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Tárgy:  Javaslat kulturális megállapodás jóváhagyására. 

 

Készítette:    Pál József irodavezető 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat kulturális megállapodás jóváhagyására. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az Ivancsics Nonprofit Kft ügyvezetője, Ivancsics Ilona azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, 

hogy egy hosszú távú kulturális együttműködést kössünk velük. A Színtársulat szerződését 

Szentendre Város Önkormányzata megszűntette, így a kellékek tárolása sem megoldott. A kulturális 

megállapodással egy időben egy raktározási bérleti szerződés is megkötésre kerülne, amely a Bészkü 

területén belül bocsátana rendelkezésükre egy 100 nm-es leválasztott raktárt. A kulturális 

szolgáltatást a 3 nagy állami ünnepen nyújtanák 600.000 Ft+áfa értékben, cserébe a raktár bérleti 

díja 50.000 Ft +áfa/ hó értékben kerülne megállapításra egy határozatlan idejű szerződés keretében. 

Testületi döntés szükséges, mivel a vagyonrendeltünk nem szabályozza az ehhez hasonló eseteket.  

Melléklet: kulturális megállapodás tervezet 

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi kulturális megállapodás 

megkötését a Kós Károly Művelődési Ház és az Ivancsics Nonprofit Kft között, továbbá engedélyezi 

Budakalász Város Önkormányzatával helyiségbérleti szerződés megkötését a Bészkü ( Szentendrei út 

24.) területén 100 nm-es helyiségre 50.000 Ft+áfa/hó áron. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rogán László polgármester  

Benkó Attila KKMH igazgató 

 

Budakalász, 2018. június 21. 

 

Rogán László 

 polgármester 
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ikt.szám: SZ/././2018 
 

 

Kulturális Együttműködési Megállapodás 
 

 

Amely létrejött egyrészről Ivancsics Nonprofit Kft (cím:2000 Szentendre, Daru. u.1. adószám: 

22993926-2-13), képviselője: Ivancsics Ilona, mint, együttműködő szervezet, 

Másrészről a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011. Budakalász, Szentendrei út 9.) 

képviselője Benkó Attila intézményvezető, mint együttműködő intézmény között az alulírott 

helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

A felek rögzítik, hogy jelen kulturális együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 

abban, hogy a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett és meghirdetett nemzeti 

ünnepek megvalósításában az alábbiak szerint működik együtt: 

 

1. Az együttműködésben együttműködő félként szereplő intézmény vállalja, hogy az 

együttműködő szervezet által nyújtott lehetőségekkel élni kíván. 

2. Az együttműködők kijelentik, hogy a műsorok megvalósítása során rendszeresen 

információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról beszámolnak egymásnak. 

3. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: 

 

 

Az együttműködő szervezet vállalt konkrét feladatai: 

 

- A hivatalos magyar állami nemzeti ünnepek közül (Március 15., Június 4. Augusztus 20., 

Október 6. Október 23.) előzetes egyeztetés alapján kiválasztott három városi ünnepségen 

kulturális műsor vagy színházi előadás szolgáltatásával közreműködnek maximum 60 perc 

időtartamban. 

- A három kiválasztott nemzeti ünnep műsorainak összértéke nettó 600.000,-Ft, azaz nettó 

hatszázezer forint, amelyet az együttműködő szervezet minden esetben térítésmentesen 

biztosít az együttműködő intézmény számára. A műsorokhoz/előadáshoz kapcsolódó 

szolgáltatások költségeit, úgymint közreműködő művészek tiszteletdíja, utazási költsége, 

jelmezek, kellékek, díszletek, hanganyagok gyártási, szállítási, építési és bontási költsége, 

kísérő személyzet tiszteletdíja és utazási költsége az együttműködő szervezetet terheli. 

- Az együttműködő szervezet vállalja, hogy az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 

Egyesület irányában a műsorokhoz kapcsolódó jogdíjfizetési kötelezettségnek eleget tesz. 

- A fenti költségek részét képezik a három nemzeti ünnep nettó 600.000,-Ft összértékének. 

 

 

Az együttműködő intézmény vállalt konkrét feladatai: 

 

- A három kiválasztott nemzeti ünnepről, azok pontos dátumáról, kezdési időpontjáról és 

helyszínéről előzetesen egyeztett az együttműködő szervezettel. 

- Az intézmény vállalja, hogy az ünnephez kapcsolódó marketing anyagokban az 

együttműködő szervezet által rendelkezésére bocsátott írott és képi anyagokat megjelenteti. 
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- A művelődési házban sorra kerülő események során öltözőt, szabadtéri esemény során mobil 

öltözőt biztosít. 

- A műsorokhoz alap hang,-és fénytechnikát biztosít. 

 

 

1. A Felek esetleges jogvitájára a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. 

 

 

2. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

 

 

Budakalász, 2018. június 

 

 

 

 

 

 

……………..……………..………                                                    ………………………………… 

       együttműködő szervezet                       együttműködő intézmény 

 

 

 

 

 

 


