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a tov6bbiakban egytittesen: Szerz6d6 felek - k6z<itt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi
felt6telekkel:

PREAMBULUM
Trirsasrig az el6ad6-mrivdszeti szervezetek tamogat6sar6l 6s sajiitos foglalkoztatrisi
szabiilyair6l sz6l6 2008. 6vi XCIX. trirv6ny (a tovabbiakban: Emtv.) 7. $-a szerint ESZ|072.
sziimon nyilvrlntartSsba vett eload6-mriv6szeti szewezet, ezer beltil miivdszeti
tev6kenys6 g6nek j ell ege sz erint : szinhln, e gytago zato s : pr6z a.

A

Szerz6d6 felek rcigzitik, hogy jelen Fenntart6i Meg6llapod6s (a tov6bbiakban: Meg5llapod6s)

az egyestilesi jogr61, a krizhasznri jog6l16sr6l, valamint a civil szervezetek mtik<id6s6r6l 6s
g
t6mogat6stu61 sz6l6 2011.6vi CLXXV. torv6ny (a tov6bbiakban: Civil tv.) 2. 21. pontja
szerinti ktizszolgiltatisi szerz6d6snek is min6stil, egyben kijelentik, hogy a kor6bbi, 6ltaluk
2011. augusztus 4. napjSn megkotott ktizszolg6ltatdsi szerzbd6s - jelen Meg6llapodds hat6lyba
l6p6s6nek napi Sval - hatillyft veszti.

1. A MegillaPodis tfrgYa
Magyarorsz6g helyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 20IL 6vi CLXXXIX. tdrveny (a tovdbbiakban:
bekezd6senek 7. pontj6ban es a 23. $ (4) bekezd6s6nek 16. pontj6ban
Uj 6iv.)
S
mestai1rozott f.ludutokra figyelernmel az 6nkorminyzat kultur6lis k<izfeladatai el16t6srinak
kor6ben az al1bbi Megrillapodart triti a T6rsasiggal az egyittmrikdd6s r6szletes szabillyozilsa
6rdek6ben, osszhangban az Emtv. 3. $-anak (7) bekezd6sevel'
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feltiintetni.

A Megttllapodisban fbglalt feladatok ellitisinak tirgyi,szem61y1 6s
p6nzigyi felt6telei

1.Tirgyi felt6telek
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a jelen meg6llapod6sban reaharul6
Tarsas6g az ftadott vagyon hasznfllata sor6n koteles
kizfur6lag az onkorminyzat el6zetes
kotelezetts6geket teljes iteni, azokatharmadik szem6lyre
tiszteletben tartSsa mellett
ir6sbeli enged6rye arapjin', e Meg6ilapod6s rendeikez6seinek
ruhinhatlaht.
vonatkoz6 elSir6soknak
Tarsas6g koteles az <inkorm inyzati vagyon nyilvantartasara
valamint
eleget
megfelel6e"n az adatszolgriltat6si 6s nyilv6niart6si k<itelezetts6gdnek
-tenni,
vagyonkataszter hiteles
felel azadatok hiteless6gZ6rt 6s naprak6 sz illapotilert. A Tarsas6got a
a hatflyos onkormhnyzati vagyonrendelet szabfulyai szerinti

A

vezet6se 6rdek6ben

adatszolgilltat6si kotelezetts6g is terheli.

A

a targy6vben
Trlrsas6g k6teles a haszn6lat6ban l6v6 vagyonnal folyamatosan elsz6molni

hat6lyos Onkorm6nyzati vagyonrendelet, u o,i-rrit"li t6rv6ny, valamint az onkorminyzati
.rugyor nyilv6ntartlsi szaAtriyai szerint. A Tiirsas6g az 6nkorminyzati vagyon targyair6l
nyilvantart6st kdteles vezetni, amely t6telesen tartalmazza ezen eszkrizdk ktinyv
bekdvetkezett
"ttiitonit"it
szerint brutt6 6s nett6 6rt6k6t, az elszfumolt amortizilci6 osszeg6t, az azolfian
v6ltoz6sokat, illetve az elszitmolt arnortizhci6s es egy6b kdlts6geket.
11.
AT6rsas6g a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Nvtv.)
$ (11) bekezd6s6nek megfelel<ien vrlllalja, hogy
u;' u-hur^osit6sra vonatkoz6 szerz6ddsben (a jelen Meg6llapod6sban) el6irt beszrlmokisi'
nyilvantart6si, adatszolg6ltat6si kdtelezetts6geket telj esiti,
b) u dtengedett nemzeti vagyont a jelen Meg6llapod6sban foglalt eloirasoknak 6s a
tulajdon-osi rendelkez6seknek, valamint a meghat6rozott hasznosit6si c6lnak megfelel6en

hasmillja,

c) a hasznosit5sban a Nvtv. 3. $ (1) bekezd6se szerinti

6tl6that6 szervezetk6nt vesz r6szt.

