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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-442/2021. 

 

 

 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

404/2021. (V. 31.) kgy. határozata 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  

Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 

állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 

ha a szolgáltatás a települést is érinti." 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásáról szóló 

33/2017. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat a helyi 

közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezése, és a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatása révén látja el; 

e) az Önkormányzat a Kult. tv. 79. §-a alapján közművelődési alapszolgáltatások ellátására 

határozatlan időre szóló közművelődési megállapodásokat (a továbbiakban: Közművelődési 

megállapodások) kötött a jelen határozat 2.1. és 2.2. pontjaiban megjelölt szervezetekkel; 

f) a Közművelődési megállapodásokban foglaltak szerint a közművelődési szolgáltatások és az értük 

járó díj évente kerül megállapításra az Önkormányzat és a szolgáltatásokat ellátó szervezetek 

előzetes egyeztetése alapján; 

g) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármesterének 311/2020. (XII. 14.) számú határozata, valamint 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 218/2021. (III. 30.) kgy. 

határozata alapján az Önkormányzat a veszélyhelyzeti intézkedésekre és korlátozásokra figyelemmel 

kötött megállapodásokat a 2.1. pontban megjelölt szervezetekkel közművelődési szolgáltatások 

2021. első félévi ellátására és díjazására azzal, hogy 2021. második félévére vonatkozóan 

legkésőbb 2021. május 31. napjáig megállapodnak; 

h) a 2.2. pont szerinti szervezetekkel közművelődési szolgáltatások 2021. évi ellátására és díjazására 

vonatkozó megállapodás még nem került megkötésre; 
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i) a d)-h) pontban leírtakra tekintettel javasolt, hogy az Önkormányzat a 2.1. pont szerinti 

szervezetekkel 2021. második félévre, a 2.2. pontban megjelölt szervezetekkel 2021. június 10. 

napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan kössön megállapodást a jelen 

határozat 1-14. mellékleteiben meghatározott közművelődési szolgáltatások ellátására és 

díjazására; 

j) a Kult. tv. 80. §-a alapján a települési önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített 

feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú 

tevékenységet folytatókat; 

k) a j) pontban foglaltakra tekintettel javasolt, hogy az Önkormányzat a jelen határozat 15-16. 

mellékleteiben rögzített közművelődési tevékenységek 2021. évi ellátásának támogatása céljából 

megállapodást kössön a 2.3. pontban megjelölt szervezetekkel; 

l) a 2.3. pontban megjelölt szervezetek megfelelnek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) önkormányzati 

rendelete 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és az általuk benyújtott dokumentáció 

megfelel ugyanezen rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek; 

m) a javasolt megállapodások keretében ellátandó közművelődési szolgáltatások és feladatok az azokat 

ellátó szervezetekkel egyeztetve, a veszélyhelyzeti intézkedések és korlátozások bizonytalanságára, 

a hatályos jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel kerültek megállapításra; 

n) fentiek alapján javasolt a 2. pont szerinti döntések meghozatala. 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban 

leírtakra – úgy döntök, hogy  

 

2.1. az Önkormányzat közművelődési szolgáltatások 2021. második félévi ellátására és díjazására 

vonatkozóan a jelen határozat 1-6. mellékleteiben foglalt megállapodásokat köti meg az alábbi 

szervezetekkel, a megjelölt díjazás ellenében: 

a) “Aranybulla” Könyvtár Alapítvány 

Díjazás összege: 1.425.000,- Ft 

b) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület 

Díjazás összege: 9.500.000,- Ft 

c) KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Díjazás összege: 2.000.000,- Ft 

d) Székesfehérvári Egyházmegye 

Díjazás összege: 750.000,- Ft 

e) Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési 

Ház és Könyvtár 

Díjazás összege: 500.000,- Ft 

f) Vörösmarty Társaság 

Díjazás összege: 4.300.000,- Ft; 

 

2.2. az Önkormányzat közművelődési szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. 

napjáig tartó időszakban történő ellátására és díjazására vonatkozóan a jelen határozat 

7-14. mellékleteiben foglalt megállapodásokat köti meg az alábbi szervezetekkel, a megjelölt 

díjazás ellenében: 

a) Alba Regia Vegyeskar Egyesület 

Díjazás összege: 1.000.000,- Ft 

b) Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

Díjazás összege: 1.750.000,- Ft 
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c) PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET 

Díjazás összege: 750.000,- Ft 

d) Székesfehérvári “Bakony” Népzenei Együttes Egyesület 

Díjazás összege: 630.000,- Ft 

e) Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 

Díjazás összege: 2.200.000,- Ft 

f) Székesfehérvári Művészek Társasága 

Díjazás összege: 750.000,- Ft 

g) “SZIN-TÉR”/Színjátszó-Versmondó/ Egyesület 

Díjazás összege: 840.000,- Ft; 

h) VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület 

Díjazás összege: 630.000,- Ft 

 

2.3. az Önkormányzat a jelen határozat 15-16. mellékleteiben foglalt tartalommal megállapodást köt 

az alábbi szervezetekkel közművelődési feladatok 2021. évi ellátásának támogatása céljából, 

amelyhez a szervezetek részére a megjelölt támogatást biztosítja: 

a) “Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete 

Támogatási összeg: 500.000,- Ft 

b) Kákics Kulturális Egyesület 

Támogatási összeg: 950.000,- Ft. 

 

3. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy a 2.1. és 2.2. pontokban megjelölt díjazások, valamint a  

2.3. pont szerinti támogatási összegek forrása Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll. 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

 dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  

Határidő: 2021. május 31. 

 

 

 

 

dr. Cser-Palkovics András       dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

1. melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, 

képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat),  

 

másrészről az “Aranybulla” Könyvtár Alapítvány (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 1., 

adószáma: 18494943-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 07-01-0000750, 

képviseli: Csiszárné Mahler Mónika Edit kuratóriumi elnök), mint Alapítvány (a továbbiakban: 

Alapítvány, jelen megállapodást kötő felek a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és 

napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2009. április 9. napján határozatlan 

időre szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2009. július 6. napján, 2011. március 7. 

napján, 2012. február 29. napján, 2016. szeptember 21. napján, valamint 2016. december 20. napján 

módosítottak (a továbbiakban a megállapodás és módosításai együttesen: Megállapodás). 

