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Kiizszol 96ltat6si Keret szerz6d6s
el6ad6-miiv6szeti szolgiltatisok tart6s biztositdsira

amely l6trejOtt egyn6szrdl

miisr6szrdl

Budapest X'6vf ros Onkormfnyzata
(szekhelye:1052 Budapest, V6roshri.a u. 9-l l.
aA6szinna: 1 57 3 5 63 6 -2 -4 I
KSH statisztikai szdmjele: 15735636-8411 -321 -01
banksz6mla szirna : 1 | 7 8 4009 - | 5 49 00 1 2
k6pviseli: Kar6csony Gergely f6polgrirmester)
a tovdbbiakban: dnkormrinyzat vagy Fenntart6,

a Vigszinhdz Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasdg
(szekhelye: I 137 Budapest, Szent Istvrin ktirut 14.
c6$egy zekszim: Cg. 0l -09 -963 645
adr6 szima: 23 3 9 5 8 1 9 -2-4 |
KSH statisztikai szlmjele: 23395819-90001-572-01
banksz4rnla sz6ma : I 17 84009 -2060229 5
k6pviseli: Rudolf Pdter iigyvezeto)
a tov6bbiakban: Trirsasdg vagy Szinhriz

a tov6bbiakban egyiittesen: X'elek/Szerz6d6 felek kiiz<itt az alulirott helyen 6s napon az al6bbi
feltdtelekkel :

PREAMBULUM

Szen6d6 felek rdgzitik, hogy 2020.6prilis 6-rin a Miniszterelntiksdget vezetd miniszter, az
emberi er6fomisok minisztere, tov6bbi Budapest F6vriros Onkormdnyzata kdz<itt Kdzds
miiktidtet€si megrfllapodrls (a tov6bbiakban: Kdzds Miik6dtetdsi Megrfllapodds) jtitt l6tre,
melynek 4. pontja rdgziti, ho gy aszinhilzat 2024. december 31. napjrfig terjed6 id6szakban az
Onkormrinyzat 6s a kultunidrt felel6s miniszter (tov6bbiakban: Miniszer) iital vezelett
minisztdrium (a tov6bbiakban: Minisztdrium) kdzdsen miikddteti. A K6z<is Miik6dtetdsi
Megrl'llapodrls 12. pontja riigziti, hog5r a k<iziis mrikddtetdsii szfuihiuak tulajdonosi jogait
tov6bbra is az Onkorrnrinyzat gyakorolja.

A Budapest F6vriros Onkormrinyzata egyszemdlyes hrlajdonriban 6116 Tdrsas6g az el6ad6-
miiv6szeti szervezetek tfunogati*ir6l 6s saj6tos foglalkoztatisi szab6lyur6l szol6 2008. 6vi
XCIX. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Emtv.) 7. $-a szerint ESZ/072. szdmon nyilvrintartiisba vett
el6ad6-miivdszeti szErvezot" ezen beliil miiv6szeti tevdkenysdgdnek jellege szerint: szinhaz,
egyta$oz?fiosi pr6za-

Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy jelen K<izszolgriLltatrisi keretszerz6ddst az Emtv., az el6ad6-
miiv6szeti szervezetek trimogatis6nak r6sdetes szabrflyair6l s2616 428/2016. (XII. 15.) Korm.
rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendelet), valamint az egyesiil€si jogr6l, a kdzhasznt
jog6lldsr6l, valamint a civil szervezetek mrikddds6r6l ds trimogatris6r6l sz6l6 201 I . 6vi
CLXXV. tdrvdny (a tov6bbiakban: Civil tv.) rendelkezdseivel dsszhangban kdtik. TriLrsasdg
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kijelenti, hogy az emlitett jogszabrilyok el6ir6sainak marad6ktalanul megfelel, amely

megfelel6s e szerz6dds 6rvdnyess6g6nek feltdtele.

1. A Keretszerz6d6s tfirgya

Magyarorszig helyi dnkormriny zatair6l sz6l6 20 I I . 6vi CL)O(XX. tiirvdny (a tov6bbiakban:

Mtitv.) 23. $ (4) bekezd6s6nek 16. pontjriban meghatirozott feladatokra figyelemmel az

Onkormrinyzat kultur6lis kdzfeladatai ell6tis6nak ktir6ben az alflbbi Keretszerz6d6st kiiti a

T6rsas6ggal az egyiittmiikod6s reszletes szabilyozisa &dek6ben, dsszhangban az Emtv. 3. $-
rinak (7) bekezdds6vel 6s az Emtv. 13. $-6val.

2. A Keretszerz6d6s c6lja

A Szerz6d<i felek jelen Keretszerz<id6st annak 6rdek6ben kdtik, hogy a Szinhin kdzhasznti

el6ad6-miiv6szeti szervezetk6nt gondoskodjon az M6tv. 23. $ (4) bekezd6sdnek.l6. pontj6ban

foglalt onziLgos szerepkdnel 6sszeffigg6 kultuftilis szolgrfltatris kdr6ben az Onkorm'inyzat

rdszere meghatilrozott feladat ell6lisrir6l 6s - figyelemmel az Emtv. I 3 . $-rira, valamint a Korm.

rendelet 10. $ (l) ds (3) bekezd6s6re - e Keretszetz6d6sben rdgzitik ennek tirgyi, szem6lyi 6s

penziigyi feltdteleit, valamint egyi.itfiniikdd6stik kereteit.

