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Együttműködési megállapodás Szentendrei Korközponttal (Aranykor Központtal) kapcsolatos feladatokról 
 
amely létrejött egyrészről  
Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; 
statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13; bankszámlaszáma: 11784009-15731292; PÍR törzsszáma: 731290, 
képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat 
 
másrészről dr. Dr. Jászberényi József László egyéni vállalkozó (lakhelye: 2000 Szentendre, Hajnal u. 45., 
telephelye: 1221 Budapest, Leányka u. 16. 6. em. 27., nyilvántartási száma: 11999369, vállalkozó igazolvány 
száma: ES-063915, vállalkozó adószáma: 64843175-1-43), a továbbiakban: Dr. Jászberényi József 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

I. Előzmények  
 

1. Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2012. (XI. 22.) Kt. 
sz. határozatában úgy döntött, hogy Szentendrei Korközpont néven új szenior kezdeményezést indít és 
Korközpont néven komplex szolgáltató központot hoz létre a szenior korosztály részére.  

 
2. Felek rögzítik, hogy a képviselő-testületi határozat a Korközpont feladatait az alábbiak szerint határozta 

meg: 
1.1. Szentendrei Korközpont ügyfélszolgálat a Szentendre, Duna-korzó 18. sz. alatt 
1.2. Szentendrei Szeniorok Akadémiája, SZESZA 
1.3. Szentendrei Szeniorok Iskolája, SZESZI 
1.4. Szociális térkép készítése. 

 
3. Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel 2013. január 10-én az Önkormányzat és a Zsigmond Király 

Főiskola a 2013. első félévi, majd 2013. szeptember 2-án, a 2013. második félévére vonatkozó 
programsorozatokra, előadásokra, az Önkormányzat, a Zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei 
Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között Együttműködési megállapodás jött 
létre a fenti feladatokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzése érdekében.  

 
4. Felek rögzítik, hogy fenti tevékenységek koordinálását a Zsigmond Király Főiskola részéről Dr. 

Jászberényi József végezte el.  
 

5. Felek rögzítik, hogy a Szentendre Korközpont ügyfélszolgálata az Önkormányzat tulajdonában álló, 
Szentendre, belterületi 1795 hrsz. alatt felvett, természetben Duna korzó 18. szám alatt fekvő, művelés 
alól kivett, 3043 m2 területű, közpark és irodaház megjelölésű ingatlan fszt. 13,3 m2-es helyiségében 
rendszeresen üzemel, a SZESZA és a SZESZI programok azóta is megrendezésre kerülnek, felmérés 
készült a Szociális térképhez.  

 
6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás célja az Önkormányzat által az I.1. pontban vállalt közfeladat 

ellátására vonatkozó együttműködés feltételeinek rögzítése.  
 
 

II. Megállapodás 
 

1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 4. pontjába foglalt egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások, valamint a 7. pontjába foglalt kulturális szolgáltatás, különösen a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása közfeladatok ellátása keretében a 356/2012. (XI. 22.) Kt. sz. 
határozatában úgy döntött, hogy Szentendrei Korközpont néven új szenior kezdeményezést indít és 
Korközpont néven komplex szolgáltató központot hoz létre a szenior korosztály részére, tekintettel arra, 
hogy fontosnak tartja a településen élő 50 év feletti korosztály tájékoztatását és a nyugdíjas civil 
szervezetek összefogását. 

 
2. Felek rögzítik, hogy a Szentendrei Szeniorok Akadémiája (továbbiakban: SZESZA) programsorozat 

előadásai a résztvevők számára térítésmentes.  
 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a SZESZA programok létrejötte érdekében az Önkormányzat és Dr. 

