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adószám: 15731292-2-13 
statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13 
2bankszámlaszáma:11784009-15731292                                                 
PÍR törzsszáma: 731290 
képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat vagy Fenntartó, 
 
másrészről                            
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhely: 2000 Szentendre, Duna korzó 11/A.  
cégjegyzékszám: 13-09-131573 
Adószám: 22369655-2-13 
Képviseli: Csató Kata ügyvezető 
a továbbiakban: Társaság  
a továbbiakban együttesen: Szerződő felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

PREAMBULUM  
Önkormányzat  a Társaságot a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 79. és 80.§-a 
alapján, továbbá a közművelődésről szóló 18/2007. (III. 30.) Önk. rendeletben foglaltak 
alapján az közművelődési feladatok ellátásával bízza meg. 3  
 
A Társaság az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 7. §-a szerint ESZ/134. számon 
nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet (szabadtéri színház). 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen Fenntartói Közművelődési Megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.)  2. § 21. pontja szerinti 
közszolgáltatási szerződésnek is minősül. 
 
 
1. A megállapodás tárgya 
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:  
Mötv.) 12.§ (1), 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában és a 23. § (4) bekezdésének 16. pontjában 
meghatározott feladatokra figyelemmel az Önkormányzat kulturális közfeladatai ellátásának körében 
az alábbi Megállapodást köti a Társasággal az együttműködés részletes szabályozása érdekében, 
összhangban az Emtv. 3. §-ának (7) bekezdésével, továbbá a közművelődésről szóló 18/2007. (III. 30.) 
Önk. rendeletben foglaltakkal. 4  
 
                                                 
1 Módosítva a  210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
2 Módosítva a 31/2015.(II.12.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.02.13. napjától 
3 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
4 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
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2. A megállapodás célja 
 A Szerződő felek jelen Megállapodást annak érdekében kötik, hogy a Társaság közhasznú előadó-
művészeti szervezetként gondoskodjon az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 16. pontjában foglalt országos 
szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás körében az Önkormányzat részére meghatározott 
feladat ellátásáról – figyelemmel az Emtv. 16. § (2)- (5) bekezdéseire, valamint a Törvény 79. és 
80.§-a5 alapján, a közművelődésről szóló 18/2007. (III. 30.) Önk. rendeletben foglaltakra – e 
Megállapodásban rögzítik ennek tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit, valamint együttműködésük 
kereteit. 
 
 
3. A megállapodás időtartama 
 Szerződő felek a jelen Megállapodást – az Emtv.  16. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra  figyelemmel 
a jelen megállapodást 2020. december 31. napjáig tartó időtartamra hosszabbítják meg, egyben 
megállapodnak abban, hogy a Megállapodás a Szerződő felek egybehangzó döntésével  
meghosszabbítható. Szerződő felek legkésőbb 2020. januárjában tárgyalásokat kezdenek a 
Megállapodás meghosszabbítása tárgyában és amennyiben megállapodás születik közöttük, annak 
megfelelően legkésőbb 2020. március 31-ig jelen Megállapodást módosítják.6 
 
 
4. A Társaság előadó-művészeti szolgáltatásai 
 4.1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Társaság az Alapító Okiratában foglalt közhasznú 
tevékenységei keretében – az Önkormányzattal fennálló Megállapodás időtartama alatt – teljesíti az 
Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-
művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen:  a mai színházi értékek közvetítését a klasszikus magyar drámáktól, a kötelező irodalmi 
műveken, komédiákon át a zenés színpadi művekig,   a fiatalok színházi értékrendjének kialakítását,  széles közönségréteg és több generáció megszólítását,  a kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatását,  gyermek- és ifjúsági színházi előadások bemutatását,   együttműködés kialakítását a vidéki és határon túli színházakkal.  
 
 
4.2. 7 
4.3. A Társaság vállalja, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak 
megfelelően teljesíti:  nyári évadban legalább 20 előadást tart, melyből legalább 5 olyan produkció, amely a korábbi 
             évek repertoárjában nem szerepel és a   nyári évadban legalább 1 saját új bemutatót hoz létre, valamint  valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 50 %-os kihasználtsággal 
(látogatottsággal) működik. 
 
4.4. A Társaság az előadó-művészeti szolgáltatás teljesítése során köteles gyermek- és ifjúsági 
korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási előírásokat bevezetni és alkalmazni, egyben az ajánlott 
korhatár-megjelölést az érintett előadások promóciós anyagain (a nyomtatott és elektronikus 
kiadványokon egyaránt) – jól észlelhető módon – feltüntetni. 
 
