
Kozszolghltatdsi Szerz6d6s

amely l6ttejott egyr6szr6l Vdc Vdtos Onkorminyzata. (szlkhelye: 2600 Y6,c, N{6rcius 15. t6r.

11., Nysz.: 395423, ad6szima:15395429-2-13, k6pviselet6ben elj6r: Ford6s Attila polgarmester),

tov6bbiakban, mint Onkotmdnyzat

m6sr6.szr6l

V6ci Dunakanyat Szinlnhz Nonptofit Kft. ( sz6khelye: 2600 Y6c, Dr. Csinyi L6szlo konit 58.,

Cg.: 13-09-160518, ad6sz6ma: 1,5731302-2-13,- k6pviselet6ben elj6r: Kis Domonkos N{6rk ),
tovibbiakban, mint Szinhhz

- kozott (a tov6bbiakban: Szetz6d5 Felek) - alulirott napon 6s helyen az al6bbiak szerint:

V6c Vitos Onkorminyzata, valamint a Yhci Dunakanyar SzinhLhz Nonprofit Kft. kriziitt
2073. 02. h6 22. napj6n, 2014. m6rcius 10. napj|n m6dositott (L sz6mi m6dosit6s)

Kdzszolgirltat6si Szerz6d6s (tovibbiakban: Szerz6d6s) jott 16tre, mely szerz6d,6.st a Felek kozos

megegyez6s sel 201,7 . jirnius 22-r hat6llyal megsziintetik.

7. Szerz6d6s t6rsva

Magyatorszrig helyi onkorm6nyzatar6l szol6 2017. 6vi CIX)OilX. tow6ny (tov6bbiakban:

Mow.)13. $ (1) bekezd6s 7. pontj6ban meghatiltozott feladatokra figyelemmel az Onkorm6nyzat
kultur6lis kozszolgiltatilsi feladatzrnak elliltasa 6rdek6ben a SztnhSzzal az alilbbi kozszolg6ltat6si

szen6d6st koti az egyiittrnrikod6s r6szlete s szzb6lyoz6sa 6rdek6ben.

2. Szerz6d6.s c6lia

2.7. Az Onkorm6nyz^t 
^ 

torv6nyben meghatfutozott feladatait a lakoss6g kultur6lis ig6nyeinek

kiel6git6se 6rdek6ben olyan szervezetkozremfikod6s6vel val6sitja meg, mely rugalmasan igazodik

a piaci viszonyokhoz, de ugyanakkor alkalmas forma ata, hogy a feladat ell6tas66rt felel6s

1nkormilnyzat megfelel6 befoly6ssal lehessen a kozszolgilkztist feladatok felt6teleinek

meghat6rozilsilban.

2.2. A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6d6s az el5ad6-mriv6.szei szervezetek t6mogat6s6r6l 6s

saj6tos foglzlkoztat6si szzbilyakol szolo 2008. 6vi XCIX. Tow6ny (tov6bbiakban Emtv.) 11. S (3)

bekezd6s a) pontja szerint a Szrnh6z kiemelt el5ad6-mfv6szeti szenrezett| tort6n6 min6sit6se

el5felt6tele.

3. A Szrnh6z 6ltalvillalt szolg|Itat6,sok

A Szrnh6z v611aLja, hogy biztositja jelenl6t6t a hazar 6s nemzetk6zt el6ad6-mffv6szeti 6letben,

v6llalja saj6t ptodukci6ival kapcsolatos fesztiv6l szerepl6sek 6s t6joltat6.sok szerwez6s6t, ennek

sor6n kiemelt figyelmet fordit a kultur6lis szolgilltat6sokkal kev6sb6 ell6tott r6gr6kra.

A SznhS,z villJalja, hogy 6r'adonk6nt legal6bb egy, saj6tos kankteri. nemzetkozi jelent5s6gri

ei6ad6-mfiv6szeti fesztiv6lt bonyoiit le, melynek szervez6se sor6n figyelemmel van a helyt 6.s az

onz6gos turisztikai koncepci6khoz, c6lokhozval6 kapcsol6d6s kovetelm6ny6re is.