3. A Keretszerz6d6s id6tartama

Szerzhdl felek a jelen Keretszerz6d6st - a Kdzds Mrikddtetdsi Megrfllapodris 4. g) pontjrira 6s

az Emtv. 13. $ - 6ban foglaltakra is figyelemmel -2021. janudr l. napjit6l - 2024. december

31. napjiig tafi6 hatirozott idtttartamra k6tik meg, egyben megrillapodnak abban, hogy a
Keretszerz6dds a Sz.erz6d6 felek egybehangz6 d<int€sevel t6bbsz6r is meghosszabbithat6.

4. L Szinhfz el6ad6-mffv6szeti szolgSltatfisai

S?fjrzldo felek egyez6en rttgzitik, hogy a Snnh[z az alapit6 okirauiban foglalt kdzha^smri

tev6kenys6gei keretdben - az Onkormrinyzaltal fenn6ll6 Keretszerz6d6s iddtartama alatt -
teljesiti az Emtv. szerinti min6sitdshez sziiks6ges feltdteleket ds tdrekszik a tev6kenysdgi

kdr6be tartoz6 el6ad6-miiv6szeti, valamint az ahhoz kapcsol6d6 egy6b szolgriltal4sokat

folyamatosan biztositani,

kiiliindsen:

- avigszinh{ai hagyom6nyokat folytat6 polgriri ndpszinh6z 6pit6se;

- a klasszikus 6s kortars magyar- 6s vilfgirodalom legkiildnbdz6bb miifajri 6s hangv6telii
darabjaib6l sokszinri, vonz6 repertoiir kialakitisa;

* fontos trirsadalmi probl6mrikat, univerzi'lis emberi k6rddseket felvet6 kort6rs miivek
mrisorra tiizdse;

- ig6nyes zends miivek, gyerek-, ifus6gi-, illetve csal6di darabok bemutauisa;

- orszigosan, nemzetktizileg elismert miivdszekkel, el<iad6-miiv6szeti szervezetekkel

tiirt6n6 egyiittrniikdd6s;
- a helyi mrivdszeti, kdzoktatdsi, kdzmtivel6ddsi 6s trirsadalmi, kiiztissdgi szervezetekkel

val6 kapcsolatdpit6s;

2lrL



- a gyennek-, illetve ifirisigi korosz&ily igdnyes szfnhrizra nevel6se;
- a fralal miivdszek p6lyakezddsdnek 6s kibontakozisrfurak timogatisa;
- nemzetkdzi szakmai kapcsolatdpites 6s egytttmiikdd6s;

jelent6s esemdnyekhez, jeles napokhoz, 6vfordul6khoz t6rt€n<i kapcsol6drls.

A szinhin az elilad6-miivdszeti sznlgiltatast az alibbi dlland6 j6tsz6helyeken biaositja:

Vigszinh6z @udapest, XIII. Szent Istvrin krt. 14.)
Hrizi Szfnpad (Budapest XIII. Szent Istvrin krt. 14.)
Pesti Szinh6a (Budapest V., Vrici utca 9.)

A Szirrh{z vri'llalja, hogy az el6ad6-miiv6szeti szolgrfltatrist az ali$bi mutat6szimoknak
megfelel6en teljesiti :

. 6vente legaldbb 300 el6adist tart,

. sajit tdrsulattal legalSbb dvi k6t rij bemutat6t hoz l6tre,

. a megtartott el6ad6sok legalabb 75%o-a szilhfu saj6t el6ad6s4 valamint

. valamennyi jrltsz6helydt figyelembe v6ve 6tlagosan legaftibb 75%-os kihasznri,ltsriggal
(l6togatottsfu gal) mukddik.

A Szinhia az el6ad6-mfiv6szeti szolgriltaLis teljesitdse soni.n kdteles gyermek- 6s ifius6gi
korosztily vddelmdt szolgril6 n6zbtfljikoztatisi el6irdsokat bevezetni 6s alkalmazni, egyben az
ajrinlott korhatdr-megieliil6st az 5intett el6adrisok prom6ci6s anyagain (a nyomtatott ds
elektronikus kiadviinyokon egyarrlnt) - j6l 6sdelhet6 m6don - feltiintetni.

5. A Keretszerz6d6sben foglalt feladatok ellitisinak t6rgyi, p6nziigyi 6s

szem6lyi felt6telei

S.l.Tdrryi felt6telek

A Fenntart6 a jelen Keretszorz1dds 4. pontja szerinti el6ad6-miivdszeti tevdkenysdg
eredmdnyes ellitds6hoz sziiksdges ingatlanokat kiildn haszonb5fleti szerzbd|sben (a
tov6bbiakban: Haszonbdrleti Szerz6dis) meghatrirozott feltit€lekkel biztosftja.

A Fenntart6 a 4. pont szerinti el6ad6-miiv6szeti tevdkenysdg eredmdnyes ell6trisa 6rdek6ben a
Keretszerz6d6sben meghat irozott id6tartamra az el6ad6-miiv6szeti tevdkenysdg eredm6nyes
elldtds6hoz sztiks6ges -jelen Keretszerz6d6s I . szdmti mellikletdt kdpezi Leltdr szerinti - ing6
vagyontrirgyakat a T6rsas6g r6sz6re haszntilatba (haszonk6lcsdn) adja.