 

2. A Megállapodás 18. pontja szerint az Alapítvány által vállalt közművelődési szolgáltatások és az 

értük járó díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 218/2021. (III.30.) kgy. 

határozata alapján,  az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként, a vonatkozó védelmi intézkedésekre 

figyelemmel, a közművelődési, kulturális szolgáltatásoknak, a rendezvények megtartásának 

korlátozására, továbbá a kulturális, közművelődési szervezetek működésére, a tevékenységük 

végzésére vonatkozó tervezés bizonytalanságára tekintettel  Felek a Megállapodás 18. pontjától 

eltérően, a teljes 2021. év helyett a közművelődési szolgáltatások 2021. első félévi ellátására és 

díjazására vonatkozóan kötöttek megállapodást 2021. április 8. napján azzal, hogy 2021. év második 

félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. május 31. napjáig megállapodnak. 

 

3. Felek a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltakra tekintettel 2021. második félévére a 

közművelődési szolgáltatásokról és azok díjáról az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

a) Az Alapítvány az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) 

látja el a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) Székesfehérvár-Ráchegy városrész nyilvános közművelődési és könyvtári 

szolgáltatásainak szakszerű és folyamatos ellátása, könyv- és kiadványcsomagok igény 

szerinti összeállítása, a könyvek házhoz szállítása; 

ab) olvasói igények alapján könyvtárközi kölcsönzés biztosítása, országos könyvtári 

programokban való részvétel; 

ac) irodalmi események szervezése a gyermek, ifjúsági és felnőtt olvasóközönség számára; 

ad) kézműves alkotófoglalkozások szervezése és megvalósítása jelenléti és online 

formában; 

ae) képzőművészek és amatőr alkotók munkáinak bemutatása látogatható és online 

kiállítások formájában; 

af) jeles napokhoz és évfordulókhoz kapcsolódó látogatható és online kiállítások 

szervezése; 

ag) nemzeti ünnepekről történő megemlékezés jelenléti és online események formájában; 
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b) A Szolgáltatások 2021. július és december hónapok közötti időtartamra vonatkozó díja (a 

továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) 

kgy. határozata alapján 1.425.000,- Ft, azaz Egymillió-négyszázhuszonötezer forint, amely 

összeg fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Alapítvány OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11736006-20360203-00000000 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását 

követő 8 napon belül. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében 

jelen megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

5. Alapítvány képviselője nyilatkozik, hogy az Alapítvány a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 6 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város “Aranybulla” Könyvtár Alapítvány  

 Önkormányzata Alapítvány 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Csiszárné Mahler Mónika Edit 

 polgármester kuratóriumi elnök



1 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

2. melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, 

képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat),  

 

másrészről a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Vásárhelyi út 7601 hrsz., adószáma: 18222580-1-07, nyilvántartási száma: 

Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0002713, képviseli: Szilvási-Grund Helga elnök), mint Egyesület 

(a továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott 

helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2014. február 25. napján határozatlan 

időre szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2018. december 28. napján módosítottak 

(a továbbiakban a megállapodás és módosítása együttesen: Megállapodás). 

 

2. A Megállapodás 1. pontja szerint az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük 

járó díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Polgármesterének 311/2020. (XII.14.) számú határozata alapján,  az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeként, a vonatkozó védelmi intézkedésekre figyelemmel, a 

közművelődési, kulturális szolgáltatásoknak, a rendezvények megtartásának korlátozására, továbbá 

a kulturális, közművelődési szervezetek működésére, a tevékenységük végzésére vonatkozó tervezés 

bizonytalanságára tekintettel  Felek a Megállapodás 1. pontjától eltérően, a teljes 2021. év helyett 

a közművelődési szolgáltatások 2021. első félévi ellátására és díjazására vonatkozóan kötöttek 

megállapodást 2020. december 17. napján azzal, hogy 2021. év második félévére vonatkozóan 

legkésőbb 2021. május 31. napjáig megállapodnak. 

 

3. Felek a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltakra tekintettel 2021. második félévére a 

közművelődési szolgáltatásokról és azok díjáról az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) 

látja el a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) Székesfehérvár-Maroshegy (a továbbiakban: lakóterület) közművelődési feladatainak 

ellátásában vállalt meghatározó, koordináló szerepkörének betöltése; 

ab) a lakóterület művelődési igényein alapuló kulturális események szervezése és 

megvalósítása jelenléti és online formában; 

ac) a lakóterület igényein alapuló programok szervezése és megvalósítása ismeretterjesztő 

és szabadidős céllal, jelenléti és online formában; 

ad) nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása; 

ae) szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, bemutatása; 

af) a magyar népmesekincs megőrzése és továbbadása tematikus gyermekfoglalkozások, 

valamint szakmai workshopok formájában. 
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b) A Szolgáltatások 2021. július és december hónapok közötti időtartamra vonatkozó díja (a 

továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) 

kgy. határozata alapján 9.500.000,- Ft, azaz Kilencmillió-ötszázezer forint, amely összeg 

fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll. 

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11736006-20392109-00000000 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását 

követő 8 napon belül. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében 

jelen megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

5. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 6 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Gárdonyi Géza Művelődési Ház és  

 Önkormányzata Könyvtár Egyesület 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Szilvási-Grund Helga 

 polgármester kuratóriumi elnök
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

3. melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, 

képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat),  

 

másrészről a KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1-15., adószáma: 11679400-2-07, 

cégjegyzékszáma: 07-09-017579, képviseli: Simon József ügyvezető), mint Közművelődési Központ (a 

továbbiakban: Közművelődési Központ, jelen megállapodást kötő felek továbbiakban együtt: Felek) 

között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2014. február 27. napján határozatlan 

időre szóló közművelődési megállapodás jött létre (a továbbiakban: Megállapodás). 

 

2. A Megállapodás 1. pontja szerint a Közművelődési Központ által vállalt közművelődési 

szolgáltatások és az értük járó díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 218/2021. (III.30.) kgy. 

határozata alapján,  az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként, a vonatkozó védelmi intézkedésekre 

figyelemmel, a közművelődési, kulturális szolgáltatásoknak, a rendezvények megtartásának 

korlátozására, továbbá a kulturális, közművelődési szervezetek működésére, a tevékenységük 

végzésére vonatkozó tervezés bizonytalanságára tekintettel  Felek a Megállapodás 1. pontjától 

eltérően, a teljes 2021. év helyett a közművelődési szolgáltatások 2021. első félévi ellátására és 

díjazására vonatkozóan kötöttek megállapodást 2021. április 8. napján azzal, hogy 2021. év második 

félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. május 31. napjáig megállapodnak. 