A mfsorszervez6se sot6n tcirekedik a reperto6r f.etntartilsilta., a kozons6gszervez6si feladatok

ell6tasa sor6n pedig szem el6tt tartja a reperto6r-j6tsz6s kovetelte befogad6i attitGd lialakitilsit,
er6sit6s6t.



Gondoskodik a kozons6gkapcsolatok folyamatos er6sit6s6r6l, a n6z6sz6m noveleset kidolgozotf,
professzion6lis marketin gsttat6gi6j6v al t6m<>gatja.

Egy6b bev6teli fort6s ok feIt6r6s6v al os sze fiigg5 tev6kenys6ger folytat.

Feladatellatilsa sor6n kiemelt figyelmet fordit m6s szervezetekkel valo kapcsolat6pit6sre,
lehet6s6geihez m6rten oktat6si-nevel6si, mriv6szetpedag6giai programok megval6iit6rat^,-a fiatal
gener6ci6 szrnhLz ir6nti elkotelez6s6re

Reperto6rja lialakitisa sor6n kiemelt figyelmet fordit a kort6rs 6s .klasszikus magyar szerz6k
bemutatisS,ra.

A Szrnh6z villJalja, hogy 6vadonk6nt legal6bb 4 bemutat6t 6s legal6bb 110 el6ad6st tart, melynek
megval6sit6sa sor6n legalilbb 20.000 f5s ftzet6n1z6sz6mot Er el.
A Sznh6z v6llalja, hogy ezen el6ad6sokbol saj6t el6ad6satnak arilnya 26 o/o, az ezen felill
megval6sitott el6ad6sok vend6g t6rsulatok el6adilsai. Szrnhdz v6Ilalja,hogy t6rgy6venk6nt legal6bb
nett6 30.000.000 Ft jegyilrbev6telt realiz6l.

Tov6bbi telj esitrn6nymutat6k:

- kort6rs 6s klasszikus magyar szerz6k mfveinek a szima: legal6bb 2,

- ftzet6 6tLag-n6z6sz6m ar6nya a n6.z6t6ibefogad6k6pess6ghez: legalilbb 70oh

- a gyermek- 6s ilris6gr bemutat6k 6s el6ad6sok sz6ma minimum 40;
- az 617ando i6tszohelyen kiviili heiyi, a megyei, az orszilgos vend6g-, illerve t6jel6ad6sok 6s

nemzetkozi vend6gel6ad6sok szSma: legal6bb 25

A Sznhtz v617al1a, hogy tev6kenys6ge sor6n folyamatosan gondoskodik arr6l, hogy megfeleljen a

kiemelt el6ad6-mrivEszett szervezettel szemben tdmasztott torv6nyes kovete-lm6nyeknek.

A fentiekben megielolt szo\g4ltatS.s nyilt6s6nak helyszine: Yici Dunakanyar Szrnhilz 2600 y6,c,

Dr Cs6nyi Liszl6 krt. 58.

4.) A szolg6ltat6sok ell6t6s6t biztosit6 felt6telek

41. ASzrnhlz kijelenti, hogy a szolg6ltatS.so\,elIiltisit 6s folyamatos n;'ujt6s6t biztosit6 szem6lyi
6s t6rgyi felt6telekkel, valamint a 

-4.2 
pont szerinti eszkcizok kiv6tel6vel - a szolg6ltatisok

teljesit6s6hez sziiks6ges, elengedheteden vagyoni eszkozok tulaidonjog6val rendelkezik.

