
Együttműködési Megállapodás 

 
Amely létrejött  

 

egyrészről: 

 

Csatordai Katalin Terézia (Szólabda Stúdió) 

Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5. 

Adószám: 15395883-2-13 

Bank:  

Számlaszám:  

Képviseli: Csatordai Katalin Terézia 

 

- továbbiakban: Kiadó 

 

másrészről: 

 

Szentendre Város Önkormányzata 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

Adószám: 15395364-2-13 

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

- továbbiakban: Szentendre 

 

(Szentendre és Kiadó együttesen: Felek) 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 
 

1. Felek rögzítik, hogy Csatordai Katalin Terézia egyéni vállalkozó (adószám: 

72520116-2-41, székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 5.) kiadásában jelenik meg 

a „Pilis Dunakanyari Hírmondó” című havi lap (HU ISSN 1786-1802) (Kiadó és a 

Szerkesztőség vezetője: Csatordai Katalin, a továbbiakban: újság). 

 

2. Szentendre folyamatos erkölcsi és szakmai támogatást nyújt a Kiadó újsággal 

kapcsolatos pályázási tevékenységéhez annak érdekében, hogy ezzel elősegítse 

Szentendre, illetve a Szentendrei Kistérség társadalmi, gazdasági és kulturális 

fejlődését a média és a sajtónyilvánosság pozitív szerepén keresztül. 

 

3. Kiadó tudomásul veszi, hogy jelen együttműködési Megállapodás alapján Szentendre 

semmiféle anyagi jellegű (pénzügyi) támogatást nem nyújt és a jövőben sem kíván 

nyújtani. 

 



4. Kiadó az újságban folyamatosan központi teret szán Szentendre, illetve a Szentendrei 

Kistérség fejlődésének, rendezvényeinek, egyéb eseményeinek és az ezekről szóló 

tudósításokat és publikációkat külön tiszteletdíj nélkül elkészíti és megjelenteti. 

 

5. Szentendre tiszteletben tartja a sajtóorgánumok függetlenségére és 

véleményszabadságára vonatkozó jogszabályokat. 

 

6. Kiadó Szentendréről, illetve a Szentendrei Kistérségről szóló tudósításaiban törekszik 

az objektív és kiegyensúlyozott helyzetkép kialakítására, és nem csatlakozik olyan 

kampányokhoz vagy programokhoz, amelyek valamely párt, politikai tömörülés vagy 

más érdekcsoport egyoldalú szempontjait tükrözik. 

 

7. Az együttműködési megállapodás értelmében a Felek kiemelten kezelik a Kiadó - 

újsággal kapcsolatos - részvételének elősegítését minden olyan pályázaton, amely 

Szentendre, illetve a Szentendrei Kistérség fejlődését szolgálja a magasabb színvonalú 

és intenzívebb média-megjelenés révén. 

 

8. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan ideig 

érvényes.  

 

9. A szerződést bármelyik fél 15 napos felmondási határidővel, a Másik félhez intézett 

írásbeli nyilatkozattal, bármikor felmondhatják. 

 

10. Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (I.16.) Kt. számú 

határozatával felhatalmazta a Polgármestert jelen együttműködési megállapodás 

aláírására.   

 

11. Minden, a fentiekben nem szabályozott kérdésben a felek a Ptk., illetve a sajtóról 

szóló jogszabályi rendelkezéseket veszik figyelembe. 

 

 

 

Kelt: Szentendre, 2007. január 17 

 

 

 

…………………… 

Csatordai Katalin Terézia 

……………………… 

dr. Dietz Ferenc 

…………………… 

dr. Molnár Ildikó 

Polgármester  Jegyző  

Kiadó nevében Szentendre Város Önkormányzata 

 

 