Szerz6d<i felek rd gzitik,hogy az L sz. melldHetben szerepki ing6s6gok birtokba bocs6tisajelen
megrillapodds al6iftiset megel6z6en megtdrt6nt. Trirsasig jelen Keretszerz6d6s aftiinis6val a
bidokba vdtel t6ny6t 6s az ing6s6gok leltrir szerinti hidnytalan megl6t6t ali(rris6val ismdtelten
meger6siti 6s elismeri.

A T6rsasdg a Fenntart6 tulajdon6t kdpez<i 6s a hasnr6lalAban l6v6 ing6 6s ingatlan vagyonra
vonatkoz6an kitteles leltfut kdsziteni jelen Keretszerz6dds id6tartama alatt minden 6vben
december 31-i fordul6nappal ds megkiildeni azt a tirgyfvet kdvetd 6v janurir 31. napj ig az
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Onkormrirryzatnak. A leltrirozlsi feladatokat - bele6rwe a leluirozok kijel6l6sdt, a Leltiirozisi

Bimttsrig ielfllitasft, a leltrlrozls vdgrehajtas6t, az dsszesitett leltrir tisszeri'llitrls t, a leltirr

ki6rt6kei6s6t 6s a leltrirelt6rdsek kivizsgililsifi - aTri.rsasrig kdteles elv6gezni saj6t hatiskdrdben'

A haszonk6lcsd n t6rgy6t k6pez6 ing,6 vagyontiirgyak esetdben a Tarsas6g a felesleges

vagyontargyak fellir6srival, valamint a selejtezdssel kapcsolatos feladatokat - bele6rtve a

felisl"g"siugyorfiirgyak jegyzsk6nek 6s haszrositisi javaslatdnak elk6szitds6t, a Selejtezdsi

Bizotts-6g feHtit,esat, a setej tez6si jegyzek }sszefllitris6t, a selejtezds lefol)'tatris6t, a selejtezesi

jegyz6kOnyv kitOlt6sdt 6s a selejf, illetve hullad6kanyag hasznositiisi javaslatinak elk6szit6s6t

- kOt4"r ell6tni a Fenntart6 mindekor hatrilyos bels6 utasitris6ban foglaltak figyelembe

v6tel6vel. Az elkdszitett dokumentumokat a Fenntart6 rdszdre ellen6rzds 6s diintds c6ljdb6l

kiiteles megkiildeni. A Trirsas6g riltal megkiildiitt 6s a Fenntart6 6ltal ellen<irzdtt

dokumentumok alapjdn a selejtez6sdr6l, elidegenitdsdr6l, hasznositrisrlr6l, valamint az

elidegenitdsb6l szArmazl bev6tel felhasznriftisrir6l a haszonktilcsdnbe ad6 hrlajdonos jogosult

dtinteni. A haszonkdlcsdn tirgy|tkepezb ing6 vagyontiirgyak a Keretszerz6d€s megsziinds6vel

nem keriiLlnek a Trirsas6g tulajdonriLba, hanem a haszonkiilcs6nbe ad6 Onkormanyzatnak

visszajrimak.

A Trirsasrigot megilleti a selejtezes joga is, melyet a vonatkoz6 jogszab lyi rendelkez6sekkel

dsszhangban koteles v6grehajtani 6s a selejtezdsre keriil<i ing6srigok iegyzek't ktiteles az

Onkormrinyzat r6sz6re megkiildeni.

A T6rsas6got a vonatkoz6 jogszabalyokban, valamint a jelen Keretszerz6ddsben szerepl<i

feltdtelekkel 6s korl6tozisokkal illetik meg a tulajdonos jogai, 6s terhelik a tulajdonos

kdtelezettsdgei a haszonkdlcsdn Ifugy t k6pez6 ing6 vagyontrirgyak tekintet6ben, azzal, hogy

a T6rsas6g a rdszire ingyenes haszniflatba adott vagyont nem idegenitheti el, arra ziLlogiogot,

illetve haszon6lvezeti jogot nem alapithat, harmadik szem6lynek nem adhatja biztosit6kul, sem

egydb m6don nem terhelheti meg.

A Trirsas6g kdteles az dnkormrinyzati vagyont illet6en az 6llag, a kdmyezet 6s a miieml6kek

v6delme 6rdek6ben, valamint az lnkorminyzati vagyon hasnfllatitb6l ad6d6 minden egydb

esetben a vonatkoz6 jogszabrilyok, szabvrinyok, hat6srigi, szakhat6s6gi 6s miiszaki el6inisok
(igy kiildndsen a k6zeg6szs6giigyi, tiizv6delmi ds munkav6delmi el6irasok) szerint eljrirni. A
Trirsas6g az talott vagyon hasznalata sori4n kiiteles a jelen Keretszerz6d6sben rdh6rul6

ktitelezetts6geket megtartani, azokat harmadik szem6lyre k:tzzr.6lag az Onkorm6rryzat ir6sbeli
enged6lye alapjrin, e Keretszerz6dds rendelkezeseinek tiszteletben tartiisa mellett ruhdzhatja 6t.

A Trirsasig kiiteles az dnkormrinyzati vagyon nyilv{ntartiisrira vonatkoz6 el6inisoknak
megfelel6en az adatszolgrfltatrlsi 6s nyilvrintaruisi kdtelezetts6gdnek eleget terrri, valamint felel

az adatok hitelessdg6drt 6s naprakdsz iilapotAert. A Trirsas6got a vagyonkataszter hiteles

vezetese 6rdek6ben a hatrilyos dnkormrinyzati vagyonrendelet szzbiiyu szerinti
adatszolg6Lltatrisi kdtelezettsdg is terheli.