4.2. Az Onkormdnyzat szerz6d6.s hztillya alatt a 3. pont szerinti tev6kenys6g eredm6nyes
ellSt6s6hoz sziiks6ges ing6- 6s ingadan v^gyontfutgyak biztositilsa 6rdek6b en hozi6l6rul ahhoz,
hogy a YdctMadS'ch Imre Mrivel6d6si Kozpont a Szrnh6z haszn6lat6ba adja aVic belteri.ilet 3396
hrsz.-ri, term6szetben a 2600 V6c, Dr. Cs6nyi L. krt. 58. sz6m alatt tal6lhat6 onkor:rnilnyzaa
tulajdonri ingatlant, melynek r6szletes szabilIyait a jelen szerz6d6s 1.. sz. mell6klet6t k6pz6
hzszn6lan meg6llapod 6s tartalmazza.

4.3. Az Onkorm6nyzat vilLa\ja, hogy a feladatok ellAtS,silta a szerz6d6.s hat6lya alatt a mindenkod
kolts6gvet6si rendelet6ben meghatlrozott t6mogat6st biztosit. A t6mogat6,st a Sztnh6z az eI6ad6-
mfiv6szeti tev6kenys6g,6te, valamint a mffkod6si kiad6sok fedezetlre fordtthatja.

ASzrnh6.z kotelezetts6getvilllalar'a,hogy aTimogatisi osszeget egy6b bev6teleit5l elkiilcinitetten
konyveli, tovibb6' ana, hogy az cinkorm6nyzat 6ltaI a t6rgy6vben rlszlre meg6llapitott 6s kiutalt
t6mogat6s felhaszn6l6s6r6l legk6s5bb t6tgy6vet kovet6 6v jzrrufur 31. napiiligelszimol.

A SznhLz a t|mogatas felhaszn6l6sfu6l a fen'jhat6ndlig az alilbbtak szerint koteles elsz6molrri:



Az elsz6mol6snak tartalmzztia keil a kinizott c6lok megval6sitis6t bemutat6:

t6mogatis felhaszn6l6s6t igazol6 szinliknak, az egy6b szimviteh bizonylatoknak 6s a

plnzigyi teljesit6st igazol6 bizonylatoknak T6mogatott 6lrtal utalv6nvozott,

szab6lyszerien hitelesitett (lepecs6telt 6s al6rt) m6solat6t 6s a tilmogatAsi c6l erdek6ben

kotott s z erz 6d6sek rndsolatit.

6tutal6ssal teliesitett szirnllk esettiben csatolni kell a bankkivonatot.

A Szrnhiz nytlatkozatt6telre jogosult k6pvisel6je 6ltal ki6llitott nyilatkozatot, mely szerint

T6mogatott a mell6kek sz6n16k alapj6n kifizetett kiad6sokat l<rzfirolag lelen szerz6dls 4.3

pontj6ban meghatarozott c6l megval6sit6s6ra kapott tilmogat6s elsz6mol6s6rahaszn6ka fel.

Az Onkorminyzat a Szrnhlz illtalklszitett elsz6mol6st ellen5rzi 6s t6jlkoztatja A Szinh6zat arr6l,

hogy az elsz6mol6st elfogadta-e, v^gy sem. Amennyiben Az Onkorm6nyz^t a Sznindz

etsz6molilsdt nem fogadja el, felhivja aSztnhizat a hi6nyoss6gok 10 munkanapon beliiLi p6i6,s6ta.

Amennyiben a Sztnh6z hi6nyp6tl6si kotelezetts6g6nek megadott hatAnd6tg nem tesz eleget, rigy

az Onkotminyzatkotelezi asztdnizat aTdmogatasi osszeg azonnahvisszafizet6s6re.

Amennyiben a Sztnh6z 6ltal kitfzott c6l SztnhS,z htbi\6n kiviili okb6l r6szben, vagy eg6szben

meghirisul, aszrnh6z koteles azthalad6ktalanul az Onkorm6nyzatnakbejelenteni 6s a felhaszn6lt

t6mo gat6sr6l els z 6molni.

Amennyiben z Szrnhilz neki felr6hat6 okb6l az illtala meghat6rozott c6lt r6szben, vagy eg6szben

nem val6sitja meg, koteles aTimogatasi osszeg telies osszeg6t visszautahi Vz Onkorm6nyzzt airtz.l

ithsb an meghatdro zott id6p ontig.