 

3. Felek a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltakra tekintettel 2021. második félévére a 

közművelődési szolgáltatásokról és azok díjáról az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 

a) A Közművelődési Központ az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: 

Szolgáltatások) látja el a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) a város közművelődési intézményrendszerének részeként Székesfehérvár, kulturális, 

művelődési és közösségi életének fejlesztése; 

ab) Székesfehérvár-Ráchegy, Berkes lakótelep, Köfém lakótelep (a továbbiakban: 

lakóterület) művelődési igényein alapuló, kulturális események szervezése és 

megvalósítása jelenléti és online formában; 

ac) alumíniumipari hagyományok őrzése a Közművelődési Központ klubjai és közösségei 

tagjainak részvételével; 

ad) nemzeti és vallási ünnepekről, valamint évfordulókról történő megemlékezések a 

Közművelődési Központ közösségi programjain, honlapján és közösségi média 

felületein közösségösszetartó és ismeretterjesztő céllal; 

ae) „A hónap műtárgya” és „Szoba Galéria” címmel online tartalom-sorozat létrehozása 

és megosztása az intézmény honlapján és közösségi média felületein képzőművészeti 

alkotások és azok alkotóinak bemutatására; 
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af) helyszín biztosítása civil szervezeteknek, valamint a lakóterületen élőknek 

közösségteremtő és családi rendezvényeikhez; 

ag) a Közművelődési Központban működő klubok, szakkörök és tanfolyami csoportok 

tevékenységének szakmai támogatása. 

 

b) A Szolgáltatások 2021. július és december hónapok közötti időtartamra vonatkozó díja (a 

továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) 

kgy. határozata alapján 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló            

3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik a Közművelődési Központ  

OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736006-20385196 számú számlájára jelen megállapodás teljes 

körű aláírását követő 8 napon belül. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében 

jelen megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

5. Közművelődési Központ képviselője nyilatkozik, hogy a Közművelődési Központ a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül. 

 

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 6 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ  

 Önkormányzata Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Simon József 

 polgármester ügyvezető
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

4. melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, 

képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat),  

 

másrészről a Székesfehérvári Egyházmegye (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5., 

adószáma:19821780-2-07, belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 00001/2012-022, képviseli: 

Spányi Antal megyéspüspök), mint Egyházmegye (a továbbiakban: Egyházmegye, jelen megállapodást 

kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2014. március 4. napján határozatlan 

időre szóló közművelődési megállapodás jött létre (a továbbiakban: Megállapodás). 

 

2. A Megállapodás 1. pontja szerint az Egyházmegye által vállalt közművelődési szolgáltatások és az 

értük járó díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 218/2021. (III.30.) kgy. 

határozata alapján,  az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként, a vonatkozó védelmi intézkedésekre 

figyelemmel, a közművelődési, kulturális szolgáltatásoknak, a rendezvények megtartásának 

korlátozására, továbbá a kulturális, közművelődési szervezetek működésére, a tevékenységük 

végzésére vonatkozó tervezés bizonytalanságára tekintettel  Felek a Megállapodás 1. pontjától 

eltérően, a teljes 2021. év helyett a közművelődési szolgáltatások 2021. első félévi ellátására és 

díjazására vonatkozóan kötöttek megállapodást 2021. április 12. napján azzal, hogy 2021. év 

második félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. május 31. napjáig megállapodnak. 

 

3. Felek a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltakra tekintettel 2021. második félévére a 

közművelődési szolgáltatásokról és azok díjáról az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

a) Az Egyházmegye az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: 

Szolgáltatások) látja el a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások ápolása; 

ab) a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban működő amatőr alkotókörök, 

művelődő közösségek és civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása; 

ac) jeles évfordulókhoz és egyházi ünnepekhez kapcsolódó online tartalmak rendszeres 

megjelentetése a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház honlapján és közösségi 

média csatornáin; 

ad) komolyzenei és egyházzenei koncertek szervezése; 

ae) képzőművészeti tárlatok bemutatása látogatható és online kiállítótérben; 

af) irodalmi események szervezése az Ünnepi Könyvhét 2021. évi programjaihoz 

kapcsolódóan; 

ag) gyermekek részére a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása tematikus, nyári 

napközis tábor formájában; 

ah) a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház termeinek térítésmentes biztosítása  

2 alkalommal az Önkormányzat rendezvényeire. 
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b) A Szolgáltatások 2021. július és december hónapok közötti időtartamra vonatkozó díja (a 

továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) 

kgy. határozata alapján 750.000,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyházmegye CIB Bank Zrt-nél vezetett 

11101002-19821780-36000001 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását 

követő 8 napon belül. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében 

jelen megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvári Egyházmegye  

 Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Spányi Antal 

 polgármester megyéspüspök
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

5. melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, 

képviseli: dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat),  

 

másrészről a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház és Könyvtár (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 2., adószáma: 

19092214-1-07, nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0005445, képviseli: 

Molnár Lászlóné intézményvezető), mint Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház; jelen 

megállapodást kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi 

tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2009. április 22. napján határozatlan 

időre szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2011. március 7. napján, 2012. február 

29. napján, valamint 2019. március 5. napján módosítottak (a továbbiakban a megállapodás és 

módosításai együttesen: Megállapodás). 

 

2. A Megállapodás 18. pontja szerint a Művelődési Ház által vállalt közművelődési szolgáltatások és 

az értük járó díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 218/2021. (III.30.) kgy. 

határozata alapján,  az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként, a vonatkozó védelmi intézkedésekre 

figyelemmel, a közművelődési, kulturális szolgáltatásoknak, a rendezvények megtartásának 

korlátozására, továbbá a kulturális, közművelődési szervezetek működésére, a tevékenységük 

végzésére vonatkozó tervezés bizonytalanságára tekintettel  Felek a Megállapodás 18. pontjától 

eltérően, a teljes 2021. év helyett a közművelődési szolgáltatások 2021. első félévi ellátására és 

díjazására vonatkozóan kötöttek megállapodást 2021. április 9. napján azzal, hogy 2021. év második 

félévére vonatkozóan legkésőbb 2021. május 31. napjáig megállapodnak. 

