
amely létrejött egyrészről

Vigántpetend Község Önkormán yzata (8293 Vigántpetend, Kossuth. u. 32. adószám:
1.5427899-L-19), képvisetetébe!. Nemoda István pólgármester), mint együttműködő
Onko rm ány zat (a tov ább i akb an : O n ko rm á n y zat),

másrészről a

uŰvEsznTEK VÖLGYE Nonproíit Kft. (8294 Kapolcs, Kossuth u. 35., cg.:19-09-
517015, adőszám: 24860248-2-19., képviseli: Hegedűs Agnes üglvezető), mint közszol-
gáltatási szerződés a|apján közfeladatot ellátó együttműködő fesztiváIszewező (továbbiak-
barr: Szervező)
(Önkormányzat és Szewező együttesen a toválrbiakban: felek)

között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:

1. l Bev ezető rendelkezések:

1.1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Művészetek Völgye fesztivál
(továbbiakban: fesztivál) helyszíneként abban érdekelt, hogy a fesztivál a település és a
szewezők közötti együttműködés révén kiszámíthatóan működjön, tartósan biáosítson
lehetőséget a település fej lődésére.

I.2. A Szervező a jogszabályi rendelkezések alapján létrejött nonprofit gazdaságl társaság,

melynek céIja aMűvészetek Völgye fesztivál évenkénti megszervezése, lebonyolítása, stabil
pénzügyi fonások bevonásával a fesztivái jövőjének hosszú távú biztosítása, továbbá a

fesztivál kulturális programjai által Kapolcs és a 'környező települések kulturális
közfeladatainak ellátásában való részvétel.

1.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötéséről az Önkormányzat képviselő-
te stülete hatát o zattal do nto tt.

2.1 A §zerződés célja:

A jelen szerződés megkötésével a Felek célja, hogy a fesáivál kiszámítható, stabil és elöre

tervezhető feltételek mellett, pénzügyileg ferurtartható múködést biztosító környezetben ke-

rülhessen megrendezésre. Hasonióan fontos céIja az együttműködésnek, hogy Vigántpetend,

valamint az érinLett falvak számára biztosított legyen a fesztivál megrendezése az együttmŰ-

ködés teljes időszakaalatt, valamint az is, hogy a fesztivál által megtermelhető anyagi ja-

vakból és előnyökből a falvak, azok közössége és az önkorményzatok méltányos arányban

részesülhessenek.
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3.1 Aszerződé§ tárgya:

3.1. A felek jelen szerződéssel az alábbi területeken megvalósuló együttműködés alapvető
szabáIyaithatározzákmeg:

a. Az Önkormányzatokközterületeinek és önkormányzati tulajdonban lévő terü-
l eteinek használata a fesztivál me grendezé sének közvetlen cé lj aira,

4.1 A közterületek és önkormányzati tulajdonú területek használata

4.1, A felek megállapodnak abban, hogy a fesztivál ideje alatt rendezvény szervezése, lebo-
nyolítása, vendéglátás vagy bármely más hasonló, a fesztiválhoz kapcsolódó cé|ra az Ön-
kormányzatkizátőlag aSzervező számára ad bérbe, ingyenes használatbavagy egyéb módon
használatba terül etet,

A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés hatálya alátartoző
közterületeket és az egyéb önkormányzati tulajdonú területeket ingyenesen bocsátja a Szer-
vező rendelkezésére.

4.2 A fesztivál megrendezésének és lebonyoiításának céIjnahasználható és szükséges közte-
rületek és egyéb önkormányzati tulajdonú területek listáját és paramétereit jelen szerzödés
elválaszíhatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza. mely rögzitt az ingatlanok
elnevezését (amerrrryiben van ilyen), címét, helyrajzi számáú, területmértékét. A felek megál-
lapodnak abban, hogy azí. számú mellékletet szükség esetén egyéb ingatlanokkal egészítik
ki.

4.3. Afelek megállapodnak, hogy az I. számú mellékletbőI a Szervező az adott éves fesáivál
programjanak véglegesítésekor, legkésőbb minden év április 3O-ig egyoldalú jognyilatkozat-
tal meg|elöli a ténylegesen használandó területeket,

4.4. A felek egyezően kijelentik, hogy a 4.1. pontban meghatározott ingyenesség jelen szer-
ződés teljes tarlamára vonatkozlk, azt az Önkormányzat semmilyen körülmény váItozására
figyelemmel nem módosítja. A rendezvény ideje alatt az ingyenesen átadott területeken a
vigántpetendi székhellyel rendelkező vállalkozóktól, kézművesektől, kis - és őstermelőktől
nem szedhető bérleti dlj. A Szervező az érintettek számára díjmentesen biztosítja a rendez-
vényen való részvétel lehetöségét.