Az' Onkormilnyzat a T6rnogat6si osszeg felhaszn6l6s6t ellen5rizheti. Az ellen6rz6s sor6n

betekinthet a Sztnh|z ntnlv6ntart6saiba 6s konyveibe oly m6t6kig, hogy meg6llapithassa, hogy a

T6mogat6si osszeget szabillyszerfien 6s jelen szerz6d6sben meghat6rozottak szerint haszn6lta e fel

aSzithLz.

A SznhSz kij elenti, hogy

a) a jelen t6mogat6st meg6llapod6sban, valamint mell6kleteiben foglalt adatok, inform6ci6k

6s dokumentumok telies kor6ek, val6diak, hitelesek,

b) az illlamhlztartfusr6l sz6\o 2077.6vi CXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht.), valamint a

nemzeti vagyonr6l sz6l6 201,1. 6vi CXCVI. torv6ny (a tov6bbiakban: Nvtv.) rendelkez6sei

zlap)6n - a jelen tilmogatilsi szerz6dls megkot6s6nek napi6n - 6tl6thato szervezetnek

min5siil,

.) megfelel 
^t 

Aht.48/8. $-ban 6s 50.$-ban foglalt kovetelm6nyeknek,

d) nem 6lI fenn harmadik szem6ly rr6ny6ba olyan kotelezetts6ge, amely a 2) pontban

meghatilrozott c6l megval6sit6s6t meghiris ithatla,

g nem 6ll joget6s v6gz6ssel elrendelt v6.gelsz6rr'ol6s, felsz6mol6s alatt, ellene nem folyik

joget6s v6gz6ssel elrendelt cs6delj6ds v^gy egy6b, a megsziintet6sre ir6nyul6,

jogszabiiyban meghatiltozott eLjilrils 6s nincs ellene folyamatban v6gehajt6st eIj6r5s.

a)

b)



5. A Szinhdz tev6ken)'s6g6nek ellen6rz6se

5.1. A SztnhS,z vilIlalja, hogy iizleu terv6t 6s besz6molojit a t6tgy6vet kovet5, \'6c \riros
Onkorm6nyzat l{6pvisel6-testiilet6nek munkaterv6ben meghatlrozott id6pontban ismerteti.

5.2. A Szinh6z kotelezi mag6t arra, hogy zz elTen6rz6sre jogositott szervezetek es szemelvek

sz6m6ra lehet5v6 teszi, hogy azok ellen6rz6.s c6lj6bol a Sztnh6z nytlv6ntatSsalba, szerz6d6seibe

betekintsenek.

5.3. A Sznh6z kotelezi mag6t, hogy a ielen szerz6d6s teliesit6s6vel osszefiigg5 l6nyeges

kornh6nyben - ilyen kiilonosen az adaw6ltoz5.s, a SzinhLz ellen indult cs5d- , felsz6mol6si- ,

vagy'i'6gelsz6rl:ol6st elj6r6s- bekovetkezett minden v6kozdst 5 napon beliil itisban bejelenteni.

6. Gvermek- 6s ifiris6si korosztdlv v6delm6t szols6l6 el5ir6sok

A kiskoruak eg6szs6ges szellemi 6s lelki fejl6d6se 6rdek6ben a Szinhiz saj6t v^gy

vend6gel6ad6saua vonatkozoan n6.z6t6j6koztat6si rendszert koteles alkaknazri. Ennek keret6ben

a szinh6,z si16t megit6l6se alapjin minden olyan eL6ad6st, amely a gyetmek vagy iflis6gi
kotoszt6lyb a tartoz6 n6.z6ben f6lelmet kelthet, illetve amelyet kor6n6l fogva nem 6rthet meg vagy

f6lre6rthet, vzgy amely alkalmas a kiskorriak frzlka| szellemi vagy erkolcsi fejl6d6s6nek

kedvez5den befoly6sol6s6ra, a n6z6k t6jlkoztatSsa 6rdek6ben ajinlott korhatir-meglelol6ssel kell

m(isora t$znt. Az aj6nlott korhat6r-megielol6st az lnntett el6ad6sok prom6ci6s anyagain (plakit,
sz6r6lap stb.) - j6l 6szlelhet6 m6don - feltiinteti