Jászberényi József az alábbiakban állapodnak meg: 
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3.1. Az Önkormányzat a SZESZA keretében alábbiakat vállalja: 

3.1.1. Az előadásokhoz helyiség és technikai eszközök térítésmentes (bérleti díjtól és egyéb 
a használattal kapcsolatos költségtől mentesen) biztosítását, amennyiben a helyiség 
rendelkezik technikai eszközökkel. Dr. Jászberényi József tudomásul veszi, hogy az 
előadásokhoz az Önkormányzat által biztosított helyiség különböző helyszíneken, 
épületekben kerülhet kijelölésre.  

3.1.2. A programsorozat előadásainak és időpontjainak jóváhagyása.  
3.1.3. A program népszerűsítését, kommunikációját a településen és a kistérségben a 

SZEVI-ben (havonta egyszer térítésmentesen), Önkormányzat és a Szentendrei Közös 
Önkormányzati Hivatal honlapján, a www.szentendrehirek.hu oldalon az 
Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés szerint.  

 
3.2. A SZESZA programok létrejötte érdekében a Dr. Jászberényi József az alábbiakat vállalja: 

3.2.1. A SZESZA szervezési és adminisztrációs feladatainak ellátását. 
3.2.2. Az előadások témáinak és tudományos előadóinak kijelölését. 
3.2.3. A programsorozat előadásait és időpontjait minden év január 31-ig köteles az 

Önkormányzat részére benyújtani, melyet a Kulturális és Turisztikai Bizottság hagy 
jóvá.  Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat csak a jóváhagyott programsorozathoz 
köteles jelen megállapodás szerinti kötelezettségvállalásait teljesíteni.  

3.2.4. Az előadók biztosítását a programokhoz. Felek rögzítik, hogy Dr. Jászberényi József 
köteles az eladókkal az előadásokra szerződést kötni, részükre díjazás fizetni, az 
előadók részére számlát kiállítani. Felek rögzítik, hogy Dr. Jászberényi József a 
SZESZI programok bevételeiből köteles a SZESZA programok előadóinak díját az 
előadók részére megfizetni. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot az előadók 
díjával, valamint a díjakra vonatkozó közterhekkel kapcsolatosan semmiféle költség, 
felelősség nem terheli.  

3.2.5. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Titkárságával, Jegyzői 
Titkárságával, valamint Vagyongazdálkodási Irodájával az előadások helyszíneinek 
és időpontjainak egyeztetését. Az adott előadás előtt a Szentendrei Közös 
Önkormányzati Hivatal felé a helyiségigény bejelentését, a helyiségigény 
egyeztetését. Csak a kellő időben bejelentett helyiségigényre tud az Önkormányzat 
helyiséget biztosítani.  

3.2.6. Az előadásokhoz szükséges helyiségekre vonatkozó térítésmentes bérleti szerződések 
megkötését.  

3.2.7. Biztosítja az egyeztetett időpontokban a jelzett témájú előadások megfelelő szakmai 
színvonalú megtartását 60 perc időtartamban. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a SZESZI programok létrejötte érdekében az Önkormányzat és Dr. 

Jászberényi József az alábbiakban állapodnak meg: 
 

4.1. Az Önkormányzat a SZESZI programok létrejötte érdekében az alábbiakat vállalja: 
4.1.1. A tanfolyamokhoz helyiség térítésmentes (bérleti díj- és egyéb költség mentesség) 

biztosítását. Dr. Jászberényi József tudomásul veszi, hogy a tanfolyamokhoz az 
Önkormányzat által biztosított helyiség különböző helyszíneken, épületekben kerülhet 
kijelölésre.  

4.1.2. A tanfolyamokra vonatkozó képzési terv, a tanfolyamok térítési díjának jóváhagyása.  
4.1.3. A tanfolyamok népszerűsítését, kommunikációját a településen és a kistérségben a 

SZEVI-n (havonta egyszer térítésmentesen), Önkormányzat és a Szentendrei Közös 
Önkormányzati Hivatal honlapján, a www.szentendrehirek.hu oldalon  az 
Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés szerint.  