 

3. Felek a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltakra tekintettel 2021. második félévére a 

közművelődési szolgáltatásokról és azok díjáról az alábbiak szerint állapodnak meg:  

 

a) A Művelődési Ház az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: 

Szolgáltatások) látja el a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) a Művelődési Ház vonzáskörzetében élő lakosság közművelődési igényein alapuló 

kulturális események jelenléti és online formában történő szervezése, közösségi média 

felületeken történő megjelenítése; 

ab) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanulási lehetőségek biztosítása céljából 

alkotói pályázatok, kreatív foglalkozások, „Papírszínház” és „Mesekuckó” programok 

szervezése jelenléti és online formában; 

ac) jeles napokhoz és évfordulókhoz kötődő online tartalmak létrehozása és megosztása 

ismeretterjesztő céllal; 

ad) amatőr alkotó, művelődő közösségek, civil szervezetek tevékenységének szakmai 

támogatása látogatható és online kiállítótér működtetésével; 

ae) szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása és bemutatása látogatható és online 

kiállítótérben. 
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b) A Szolgáltatások 2021. július és december hónapok közötti időtartamra vonatkozó díja (a 

továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) 

kgy. határozata alapján 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló           

3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll. 

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik a Művelődési Ház  

OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736116-20008062 számú számlájára jelen megállapodás teljes 

körű aláírását követő 8 napon belül. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében 

jelen megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

5. Művelődési Ház képviselője nyilatkozik, hogy a Művelődési Ház a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 6 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő  

 Önkormányzata Egyesület Vörösmarty Mihály 

  Művelődési Ház és Könyvtár 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Molnár Lászlóné 

 polgármester intézményvezető
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

6. melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a Vörösmarty Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14., adószáma: 

18489334-1-07, nyilvántartási szám: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0000103, képviseli: 

Bobory Zoltán Gábor elnök), mint Társaság (a továbbiakban: Társaság, jelen megállapodást kötő felek 

továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2009. május 15. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2011. március 7. napján, 2012. február 29. napján, 

valamint 2019. október 10. napján módosítottak (a továbbiakban a megállapodás és módosításai 

együttesen: Megállapodás). 

 

2. A Megállapodás 18. pontja szerint a Társaság által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó 

díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 218/2021. (III.30.) kgy. határozata 

alapján,  az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeként, a vonatkozó védelmi intézkedésekre figyelemmel, a 

közművelődési, kulturális szolgáltatásoknak, a rendezvények megtartásának korlátozására, továbbá a 

kulturális, közművelődési szervezetek működésére, a tevékenységük végzésére vonatkozó tervezés 

bizonytalanságára tekintettel  Felek a Megállapodás 18. pontjától eltérően, a teljes 2021. év helyett a 

közművelődési szolgáltatások 2021. első félévi ellátására és díjazására vonatkozóan kötöttek 

megállapodást 2021. április 8. napján azzal, hogy 2021. év második félévére vonatkozóan legkésőbb 

2021. május 31. napjáig megállapodnak. 

 

3. Felek a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltakra tekintettel 2021. második félévére a közművelődési 

szolgáltatásokról és azok díjáról az alábbiak szerint állapodnak meg:  

 

a) A Társaság az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el a 

járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) Székesfehérvár irodalmi életének szervezésében vállalt meghatározó szerepkörének ellátása; 

ab) nyilvános irodalmi események szervezése Székesfehérváron; 

ac) képzőművészeti kiállítás szervezése, a tárlat anyagából részlet közzététele a Társaság 

honlapján; 

ad) együttműködés a határon túli magyar irodalom és képzőművészet képviselőivel; 

ae) a Határon Túli Magyar Irodalom Napjai című programsorozat szervezése Székesfehérváron; 

af) a „Vár” irodalmi folyóirat 2 alkalommal történő megjelentetése; 

ag) a „Vár” irodalmi folyóirat megismertetése Délvidéken és Felvidéken működő irodalmi 

körökkel; 

ah) a Társaság tagjai által jegyzett kötetek kiadása, részletek publikálása a Társaság honlapján; 

ai) irodalmi évfordulókhoz és jeles napokhoz kapcsolódó tartalmak megosztása közösségi 

médiafelületeken, a Társaság honlapján. 
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b) A Szolgáltatások 2021. július és december hónapok közötti időtartamra vonatkozó díja (a 

továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás 

támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. határozata 

alapján 4.300.000,- Ft, azaz Négymillió-háromszázezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11736116-20086268 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő 8 napon belül. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

5. Társaság képviselője nyilatkozik, hogy a Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

6. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 6 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Vörösmarty Társaság  

 Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Bobory Zoltán Gábor 

 polgármester elnök 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

7. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről az Alba Regia Vegyeskar Egyesület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.,          

adószáma: 19095578-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0000475, képviseli: 

Hegedüs Andrea elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást kötő felek 

továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2009. május 8. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2011. március 7. napján, valamint 2012. február 29. 

napján módosítottak (a továbbiakban a megállapodás és módosításai együttesen: Megállapodás). 

A Megállapodás 18. pontja alapján az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó 

díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként 

előírt védelmi intézkedésekre tekintettel az Egyesület közművelődési, kulturális szolgáltatásai 

korlátozottá váltak a 2021. év első felében, ezért Felek az Egyesület által vállalt közművelődési 

szolgáltatásokat és az értük járó díjat a 2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 2. pontjában 

foglaltak szerint határozzák meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el 

a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) Székesfehérvár ének-zenei kultúrájának ápolása, a zene, és azon belül is a kórusmuzsika, 

valamint a kórusban való éneklés népszerűsítése önálló szervezésű koncert és az Egyesület 

közösségi média felületein, weboldalán közzétett zenei témájú tartalmak formájában; 

ab) Székesfehérvár zenei életében, ünnepségein, rendezvényein való közreműködés legalább       

1 alkalommal a színvonalas előadást reprezentáló létszámban; 

ac) a városban működő énekkarok tevékenységének megismertetése kórustalálkozó szervezése 

formájában, vagy a korábbi évek kórustalálkozóinak zenei anyagából válogatás közzététele 

az Egyesület közösségi média felületein és weboldalán; 

ad) a székesfehérvári kórusélet megismertetése más településeken, együttműködés más 

települések énekkaraival vendégszereplés, közös produkció létrehozása formájában; 

ae) megemlékezés a Zene Világnapjáról; 

af) az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral közös produkcióban történő térítésmentes részvétel a 

zenekar igénye, felkérése szerint. 

 

b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. 

határozata alapján 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint, amely összeg fedezete Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati 

rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  
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c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11736116-20227427 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő 8 napon belül. 