7 . A kozszols6ltatdsi szerz6d6s m6dositds6nak 6s felmond6s6nak felt6telei

7.1. A Szerz6d6.s m6dosit6s6t b6rmelyik f6l kezdemlnyezhett. A szerz6d6.s b6rmilyen m6dosit6sa

vagy kieg6szit6se csak t6sban, mindk6t f6l al6r5,s6val tort6nhet

7 .2.4 Szerz6d6st b6rmetyik f6l felmondhatja 3 b6napos felmond6si id6 kikot6s6vel.

7.3. A Felek a lelen szen5d6sbe foglalt kotelezetts6gek srilyos megs6rt6se eset6n rendkivi.ili

felmond6ssal 6lhetnek.

7.4. Felek v6ltaljdk, hogy ielen szerz6d6,s finn6lt6sa alatt, mind err, 
^ 

szerz6d6sb5l ered6 vita

es et6n, azt egy eztet6s sel kiv6nj 6k megolda ni.

8. A kozszols|ltatasi szerz6d6sben meshat6rozott kotelezetts6sek messzes6se esetere vonathozo

ioskovetkezmenvek

SzinhLz kotelezetts6get vSllal az el6ad6-mriv6szeti szervezetek timogatis6r6l 6s saj6tos

foglalkoztatilsi sza,b6lyair6l sz6l6 2008. 6vi XCIX. torv6ny, illetve annak v6grehajtisi rendeletei

szerinti adatszolg|ltztilsi, v6ltoz6sjelent6si 6s besz6molisi kotelezetts6gek teljesit6s6b6l fakad6

feladatok elv6gz6s6re, valamint e kotelezetts6gek hat6rid5ben tort6n6 teljesit6se 6rdek6ben az

Onkorm6nyz^tt^I tort6r6 egynttmrikod6sre. A Sznh6z v6ltalla e kotelezetts6gei elmulaszt6sa,

illet5leg az esedeges val6dan adatszolglltatils miatt bekovetkez6 torv6nyes alapri jogh6t6ny

@irs6g, vrssza{tzet6si kotelezetts6g) tekintet6ben az illammal szembeni helyt6ll6st, illetve a krilon
jogszab6lyban meghat6rozott rg zg tasi szolgihatasi dij kozvetlen megfizet6s6t. A Sztnh/z e

kotelezetts6ge nem terjed ki 
^z 

Onkormilnyzat kolts6gvet6si tamogatdsra vonatkoz6

adatszolgiltatAsra, illetve 
^t^ 

az esetre, amikor az esedeges 1ogh6t6ny alapjilul szoIg6l6

koriilm6ny bekovetkez6s6re bizonyithat6an az Onkorm6nyzathibiljab6lkeriil sor.

Feleke a jeken szez6d6sben meghatdrozott kotelezetts6geik megszeg6s6b6l ered6 k6rok6rt a Ptk.

s zab 6Iy ai s z ednt tafto znak felel5 s s 6ggel.



9. A szen6d6s td6tartama

JeIen szerz6d6s hat6ro zott id6re jon l6tre 201,7 . 16nus 23. -2022. jrinius 22. kozottt id6szzkra.