5.2. Szem6lyi felt6telek

A

Szinhaz biztositja az eload!-mriv6szeti szolgilltatilsok ny0jt6srihoz sziiks6ges szerndlyi
felt6teleket, betartva azEmtv.l l. $ (3) bekezd6s b) pontjriban fogtalt el6irdsokat, mely szerint
a munkav6 gzesre irrlnyul6 jogviszonyban foglalkoilatott mtiv6szeinek - ide nem 6rtve a
o/o-a szakirrinyf felsSfokri vdgzetts6ggel vagy a
gyermek- es iqrisagi szerepl6ket - legalibb 60
(2)
iozalkalmazottat<3ogailasarOt s26161992. 6vi XXXIII. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kjt) 63. $
bekezd6s6ben meghat6rozott elismer6ssel rendelkezik.

jelen
Szerzod6felek az Emtv. 11. $ (3) bekezddsenek c) pontj6val tisszhangban rogzitik, hogy
Meg6llapod6s hatrilyba l6p6sdt kcivet6en a Szinhtn vezetojet az e tow6nyben foglalt
szab 6lyoknak me g fe lel6 en bizzil< me g.
5.3. P6nziigyi felt6telek
5.3.1. A

timogatis c6lja

6s

forrisa

A Szerzod6 Felek rogzitik, hogy a Fenntart6 a jelen Meg6llapod6s id6tartama alatt €'s az
abban foglalt felt6t;lek mellett a Tarsas6g mtikdd6k6pess6g6nek fenntart6s6ra, az

pontban rogzitett
cinkormrinyzati vagyon karbantartils6ra, illetve 6llagv6delm6re, valamint a 4.
szttmina:
a
Tarsas6g
nyujtja
szakmaifeladatok ellfthsira az alibbiak szerinti tilmogatiist

a) a ko zp onti kblt s d gv et 6 s b 6l sziltmaz6,

mindenkori
- az Emtv. 17. $-6ban rogzitett szempontok alapjin Magyarorsz6g
meghat6rozott tisszegti
k<ilts6gvet6s6rril sz6l6 t<irv6nyben a Tarsis6gra vonatkoz6an
mrivd szeti trimo gat6st, valamint

-

az Emtv'
lg. g-a szerinti - l6tesitm6nygazd6lkod6si c6lir mrikdd6si t6mogatSsb6l a Fenntart6 riltali
feloszt6snak megfelel6 mdrtdkti t6mo gatiist, tov6bb6

-

megilleti'
a Fenntart6t valamennyi eload6-mtiv6szeti szervezetdre vonatkoz6an

b) a Fenntart6 dltal biztosltott mriktid6si tSmogat6st'
5.3.2.4 t6mogat6s osszege 6s a t6mogat6sok egymishoz viszonyitott ar6nya
bekezd6sdnek megfelel6en Tarsasdg t6rgy6ye. vonatkoz6 kdzponti
k6lts6gvet6si (mriv6szeti 6s l6tesitm6nygazd6lkodrlsi c6lir mrikdd6si) 6s <inkorminyzati
a
mrikod6si t6mogatasrinak risszeg6t 6s a t6mogatasok egym6shoz viszonyitott arhnyifi
Fenntart6 az adott 6vekre vonatkoz6an a mindenkori kdltsegvetesi rendelet elfogad6s6val

Az Emtv. 16. $ (4)

e

gyid

ej

iil e g hathr ozza me g.

jelen Megrillapod6s
Szerzodo felek kijelentik, hogy 20.!3. januar l-j6t6l kezd<id6en
sz6l6
kdlts6gvet6s6r<il
6ves
elv6laszthatatlan r6sz6nek tekintik az Onkormfunyzat mindenkori
rendelet6nek (m6dosit6sainak) a T6rsas6g rlszere biztositott t6mogat6sra vonatkoz6
rendelkez6seit, valamint a t6mogat6s <isszeg6t 6s a timogathsok egym6shoz viszonftott
ar iny ii tartalmaz6 tul aj dono si dtint6st.

