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Megállapodás a „ Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztivál Szentendre Belvárosában” c. programsorozat 
feladatainak lebonyolításáról 

 
amely létrejött egyrészről: 
Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre Városház tér 3. PIR száma: 731290, 
adószáma: 15731292-2-13) képviseletében: Versegi-Nagy Miklós polgármester, továbbiakban 
Önkormányzat, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
másrészről: 
Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 
Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22., cégjegyzékszám: 13-09-134125, adószám: 11715667-2-13, 
statisztikai számjel: 11715667-7990-572-13, képviseli: Homonnai Ferenc ügyvezető), mint Megbízott 
(továbbiakban: Megbízott, együttesen: Szerződő Felek) 
között az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Szerződő Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzata a 84/2015. (IV.16.) Kt. sz. 
határozat alapján a „ Dumtsa Korzó Kulturális és Kulináris Fesztivál Szentendre Belvárosában” c. 
programsorozat  megrendezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésével Megbízottat 
bízza meg. 
 
1.1./ A rendezvény célja, hogy a rendezvénysorozat programja elősegítse a városi turizmus 
fejlesztését, művészeti arculatának megerősödését, és a város területi adottságainak legoptimálisabb 
kihasználását, ezáltal a minőségi turizmus jegyeinek megjelenítését és versenyképességének 
növekedését.  
 
1.2./ Felek közösen meghatározott célja, hogy Szentendre visszanyerje pezsgő kulturális és turisztikai 
vonzerejét. Fő cél, a város hagyományainak, jellegzetességeinek bemutatása, továbbörökítése. Cél 
továbbá, a helyi alkotók, művészek, termelők bemutatkozási lehetőségének megteremtése a közösségi 
térré kialakított Dumtsa Jenő utcában. A tervezett sokszínű programok minden korosztályt 
megszólítanak, és találkozási lehetőséget kínálnak az itt élők és az ide ékezők számára közös 
eszmecserére. 
 
2./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a rendezvény időpontja: 2015.05.01.-2015.10.04. közötti időszakban 
lévő 23 hétvége (péntek, szombat, vasárnap). 
 
3./ A Megbízott a program előkészítéséért és lebonyolításáért megbízási díjban nem részesül, azonban 
az Mötv. 13.§ (1) bek.7. pontjában foglalt közfeladat ellátása érdekében: 
 
- a Megbízó hozzájárul a  közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 
13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendeletének  3. § (6) bek. alapján a Megbízott vagy az igazoltan a 
Megbízottal a rendezvény megvalósítása céljából szerződést kötött más személy vagy jogi személy 
díjmentes területhasználatához a Dumtsa Jenő utcában a 2. pontban meghatározott időtartam alatt 
azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat által kiadott jogerős közterület-használati engedélyek alapján 
kialakított közterület-használatot nem korlátozhatja, azok jogszerű használatát nem akadályozhatja; 
 
- a Megbízó biztosítja a Dumtsa Jenő utcai süllyesztett elektromos csatlakozó hely díjmentes 
használatát azzal, hogy a mérőhelyeken fogyasztott elektromos áram 300.000.- Ft. értékhatárig 
díjmentes, az e fölötti fogyasztás ellenértékét a Megbízott köteles megtéríteni; 
 
- a Megbízó térítésmentesen biztosítja továbbá a rendezvény – Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal önkormányzati kommunikációs központ vezetőjének jóváhagyása melletti - marketing 
kommunikációs projektjéhez szükséges felületeket, megjelenési lehetőségeket (a város honlapja, helyi 
újság, plakáthelyek stb.), valamint egy darab legalább 17 m2-es irodahelyiség használatot és egy darab 
legalább 24,5 m2-es raktárhelyiség használatot; 
 
- a Megbízó térítésmentesen biztosít a Vállalkozó részére 3 db. behajtási engedélyt és 20 db. parkolási 
engedélyt, amellyel a Vállalkozó a rendezvény résztvevőinek tevékenységét köteles segíteni. A 
Vállalkozóval kötött szerződés a védett övezetbe történő behajtásra nem jogosít, arra való 
hivatkozással közlekedési szabályszegés alól felmentést a hatóság nem adhat. 
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- a program bevétele a Megbízottat illeti meg. 
 
 
4./ A felek által közösen kidolgozott feltételek mellett a Megbízott a rendezvényszervezés jogát az 
Önkormányzat által jóváhagyott feltételek mellett harmadik személy részére átengedheti, annak 
tevékenységéért azonban úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 
5./ A Megbízott feladatát a szakmában általában elvárt gondossággal, a Megbízó utasításainak 
megfelelően köteles elvégezni, köteles tevékenysége során a Megbízó érdekeit legjobb tudása szerint 
képviselni. Egyben kijelenti, hogy a megbízás elvégzésére a szükséges szakmai illetve hatósági 
előírások alapján jogosult. 
 
6./ A Megbízott munkavégzésének szakmai irányítója Szentendre Város Önkormányzata Kulturális 
alpolgármestere. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az esemény kapcsán bármilyen nyilatkozattételi 
jogosultsággal csak és kizárólag akkor bír, ha ahhoz a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
önkormányzati kommunikációs központ vezetője előzetesen hozzájárul. 
 
7./ A Megbízott tudomással bír arról, hogy a késedelmes vagy hiányos teljesítés az adott rendezvény 
működésében komoly akadályt illetve kockázatot jelenthet, ezért vállalja, hogy amennyiben a 
szerződés teljesítése során valamely akadály jelentkezik, arról haladéktalanul értesíti a kapcsolattartót. 
 
8./ Felek a szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
 
9./ Jelen Szerződést a Felek másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli írásbeli felmondással 
megszüntethetik az alábbiak szerint:  
 
Megbízott súlyos szerződésszegésének minősül különösen: 
- amennyiben jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatot nem látja el, vagy Megbízó 
gazdasági érdekeit veszélyeztetve jár el; 
 
Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül különösen: 
- amennyiben jelen Szerződés 3. pontjában meghatározottakat nem biztosítja és kötelezettségének a 
Megbízott írásbeli felszólítására 30 napon belül sem tesz eleget. 
 
10./ A jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása során Szerződő Felek kapcsolattartónak 
kijelölik: 
Önkormányzat részéről: Kozma Krisztina  
tel: .......................e-mail: ............................ 
Megbízott részéről: Lakatos Judit 
tel: .......................e-mail: ............................ 
 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó 
hatályos jogszabályok irányadóak. 

Jelen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben meggyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 

Szentendre, 2015. 
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