4.5. Az ingyenesség 5 évre törlénő rögzítésének fejében a Szervező je|en szerződés időbeli
hatálya alatt ún. közterület lrasználati díj kiegészítést fizet. A köáerülethasználati díj kiegé-
szítés minden évben a Szervező előző évi éves zárása során megállapított mérleg szerinti
eredményének 50 (ötven) százaléka,mely az elszámolás alapjául szolgáló évben afesztívál
helyszínéül szolgáló falvak (,,Völgyfalvak") között arányosan megosztásra kerül. A közterü-
let használati díj kiegészités megállapítása a Szewező éves zárásának elfogadását követően
történik, annak a|apja a tulajdonosok által elfogadott, a Kft. felügyelő bizottsága által hitele-
sített mérleg szerinti eredmény, Alezárt mérleg szerinti eredmény 50 (ötven) százaléktú,for-
dítja a Kft. bérleti díj kiegészítésre úgy, hogy annak megfizetése az előző évi zárást követően
történhet, elszámolásra tehát már akövetkező évben kerül.

4.6. A felek rögzítik, hogy a legutolsó lezélti üzleti év mérleg szerinti eredményének 50 (öt-
ven) százaléka, mint közterület használati díj kiegészítés olyan arányban oszlik meg az ön-



kormányzatok (Völgyfalvak) között, amilyen arányban azok a fesztivál számáta önkormány-
zati területek (közterületek és egyéb önkormányzati tulajdonú területek) használatát biztosí-
tották. A falvak közti arányok kiszámításakor a fesztivál rendelkezósére bocsátott területek
négyzetméterben mért nagyságát kell összességében számításba venni, és azok egymáshoz
viszonyított arányéú" alapul verrni a nyereség alapú közterület használati díj kiegészítés rögzi-
tésekor és felosztásakor.

4.], A Szervező vállalja, hogy az Önkormányzat erre vonatkozó írásbeli kérése alapján a
fesztivált érintő elszámolások teljes |ezárását követően tájékoztatást ad, hogy az egyes közte-
rületek és önkormányzati területek hasznosításából pontosan milyen összegű nyeresége
származott.

5./ A szerződés időtartama, megszüntetése

5.1. A jelen szerződést a szerződő felek hatarozott idóre kötik, mely szerint a 2019-es feszti-
vált követő mérleg szerinti eredmény alapján történő elszámolással,2020. május 31-én
szűnik meg jelen szerződés.

5.2.A szeruődés ahatározotl idő lejártával szűnik meg.

5,3,A szetződés a hatérozott idő lejártfi megelőzően csak azonnali hatályú felmondással
szüntethető meg.

5.3.1. Az Önkormányzat a szerződést azorrnali hatállyal a következő esetekben mondhat-
ja fel:

a) aSzervező ellen jogerősen felszámolási eliárás indult;
b) a Szewező a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét neki felróható mó-

don súlyosan megsértette, és írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelezett-
ségének,

c) olyan jogszabályi változás következik be, amely kízala a jelen szerződésben fog-
laltak Önkormán y zat r észérő l törlénó telj esítését.

5,3.2. A Szervező a szerződést azonnali hatállyal abban az esetben mondhatja fel,ha az
Önkormanyzat a szükséges, jelen szerződés szerinti égyüttműködést írásbeli felszólitás
ellenére sem biztosítja. A Szervezó akkor is azorurali hXáIIyal felmondhatj a a szerzödést,
ha anyagi fedezet hianyában nem tudja megrendezni a Művészetek Völgye fesztivált.

5.4. Amennyiben a szerződés valamelyik szerződő félnek felróható okból szűnik meg, úgy
az felelösséggeltaftozlk a másik félnek okozott károkért.

6./ Egyéb rendelkezések

6.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és csak írásban módosítható.

6.2. A szerződés hatálya alatt és azt követően is a felek kötelesek titokként kezelni a tudomá-
sukra jutott információkat, és azokat csak annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben
azjelen szerződésben foglalt feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlen, azt a felekre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések előírjak, illetve amennyiben ahhoz a másik sze,rződő félhozzájá-
rult.



6.3. A szeíződő felek a jelen szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kötelesek együtt-
működni é s e gymást kölc sönö s en haladéktalanul táj ékoztatni.

6.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ötr,., a Civil tv. (2011. évi
CLXXV. tv.), a Ptk. (2013. évi V. tv.), valamint a vonatkoző egyébjogszabályok rendelke-
zéseit kell alkalmazni.

A jelen szerződést a felek elolvasása és kellő értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, a mai napon aláíríák,

Vigántpetend, 201 5, május 07.

Vigántpetend Onkormányzata
együttműk nkormányzat
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