hó .………………..... nap.

2. A megbízott feladata: ..................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
A megbízó a 2. pontban rögzített tevékenység elvégzésével bízza meg a
megbízottat, aki a megbízást elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megbízást a
megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesítenie.
A megbízott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a feladata
teljesítése közben tudomására jutott hivatali titkokat bizalmasan kezeli.
3. A 2. pontban megfogalmazott feladatok teljesítése ellenében a megbízási díj
………….………..….…….. Ft+ ÁFA , azaz …………….……………………………………………….
forint+ ÁFA.
A megbízási díj a megbízottnak a feladat ellátásával kapcsolatos minden esetleges
kiadását fedezi, további költségtérítésre nem támaszthat igényt.
A megbízott az elvégzett munkáról az ÁFA törvény 163. §-ában rögzített időpontot
figyelembe véve, a 169-172. §-ban foglaltaknak megfelelő számlát bocsát ki, amelyet
haladéktalanul eljuttat a megbízó részére. A számlán a vevő megnevezése és címe:

Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
4. A megbízási díj kifizetése a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül
történik átutalással az alábbiak szerint:
A bank neve, címe: ………………………………………….……………………………
A megbízott bankszámla száma:

-

-

5. Amennyiben a megbízott a számláját késedelmesen nyújtja be, illetve juttatja el a
megbízó részére, úgy a fizetési határidő a késedelmes napok számával kitolódik.
6. Számlát adó magánszemély az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető
költségeinek mértékéről a szerződés aláírását követően köteles nyilatkozni.
7. Kisadózó vállalkozóként kijelentem, hogy a 2012. CXLVII. törvény (KATA) hatálya
alá tartozásom jogszerű, a jogszabály alkalmazásának törvényi feltételei fennállnak,
különös tekintettel a 14. § (3) bekezdésében előírtakra.
8. Jelen szerződés az országgyűlési képviselő mandátumának megszűnésével
megszűnik.
9. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
10. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az OGY tv. 112. § (5)
bekezdésében foglalt feltételnek – „képviselő közeli hozzátartozója nem
foglalkoztatható képviselő tevékenységét segítő alkalmazottként” – megfelelek.
11. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződésben
foglaltak adataiban változás következik be, azt haladéktalanul írásban közli a
megbízóval és az Országgyűlés Hivatala Gazdasági Főosztályával is.

Kelt:………………..………….… 2014 ………………… hó ……… nap

……………………………………….
Megbízó
országgyűlési képviselő

……….…………………………..
Megbízott

Szakmai ellenjegyzés: Közszolgálati Iroda: ……………………………………………………….….….
Pénzügyi ellenjegyzés: Bér és Társadalombiztosítási Osztály:………..……..…………………..