A Trirsas6g kiiteles a hasznilatiiban l6v6 vagyonnal folyamatosan elszimolni a tiirgydvben
hatiilyos dnkormrirryzati vagyonrendelet, a szirnviteli t6rvdny, valamint az dnkormilnyzati
vagyon nyilvrintartrisi szabrilyai szerint. A Trirsas6g az rtkorminyzati vagyon tiirgyair6l
elkiildnitett nyilvrintart,ist kiiteles vezetni, amely t6telesen tartalmazza ezen eszkdzdk kiinyv
szerint brutt6 6s nett6 6rtdk6t, az elszdmolt amortizfuci6 6sszeg6t, az azokban bekiivetkezett
v|ltozAsokat, illetve az elszimolt amortizici6s 6s egy6b k<ilts6geket.
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5.2. P6nziiryi felt6telek

A Kdziis Miikiidtetdsi Meg6llapodris aliLir6s6val az O*orminyzat a Tri'rsasdg miikddds6hez
sziiksdges k6lts6geket oly m6don biztositj4 hogy a Megrfllapodds 7. pontja alapjrin a
Miniszt6rium- az Emtv. 16. $ (9) bekezdds6re figyelemmel - a Megrfllapodris hatrilya alatt a
kdztis mrikiidtetdsii szinhiizak 6ves miikddds6nek pdnziigyi felteteleit teljes egdsz6ben megfizeti
6s kdzvetlentil a szirfit{zak r6sz6re. trimogat6i okirat keretdben foly6sitja.

A K6zds Mrikiidtet6si Megrillapodris 6. pontja r6gziti, hogy az Onkorminyzat a k<iz6s
miikddtetdsii silnh{zak szamara - a fentiekre figyelemmel - nem kdteles fenntart6i (p6nzbeli)
tlmogatrlst nytjtani, azonban adott €v kdlts6gvetdsdnek tervezdse soriin ennek lehet6s6g6t
mdrlegeli.

5.3. Szem6lyi felt6telek

Szerzbdf felek - a Kdzds Miikddtet6si MegriLllapodris 10. pontjdval dsszhangban - r}gzitik,
hogy az Emtv. 1 6. $ (9) bekezddse 6rtelm€ben a S zinh{z vezett 6ll6sf munkavrfllal 61a felett az
alapvet6 munk6ltat6i jogokat a Miniszter gyakorolja.

6.Az illami kimogatris felhasznilisinak szabilyai, beszimolis,
a meg6llapodis teljesit6s6nek ellen6rz6se

6. 1.A timogatis felhasznilfsa

A Szinh6z az 5.2. pont szerinti riLllami trirnogatrist az Emtv-ben meghatrirozott m6don el6ad6-
miivdszeti tev6kenysdgdre, valamint miikdddsi kiadisaira fordithatja az Emberi Eniforlisok
Miniszt6riuma 6ltal kibocsrijtott t,6mogat6i okiratban foglaltak szerint.

A T6rsas6g a tiirnogatiist az Emtv., tovihbi az el6ad6-miiv6szeti szpwezetek beszinol6jrinak
formai 6s tartalmi ktivetelm6nyeir6l, a benyrijtrls6val 6s elfogad6s6val kapcsolatos r6sdetes
szabrflyokr6l, tov6bb6 az elszirnolhat6 kdlts6gek6l sz6l6 mindenkor hatilyos rendeletben
foglaltak, illetve a Minisztdrium rfltal kibocs6tott trimogat6i okiratban rdgzftettek szerint
hasznriihatj a fel.

6.2.Beszrimolds

A Ttlrsas6g kdteles ktildn jogszab6.lyban meghatdrozott m6don a mriktiddsdr6l, vagyoni,
p6nziigyi ds jdvedelmi helyzetdr6l az iuleti 6v kdnyveinek lezads t kdvetden az itzfeti 6v
utols6 napj6val, illetve a megsziinds napj6val, mint m6rleg fordul6nappal besziimol6t,
valamint ezzel egyidejrileg a Civil t6rveny 29. g (a)-(7) bekezddseinek megfelel6 tartalommal
kcizhasznts6gi melldkletet kdsziteni, tovflbbh a 7. I . pont szerinti p&rzngyi mutat6k alakul6s6t
bemutatni, elemezni 6s a Ferurtart6 szitrnAra legkds6bb minden 6v m6rcius 3l-ig benyrijtani a
ktinywizsg6l6i jelent6ssel, valamint a Feliigyelti Bizotts6g hatrirozztbval egyiitt.
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A Trirsas6g ktiteles a Fenntart6 6'ltal megieldlt formdban iizleti el6tervet 6s iizleti tervet

kdsziteni 6i azt az Onkormrirryzat rfltal kiildn levdlben foglalt hatririd6ig 6s m6don - az uzleti
tervet Feltigyel6 Bizotts6g hatArozat|val egytitt - megkiildeni a Fermtart6 6s az Emberi

Er6fonrlsok Minisztdriuma rdszdre.

A Szinhiu kdtelezettsdget vrlllal arra hogy a jelen Megillapodris 4. pontj6ban foglaltak

megval6sitrisrir6l az €vadlezirhs6t kdvet6en szakmai 6rt6kel6st (szdveges 6s mutat6sz6mokkal

athtinnxzntf 6vad6rt6kel6st) kdszit 6s azt minden 6v augusztus 10-ig eljuttatja a Fenntart6nak

annak drdekdben, hogy a jelen Kerets z-erzbd6sben megfogalmazott szakmai elvdrasok

6rt6kel6se me gtiirt6nj en az Onko rminy zat r 6sz6r6l.