                                                 
5 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
6 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
7 Hatályon kívül helyezve a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján.  
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5. A Társaság közművelődési feladatainak ellátása  
 
5.1.8 Az Önkormányzat a közművelődési feladatok színvonalas ellátása céljából a Társaság 
részére használati jogot biztosít az alábbiakban meghatározott, önkormányzati tulajdonú 
épületekben: 

- Dunaparti Művelődési Ház 2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 
-    Szentendre és Vidéke Szerkesztősége 2000 Szentendre, Dumtsa J. utca 22 
-    P’Art Mozi  2000 Szentendre, Duna-korzó 18. sz. 

és az alábbi önkormányzati vagyonkezelésben lévő épületben: 
               Szentendre, 2260/A hrsz-on felvett, természetben a Szentendre, Pátriárka utca. 7. 
szám   alatti ingatlan részilletőség az erre vonatkozó hatályos megállapodás feltételei szerint. 
 
6. A megállapodásban foglalt feladatok ellátásának tárgyi, személyi és pénzügyi feltételei 
6.1.Tárgyi feltételek 
 
6.1.1. A Fenntartó a jelen Megállapodás 4. pontja szerinti előadó-művészeti tevékenység eredményes 
ellátásához szükséges, az 5.1. pontban felsoroltakon túli ingatlanokat külön bérleti szerződésben (a 
továbbiakban: Bérleti Szerződés) meghatározott feltételekkel biztosítja.9 
6.1.2. A Fenntartó a 4. pont szerinti előadó-művészeti tevékenység eredményes ellátása érdekében a 
Megállapodásban meghatározott időtartamra az előadó-művészeti tevékenység eredményes ellátásához 
szükséges – jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képező Leltár szerinti – ingó vagyontárgyakat a 
Társaságnak ingyenes használatába adja. Az esetleges Áfa-t a Társaság fizeti meg. 
 
6.1.3. A használat tárgyát képező ingó vagyontárgyak a jelen Megállapodás megszűnésével 
visszakerülnek a használatba adó Önkormányzat birtokába.  Azok selejtezéséről, hasznosításáról, 
valamint a hasznosításból származó bevétel felhasználásáról a használatba adó tulajdonos jogosult 
dönteni.10 
 
6.1.4. A Társaság köteles az önkormányzati vagyont illetően az állag, a környezet és a műemlékek 
védelme érdekében, valamint az önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (így különösen a 
közegészségügyi, tűzvédelmi és munkavédelmi előírások) szerint eljárni. A Társaság a jelen 
megállapodás alapján reáháruló kötelezettségeket köteles teljesíteni, azokat harmadik személyre 
kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján, e Megállapodás rendelkezéseinek 
tiszteletben tartása mellett ruházni át. 
 
6.1.5. A Társaság köteles az önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó előírásoknak 
megfelelően az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az 
adatok hitelességéért és naprakész állapotáért. A Társaságot a vagyonkataszter hiteles vezetése 
érdekében a hatályos önkormányzati vagyonrendelet szabályai szerinti adatszolgáltatási kötelezettség 
is terheli. 
 
6.1.6. A Társaság köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni a tárgyévben 
hatályos önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyon 
                                                 
8 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
9 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
10 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
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nyilvántartási szabályai szerint. A Társaság az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített 
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerint bruttó és nettó 
értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat, illetve az elszámolt 
amortizációs és egyéb költségeket. 
 
6.2. A támogatás célja és forrása  
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Fenntartó a jelen Megállapodás időtartama alatt és az abban foglalt 
feltételek mellett a Társaság működőképességének fenntartására, az önkormányzati vagyon 
karbantartására, illetve állagvédelmére, valamint a jelen Megállapodásban rögzített szakmai feladatok 
ellátására működési támogatást biztosít.11  
 
7. A támogatás összege  

 A támogatás összegét a Fenntartó az adott évekre vonatkozóan a mindenkori költségvetési rendelet 
elfogadásával egyidejűleg határozza meg.  
 
7.1. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás elválaszthatatlan részének tekintik az 
Önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló rendeletének (módosításainak) a Társaság 
részére biztosított támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a támogatás összegét és a 
támogatások egymáshoz viszonyított arányát tartalmazó tulajdonosi döntést.12 
 
7.1.1. A támogatás folyósítása 
 7.1.1.1. A Fenntartó a támogatást az adott évre vonatkozó támogatási szerződés szerint nyújta. 
 