10. Ew6b rendelkez6sek

Felek kotelesek a ielen szetz6d6,s teliesit6se sorin tudom6sukra iutott iizleti titkokat, adatokat 6s

inform6ci6kat bizalmasan kezelni. Jelen jogviszonnyal kapcsolatos b6rminemii adatokat,

informici6kat, t6nyeketkiz6rolag jelen szerz6d6s teliesit6s6hez sziiks6ges c6lra haszn6lhatnak fel,

azokat stj6t c6\atkra nem 6nzhettk meg, 6s - kiv,6ve, ha torv6ny, bir6s6gr hatl,rozat vagy hat6s6gi

el6it6s m6sk6nt nem rendelkezik - azokat egym6s lifejezett ir6sbeli hozz616rul6sa n6lkiil nem

hozhag6k harmadik felek tudomilshn, tlTetve semmilyen m6s m6don nem tehetik hozz6f6rhet6v6

sem a ielen szen6d6shatillya alatt, sem a jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tort6n6 megszrin6se ut6n.

Jelen szerz5d6sre egyebekben az E,mtv, a Polg6n Torv6nykoflW, 
^z 

informilcios onrendelkez6si

jogt6l 6s az tnform6ci6szabads6gr6l 2071.6vi CXII. torv6ny, 6lfamh6ztartSsr6l szolo 20L1. 6vi

CXCV. torv6ny 6s a v6gteh\t5s6rol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a szSmvrtekSl

sz6lo 2000.6vi C. torv6ny, valamint egy6b vonatkoz6 jogszabSlyok tendelkezlsei az tr6nyad6ak.

Felek kijelentik, hogy jelen szerz6d6s elolvas6s 6s 6rtelmez6s utin, mint akaratukkal mindenben

egyez6t, Lz al6r6sra jogosult k6pvisel6ik 6tj6n 3 db m^gyt nyelvri eredeti p6ld6nyban

i6vilhagy6lzgtlt6kal6.

Yic,2017. p

Fiitd6s Kis Domonkos Mirk
Vici Dunakanyat Szinhhz Nonprofit Kft.Vic V6ros

V6cl Dunak any ar Szlnhdz
Nonproflt Kft.

2600 V6c Dr. CsAnyl L6szt6 krt.S8.
Ad6szdm: 2418816&2-13

BankseAmlauAm: I 1 784009-20602283
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F{aszndlati nieg6ilapoilA$
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Flaszn/rlarba ad6 6s Hasznilatba vei-5 a

napon, az alibbi felt6telek szerint:

':..'
1. A Hasznilatba ad6, Vic Viros Onkorm6nyzatinak 5112013. (1I. 21) sz" I(t.

hatziloznta alapjin, ,hatirozaden id6re, ingyenesen hasznilatba adja a V{c belterulet

3396 helyrajzisz{mon nyiivi.nertott, i64T.tr A^pt"r,rter6, hivert udvar rls kulrurhiz

i *"gn.u'.26sfi, termdizetben a 2600 Vic, Dr.'Cs{nyi {-. l"u 58. szim alatt tal6lhat6 (a

,o.-ibbi akban : Inga tlan), cin ko nn6.nl,z ati tulai donii ingtlan t.
j.. ".; :

- rJ:_': i:l

,2. A Hasznila$a vev6 3z 1. pontbao megng!-ezptt Ingatlant ingl"enesen .ha-sznilatba

yeszi arzokhal az ing6si{gokkal, amelyek"a jelen mgg{.iiapod6s elrdlaszrhatadan r6sz6t

:' 3. A }lasznil4tba ad6 kikoti, hogy Haszn6latba vevd az Ingarlant csak miir'6szeri,

5,

4^ A Haszndlatba vev6 haszn6lati jogit a tulajConr.rs hozzdjirulisa n6lkiil s€'i:I

inglenesen, sim ell.er:{itdk fe;6hen nem ruhi.zhntjrr 6t, to",'61-.hi az Ingatlant meg neji:
' tethelheti..