6.3.Ellen6rz6s

Az Onkormdnyzat jogosult ellen6rizni a jelen Keretszerz6dds 4. pontjdban felsorolt szahnai

mutat6szfrnok teljesit6s6t, az el6ad6-miiv6szeti szolg6ltatrisok megval6sultisiit, az

dnkormanyzati vagyonnal va16 gazdri,lkodiis eredm€nyesseg6t - kiiltinds tekintettel a

karbantartrisi, fenntart6si, iizemeltet6si feladatok elv6gzes6re -, valamint a Tiirsas6got terhel<i

egy6b kdtelezettsdgek rendszeres 6s folyamatos betartris6t'

Az Onkormri'nyzat ennek sonin jogosult a Tiirsas6g miikdd6s6nek 6s gazdri'lkodas:inak

eg6szer<il rendszeres adatszolgriltatris teljesitesdt k6mi, sziiksdg szerint adatokat,

dokumentumokat bek6mi a Tdrsas6gt6l ds a TdLr:sas6g mrikdd6s6t nem zavarva helyszini

ellen6rzest folytatni.

A Felek rdgzitik, hogy a jelen Keretszerz<idds 4. pontj6ban foglalt mutat6szi.rnokt6l val6 -
ak6r pozitiv, alcir negativ - eltdr€s okait, kdvetkezndnyeit megvizsgaljrlk, 6s amennyiben

indokolt, akrir a Fenntart6, akrir a Trirsas6g kezdem5nyez6sflre m6dositjdk a mutat6szimokat'
illetve a Keretszerz6dds egy€b rendelkez6seit, tov6bb6 megvizsgri'ljrik, hogy jelen

Keretszerz6d6s 8. pontj6ban foglalt jogktivetkezrn6nyek valamely feltdtele fennrlll-e.

6,4.Likviditisi terv k6szit6se

A 243/2012. (II.29.) F<iv. Kgy. hatfuozzt alapjrin a trirsas6g az adott 6vre vonatkoz6 havi

bont6sri likviditasi tervet kdszit, amelyet havonta t irgyh6t megelozb h6 20-ig megkiild a

Fenntart6 r6szdre.

7.Szerz6d6 felek tovibbi jogai 6s kiitelezetts6gei

Felek kijelentik, hogy a Trirsas6got, valamint az Onkormiinyzatot - a jelen Keretszerztid6s 4.

6s 5. pontjiban foglaltakon thl - az al6bbi jogok illetik meg 6s az al6bbi kdtelezetts6gek

terhelik:

7.l.P6nziigri eryensrily fenntartisa

A Tr6nas6g a gazdiilkod6sa soriln kiiteles a pdnziigyi egyensrily fenntartrisa 6rdekdben tdrekedni
ar4 hogy:

. a likviditrisi r6ta 6rt6ke 6rje el legal6bb a 100%o-ot [(forg6eszktiz6k/rdvid lej6ratf

kiitelezetts6gek) x 100 > 100,0%1,

. id6tafiam mutat6ja eldrje a90 napot [(forg6eszkiiziik - kdszletek)/napi 6tlagos mrikdd6si
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kiaddsok > 90 napl,

. bevdtelarinyos iizemi eredm6nye legyen pozitiv (iizemi tev6kenysdg
eredmdnye/dsszes bev6tel) x 100 > 0,0 %1.

7.2.A Tfrsasdg tdj6koztatisi 6s krirvisel6si kiitelezetts6ge

A Trirsas6g haladCktalanul k6teles trijdkodani az Onkormrinyzatot, ha:

' ellene cs6d- vagy felszi.Lrnolisi eljrinis, helyi dnkormri.rryzatnifl ad6ss6grendezesi eljrfuris
indult,

' ha v6gelszimoldsi eljriLnis kezdemdnyezes6re, vagy a jogut6d n6lkiili megsziintetesre
ininyul6 bir6s6gi vagy hat6srigi intdzkeddsre keriilt sor,. ha 3 h6napruil rdgebbi ktiztarto zisa van, is annak megfizetdsdre nem kapott halasztrist,. ha ellene v6grehajtisi eljrinis indult.

A T6rsa*ig felel a jelen Keretszerz6ddsben meghatirozott jelentdsi kiitelezetts6ge
elmulasztris6b6l eredri esetleges kirok6rt.

A T6rsas6g kiitelezetts6get v6llal a jelen Keretszerz<id6s tdrgy6t kdpez6 ing6 vagyon
tekintetdben viz, tfiz; elemi 6s szemdlyi k6r, valamint katasztr6fa kockizatokra szol6
vagyonbiztositiisi megriLllapodris megkdtdsdre, melynek kedvezm6nyezettje a Trirsas6g.