 

3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Alba Regia Vegyeskar Egyesület

 Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Hegedüs Andrea 

 polgármester elnök 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

8. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a Fehérvári Kézművesek Egyesülete (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Rác utca 27., adószáma: 

18489138-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0001445, képviseli: 

Szenczi János Mihályné elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást kötő felek 

továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2014. március 4. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre. A Megállapodás 1. pontja 

alapján az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó díj évente kerül 

megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként előírt védelmi 

intézkedésekre tekintettel az Egyesület közművelődési, kulturális szolgáltatásai korlátozottá váltak a 

2021. év első felében, ezért Felek az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatásokat és az értük 

járó díjat a 2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltak szerint határozzák meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el 

a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) üzemelteti és működteti a Rác utca 27. szám alatt levő Kézművesek Házát; 

ab) a Kézművesek Házában jelenléti vagy online formában kulturális, népművészeti és 

iparművészeti programokat kínál a városi közönség részére, melyeket az Egyesület honlapján 

és a közösségi média felületein megjelenít; 

ac) biztosítja a gyerek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára a népművészettel, az 

iparművészettel, a népi kézműves tevékenységekkel való ismerkedést, alkotások 

létrehozását, a személyiséget fejlesztő kézműves foglalkozásokat, mind az aktívan és 

rendszeresen működő csoportokban, mind az online tudásátadás közösségi felületein 

egyaránt; 

ad) lehetőséget teremt a kézművesség területén az iskolások tanórán kívüli oktatására; 

ae) jelenléti és online kézműves és mesterségbemutatókkal turisztikai szempontból népszerűsíti 

az Európa Nostra-díjas Skanzent; 

af) Székesfehérvár városi rendezvényeinek programját hagyományőrző mesterség és kézműves-

bemutatókkal gazdagítja. 

ag) kézműves rendezvényeket, hagyományőrző családi és közösségi programokat szervez és tart 

az év jeles napjaihoz és az ünnepeihez kapcsolódva; 

ah) nyáron gyerekeknek és felnőtteknek kézműves táborokat szervez és tart; 

ai) ünnepekhez kapcsolódó, népi kézműves alkotótevékenységekkel összefüggő pályázatokat 

hirdet és kiállításokat szervez; 

aj) kézműves foglalkozásokat szervez és tart az Önkormányzat által szervezett nyári napközis 

táborokban. 
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b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. 

határozata alapján 1.750.000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázötvenezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület K&H Bank Zrt-nél vezetett 

10402908-50526766-70671004 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő      

8 napon belül. 

 

3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

 Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Szenczi János Mihályné 

 polgármester elnök 

 



1 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

9. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Koppány 

utca 10., adószáma: 18339916-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0002841, 

képviseli: Csuti Árpád Ferencné elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást 

kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2013. május 15. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre. A Megállapodás 1. pontja 

alapján az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó díj évente kerül 

megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként előírt védelmi 

intézkedésekre tekintettel az Egyesület közművelődési, kulturális szolgáltatásai korlátozottá váltak a 

2021. év első felében, ezért Felek az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatásokat és az értük 

járó díjat a 2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltak szerint határozzák meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el 

a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) Székesfehérvár ének-zenei kultúrájának ápolása, a zene népszerűsítése, koncertek 

szervezése, valamint az Egyesület honlapján közzétett zenei témájú tartalmak formájában; 

ab) Székesfehérvár zenei életében, ünnepségein, rendezvényein való közreműködés legalább       

1 alkalommal a színvonalas előadást reprezentáló létszámban; 

ac) az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral közös produkcióban történő részvétel a színvonalas 

előadást reprezentáló létszámban; 

ad) kórusmuzsika-szolgáltatás a székesfehérvári idősotthonok lakóinak; 

ae) megemlékezés a Zene Világnapjáról; 

af) kottakiadói tevékenység végzése a magyar szerzők műveinek ápolása érdekében.  

 

b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. 

határozata alapján 750.000,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület K&H Bank Zrt-nél vezetett 

10400889-50526770-90851005 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő       

8 napon belül. 
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3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város PRIMAVERA VEGYESKAR EGYESÜLET 

 Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Csuti Árpád Ferencné 

 polgármester elnök 

  



1 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

10. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a Székesfehérvári “Bakony” Népzenei Együttes Egyesület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Városház tér 3., adószáma: 18492752-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék                        

07-02-0001723, képviseli: Kneifel György elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen 

megállapodást kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2009. április 9. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2011. március 7. napján, valamint 2012. február 29. 

napján módosítottak (a továbbiakban a megállapodás és módosításai együttesen: Megállapodás). 

A Megállapodás 18. pontja alapján az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó 

díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként 

előírt védelmi intézkedésekre tekintettel az Egyesület közművelődési, kulturális szolgáltatásai 

korlátozottá váltak a 2021. év első felében, ezért Felek az Egyesület által vállalt közművelődési 

szolgáltatásokat és az értük járó díjat a 2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 2. pontjában 

foglaltak szerint határozzák meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el 

a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) Székesfehérvár kulturális életében a népzene népszerűsítése, a zenei értékek bemutatása, 

valamint az ifjúság zenei nevelésében vállalt feladatainak ellátása koncertek, 

hangszerbemutatók szervezése, online népzenei tartalmak létrehozása és megosztása; 

ab) Székesfehérvár zenei életében, ünnepségein, rendezvényein való közreműködés legalább       

1 alkalommal a színvonalas előadást reprezentáló létszámban; 

ac) megemlékezés a Zene Világnapjáról. 

 

b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. 

határozata alapján 630.000,- Ft, azaz Hatszázharmincezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11736006-20342135-00000000 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő        

8 napon belül. 
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3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvári “Bakony” Népzenei Együttes 

 Önkormányzata Egyesület 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Kneifel György 

 polgármester elnök 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

11. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Komjáti 

utca 12., adószáma: 18491122-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0001596, 

képviseli: Hámori Zsófia elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást kötő felek 

továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2009. április 9. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2011. március 7. napján, valamint 2012. február 

29. napján módosítottak (a továbbiakban a megállapodás és módosításai együttesen: Megállapodás). 