7.1.1.2. A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásáig az Önkormányzat a mindenkori átmeneti 
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletében foglaltak szerint, a tárgyévet 
megelőző évre megállapított eredeti előirányzatnak a tartós kötelezettségvállalással növelt időarányos 
részét utalja a Társaság számára, azzal, hogy az átmeneti finanszírozás összege a tárgyévi elfogadott 
költségvetés szerinti támogatásba beszámít.   
 
8. A támogatás felhasználásának szabályai, beszámolás, a megállapodás teljesítésének 

ellenőrzése 
 
8.1. A támogatás felhasználása  
8.1.1. A Társaság a jelen Megállapodás 7. pontja szerinti támogatást az Emtv-ben meghatározott 
módon előadó-művészeti tevékenységére, valamint működési kiadásaira fordíthatja (személyi 
juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, egyéb működési kiadások).  
 
8.1.2. A Társaság a támogatást az Emtv., továbbá az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának 
formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes 
szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 14/2012.(III.6.) NEFMI  rendeletben ( 
továbbiakban: NEFMI rendelet) foglaltak szerint használhatja fel. 
 
8.2. Beszámolás  
8.2.1. A Társaság köteles külön jogszabályban meghatározott módon a működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó 
napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérleg fordulónappal beszámolót, valamint ezzel 
egyidejűleg a Civil törvény 29. § (3)-(7) bekezdéseinek megfelelő tartalommal közhasznúsági 
                                                 
11 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
12 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
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mellékletet készíteni, továbbá a 9.1. pont szerinti pénzügyi mutatók alakulását bemutatni, elemezni és 
a Fenntartó számára benyújtani.13 
 
8.2.2. A Társaság köteles üzleti tervet készíteni és a tárgyévet megelőző év mérlegbeszámolójával, 
közhasznúsági mellékletével, valamint a 9.1. pont szerinti pénzügyi mutatók elemzésével – a 
Felügyelő Bizottság határozataival és könyvvizsgálói jelentéssel együtt – legkésőbb minden év február 
10-ig az Önkormányzathoz benyújtani. 
 
8.2.3. A Társaság köteles a NEFMI rendelet szerinti – az érintett előadó-művészeti évadra vonatkozó – 
művészeti-évadbeszámolót, valamint a létesítménygazdálkodási célú működési támogatás mértékének 
megállapításához szükséges adatokat  legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőt megelőzően 
15 nappal a Fenntartó részére nyomtatott és elektronikus formában megküldeni. 
 
8.2.4. A Társaság a tárgyévi központi költségvetésből, illetve az államháztartás alrendszereiből nyújtott 
támogatásokra vonatkozóan az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi 
követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá 
elszámolható költségekről szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelet szerinti beszámolót köteles 
készíteni és köteles azt legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőt megelőzően 15 nappal 
megküldeni a Fenntartó részére.  
 
8.2.5. A Társaság köteles legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőt megelőzően 15 nappal az 
Emtv. szerinti minősítéshez szükséges adatokat, valamint minden év március 31-ig a következő évad 
tervezett bemutatóiról szóló tájékoztatót a Fenntartó részére megküldeni.14 
 
8.3. Ellenőrzés  
8.3.1. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a jelen Megállapodás 4. pontjában felsorolt szakmai 
mutatószámok teljesítését, az előadó-művészeti szolgáltatások megvalósulását, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás eredményességét – különös tekintettel a karbantartási, fenntartási, 
üzemeltetési feladatok elvégzésére –, valamint a Társaságot terhelő egyéb kötelezettségek rendszeres 
és folyamatos betartását. 
 
8.3.2. Az Önkormányzat ennek során jogosult a Társaság működésének és gazdálkodásának egészéről 
rendszeres adatszolgáltatás teljesítését kérni, szükség szerint adatokat, dokumentumokat bekérni a 
Társaságtól és a Társaság működését nem zavarva helyszíni ellenőrzést folytatni. 
 
8.3.3.15 
 
8.3.4.. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 4. pontjában foglalt mutatószámoktól való – akár 
pozitív, akár negatív - eltérés okait, következményeit megvizsgálják, és amennyiben indokolt, akár a 
Fenntartó, akár a Társaság kezdeményezésére módosítják a mutatószámokat, illetve a megállapodás 
egyéb rendelkezéseit, továbbá megvizsgálják, hogy jelen Megállapodás 10. pontjában foglalt 
jogkövetkezmények valamely feltétele fennáll-e. 
 