A T6Lrsas6g k<itelezetts6get villal az Emtv., illetve annak vdgrehajtrisi rendeletei szerinti
adatsmlg{ltatisi, v6ltoz6sbejelentdsi 6s besz6mol6si kdtelezettsdgek teljesit6s6b6l ad6d6
feladatok elv6gzes6re, valamint e kdtelezetts6gek hatirid6ben tdrt6n<i teljesitdse 6rdekdben az
Onkormri.nyzattal tdrtdnd egytitfrniikdddsre, figyelembe vdve annak mfikdddsi saj6toss6gait. A
T6rsas6g vdllalja e kdtelezetts6gei elmulasztris4 illet6leg az esetleges val6tlan adatsznlgltatis
miatt bekdvetkez6 t<irvdnyes alapri jogh.itniny (birsrig, visszafizetdsi ktitelezettsdg)
tekinteteben az illamnal szembeni k6zvetlen helytillist, valamint az el6ad6-miiv6szeti
6Lllamigazgatrisi szerv 6ltal tdrv6nyi felhatalmazis alapjri.n vdgzett nyilv6ntar&isi, besorollsi
tev6kenys6g utrin kiiliin jogszabrflyban meghatiirozott igazgatasi szolgri.Lltatisi dij kdzvetlen
megfizetdsdt. A Trirsas6g e kdtelezetts6ge, illet6leg helytillfsa nem terjed ki arra az esetre,
amikor az esetleges jogh6hriLny alapj6ul szolgdl6 kiiriilm6ny bekdvetkez€s6re bizonyithat6an
az 0nkorminyzat hib6j6b6l keriilt sor.

Az infomuici6s dnrendelkezdsi jogr6l ds az inform6ci6szabadsigr6l sz6l6 2011. Cvi CXII.
tdrvdny (a tov6bbiakban: Infow.) 27. $ (3) bekezddse drtelmdben nem mindsiil iizleti titoknak
a kdzponti 6s a helyi dnkormrinyzati kdltsdgvetds, illetve az eur6pai uni6s trimogatds
felhasznfl6s6val, ktilts6gvetdst drint6 juttatrlssal, kedvezmdnnyel, az riLllami ds dnkormriLnyzati
vagyon kezeldsdvel, birtoklis6val, haszuilatiival, hasmositilsirval, az azzd val6 rendelkezessel,
annak megterheldsdvel, az ilyen vagyont 6rint6 birmilyenjog megszerzds6vel kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerdsdt vagy nyilvrinossiqra hozatal t kiildn ttirv6ny
kdzerdekb6l elrendeli. A nyilvrinoss6gra hozatal azonban nem eredmdnyezheti az olyan
adatokhoz - igy kiildndsen a v6dett ismerethez - ,ral6 hozziLferest, amelyek megismerdse az
ilzleti tevdkenysdg v6gzese szempontjdb6l ardnytalan s6relmet okozna, felteve, hogy ez nem
akadilyozzz meg a kdzdrdekb6l nyilviinos adat megismerdsdnek lehet6segdt.

A T6rsas6g a jelen jogviszonnyal iisszeftiggf 6s az Infotv. 27. g (3) bekezd6se alapjrin
kdz6rdekb<il nyilvrfurosnak min6siil<i adatokra vonatkoz6an kiiteles t6jdkoztatiist adni.
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23. Az $nkorm hnyzattal 6s a foryat6kkal 6l6ket k6pvisel6 civil szervezetekkel val6

eryffttmiikdd6s

szerz6d6 felek riigzitik, hogy a szinhaz naptriri 6venk6nt k6t alkalommal, 75 nappal el6te

egyeztetett id<ipontokban helyet biztosit az dnkormrirryzat, valamint az Emberi Eniforr6sok

Minisaeriuma ri'l tal szffvezett, illetve tiimogatott rendezv6nyek lebonyolitrisrihoz, ebb6l egy

nap az 6nkorm6ny zatot egy nap az Emberi Er6fon6sok Miniszt6rium6t illeti meg.

A S^rlh1z ktiteles - jelen Keretszerz6d6s fenn6llisrinak hatAlya alatt - a hatri'lyba l6p6st

kdvet6en l6trejdvd valamennyi nyomtatott 6s elektronikus kiadvrirry6ban 6s meghiv6j6ban

feltiintetni az bnkorminyzat ds az Emberi Er6forr6sok Miniszberium log6jit ,6s az azt

kieg6szit6 al6bbi sz6veget:

,,A Vigszinfuiz Nonprofit Kft. Budapest F,varos Onkarmdnyzata fenntartd'sdban, az Emberi

Erdforrdsok Minisztdriumdval kiztjs mfikidtetdsben mfrkbdik. "

A Szinht az Onkormrlnyzat, valamint a Minisztdrium riltal hivatalosan rendszeresitett arculati

elemeket haszn6lhatja.
A log6t az OnkormiiLnyzat a felhasm6lishoz sztiks6ges form6tumokban a szerz6d6s megkdt6sdt

kdvet6en a Szinhdz rendelkez6s6re bocs6tja.

A Sziah|z kdteles egyiittmiikddni a fogyatekkal dltiket k6pvisel6 civil szervezetekkel, a

rendelkezes6re 6116 infokommunik6ci6s akadrilymentesitdsre szolgriLl6 eszkdztiket (pl.

indukci6s hurok) haszn6lni, k6r6sre minden alkalommal bekapcsolni, azokr6l honlapj6n 6s

kiadvdnyain tij6koztatrist nyrijtani, valamint lehet6s6ge szerint feliratozassal el6rhet6v6 tenni

az el6adrisokat.

8. A Keretszerz6d6s ered6 kiitelezetts6gek megszeg6s6nek ktivetkezm6nyei
6s a Keretszerzdd6s megsziin6se

8.1. A Keretszerz6d6s megsziin6se

Jelen Keretszerz<iddst Szerz6dti felek hatrirozott id6re kiitiitt€k, igy a 3. pontban meghatiirozott
id<itartam eltelt6vel - amennyiben kdztttiik a meghosszabbitiis t6rgy6ban megrillapodiis nem

sztiletik - a Keretszevodls halAlya megsziinik.

