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MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS FELADATELLÁTÁSRA 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Szentendre Város Önkormányzat 
Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám: 15731292-2-13 
Számlaszám: 11784009-15731292  
PIR szám: 731290   
Képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester  
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

 
másrészről 
Ferenczy Múzeum 
Székhelye: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. 
Bankszámlaszám: OTP Bank 11784009-15440196 
PIR szám: 440194 
Képviseli: Gulyás Gábor igazgató 
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 

 
1. A szerződés tárgya és tartalma 

 
1.1. A szerződés tárgya: a Megbízó által szervezett Bánáti-Sverák program (továbbiakban: 

program) működtetése, amely Szentendre Város önkormányzati és egyházi óvodáinak 
nagycsoportosai részvételével biztosított képzőművészeti ismeretüket megalapozó 
foglalkozás sorozat.  

1.2. Megbízó megbízza a Megbízottat hogy az 1. pontban megjelölt tevékenységet a jelen 
megbízási szerződés mellékletét képező Bánáti-Sverák program szakmai 
koncepciójában leírt tartalommal végezze el. 

1.3. Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja.  

1.4. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben megállapított feladatok ellátásához 
megfelelő képességgel és jártassággal rendelkezik. 

 

2. Jogok és kötelezettségek 

 

2.1. A Megbízott feladatai különösen:  

- Művészetnevelési foglalkozássorozat lebonyolítása 14 óvodai nagycsoport 
gyermekei részére a részletes szakmai koncepció alapján. 

- A foglalkozássorozat 4 találkozásból áll, amelyből két vagy három alkalommal a 
csoportok a múzeumba jönnek el, a fennmaradó alkalmakkor pedig a múzeumi 
foglalkozás témájához kapcsolódóan egy festőművész, illetve egy keramikus 
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keresi fel az óvodákat, ahol kreatív, alkotó foglalkozást tart a múzeum által 
rendelkezésére bocsájtott eszközök és anyagok felhasználásával.  

a) alkalom: „Portyázó piktúra” - múzeumpedagógiai foglalkozás 
i. Helyszín: Ferenczy Múzeum Pajor-kúria épülete, a Ferenczy család 

állandó kiállítása. 
ii.  Életkor: 5-7 év 
iii.  Foglalkozás hossza: 1,5 óra 
iv. Foglalkozás felépítése: 45-60 perc interaktív tárlatvezetés, majd 30 

perces képkészítés 
b) alkalom: A „Portyázó piktúrához” kapcsolódó alkotóműhely az óvodában 

i. képzőművész, művészetterapeuta szakember vezetésével 
ii.  Életkor: 5-7 év 
iii.  Foglalkozás hossza: 45-60 perc (csoportonként) 

c) alkalom: Óvodai előkészítő foglalkozás a szobrászati témához 
i. helyszín: Kovács Margit Múzeum 

ii.  Téma: „Réce, ruca, vadliba…” 
iii.  (A téma feldolgozása Kovács Margit szobrai alapján.) 

d) alkalom: A „Réce, ruca, vadlibához” kapcsolódó alkotó műhely  
i. A foglalkozás időtartama: 1,5 óra 

 
A foglalkozásokhoz szükséges eszközöket a múzeum biztosítja, különös hangsúlyt 
fektetve a magas minőség szem előtt tartására. 

 

2.2. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott számára a program 
működtetéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást megad. 

2.3. A jelen szerződés alapján a Megbízott a birtokába jutott adatokat, tényeket, 
információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő 
célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja tovább. 

2.4. A Felek a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és jogosultságok 
érvényesítése érdekében az egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket 
jelölik meg 

a Megbízó részéről:  
név: Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referens 
cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
telefonszám: +3620 529 7059 
e-mail cím: kozma.krisztina@szentendre.hu 

 
a Megbízott részéről:  
név:  
cím:  
telefonszám:  
e-mail cím:  

 
2.5. Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról az érintett Fél köteles a 

másik Felet írásban értesíteni 
2.6. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely értesítés, közlés, igény, kérés csak a jelen 

pontban kapcsolattartóként megjelölt személyekhez intézett írásbeli megkeresés, 
nyilatkozat formájában érvényes.  
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3. A megbízás időtartama: 

3.1.  Jelen szerződésben meghatározott Program határozatlan időre szól. Felek akként 
állapodnak meg, hogy az első 3 éves időtartamot a Megbízó finanszírozza. 

3.2.  A 3.1. pontban megjelölt időtartam lejártát követően Megbízott vállalja, hogy a 
programot tovább működteti, de már nem a Megbízó költségére, hanem támogatók 
bevonásával. 

 

4. A megbízás finanszírozása: 

4.1.  Megbízott az 2. pontban megjelölt tevékenységért a 3.1. pontban megjelölt 
időtartamban 5.320.492.- Ft, azaz Ötmillió-háromszázhúszezer-négyszázkilencvenkettő forint 
összegű finanszírozás illeti meg, mely összeget a Megbízó a Szentendre Város 
Önkormányzat és az általa fenntartott Ferenczy Múzeum 2015., 2016. és 2017. évi 
költségvetésében szereplő központi, irányítószervi támogatás címén biztosítja, a Ferenczy 
Múzeummal egyeztetett ütemezéssel. Az összeg nem léphető túl, és tartalmazza 
valamennyi, a tevékenység ellátásával kapcsolatos díjat és költséget. 

4.2.  Megbízott a feladatellátás megvalósításáról évente szakmai beszámolót és pénzügyi 
elszámolást köteles készíteni. Az elszámolások esedékessége az adott utalási évet követő 
év július 31. napja. 

5. Egyéb rendelkezések: 

5.1.  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban 
felmerült vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége 
esetén a vitás kérdésekben Szerződő Felek Megbízó székhelye szerinti bíróság 
illetékességét kötik ki.  

5.2.  Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére vonatkozó 
jogszabályokat betartották, a szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy 
nyilatkozatra nincs szükség. 

5.3.  Szerződő Felek minden olyan körülményről, mely a jelen szerződés módosítását 
igényli, haladéktalanul értesítik egymást. 

5.4.  A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben a 
Ptk. és egyéb hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

5.5.  A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban 
történhet. 

5.6.  A szerződés tartalmazza a Megbízó és a Megbízott közötti megállapodás valamennyi 
feltételét. A szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és 
megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a 
szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek.  

Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. 
 
Szentendre, 2015. október  …  
 
………………………………………………………  ……………………………………… 
Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor    Gulyás Gábor  
       polgármester          jegyző    igazgató 



4 
 

 Szentendre Város Önkormányzat  Ferenczy Múzeum 
    Megbízó      Megbízott 