9. Szerződő felek további jogai és kötelezettségei  
Szerződő felek kijelentik, hogy a Társaságot, valamint az Önkormányzatot – a jelen Megállapodás 4. 
és 5. pontjában foglaltakon túl – az alábbi jogok illetik meg és az alábbi kötelezettségek terhelik: 
 
 
 
                                                 
13Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától  
14Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától  
15 Hatályon kívül helyezve a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján.  
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9.1.Pénzügyi egyensúly fenntartása 
 A Társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni:  
a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú 
kötelezettségek összege> az előző év hasonló mutatószáma), 
b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó 
árbevétele)> az előző év hasonló mutatószáma, 
c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke> az előző év 
hasonló mutatószáma), 
d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + 
hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma. 
 
9.2. A Társaság tájékoztatási és kárviselési kötelezettsége 
 9.2.1. A Társaság haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, ha: 
a) ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, helyi önkormányzatnál adósságrendezési eljárás indult, 
b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló 
bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor, 
c) ha 3 hónapnál régebbi köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást, 
d) ha ellene végrehajtási eljárás indult. 
 
9.2.2. Elsősorban a Társaság felel a jelen Megállapodásban meghatározott jelentési kötelezettsége 
elmulasztásából eredő esetleges károkért.16 
 
9.2.3. Elsősorban a Társaság kötelezettséget vállal a jelen Megállapodás tárgyát képező ingó vagyon 
tekintetében teljes körűen, víz, tűz, elemi és személyi kár, valamint katasztrófa kockázatokra szóló 
vagyonbiztosítási megállapodás megkötésére, melynek kedvezményezettje a Társaság. 
 
9.2.4. A Társaság kötelezettséget vállal az Emtv., illetve annak végrehajtási rendeletei szerinti 
adatszolgáltatási, változás bejelentési és beszámolási kötelezettségek teljesítéséből adódó feladatok 
elvégzésére, valamint e kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében az Önkormányzattal 
történő együttműködésre, figyelembe véve annak működési sajátosságait. A Társaság – a Ptk. 6:541.§ 
rendelkezéseivel összhangban17 - vállalja e kötelezettségei elmulasztása, illetőleg az esetleges valótlan 
adatszolgáltatás miatt bekövetkező - a Fenntartónak az állammal szembeni közvetlen helytállási 
kötelezettsége tekintetében keletkező - törvényes alapú joghátrány (bírság, visszafizetési 
kötelezettség), valamint az előadó-művészeti államigazgatási szerv által törvényi felhatalmazás 
alapján végzett nyilvántartási, besorolási tevékenység után külön jogszabályban meghatározott 
Fenntartóval szemben kiszabott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a Fenntartó általi értesítést 
követő 8 napon belül. A Társaság e kötelezettsége, illetőleg helytállása nem terjed ki az Önkormányzat 
költségvetési támogatására vonatkozó adatszolgáltatásra, valamint arra az esetre, amikor az esetleges 
joghátrány alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésére bizonyíthatóan az Önkormányzat hibájából 
került sor. 
 
 
10. A Megállapodásból eredő kötelezettségek megszegésének következményei és a Megállapodás 
megszűnése  
10.1. A Megállapodás megszűnése  
10.1.1. Jelen Megállapodást Szerződő felek határozott időre kötötték, így a jelen Megállapodás 3. 
pontjában meghatározott időtartam elteltével - amennyiben közöttük a meghosszabbítás tárgyában 
megállapodás nem születik - a Megállapodás hatálya megszűnik. 
                                                 
16Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától  
17 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
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10.1.2. Jelen Megállapodás megszüntethető a Szerződő felek közös megegyezésével. 
 
10.1.3. Jelen Megállapodás megszűnése esetén a Társaság köteles az Önkormányzat által nyújtott 
pénzbeli támogatással elszámolni, a támogatás fel nem használt részét a megszűnést követő 8, azaz 
nyolc napon belül az Önkormányzat 11784009-15731292 számú18 számlájára visszafizetni. 
 
10.1.4. Jelen Megállapodás megszűnésekor a Társaság köteles a megszűnést követő 60 (hatvan) napon 
belül az ingyenes használatba adott ingó vagyontárgyakat – természetes elhasználódásra 
(amortizációra) tekintettel – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a tulajdonos 
Önkormányzat részére visszaadni. 
 