Jelen Keretszerz6dds megsziintetheto a Szptzi5d6 felek kdzis megegyez6s6vel.

Jelen Keretszerz<id6s megszrindse eset6n - amennyiben az Onkormrinyzat az eves

kdltsdgvetdsdben trimogatrist biztositott szitmira - a Trirsas6g kdteles az Onkormdnyzat riltal
nyfjtott p6nzbeli uimogauissal elszimolni, a trirnogat6s fel nem hasmii'lt r5szit a megsziin6st

ktivet6 8, azaz nyolc napon beli.ll az Onkormiinyzat OTP Bank Nyrt-n61 vezetett 1 1784009-

| 5 49 00 | 2 szAmi szitrrl, jitr a visszafi zetni.

Jelen Keretszerz6d6s megszrindsekor a Trirsas6g kiiteles a megsziin€st kdvet6 60 (hatvan)

napon beliil az ingyenes hasmrilatba adott ing6 vagyontirgyakat - term6szetes elhasznill6ddsra
(amortizici6ra) tekintettel - rendeltet6sszerii haszniflatra alkalmas 6llapotban a tulajdonos

Onkormrirryzat r6sz6re visszaadni.
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Jelen Keretszerz6d6s megsziindse esetdn a Trirsas6g kdteles t6telesen elszlmolai az 1ltala
hasmrllt dnkorminyzati vagy omal 6tadds-6tvdteli eljrlnis ritjrin.

8.2. A Keretszerz6d6sb6l ered6 kdtelezetts6gek rnegszegds6nek kdvetkezm6nyei, azonnali
hatdlytfi felmondfs

Amennyiben a Keretszerzdd6s 5.2. pontj6ban meghatirozott trimogatds az eloz6 6i
tiimogatishoz viszonyitva jelent6sen (legal6bb 20%-kal) csdkken, a Felek k<itelesek egyenet
a Keretszerz6dds 4. pontj6ban rdgzitett szakmai mutat6k teljesithet6seg6r6l, illetve azok
esefl eges m6dositls6r6l.

A Keretszerz6d6s teljesitdsdt az Onkormrfuryzat megtagadhatj 4 ha bizonyitj4 hogy annak
megkiit6se utrin akir az 6, akir aTirsasig kiiriilmdnyeiben olyan ldnyeges vrfltozis ri'llott be -
idedrtve a K6z6s Mrikddtet6si Megillapodrisban rdgzitett feltdtelek Miniszterium 6ltal
kezdem6nyezetl, az Onkormdny zat szimfira hritninyos m6dositris6t -, hogy a Keretszerz6d6s
teljesitdse ttile el nem viirhat6, tov6bbd ha a Keretszerz6dds megkdtdse utrin olyan kdriilmdnyek
kdvetkeztek be, amelyek miatt azonnali hatrflyri felmondfsnak van helye.

Szenodf felek jelen Keretszerz6d6sben foglalt kdtelezetts6gek sulyos megsdrtdse esetdn,
ide6rtve azt az esetet is, ha a Szerz6d6 felek brirmelyike a haszonbdrleti szerz6ddsb6l fakad6
kdtelezettsdgeinek tart6san nem tesz eleget, azonnali hatrilyri felmondrissal 6lhetnek.

A Keretszerzddds Tdrsas6g 6ltali sulyos megs6rtdsdnek min6siil kiiltindsen, ha
a) a vagyontiirgyakat szinddkosan rongrilj4 rendeltetdsellenesen vagy

megri'llapodrisellenesen hasznrilj a,
b) a triLrnogat6st kimutathat6an nem a jelen Keretszerz6d6sben v6llalt feladata ell titsitra,
illetve a felhasznrflrisi kdtdttsdggel biztositott trirnogat6st c6lt6l elt6r6en hasznrilja fel,
c) a Keretszerzbd6sben vriLllalt szolg6ltatist, szakmai tevdkenys6get indokolatlanul

megsziinteti,
d) a mutat6szamok vonatkozisdban vagy a jelen Keretszerz6d6s szakmai, pdnziigyi

tartalm6t drdemben befoly{sol6 val6tlan, hamis adatot szolgriltat, vagy ilyen nyilatkozatot
tesz, kiildndsen, ha eziltal jogosulatlanul vesz igdnybe timogatAst,
e) ha t ij 6koztat..isi, beszimoldsi, adatszolgaltatisi kdtelezetts6g6nek nem vagy szlmottev6

kdsedelemmel tesz eleget, vagy az ellenlrzdst *aAilyozza,
f) a 4. pontban meghatirozott mutat6sz{mokt6l jelent<isen elmarad, kivdve a jelen

Keretszerz6dds 9. pondfban meghatdrozott Vis maior eserndny felmerii,ldse eset6n.

A Szerzbdo Felek riigzitik, hogy a jelen Keretszerz6dds 4. pontjiban foglalt mutat6szimokt6l
val6 jelent6s elmarad6snak tekintik kiil6niisen azt, ha:

a) a Trirsasdg 6ves beszirnol6ja alapjrin a jelen Keretszerz6d6sben rogzitett legal6bb k6t
mutat6sz6m esetdben a cdl nem val6sul meg, vagy
b) a Trirsas.ig frzetb ndz szlma k6t egymrist kdvet6 6vben tdbb mint 40%-al csdkken, vagy
a csiikken6s m6rt6ke valamely 6vben meghaladj a az 50 Yo-ot.