A Megállapodás 18. pontja alapján az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük 

járó díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeként előírt védelmi intézkedésekre tekintettel az Egyesület közművelődési, kulturális 

szolgáltatásai korlátozottá váltak a 2021. év első felében, ezért Felek az Egyesület által vállalt 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat a 2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 

2. pontjában foglaltak szerint határozzák meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja 

el a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) a nemzetközi és a magyar fúvószenei kultúra népszerűsítése céljából koncertek szervezése, 

vagy az Egyesület korábbi években készült koncertfelvételeinek online megosztása; 

ab) az ifjúság zenei nevelésének támogatása interaktív jelenléti vagy online hangszerbemutatók 

formájában; 

ac) Székesfehérvár zenei életében, ünnepségein, rendezvényein való közreműködés legalább       

1 alkalommal a színvonalas előadást reprezentáló létszámban. 

 

b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint 

közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló 

…/2021. (…) kgy. határozata alapján 2.200.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázezer forint, 

amely összeg fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület Takarékbank Zrt-nél vezetett 

72900075-10504158-00000000 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő       

8 napon belül. 
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3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében 

jelen megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar 

 Önkormányzata Egyesület 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Hámori Zsófia 

 polgármester elnök 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozata 

12. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a Székesfehérvári Művészek Társasága (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 8.,          

adószáma: 19098162-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0000760, képviseli: 

Ujházi Péter elnök), mint Társaság (a továbbiakban: Társaság, jelen megállapodást kötő felek továbbiakban 

együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2009. május 5. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2011. március 7. napján, valamint 2012. február 29. 

napján módosítottak (a továbbiakban a megállapodás és módosításai együttesen: Megállapodás). 

A Megállapodás 18. pontja alapján a Társaság által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó 

díj évente kerül megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként 

előírt védelmi intézkedésekre tekintettel a Társaság közművelődési, kulturális szolgáltatásai korlátozottá 

váltak a 2021. év első felében, ezért Felek a Társaság által vállalt közművelődési szolgáltatásokat és az 

értük járó díjat a 2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltak szerint határozzák 

meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) A Társaság az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el a 

járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) a városban élő és a városhoz kötődő képző- és iparművészek kiállításának megszervezése, 

rendezése, valamint megjelenítése a Társaság honlapján, közösségi média felületein és 

hírlevelében; 

ab) az országos művészeti sajtó tájékoztatása a Társaság tevékenységéről; 

ac) a Pelikán Galéria éves kiállítási programjának szervezése, valamint az ehhez szükséges 

népszerűsítő anyagok elkészíttetése. 

 

b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. 

határozata alapján 750.000- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik a Társaság Takarékbank Zrt-nél vezetett 

18203026-06024078-40010011 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő       

8 napon belül. 
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3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Társaság képviselője nyilatkozik, hogy a Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvári Művészek Társasága 

 Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Ujházi Péter 

 polgármester elnök 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

13. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a “SZIN-TÉR” /Színjátszó-Versmondó/ Egyesület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Fürdő sor 3., adószáma: 19096524-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0000645, 

képviseli: Szabóné Nagy Judit Ildikó elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást 

kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2016. március 29. napján határozatlan 

időre szóló közművelődési megállapodás jött létre, amelyet 2021. május 21. napján módosítottak (a 

továbbiakban a megállapodás és módosítása együttesen: Megállapodás). A Megállapodás 1. pontja alapján 

az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó díj évente kerül megállapításra 

Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként előírt védelmi intézkedésekre 

tekintettel az Egyesület közművelődési, kulturális szolgáltatásai korlátozottá váltak a 2021. év első 

felében, ezért Felek az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat a 

2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltak szerint határozzák meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el 

a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) gyerekeknek, középiskolásoknak szóló képességfejlesztő előadások szervezése és 

megvalósítása jelenléti és online formában; 

ab) irodalmi estek szervezése jelenléti és online formában; 

ac) képzőművészeti és tárgyalkotó kiállítások rendezése jelenléti és online formában; 

ad) kamaraszínházi előadások létrehozása jelenléti és online formában; 

ae) bábszínházi előadások létrehozása jelenléti és online formában; 

af) szakmai work-shopok szervezése és lebonyolítása jelenléti és online formában. 

 

b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. 

határozata alapján 840.000,- Ft, azaz Nyolcszáznegyvenezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület Budapest Bank Zrt-nél vezetett 

10102952-14515019-00000000 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő       

8 napon belül. 
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3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város “SZIN-TÉR” /Színjátszó-Versmondó/ Egyesület 

 Önkormányzata  

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Szabóné Nagy Judit Ildikó 

 polgármester elnök 

 



1 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

14. melléklete 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH szám:15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

 

másrészről a VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Zsolt utca 30., adószáma: 18281473-1-07, nyilvántartási száma: Székesfehérvári Törvényszék 

07-02-0002786, képviseli: Zemlényi Jánosné elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen 

megállapodást kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján 2014. február 27. napján határozatlan időre 

szóló közművelődési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre. A Megállapodás 1. pontja 

alapján az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatások és az értük járó díj évente kerül 

megállapításra Felek előzetes egyeztetése alapján. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeként előírt védelmi 

intézkedésekre tekintettel az Egyesület közművelődési, kulturális szolgáltatásai korlátozottá váltak a 

2021. év első felében, ezért Felek az Egyesület által vállalt közművelődési szolgáltatásokat és az értük 

járó díjat a 2021. év vonatkozásában a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltak szerint határozzák meg. 

 

2. Felek 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó 

közművelődési szolgáltatásokat és az értük járó díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

a) Az Egyesület az alábbi közművelődési szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) látja el 

a járványhelyzeti korlátozó intézkedéseknek megfelelő formában: 

aa) Székesfehérvár ének-zenei kultúrájának ápolása, a zene népszerűsítése koncertek 

szervezésével, valamint zenei évfordulókhoz kapcsolódó online tartalmak készítésével és az 

Egyesület közösségi média felületein történő megosztásával ismeretterjesztő céllal; 

ab) Székesfehérvár zenei életében, ünnepségein, rendezvényein való közreműködés legalább       

1 alkalommal a színvonalas előadást reprezentáló létszámban; 

ac) megemlékezés a Zene Világnapjáról; 

ad) országos kórusfesztiválokon, kórusversenyeken történő részvétel Székesfehérvár ének-zenei 

életének népszerűsítése céljából. 

 

b) A Szolgáltatások 2021. június 10. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozó díja (a továbbiakban: Díj) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési 

feladatellátás támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. 

határozata alapján 630.000,- Ft, azaz Hatszázharmincezer forint, amely összeg fedezete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 20.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll.  