10.1.5. Jelen Megállapodás megszűnése esetén a Társaság köteles tételesen elszámolni az általa 
használt önkormányzati vagyonnal átadás-átvételi eljárás útján. 
 
10.2. A Megállapodásból eredő kötelezettségek megszegésének következményei, azonnali hatályú 
felmondás  
1910.2.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy ha a Társaság 
a) a jelen Megállapodás 4. pontjában foglalt mutatószámoktól elmarad vagy 
b) a jelen Megállapodásban és a vonatkozó jogszabályban foglaltakat a Társaságnak felróható 

okból, a Társaságnak felróható okból megszegi 
a Fenntartó - egyéb jogkövetkezmények alkalmazása mellett – a fentieket figyelembe veheti a tárgyévet 
követő évi támogatás mértékének meghatározása során. 
 
2010.2.2. 
 
10.2.3. Szerződő felek a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén 
azonnali hatályú felmondással élhetnek. 
 
10.2.4. A Megállapodás Társaság általi súlyos megsértésének minősül nem kizárólagosan, de 
különösen, ha  
a) a vagyontárgyakat szándékosan rongálja, rendeltetésellenesen vagy megállapodás-ellenesen 
használja,  
b) a támogatást kimutathatóan nem a jelen Megállapodásban vállalt feladata ellátására, illetve a 
felhasználási kötöttséggel biztosított támogatást céltól eltérően használja fel, 
c) a Megállapodásban vállalt szolgáltatást, szakmai tevékenységet indokolatlanul megszünteti, 
d) a mutatószámok vonatkozásában vagy a jelen Megállapodás szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz, különösen, ha ezáltal 
jogosulatlanul vesz igénybe támogatást, 
e) ha tájékoztatási, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy számottevő 
késedelemmel tesz eleget, vagy az ellenőrzést akadályozza, 
f) a 4. pontban meghatározott mutatószámoktól jelentősen elmarad. 
 
10.2.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 4. pontjában foglalt mutatószámoktól 
való jelentős elmaradásnak tekintik különösen azt, ha:  
a) a Társaság éves beszámolója alapján a jelen Megállapodásban rögzített legalább két mutatószám 
esetében a cél nem valósul meg, vagy 
b) a Társaság fizető nézőszáma két egymást követő évben több mint 40%-al csökken, vagy a 
csökkenés mértéke valamely évben meghaladja az 50 %-ot. 
 
                                                 
18 Módosítva a 31/2015.(II.12.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.02.13. napjától. 
19 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
20 Hatályon kívül helyezve a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján.  
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10.2.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló Bérleti Szerződés bármelyik fél részéről 
történő azonnali hatályú felmondása egyidejűleg e Megállapodás azonnali hatályú megszüntetését 
vonja maga után. 
 
10.2.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (12) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 
bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet 
a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény 
folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.  
 
10.2.8. Amennyiben a Fenntartó jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondja, a Társaság köteles 
a nem megállapodásszerűen felhasznált támogatás teljes összegét – a felmondás kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belül – az átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított mindenkor 
hatályos törvényes21 késedelmi kamattal növelten visszafizetni az Önkormányzat OTP-nél vezetett 11784009-15731292 számú22 számlájára. 
 
11. Egyéb rendelkezések  
2311.1. 
 
11.2.24 Felek a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kijelentik, hogy a jelen jogügylet 
tekintetében alávetik magukat a 2013. évi. V. törvény rendelkezéseinek, így a megállapodásra a 
megállapodás aláírásának napjától a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény, a Civil tv.,  
az Emtv, az Mötv, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény, Szentendre Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendelete és más 
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak 
 
A Megállapodás 6 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, 
amelyet a Szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírnak.  
 
Szentendre, 2015. .... 
  
 

 
Verseghi-Nagy Miklós Csató Kata 

Szentendre Város Önkormányzat 
polgármester ügyvezető 

 
 
 

 

dr. Gerendás Gábor  
Szentendre Város Önkormányzat 

jegyző  
 
 
 
                                                 
21 Módosítva a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.IX.11. napjától 
22 Módosítva a 31/2015.(II.12.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.02.13. napjától. 
23Hatályon kívül helyezve a 210/2015.(IX.10.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján.  
24 Módosítva a 31/2015.(II.12.) Kt.sz. tulajdonosi határozat alapján. Hatályos 2015.02.13. napjától. 