Szetzbdb felek riigzitik, hogy a kdzdttiik fennill6 Haszonb6rleti Szerz6dds brlrmelyik fdl
r6szer6l tdrt6n6 azorurali hat6lyri felmonddsa egyidejiileg e Keretszerz6d6s azorurali hatdyi
megsziintetdsdt vonja maga utriLn.
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Ha az Onkormdny zat aKeretszenld6st amnnali hatr{llyal felmondj4 a TriLrsas6g kdteles a nem

megri'llapodasszeriien felhasmrflt dnkormrinyzati trimogatris teljes 6sszeg6t - a felmon&ls

keztrezveteldt6l s zirmitotl S, azaznyolc napon beliil - az nttali,s napjitt6l a visszafizet6s napj d'ig

szfunitott jegybanki alapkamat k6tszeresdnek megfelel6 k6sedelmi kamattal ndvelten

visszafizetni az onkorm6nyzat oTP Bank Nyrt-n61 vezetett 11784009-1549O012 szimtt

szitml jira.

9. Vis Maior

vis Maior Esemdnynek min6siil bri'rmely olyan el6re nem l6that6 esem6ny, amely bdrmely

Fdlen kiviil 6116 okb6l meriil fel 6s az drintett Fdlt<il elvriLrhat6 gondoss6ggal sem keriilhet6 el,

illetve hrlrithat6 el.

Felek egyez6en rdgzitik, hogy a fentieken tulmen<ien a jelen Keretszerz6d6s megkiit6sekor

fennfll6 pand6mi6t, illetve az annak kdvetkezt6ben ldtrejdtt gazdasdgi vriLlsigot Vis Maior
Esem6nynek tekintik.

Ha Vis Maior Esemdny bekdvetkez6se akadiiyozza vagy k6slelteti valamely Felet a
Keretszerzrid6sben v6llalt kdtelezettsegei teljesit6s€ben, akkor az 6rintett F6l kdteles az

6sszeriien lehets6ges legrdvidebb id<in beliil taj5koztatn a miisik Felel az ilyen esemdny

berilltar6l, annak jelleg6r6l 6s az adott F6l szerz6d6ses kdtelezettsdgei teljesit6sdre v6rhat6an

gyakorolt hatrisrir6l.

A fenti trij6koztauisi kdtelezettsdgdt teljesit6, Vis Maior Esemdny ri{tal 6rintett F6l:

a) mentesiil aKerctszerzbddsben v6llalt feladatai teljesit6se al6l olyan mdrt6kben, amilyen
m6rtdkben azok teljesit6s6t az adott Vis Maior Esem6ny akaditlyozza vagy kdslelteti 6s

mindaddig, amig az adott Vis Maior Esemdny fenn6ll;
b) kilteles minden t6le telhet6 dszszerii intdzkeddst megtenni annak drdekdben, hogy a Vis

Maior Esem6nynek a Keretszerz6dds szerinti feladatai teljesitds6re gyakorolt hatdsdt

enyhitse ds a Keretszerz6ddsben villalt egydb, a Vis Maior Esemdny riLltal nem 6rintett
kittelezettsdgeit, feladatait teljesitse;

c) kiiteles a mrisik Felet a Vis Maior Esem6ny megsziin6s6r<il halad6ktalanul drtesiteni ds a

Keretszerz6d6sben vrillalt feladatait rijra folyamatosan teljesiteni.

Amennyiben a Vis Maior Esem6ny 90 napon kereszti.il folyamatosan fenn6ll 6s a Felek a
Keretszerz6d6sben v6llalt kdtelezetts6geik teljesitdsdre annak ellen6re sem k6pesek, hogy

minden t6liik telhet<it megtettek a Vis Maior Esem6ny kiivetkezmdnyeinek elluiritiisilra, a Felek
jogosultak kdzosen megrillapitani a Keretszerz6dds lehetetleniil6s6t.

Trirsas6g kttteles minden biztons6gi int6zked6st megtenni a katasztr6fahelyzetek elkeriil6se,
illewe hatrisainak enyhitdse drdekdben, igy kiildniisen kdteles ri'ltalinos katasztr6fa elh6.Lrifisi

tervet, illetve katas dr6fahelyzetbekdvetkez6s6t kdvetben az flszszenien lehetsdges legrdvidebb
id6n beltil specifikus, az adotthelyzetben adekvit katasztr6fa elhtiritrisi tervet k6szlteni.

10. Egy6b rendelkez6sek

Jelen Keretszerz6dds 202 I . j anu6r I -j 6n l6p hateilyba.
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Jelen Keretszerz6ddsben nem szabrilyozott k6rd6sekben a Polgriri tOrv6nykdnyw6l sz6l6 2013.

€vi V. ttirvdny, a Preambulumban megieliilt jogszabrilyok 6s mds kapcsol6d6 jogszabflyok

rendelkez6sei megfelel6en ilinyad6ak.

A Keretszerz6dds 8 pdldrinyban, egymrissal sz6 szerint mindenben megegyezi tartalommal

kdsziilt, amelyet a Szerzbdb felek k6pvisel6i elolvasris utrin, mint akaratukkal mindenben

megegyezdt j6vrihagy6lag al6dmak.
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