 
4.2. A SZESZI programok létrejötte érdekében a Dr. Jászberényi József az alábbiakat vállalja: 

4.2.1. A SZESZI szervezési és adminisztrációs feladatainak ellátását. 
4.2.2. A tanfolyamok témáinak kialakítását, azok regisztráltatását, a tanfolyamok hirdetését.  
4.2.3. Médiával való kommunikációt.  
4.2.4. Lehetséges támogatókkal való tárgyalást.  
4.2.5. Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal honlapja „Aranykor 

Központ” elnevezésű  részének gondozását.  
4.2.6. A tanfolyamok pontos órarendjének összeállítását.  
4.2.7. A tanári, előadói megbízási szerződések megkötését.  
4.2.8. Díjazás megfizetését az előadók, tanárok részére. Felek rögzítik, hogy az 

Önkormányzatot az előadók, tanárok díjával, valamint a díjakra vonatkozó 
közterhekkel kapcsolatosan semmiféle költség, felelősség nem terheli.  
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4.2.9. Haladási naplók és a jelenléti ívek oktatók számára történő átadása, illetve ezek 
iktatása.   

4.2.10. A tanfolyamok témáját, időpontjait és tandíját félévente január 31-ig, valamint 
szeptember 30-ig köteles az Önkormányzat részére benyújtani, melyet a Kulturális és 
Turisztikai Bizottság hagy jóvá.  Felek rögzítik, hogy csak a jóváhagyott 
tanfolyamokhoz köteles jelen megállapodás szerinti kötelezettségvállalásait 
teljesíteni.  

4.2.11. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Titkárságával, Jegyzői 
Titkárságával, valamint Vagyongazdálkodási Irodájával a tanfolyamok helyszíneinek 
és időpontjainak egyeztetését. Az adott tanfolyam előtt a Szentendrei Közös 
Önkormányzati Hivatal felé a helyiségigény bejelentését, a helyiségigény 
egyeztetését. Csak a kellő időben bejelentett helyiségigényre tud az Önkormányzat 
helyiséget biztosítani.  

4.2.12. A tanfolyamokhoz szükséges helyiségekre vonatkozó térítésmentes bérleti 
szerződések megkötését.  

4.2.13. Biztosítja az egyeztetett időpontokban a jelzett témájú tanfolyamok megfelelő 
szakmai színvonalú megtartását, tanfolyamonként 10 alkalommal, alkalmanként 2 
tanórában.  

4.2.14. Képzéshez szükséges valamennyi eszköz, bútor, stb. biztosítása (Zsigmond Király 
Főiskola tulajdonában van 20 pad és 40 szék, valamint két számítógép, két projektor 
magántulajdonban van).  

 
5. Felek rögzítik, hogy a SZESZA és a SZESZI programsorozattal kapcsolatos valamennyi költség Dr. 

Jászberényi Józsefet terheli, kivéve a II. 3.1.1. és a 4.1.1. pontban írt helyiségbérlettel, valamint a II. 
3.1.3. és a 4.1.3. pontban írt média megjelenéssel és kommunikációval kapcsolatos költségeket, 
melyeket az Önkormányzat a II. 1. pontban írt közfeladatra tekintettel biztosít térítésmentesen Dr. 
Jászberényi József részére a közfeladat ellátására tekintettel, a közfeladat ellátásához szükséges 
mértékben.  

 
6. Felek rögzítik, hogy Dr. Jászberényi Józsefet illeti meg az 5. pontban írt költség fennmaradása után 

esetlegesen megmaradó bevétel összege.  
 

7. Felek rögzítik, hogy a Szentendrei Korközpont Ügyfélszolgálat (továbbiakban: Aranykor központ 
ügyfélszolgálata) 2013. szeptember 2-ától kezdte meg a Duna korzó 18. szám alatti épület földszinti 
irodájában önkéntesek közreműködésével a működését.  