Tiirsas6g trirgy6we vonatkoz6 kcizponti kdlts6gvet6si (mtiv6szeti 6s
l6tesitm6nyg*aa[.oa,Li c6hi mtikdd6si trimogat6s) 6s onkorm6nyzati mtiktid6si

A

t6mogat6sdnak <isszeg6r6l 6s a tiimogat6sok egymiishoz viszonyitott arhny6r6l a Fenntart6 a
mindenkori 6ves koltsdgvet6si rendelet hat6lybal6p6s6t k<ivet6 14 napon beltil irdsban
6rtesitest kiild a T6rsas6g szimtirra.

Jelen Meg6llapod6s alapj6n a Szinhia r6szere nyfjtott t6mogat6s az Eur6pai Bizotts6g N
35712007. sz6mir hatinozatinak (HL C 87 11, 2008.4.8.) megfelelSen odait6lt kulturalis c6hi
trimo gat6snak min6siil.
5.3.3. A timogat6s

foly6sitisa

negyed6venk6nt, a naptilri negyeddv els6 h6napjanak 5. napjaig
utalja a T6rsas6g 11784009-20602295 szrimri szdml6j6ta.

A Fenntart6 a t5mogat6st

tdrgy6vi kolts6gvet6si rendelet elfogad6s6ig az Onkorm6nyzat a mindenkori 6tmeneti
finanviroz6sr6l 6s kolts6gvet6si gazd6lkod6sr6l s2616 rendelet6ben foglaltak szerint' a
targy6vet megel6z6 6vre mig6llapitott eredeti el6iriinyzatnak a tart6s k<itelezetts6gv6llal6ssal
n<ivett id6arrinyos r1szet utalja i T6rsasrig szftmira, azzal, hogy az 6tmeneti frnanszirozits
6v
osszege a t6rgy6vi elfogadott kolts6gyet6s szerinti t6mogat6sba beszfumit. A 2013.
vonatkoz6s itban a 2012. 6vi ktilts6gvet6si rendelet sz6mai az iriny ad6k.

A

6。

A ti壺 ogatis felhasznilisinak sZabily11,besz̀mblis,a
llllegillap()dis teleSft6S6nek ellen6rz6se

6.1.A timogatis felhasznilttsa
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szervezetek mm(ё dё s6vel kapcso■ oS hat6Mgi c巧 狂盗
rintet e16ad6… mivё szeti
szabttyai l sz616 14/2012.(IⅡ .6。 )NEFMI rendelct szerinti― az ё
adbesz加 o16t,valamint a 16tesitm(五 ygazdttkodasi cё l■
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"adra
si tttogatas mё rt6kё nek megttlapftts亀 oz sziksё ges adatokat legkё s6bb a
m湿
Odё vonatkoz6‑mivё
szё re nyomtato■
JOgSZabttyban mettat奮 OZO■ hat d6t15 nappal megc16z6en a Femtart6 rё
6s elektronikus forlnお an me■ iildeni.
A Szinhaz kё telcs az e16ad6‑miv6Szeti szcrvczetck

■artas alrendszeFeib61
1lamhそ し
A Szinhaz a tttgyё Vi kё zponti kё ltsё gvetё sb61, illetve az 嵐
n刈 tOtt tttOgatasokra vonatkoz6an az e16ad6‑m歯 ёszeti szervczetek besz加 ol衝 狙 ak fOrlnai
ёs tartalmi bvctelmё nycir61,a bcn刈 伍s術 d ёS Clfogadas詢 d kapCSOlatos rё szletes
szabalyO姉 1, tovabba clsz加 。lhat6 kё ltsё gekr61 sz616 mindcnkor hatalyOs miniszten
s kё teles azt legkё s6bb a jogszabttyban
rendela szerinti besz加 o16t kё teles kё szfteni ё
zott hatttrid6t 15 nappal mege16z6en inegktildeni a Fenntart6 rё szё rc。
meghat缶 も

A Szinhtt kё tcles legk6s6bb ajogszabttlyban mcghat赤 ozo■ h年 奮id6t 15 nappal megc16%en
az Emtt szcrinti min6sit6shcz sztiksё ges adatokat,valalnint czzel egyid● 61cg a kё vctkez6
ad tervezett bemutat6ir61 sz616崎 改o滋 江6t a Femtart6 r6szケ e megktildeni.

