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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött 

 

egyrészről: Alsóörs Község Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó)  

székhelye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. 

adószáma: 15734013-2-19 

képviseli: Hebling Zsolt, polgármester   

 

másrészről:   Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Megbízott) 

székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 6. 

cégjegyzékszáma: 01-09-197888 

adószáma: 25068391-2-42 

képviseli: Nemes Zoltán ügyvezető igazgató 

 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

I. 

 

1. Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 

bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás és helyi közművelődési tevékenység támogatása 

és önkormányzati feladat ellátása érdekében, a jogszabályi felhatalmazás alapján, kötelező és 

önként vállalt egyes kulturális és közművelődési feladatai ellátásával megbízza Megbízottat, 

Megbízott a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen szerződésben részletezett 

feladatok színvonalas ellátására. 

2. Megbízott vállalja, hogy az általa - külön megállapodás alapján - használt alsóörsi kulturális 

helyszíneken, az alább részletezett közművelődési formák szerint a település lakosságának, a 

községbe látogató vendégeknek és a helyi közösségeknek - a lehetőségek korlátai között - 

közösségi teret biztosít.  

3. Megbízott részt vesz Alsóörs művészeti értékeinek feltárásában, gazdagításában, a művészeti 

tevékenységek gondozásában, ennek keretében a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályainak 

közösségi teret biztosít, elősegíti és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének 

lehetőségeit. 

a) A közszolgáltatási szerződés keretében Megbízott a 2022-es és 2023-as évben vállalja 

külön igény esetén színházi előadások, koncertek, gyermekműsorok megszervezését és 

színrevitelét 

b) vállalja, hogy a Megbízó által jelzett igény- és időpont-egyeztetés alapján lehetőséget 

biztosít a helyi civil szervezetek, illetőleg intézményi csoportok fellépésére.  

  

4. A fentiekre figyelemmel Megbízott ellátja az 1997. évi CXL. tv. 76§-ban, valamint a helyi 

közművelődési rendeletben meghatározott és az Önkormányzatot terhelő közművelődési 

feladatokat, azzal, hogy Megbízott külön igény esetén gondoskodik a konkrét feladatellátásról. 

5. Megbízott vállalja, hogy ezen feladatok magas szinten történő ellátása érdekében biztosítja a 

hivatkozott törvényben előírt végzettségű és szakképesítésű közművelődési szakember 

foglalkoztatását. 
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6. A Közszolgáltatási szerződés keretében Megbízott a 2022. és 2023. évben, a Megbízó éves 

költségvetési rendeletében foglalt támogatási összegek függvényében alkalmankénti külön 

megbízással vállalja a fenti pontokban meghatározott feladatok ellátását. Az önkormányzat 

vonatkozó költségvetési rendeletéhez és a programtervhez igazodik a vállalt feladatok mennyisége 

és a feladatvállalás mértéke, valamint a feladatvállalás minőségi mutatója.  

   

II. 

 

1. Az I. fejezetben részletezett önkormányzati feladatok színvonalas ellátása érdekében Megbízó 

vállalja, hogy a jelen megállapodás időtartamára a Megbízott részére évenkénti feladat-ellátási 

pénzügyi támogatás nyújt, mely az ingyenes helyszínhasználatban merül ki. 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megbízó az I. fejezetben meghatározott 

és elvárt feladatok ellátásán kívül más, további feladattal is meg kívánja bízni Megbízottat, úgy 

annak részleteit és finanszírozását a felek külön megállapodásban fogják rögzíteni. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy együttműködve mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy Megbízott további állami, pályázati, alapítványi támogatásokhoz jusson.  

4. A fenti pontokban esetlegesen érintett ingatlanok beruházásaival, felújításával, rekonstrukciójával, 

használatával kapcsolatos kérdéseket felek szükség szerint külön szerződésben rögzítik. 

5. Megbízott vállalja, hogy a rendezvényeinek időtartamában gondoskodik az általa használt ingatlan 

rendeltetés szerinti használatáról. 

 

III. 

 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti közszolgáltatási szerződésük közös akarattal 

évente egy alkalommal, szeptember 1. és október 31. között módosítható. 

A jelen közszolgáltatási szerződés 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig van 

hatályban.  

2. A szerződő felek a jelen megállapodást - elolvasás és azonos értelmezés után - mint ügyleti 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Az esetleges jogi vitáikat békés úton, 

megegyezéssel kívánják intézni. Ennek elmaradása esetén - perértéktől függően – a területileg 

illetékes Járásbíróság vagy Törvényszék illetékességét ismerik el. 

 

A jelen megállapodás Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………. Kt. sz. 

határozatán alapul. 

 

Alsóörs, 2022. …………………………  

 

 

……………………………..    ………………………………….. 

Hebling Zsolt                                   Nemes Zoltán 

polgármester       ügyvezető 

Alsóörs Község Önkormányzata   Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft. 