 
7.1. Felek rögzítik, hogy az Aranykor Központ hétfő, szerda és pénteki napokon tart ügyfélszolgálatot a 

Szentendre, belterületi 1795 hrsz. alatt felvett, természetben Duna korzó 18. szám alatt fekvő, 
művelés alól kivett, 3043 m2 területű, közpark és irodaház megjelölésű ingatlan fszt. 13,3 m2-es 
helyiségében, melynek alábbi ügyfélszolgálati feladatait Dr. Jászberényi József és az általa 
megbízott irodavezető látja el: 

7.1.1. Segítségnyújtás a kérvények kitöltéséhez 50 év felettieknek, az igények 
önkormányzati egységekhez való eljuttatása,  

7.1.2. Tájékoztatás a szentendrei kulturális és szabadidős programokról, a Képviselő-testület 
döntéseiről, a szociális ellátások rendszeréről, valamint a tanulási lehetőségekről. 

 
7.2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a II. 1. pontban írt közfeladatra tekintettel biztosítja 

térítésmentesen Dr. Jászberényi József részére a közfeladat ellátására tekintettel, a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben a 7.1. pontban írt 13,3 m2-es helyiséget az ügyfélszolgálat 
nyitvatartási idejére.  

 
8. Felek rögzítik, hogy a 2013. őszétől Szentendre 50 év feletti lakosságának véletlen-mintavételen 

alapuló kérdőíves felmérésére került sor Szentendre Szociális Térképéhez.  
 

8.1. A felmérés kapcsán az Önkormányzat vállalta: 
8.1.1. Az együttműködést a kérdőív kidolgozásában és véglegesítésében. 
8.1.2. A kérdezőbiztosok számára az eszközök (kérdőív, mappa, toll, víz) biztosítását, az 

adatfelvitelhez pedig a Korközpont irodájában számítógépek működtetését. 
 

8.2. A felmérés kapcsán a Főiskola vállalta: 
8.2.1. A kérdőív kidolgozásában és véglegesítésében szakemberei térítésmentes 

közreműködését. 
8.2.2. Hallgatói szakmai gyakorlat keretében, térítésmentesen kérdezőbiztosi tevékenységet 

folytattak az adatvédelmi előírások betartásával; feladatuk a lakosok személyes 
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megkérdezése, a kérdőívek kitöltése és a felvett adatok rögzítése, majd kiértékelése, 
összesítése volt. 

 
8.3. Felek rögzítik, hogy adatvédelmi jogszabályokra tekintettel Dr. Jászberényi József egy nem 

reprezentatív, véletlen mintavételen alapuló felmérést tudott összeállítani és átadni az 
Önkormányzatnak, melyet az Önkormányzat a Szociális Térkép célkitűzésére tekintettel – a 
jogszabályi korlátok miatt – elfogadott.  

 
III. A megállapodás időtartama, megszűnése 
 
1. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, azt bármelyik fél az adott év június 30. napjára 

vagy december 31. napjára írásban egyoldalúan, indokolás és kártalanítás fizetése nélkül felmondhatja 
(rendes felmondás). Felek rögzítik, hogy a felmondási idő nem lehet rövidebb 30 napnál.  

 
2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal Dr. Jászberényi 

Józsefhez intézett egyoldalú nyilatkozatával rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben Dr. 
Jászberényi József bármely jelen megállapodásba foglalt kötelezettségét megszegi, vagy jogszabályban 
előírt egyéb lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 
megállapodásba foglalt, Dr. Jászberényi Józsefet terhelő valamennyi kötelezettség lényeges 
kötelezettségnek minősül.  

 
 
IV. Egyéb rendelkezések 
 
1. Jelen megállapodás a felek egyező akaratából írásban módosítható. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodással kapcsolatosan tett bármilyen értesítés, 

nyilatkozat írásban az alábbi kapcsolattartók nevére és elérhetőségére érvényes: 
 

2.1. Az Önkormányzat részéről: 
Név: Soltész Emese  
Beosztása: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Társadalmi kapcsolatok referens  
E-mail cím: ....................................... 
Telefonszám: ..................................................... 