6.3.Ellen6rz6s
pontj6ban felsorolt szakmai
Az Onkorm inyzatjogosult ellenorizni a jelen Megallapod6s 4.
az
mutat6szdmok t"!.iteret, az el6ad6-mtiveszeti szolg6ltat6sok - --r-n-eglal6sul6s6t' a
tekintettel
rut va16 gazd1lkod1s eredm6nyeis6g6t - kiil6nds
6nkormanyzati
'uiyon
valamint a Tiirsas6got terhel6
karbantartasi, fenntart6si, iizemeltet6si feladat ok elvegz6r6re -,
egy6b kdtelezetts6 gek rendszeres 6s folyamatos

b

etart6s6t.

mtik6d6s6nek 6s gazdillkoditsrinak
Onkorm inyzat ennek sor6n jogosult a T6rsas6g
adatokat,
eg6sz6r6l rendszeres adatszolg6ltat6s teljesft6s6t k6rni, sztiks6g szerint
helyszini
zavarva
nem
dokumentumokat bek6mi a TarJas6gt6l 6s a TArsas6g mrikcid6s6t

Az

ellen6rz6st folytatni.

val6 A Felek rigzitlk,hogy a jelen Meg6llapod6s 4. pontj6ban foglalt mutlt6gzrimokt6l
amennyiben
6s
akir poziti", ut,it nJgatii - e1t6r6s okait, ktjvetkezm6nyeit megvizsg6lj6k,
indokolt, akar a lenntart6, akdr a T6rsas6g kezdem6nyezlsete m6dositjak a
hogy
mutat6sz6mokat, illetv" u rn"gellupod6s egy6b rendelkez6seit, tovabbhmegvizsg6ljak,
jelen Meg6llapod6s g. pontjab-an foglalt jogkovetkezm6nyek valamely felt6tele fenndll-e.
7. Szerz6d6 felek tov6bbi jogai 6s kiitelezetts6gei

-

a jelen
Szerz6db felek kijelentik, hogy a T6rsas6got, valamint az onkorminyzatot
jogok illetik meg 6s az alilbbi
Meg6llapod6s a. es 5. pontj6bin foglaltakon t6l az al6bbi
kdtelezetts6gek terhelik:

-

l.P6nziigyi egyensrily fenntartisa

7.

A

T6rsasd

ga

gazd1lkod6sa sor6n kciteles

a

p6nzi,igyi egyensrily fenntartdsa erdek6ben

trirekedni:

a)

n<ivel6s6re (forg6eszkdzok
lejhratikdtelezetts6gek 6sszeg e > az elozo 6v hasonl6 mutat6sz6ma),

a nett6 forg6t6ke (mrikiid6 t6ke) rlllomany6nak

-

r6vid

b) az irbevetel arrlnyos jdvedelmez6sdg

javitrisfura lad6z6s el6ui eredm6ny/(6rt6kesit6s
nett6 arbev6tele) > azel6z6 6v hasonl6 mutat6sz6mal,
> az el6zo
a t6kear6nyos j6vedelm ezlseg javithsira (adbzirs el6tti eredm enylsajht t6ke
6v hasonl6 mutat6szilma),
d) a hosszri t6vu p6nztigyi biztons6g megtart6sara [(saj6t toke + hosszri lejriratu
kotelezetts6gek + h6trasorolt kotelezetts6gek)/befektetett eszkiizdk 2 az elozo 6v

c)

hasonl6 mutat6sz6ma].
7

.z.ATirsasf g tiiilkoztatisi

A

6s

kirvisel6si kiitelezetts6ge

anul kdtel es thj lkoztatni az Onkorm inyzatot, hal.
vagy felszamol6si Lli6r6s, helyi onkorminyzatnill ad6ss6grendez6si eljar6s

T 6rsas 69 hal ad6ktal

a) ellene-cs6d indult,

c)

ha v6gelsz6mol6si eljrir6s kezdem6nyez6s6re, vagy a jogut6d n6lhili megsztintet6sre
ir6nyul6 bir6s6gi vagy hat6s 693 int6zked6sre keriilt sor,
ha lh6napnfl rZgebbi koztartozdsa van, 6s annak megfizet6s6re nern kapott halaszt6st,

d)

ha ellene v6grehajt6si eljSr6s indult.

A

T6rsas6g

b)

felel a jelen

Meg6llapod6sban meghatarozott jelent6si kotelezetts6ge
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8.