 

c) A Díj kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület MKB Bank Nyrt-nél vezetett 

10300002-10563835-49020019 számú számlájára jelen megállapodás teljes körű aláírását követő      

8 napon belül. 
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3. Felek megállapodnak, hogy a járvány és hatásainak változása, a korlátozó intézkedések ismeretében jelen 

megállapodást szükség szerint módosítják. 

 

4. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, a vonatkozó jogszabályok, különösen a             

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást – amely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, valamint 5 pontból áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának 

megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. ............................. Székesfehérvár, 2021. ................................ 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. …………………………………………… 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális 

 Önkormányzata Egyesület 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Zemlényi Jánosné 

 polgármester elnök 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozata 

15. melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH száma: 15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről az “Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Horvát I. ltp. 8. 

III/3., adószáma: 18396625-1-07, nyilvántartási szám: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0002853, 

képviseli: Szabó Adrienn Gabriella elnök), mint Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást 

kötő felek továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 80. §-a, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési 

feladatellátásáról szóló 33/2017. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján 

közművelődési feladatok 2021. évi ellátásának támogatása céljából megállapodást kötnek. 

 

Jelen megállapodás jogalapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás 

támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. határozata. 

 

2. Egyesület nyilatkozik, hogy 2021. évben az “Ars Musica” Vegyeskar útján az alábbi 

közművelődési feladatokat látja el: 

a) Székesfehérvár ének-zenei kultúrájának ápolása, a zene népszerűsítése, koncertek szervezése, 

fiatal előadóművészek fellépéseinek támogatása, zenei ismeretterjesztő programok szervezése 

gyerekeknek és felnőtteknek; 

b) zenei témájú tartalmak létrehozása és megosztása az Egyesület honlapján és közösségi 

médiafelületein ismeretterjesztő céllal; 

c) Székesfehérvár zenei életében, ünnepségein, rendezvényein való közreműködés legalább                  

1 alkalommal a színvonalas előadást reprezentáló létszámban. 

 

3. Önkormányzat kijelenti, hogy a 2. pontban rögzített feladatok ellátásához 2021. évben 500.000,- Ft, 

azaz Ötszázezer forint támogatást (a továbbiakban: Támogatás) biztosít az Egyesület részére, amely 

összeg fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll. 

 

4. A Támogatás kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11736006-20398837 számú számlájára, jelen megállapodás teljes körű aláírását követő 8 napon belül. 

 

5. Egyesület tudomásul veszi, hogy a Támogatás felhasználásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles elszámolni 

legkésőbb 2022. március 1. napjáig. Az elszámolás a Rendelet 4. és 5. számú mellékletei szerinti 

útmutató alapján elkészített, a 2. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai és pénzügyi 

beszámolók Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közművelődési és Civil 

Kapcsolatok Irodájához történő benyújtásával történik meg. A pénzügyi beszámoló részeként kell 

benyújtani az Egyesület nevére és címére kiállított és a jelen megállapodásban megadott azonosítóval 

ellátott eredeti bizonylatok egy hitelesített másolati példányát, mely tartalmazza az Egyesület 

képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg 

más célra nem lett elszámolva”. 
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6. Az elszámolás elmulasztása a Támogatás azonnali, egy összegben történő visszafizetését vonja maga után. 

Egyesület köteles az elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb az 5. pont szerinti elszámolási határidő 

lejártát követő 8 napon belül egy összegben visszafizetni a Támogatás azon részét, amelyet nem használt 

fel. 

 

7. Egyesület köteles a Támogatás felhasználását bizonyító dokumentumokat, iratokat a Támogatás 

felhasználásától számított 5 évig megőrizni. Önkormányzat jogosult a Támogatás felhasználását igazoló 

iratokat bekérni, valamint az Egyesületnél helyszíni ellenőrzést tartani a Rendelet 8. § (4) bekezdése 

alapján. 

 

8. Felek jelen megállapodás fennállása alatt a kapcsolattartásra vonatkozóan az alábbiakban 

állapodnak meg: 

Önkormányzat kapcsolattartójára vonatkozó adatokat jelen megállapodás melléklete tartalmazza. 

Önkormányzat szerződéses kapcsolattartóra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a 

www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon tette közzé. Egyesület tudomásul veszi, hogy 

Önkormányzatnak a megállapodás mellékletében megjelölt kapcsolattartója semmilyen olyan 

kérdésben, amely a jelen megállapodás módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehet. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a mellékletben rögzített személy jogviszonya megszűnik, vagy 

valamely, a mellékletben rögzített személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatják 

a másik felet. Az értesítés elmaradásából eredő valamennyi kárért a mulasztó fél helytállni tartozik. 

 

9. Egyesület kijelenti, hogy eleget tett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz törvény) 6. § és 8. § rendelkezéseinek és 

nyilatkozott arról, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség, illetve érintettség. 

 

10. Egyesület vállalja, hogy tevékenysége megvalósulásakor, programjai helyszínén, kiadványain, 

honlapján az Önkormányzat nevét, mint támogatót feltünteti. 

 

11. Egyesület képviselője kijelenti, hogy az Egyesület képviseletére és a jelen megállapodás aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai 

szerint tartozik felelősséggel Önkormányzat felé. 

 

12. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

13. Az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, a Közpénz törvény, valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen megállapodást – mely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, 13 pontból, valamint 1 mellékletből áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helyben hagyólag aláírták.  

 

 

Székesfehérvár, 2021. ..…………….. Székesfehérvár, 2021. ..…………….. 

 

 

 

 

 

..………………………………………… ………………………………………….. 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város “Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete 

 Önkormányzata 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Szabó Adrienn Gabriella 

 polgármester elnök

http://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem


 

 

Melléklet 

 

 

Önkormányzat kapcsolattartója: 

 

Hamvasi Mercédesz irodavezető 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

tel.: +36 70 6699-262 

e-mail: hamvasi.mercedesz@pmhiv.szekesfehervar.hu 

Egyesület kapcsolattartója: 

 

Szabó Adrienn Gabriella elnök 

8000 Székesfehérvár, Horvát István ltp. 8. 3/3. 

tel.: +36 20 3716-352 

e-mail: arsmusica.zenebaratok@gmail.com 

 

mailto:hamvasi.mercedesz@pmhiv.szekesfehervar.hu
mailto:arsmusica.zenebaratok@gmail.com
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás támogatására vonatkozó 

megállapodások megkötéséről szóló 404/2021. (V. 31.) kgy. határozatának 

16. melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH száma: 15726999-8411-321-07, képviseli: 

dr. Cser-Palkovics András polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a Kákics Kulturális Egyesület (székhelye: 8081 Zámoly, Vörösmarty utca 29., adószáma: 

18497908-2-07, nyilvántartási szám: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0002108, képviseli: Tárnok Ákos 

elnök), mint egyesület (továbbiakban: Egyesület, jelen megállapodást kötő felek továbbiakban együtt: Felek) 

között alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal: 

 

1. Felek egyező akarattal kijelentik, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 80. §-a, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési 

feladatellátásáról szóló 33/2017. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján az 

közművelődési feladatok 2021. évi ellátásának támogatása céljából megállapodást kötnek. 

