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mely létrejött egytészól Vác Város Örkormányzata, (2600 Vác, Máryiq 15 tér 11.;

lépviseli: För,dőiÁnila polgármeste t, adősÁm 157 3 t3O2, 2- 1 3), mint Me gbízó

másrészól
aYáciDunakaryar SzitűinNonprofit Kft. (2600 Vác, Március 15 tér 1,1.; kepviseÜ: Kis
Domonkos Mírkti$^/ezető lgazgatő:adőszátx,24t88l66-2-13), mint ltÁegbÍzofi

Iviegblző a töwény erejénél fogva kötelező és önkent villak egps .larltuális és

köiművelődési UÚlr^sÁi, feladaái ellkisávaJ, trcgbína lvíegbízottat" az ákala alapíto1

egyszemélps Váci Dunalranp1 SzínhbNonprofit t<fr-t arrreV ? ^rgr:4!,e,[9s"dia 
és

lőtebrenséget vállal a jelen izerződesben ésilretezsn feladatok színvonalas ellátlsán.

lvlegbízott vlltalja, hogy az áh2Ja működtetett színtereken, az ,láP! ész?etezrtt
kr;zlűvelődési Tor*ak* szerint a város lalrossfuanalí, önszewezőű l$lfurális-
közmúvelődési közösiégeinek- a lehetőségekkorlátai közön - teret bizto9ít.

NIegbízott ése., vesz Vác .rrűrrérzeti értelreinek feltánsában I g@áTában. az. tinnepek
krlŰájánals, az ismeretszrrző, az amaűr művészeti tevélrenlnégek gondozásában, a

nemzeti liulúra ércékeinek megismenetésében.
Ennek lrereében Vá;-$";.[-;r;*"*, és felnőtt korosztápinak közösségi teret biaosíq
elősegíti és koonCináljai szabaődő haszrros és l§uhurált eltöltésének lehetőségeit.

A fentielóen meghatáro zpu í e|adatok az alábbialc
a) nevelés, olcatÁ, lépeségfejlesztés, ismereaerjesztés

- programtámogaá
b) l$burális rcvékenység

- színházművészet működteése
e$Jéb előad& művészet műriidtetése

- lstlfurális rurizmus
c) luttunílis öókség megóvása

- közmúveiőaesi színtérmű<idtetése

A tánasag alapíó okirat szerint meghatározo u cé|ja segíteni a. Vicolt élők múvés zrú és

hkuáis-fefl8desét, a színhází világ hebi rrresuiutí§át, a téség hkuális értélreinek

felkutaáát, ősszegyűjését és védelmét. E nnek lreretében:

- színház működtetése,
- y'esnételavárosifesaivál,rendezvényelrben,

- részvétel a város hltuáli§ kiilkapcsolataiban,

3./ 
^VáciDunakanyarSirtházKözhasznúNonprofit 

Kft. évente prog9r19rvetHszit,
melyalapján egész évben folp,matosan rendezvényelat biaosít az érdeKŐŰ vácí
polg,ároÉak éi a Y ácru látog*ő furisúknak Ennek lreretében:
] Ád.n évben a városi ráinogaúst felhasználva legalább két 

", 
szírÁán produkciót hoz

létre, továbbá legalíbb 68 előadást tart,
- iskolai beava{o-szítlház soíozatot működtet a Yáci Dunakanyar Színházban, illewe az

iskolálrban amelyre rendszeresen meghívja a város általános és középiskoláit valamint a

főiskolán tanuló fiatalolrag
- a rendellrezésre áJIő löltségvetés ftiggvénrben minden év juniusába.n megszewezi a

visegádi néglek sr'lnházttaIállazőjátV4 Fesnivát és SzítűáziTaálkoző néven.
. ,áo .,á[ál a .,áros közművelődési programjainak megvalósításában, tgény szeint
együnműködik Vác Város Önlarmányzatltval az irodalrni és szílűázi rendezvények



színvonalas leboryolítasában (pL Köhészet mpia, nemzeti tirrnepek, gpreknap, mil§rlá,
só).

4. Yác Város Ónkorrninpaa a megbbasi feladatok ellaiasán a szerződés haáIr1a alatt
kölaégvetési rendeletében éü 8 milüó forinttámogatást biztosíg továbbá hozzőándrhogy
aYácil/íadách Imre Művelődesi Központ hasnúlatba^ü^^volt mozi épiiletét (Dr.Gá"n
LÁszb krt. 58) a Váci Dunakanpr SzilÁázNonprofit Kft. rés#re

5. A Váci Dunalraryar SzílÁázNonprofit Yyk. az önt<lrmlnyzatáltal nyujton támogaá
íárgyévl felhasznáLásáól és szakrrrai énékeléséól a tingyévet lövető év jarrruár 3}élg a
hatábos önkorrrráryzati költse5vetésivégrehaia§i rendelet fupjá^köteles sámot adni.

6. A Váci Dunalranlar Szítűáz Nonprofit Iffr rudomásul veszi, hogy ameruryrben az 5.

pontban említett .Ér".rrli.; kOtelezertségének nem tesz elegeg ír{y , támogaá rc§es
összegét, az erre vona*oó felsálíát követő 15 napon beliil köteles visszafizetni és

észereújabb úmogatá 3 é"s nemfolyosíttrató.

7.Ivíegbírcn hatáskörébe tartozik a színháziés egyeb lilhuúlis rendezvénpk jegy.írainak
meg!áfiapfuása- Az adott napúri évre vonatkozó j;gyáíakat az ijz|eúterwel együtt állapítja
meg a lvíegbízon. Az elfogadoa ámklegyzase az éves üzleti terv melléldete.

8,_lvíegbízon vállaljal,rogyiizleti rcwétés beszámolőjátatátgyévetkövető janaar3l.mpjái
elfogadásra a Megbíához megkiildi.

9. Jelen szrvódest a felek 2012. december 1. és 2017. november 30. közötti haúrczoa
időtanalomra köuh 3 hónapos felrrrondísi iő kikötésével

10. Felek rneg,áilapo&ak abban, hogy a fenti közszowák^Ásiszerződési.ik közös alsanttal
bármiko r módos íttrató.
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