A Megf llapod6sb6l ered6 kiitelezetts6gek megszeg6s6nek kiivetkezm6nyei
6s a Meg6llaPodis megsziin6se

8.1. A MegrillaPodis megsziin6se

igy a jelen Meg6llapod6s 3'
Jelen MegSllapod6st szerzodo felek hatarozott id6re k6t6tt6k,
a meghosszabbitils
pontj6ban meghatirozott id6tartam eltelt6vel - amennyiben kozottiik
megsztinik'
itueieaunmeg-rillapod6s nem sziiletik - a Meg6llapod6s hat6lya
Jelen Meg6llapod6s megsztintethet6 a szerzodo felek ktizos megegyez's6vel'
rlltal nytijtou
Jelen Megrlllapodrls megsziindse eset6n a Tarsas6g koteles az Onkormhnyzat
kdvet6 8,
megszrindst
a
p6nzbeli tZmogatassal ell,imolni, a t6mogat6s fel nlm haszn6lt r6sz6t
'ataz
nyolc rrufon beltil az Onkormdnyzut Ofp Bank Nyrt-n61 vezetett 11784009-15490012
sz6mri szirrrifujir a vi s szafizetni.
megsztindsekor a Tarsas6g ktiteles a megsztin6st ktiveto 60 (hatvan)
Jelen Meg6llapod6s
napon Uettit az ingylnes haszn6latba adott ing6 vagyont6rgyakll _ term6szetes
6llapotban
elhaszn6l6d6sra (amoJL irci6ra) tekintettel - rendeltet6sszerii haszn6latra alkalmas
a tulajdonos Onkormrln yzat rtsz5re visszaadni'

illtala
Jelen Meg6llapod6s megsziin6se eset6n a Trirsas6g k<iteles t6telesen elsz6molni az
haszn6lt onkormrinyzati vagyonnal 6tad6s-6tv6teli elj arSs ftj6n.
8.2. A Meg6llapodrflsbtil ered6 kiitelezetts6gek megszeg6s6nek kiivetkezm6nyei, azonnali

hatilyrri felmondis
Aszerzodifelek rdgzitik, hogy a Fenntart6
a) a jelen Megillapod6s 4. pontj6ban foglalt mutat6sziimokt6l va16 elmarad6st,
bi alelen MJg6llapod6sban 6s a vonatkozl jogszab6lyban foglaltak T6rsas6g 6ltali,
Trirsasfgnak felr6hat6 okb6l tdrt6n6 megsze g6s6t,
figyelembe veheti a trlrgy6vet k<ivet6 6vi t6mogat6s m6rt6k6nek meghat|roz[sa sor6n.

a

Megr{llapodas teljesitlslt az Onkorm6nyzat megtagadhatja, ha bizonyitja, hogy annak
megkol6se ut in akirr az b, akfu a Tiirsasilg k<iriitm6nyeiben olyan l6nyeges vfultozhs 6llott be,
hofy a Meg6llapod6s teljesit6se t6le el nem viirhat6, tovribb6 ha a Meg6llapod6s megkdt6se
ut6li olyan k<irtitm6nyek kovetkeztek be, amelyek miatt azornrali hat6lyu felmonddsnak van
helye.

A

Szerzbdo felek a jelen Meg6llapod6sban foglalt kcitelezetts6gek srilyos megs6rt6se eset6n
azonnali hat6ly6 felmond6ssal elhetnek.
A Meg6llapod6s Tarsas iLg iLltati srilyos megs6rt6s6nek min6siil ktl<in<isen, ha

a) a

vagyontrirgyakat sz6nd6kosan rong61ja, rendeltet6sellenesen vagy

megrillapodasellenesen haszn6lj a,

t6mogat6st kimutathat6an nem a jelen Meg6llapod6sban v6llalt feladata ell6t6s6ra,
illetve a felhaszn6l6si kotdttsdggel biztositott t6mogat6st c6lt6l elt6r6en haszn6lja fel,
c) a Meg6llapod6sban vrlllalt szolg6ltat6st, szakmai tev6kenys6get indokolatlanul
megsziinteti,
d) a mutat6szilmok vonatkoz6silban vagy a jelen Meg6llapod6s szakmai, p5nzijgyr
tartalmht 6rdemben befoly6sol6 val6tlan, hamis adatot szolgilltat, vagy ilyen nyilatkozatot
b)
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A Meg6llapod5s 6 p6ldrinyban, egymrissal sz6 szerint mindenben megegyezo tartalommal
k6sziilt, amelyet a Szerzodb felek k6pvisel6i elolvasds utin, mint akaratukkal mindenben
mege gyez6t j 6v6hagy6lag al6imak.
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