 
2.2. Dr. Jászberényi József részéről: 

Név: ................................................... 
E-mail cím: ......................................... 
Telefonszám ........................................... 

 
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy fenti adatokban bekövetkező változást kötelesek egymás felé 

haladéktalanul írásban a fenti elérhetőségekre bejelenteni. Az írásbeli bejelentésig a megadott 
elérhetőségekre kötelesek egymás felé a nyilatkozataikat megtenni.  

 
3. Jelen megállapodás aláírására Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2015. (V. 

14.) Kt. sz. határozata hatalmazta fel a Polgármestert. 
 
4. Jelen megállapodás alapján Szentendre Város Polgármestere jogosult valamennyi a jelen 

megállapodásban hatálya alatt felmerülő, a II.1. pontban írt közfeladat ellátásához szükséges 
térítésmentes helyiségbérleti, helyiséghasználati, valamint média-megjelenési, kommunikációs 
szerződés aláírására.  

 
5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodást megküldi a Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI) részére annak érdekében, hogy beszerezze a TVI állásfoglalását, 
hogy a közvetett támogatásban (bérleti díj és egyéb költségmentes bérbeadás, térítésmentes 
kommunikáció és média megjelenés) részesített Dr. Jászberényi József közfeladatot ellátó tevékenysége 
minősül-e az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak, továbbá fennáll-e a  tagállamok 
közötti kereskedelemre gyakorolt torzító hatás.  

 
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a TVI állásfoglalása alapján az önkormányzat jelen 

megállapodás szerinti intézkedése állami támogatásnak minősül, úgy Dr. Jászberényi József tudomásul 
veszi, hogy a jelen megállapodás és a jelen megállapodás alapján kötött térítésmentes helyiségbérleti 
szerződések, valamint média-megjelenési szerződések alapján nyújtott támogatás, csekély összegű 
támogatásnak minősül, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 



Hivatkozási szám: ................................... 

 5

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.) szabályai alapján tud az Önkormányzat a részére 
nyújtani.  

 
6.1. Dr. Jászberényi József tudomásul veszi, hogy bármely forrásból nyújtott csekély összegű 

támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – 
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.  

 
6.2. Dr. Jászberényi József tudomásul veszi, hogy minden egyes új csekély összegű támogatás 

odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt támogatás 
teljes összegét kell figyelembe venni. 

 
6.3. Dr. Jászberényi József tudomásul veszi, hogy a csekély összegű támogatás nem halmozható azonos 

támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely 
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek 
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

 
6.4. Dr. Jászberényi József tudomásul veszi, hogy a támogatás odaítélését megelőzően írásos vagy 

elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni az Önkormányzat részére a 
vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott 
valamennyi csekély összegű támogatásról. 

 
6.5. Dr. Jászberényi József tudomásul veszi, hogy a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést 

követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat 
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság 
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 
6.6. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás II. 1. pontban írt közfeladat ellátására tekintettel az egyes 

helyiségbérleti-, média-megjelenési szerződésekben írt közvetett támogatások összege az adott 
szerződésekben kerül rögzítésre, akként, hogy felek a helyiségbérleti szerződésekben megjelölik a 
piaci bérleti díjat és az egyéb helyiséghasználattal kapcsolatos költségek összegét, a média-
megjelenési szerződésekben pedig, amennyiben a média-megjelenésnek van díja, a megjelenésért 
egyébként fizetendő díjakat.  

 
7. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás valamennyi általuk lényegesnek tekintett feltételt tartalmazza. 

Jelen megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás 
(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a felek jelen szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek 
vagy kötöttek. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

 
8. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására az Önkormányzat székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik 

ki. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Magyarországon hatályos egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Szentendre, 2015 ………………….. 
 
 
 

 _______________________________________        __________________________ 
Verseghi-Nagy Miklós  dr. Gerendás Gábor                        Dr. Jászberényi József László   polgármester jegyző     
     Szentendre Város Önkormányzata     

        
  