Felek megillapodnaL hogr az dpiiletet alkaLaank6nt a1kot6-, m*reszeti, sz6rnkozlarir

ter.6kenys6get folytat6 csoportokrak (tovibbiakban: m6v6szeti csoportok), azr;1.

el6ad{s6rzl, fell€pdseikkel kapcsolatos ter'6kenys6gre a Tf,aszni'latba ver-6 b6rbc

adhatja. A b6tbeaddsok csak a mfrv6szeti csoportok 6ltal tattott fcll6p6sre szolnak, .{.

biif6 iizetneltetdsdre a I'Iaszndlatba r"er'6 b6rled szetz6d6st kothet" Lr.zert

b6r'beadisokl:r6l szitmaz,r b6rleti clij, szoros eisz6nrolissal a I'laszndiatba rer'5 sajit

bev€tel6r k6pezi.

Felek rogzitik, hogr' Vic \'6ros Onliouq6n,1.zat2072.6"vi kolt#gvet6sdben az I'ngatlan

fenntan6+d"ra roeehat{rozoir ossz-egb6l {bl nem luszndlt kolisdgretdsi pdnznraradr-:inl'

szimszerffsitdse Yic Viros Onlcorrridni'zat l(6prisel6+esriilet6aek 201,3. i.;irrhs 115.

napj6n esed6kes til6s6n keiiil megt:irgtalisra, Rogziti.k toribbi, hog'. az 6r..6nves

Kdpviseld-testiileti lr*trirozat 16trcrjott6t kor.ei6en, a rneg6llapitott koln6gi'et€si

p€nzrnaradrinl. 1";o;t*6b err j elen megillapodis modos itisra kerul.

Felek meg4llapcdnak abbrn, hogi" a 6, poot alapiin pro futuro rneg{llapitotr

koltsdg"i"et6si pdnzm*uadvinvt az Ingatlar:r fenirtartfsi kolts6geite kell forditani 20i3.

6r'ben, amely osszeget a l-{asznrilatba ad6 eglen}it ki"

6,

8. ;\. H*szrr{l tba acl<i kot*les * }Iasendlall.n ver'6t; irdsben iffesiteni a2{}i3. januir 1-j€t

nregel6z6 viz, g|z.6s r"illaui<ilailidsohr6l. Az ciszinroit rezsikoltsdEel; 2013. januirr: J.

j"i hel,l'zetet rogzii|\. llzt 1lor.et6en n tui'rjcionos dontdsc aiapian n tr:r'rilii..rj

,"(':l \ /" ' "l:ci'.)

arnelr l6tref ott egvt6szrdl , 
i

a l{ad{ch funre &{tivel6d6si Kdzpont (szdli}rely:!{Q0 }%c, I)r. Cs6nvi L. ktl. 63., k6p;iseh:

Ir.6r:1.-i liirol;'n 5 igazgat6, a tc, r. ibbialtrar Has zrrilatb a a d6),

m6stdszrdl

a Ydci llunakanyar Sq{ohia Nonp*ofit Kft. (s46khe1-1':,2600Vi,c, I{frcius 15. tdr i 1.; k6prise}i:

I{is Dornonkcs &{6r:k iigyvezerd iga}gat6, a tr:i'ibbiakban: Hasinalatba fev6)

'. ' ':' :

rovibbiakban egr-iitr: .lelek - kozott az alulirott heli en
'ai :

1 ; .. .'.. - . ..

.f\/"1
L- Z**-- i-.2 -":-r*-.



r
a\\

2

r{
re:-si-toltsdgcket {r'iz, gqiz, '.,{iani} a Fras:n:ilaib* ,-er-6 *clcl*s idiii:en negrzrri{ ,szolgfiratdk fel6, l+ri:;;;.1.i-1,1,,l",bl" ,d.,:,1i1;rr,p;rrr,,rr,"Jul*i. Crrr*gt.,uiirjj,r:, r::i i'alapjfrn t Hasznilatba aclci r.6r:ir-- meg a r:ezsii:cills6gcket.

ilit,:"rfff;,,1"p-^l.j:1:?,:::::j.t g 
f",1.;dban 

megnevezrir penzmrr,<jr,i,r,

o

'\ I{asznrilatba'evd az iizemerret.shez szrikseges szem6iyzetet biztosftje.