 

Jelen megállapodás jogalapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

közművelődési szolgáltatások ellátására és díjazására, valamint közművelődési feladatellátás 

támogatására vonatkozó megállapodások megkötéséről szóló …/2021. (…) kgy. határozata. 

 

2. Egyesület nyilatkozik, hogy 2021. évben az alábbi közművelődési feladatokat látja el: 

a) Székesfehérvár népzenei kultúrájának ápolása, a népzene népszerűsítése, koncertek, 

hangszerbemutatók, táncházak szervezése gyerekeknek és felnőtteknek; 

b) jeles napokhoz, népszokásokhoz kapcsolódó népzenei témájú tartalmak létrehozása és megosztása 

az Egyesület közösségi média felületein ismeretterjesztő céllal; 

c) a Közép-Andok népzenéjének, jellemző hangszereinek megismertetése a székesfehérvári 

közönséggel koncertek, kísérőprogramok és online tartalmak formájában; 

d) Székesfehérvár zenei életében, ünnepségein, rendezvényein való közreműködés legalább                 

1 alkalommal a színvonalas előadást reprezentáló létszámban; 

e) az Önkormányzat által szervezett gyermektáborokban kulturális közreműködés. 

 

3. Önkormányzat kijelenti, hogy a 2. pontban rögzített feladatok ellátásához 2021. évben 950.000,- Ft, 

azaz Kilencszázötvenezer forint támogatást (a továbbiakban: Támogatás) biztosít az Egyesület részére, 

amely összeg fedezete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 3/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében rendelkezésre áll. 

 

4. A Támogatás kifizetése egy összegben átutalással történik az Egyesület Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 

12023101-01503490-00100003 számú számlájára, jelen megállapodás teljes körű aláírását követő 8 

napon belül. 

 

5. Egyesület tudomásul veszi, hogy a Támogatás felhasználásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati támogatások rendjéről szóló 7/2012. (II. 16.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles elszámolni 

legkésőbb 2022. március 1. napjáig. Az elszámolás a Rendelet 4. és 5. számú mellékletei szerinti 

útmutató alapján elkészített, a 2. pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi 

beszámolók Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közművelődési és Civil 

Kapcsolatok Irodájához történő benyújtásával történik meg. A pénzügyi beszámoló részeként kell 

benyújtani az Egyesület nevére és címére kiállított és a jelen megállapodásban megadott azonosítóval 

ellátott eredeti bizonylatok egy hitelesített másolati példányát, mely tartalmazza az Egyesület 

képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási 

összeg más célra nem lett elszámolva”. 
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6. Az elszámolás elmulasztása a Támogatás azonnali, egy összegben történő visszafizetését vonja maga 

után. Egyesület köteles az elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb az 5. pont szerinti elszámolási 

határidő lejártát követő 8 napon belül egy összegben visszafizetni a Támogatás azon részét, amelyet nem 

használt fel. 

 

7. Egyesület köteles a Támogatás felhasználását bizonyító dokumentumokat, iratokat a Támogatás 

felhasználásától számított 5 évig megőrizni. Önkormányzat jogosult a Támogatás felhasználását igazoló 

iratokat bekérni, valamint az Egyesületnél helyszíni ellenőrzést tartani a Rendelet 8. § (4) bekezdése 

alapján. 

 

8. Felek jelen megállapodás fennállása alatt a kapcsolattartásra vonatkozóan az alábbiakban 

állapodnak meg: 

Önkormányzat kapcsolattartójára vonatkozó adatokat jelen megállapodás melléklete tartalmazza. 

Önkormányzat szerződéses kapcsolattartóra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a 

www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon tette közzé. Egyesület tudomásul veszi, hogy 

Önkormányzatnak a megállapodás mellékletében megjelölt kapcsolattartója semmilyen olyan 

kérdésben, amely a jelen megállapodás módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehet. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a mellékletben rögzített személy jogviszonya megszűnik, vagy 

valamely, a mellékletben rögzített személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatják 

a másik felet. Az értesítés elmaradásából eredő valamennyi kárért a mulasztó fél helytállni tartozik. 

 

9. Egyesület kijelenti, hogy eleget tett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz törvény) 6. § és 8. § rendelkezéseinek és nyilatkozott 

arról, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség, illetve érintettség. 

 

10. Egyesület vállalja, hogy tevékenysége megvalósulásakor, programjai helyszínén, kiadványain, 

honlapján az Önkormányzat nevét, mint támogatót feltünteti. 

 

11. Egyesület képviselője kijelenti, hogy az Egyesület képviseletére és a jelen megállapodás aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai 

szerint tartozik felelősséggel Önkormányzat felé. 

 

12. Egyesület képviselője nyilatkozik, hogy az Egyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 

3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

13. Az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, a Közpénz törvény, valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen megállapodást – mely 4 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és  

2 oldalból, 13 pontból, valamint 1 mellékletből áll – Felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helyben hagyólag aláírták.  

 

Székesfehérvár, 2021. ..…………….. Székesfehérvár, 2021. ..…………….. 

 

 

 

 

..………………………………………… ………………………………………….. 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Kákics Kulturális Egyesület 

 Önkormányzata 

 képviseletében: képviseletében: 

 dr. Cser-Palkovics András Tárnok Ákos 

 polgármester elnök

http://www.szekesfehervar.hu/adatvedelem
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Önkormányzat kapcsolattartója: 

 

Hamvasi Mercédesz irodavezető 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

tel.: +36 70 6699-262 

e-mail: hamvasi.mercedesz@pmhiv.szekesfehervar.hu 

Egyesület kapcsolattartója: 

 

Tárnok Ákos elnök 

8081 Zámoly, Vörösmarty Mihály utca 29. 

tel.: +36 20 9267-630 

e-mail: losandinos@gmail.com 
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