Az' dprilet hasznirata scrin a' Haszndrafba 
'eqd k6teres ber,irrsni a haros:iqrei6irisokar, krldnos tekrnretter r o:u+'*-"i"*re 6s mr.ui.kar.r6.r.r.*r".

'|elen megdllapodi'st 6.hdnapo.s felrnonddsi ictt5vel bdrmely'rk f€l felmondhatja a 
':isrk

felhez 6s'a tulaidonosh a'z .itizettfr;;l; nyilatkozattai. i'nlrroararbs ad5 jorosr-rltazernnali hatd*val rekn;*cani,; meg*{a9oa;;;;;'ii-i;o*,'" 
vevr5 mcgs6::Leii a

i.1ili[l1l|;n:,*3;4' 
por:rtj;r'-" F"si"t"ili;d; ff:il;:r-ger a B, e. 1:*,:ri:ca

'L.jelcn megilJapocr'sc a r{aszniratba vev6 ,Ti*.u 
_l.iirl,val fe'nonchr.t;a, ir: \..c

l;i:;;ro.u"nninyzata 
t4nt 

1,,,r"i$o*o; *'riikcidis6hez 2014,. evi-<il nem bizt*sir
1

.I '1,

Felek megdllapodnak arltlt, rrogy. az 6prileteq a 
1:i,. 

kcrr:ifban hrsznflatba vev6 l;5r:avtrI,r'ta Anrat,r szinj6*26 
lsltlgyir're*z God, D.,ik'Funr'il ur.n 3., k6pi,iser6:Yetd ndikj) licizcisen n"rrnar;4,.. l-t hn*r'6r"r!.1r kapcsolaros egyeztcr.se*eilebonyolf{ik a kozos }raszrrdrari iig ,;u^rt^tan,gyako4is^ 6,.d.k6b.r,. Ejienberr az

ffil::"r.fff il$;:'"*,eu"poae;. 
ii&iiidi* . i'?il n.,,,;t,,* szinrrdz Nonpra nr

15' r\ jelen meg{'llapodrisban *ern,si,r*f"irtt.lt6rcrdsekbe' 
a polgfri Ton6nykciny,.-r6lsz6l6 1959. 6vi IV. ton-6ny rendeikezgr.l_;"lr*r-"aii

16' A icen rnegdllap':dds 16 szimozorr.-ponrb6l dll, 4 ereded p6lddnyban ir.rik ali,anrelyb5l 

lliltt 
2-2 ereded pd)d6.ay;!J, -.g. ,{riku,"*,. i.ridterdt a jeren seerzdrresali,ititsa igazolja-

Fetrek a jelen megillepod6st koziis eio]r''asis 6s 6rteknez6s ur.{n, mint akaranrrikar nilndeniir:'rnegegyez6r, j6r-rihagyglsg iitik ald.

r0.

11.

12.

felhasznrilds a'otdn 
^'rezsi 

6s fennta*d*i f.oi,, in*il:'--.l*"* *L:lr| 4 rs/). tr:i rclrtlrarrasr kolisegeket a Flasznilatba t ev,i ilija, beieir,-"-c
:' rllgEtjan hasznSlativar kapcsoratos fenntarrisi. r.r.horrr",r;. ; ;,",,.,:^: :,fennrartisi, krrbanrartfsi, j*jrisi a, *.o"**'A';T,;;::lTlx'*:,:1TT:",t 

r'"ri, ee.k;i ;H.ff fr :-'t
ffi6ra,ixirs,89z6s.3
\-uanyi merorzr:rros ito: 99A1263A21., 6,nallis: 37:
oiz, m6r6*z o""-t;;, : ; b; lli lffji;l, ;f 1|i'' ",0 

t

4?t-t-

1n
l?,

Vic,2013. m.,ircius

rlt\

Yici Dunakanyrr Nonprofit Kfi.
iiglver.etd igaz.gato

I-la sz ni J n rb :r rr_-r",i

3SS;

ll{aclich


