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Budapest Józsefvá ľosi On koľm á nyzat
Képvĺselő.testůilet e számára

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

EIőzmény

A Budapest.Főviĺros VIII. keľület Józsefuĺírosi Önkormányzat évek. óta fokozott figyelmet
foľdít arľa, hogy segítse a Palotanegyed kulturá.lis tradícióinak és éľtékeiľek megĺĺrzését. az
épitészetĺ-, tĺjľténeti örökség védelmét, a lakókciľnyezet minőségének javítását, a
hagyományok ápo|ását. A Józsefraľosi onkoľmányzat minden évben karácsonyi
díszvilágitźlssal, fenyőfa-; betlehem-, adventi koszoru állítassal járuIhozzá a keľületi lakosság
tinnepi hangulatrához.Idén ezeken feltil egy ,,Adventi vásiĺľral'' szeretne ünnepi keľetet adni a
kaľácsony megiinnepléséhez.

Az ĺinkormányzati,,Adventi vásár'' tervezett időpontja 20|2. december 2-tő|2012. december
24., avásźr helyszínének javaslom az onkorľnányzattulajdonában áltó Mikszáth Kálman teret
és a Kľudy Gyula utcát megjelölni' A helyszín vźt\asztźsźnak indoka, hogy Józsefuáľos
Palotanegyed elnevezésű váľosľészének furisztikai látvanyosságait megismertessfü az ide
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látogatókkal; így az aďventi vásáľ beéptilne a Palotanegyed idegenfoľgalmi látványosságai
kozé.

Ezen túlme nően azadventi vásĺĺľ családi programként is szolgál,'ahol az idősebbtől a fiatatabb
geneľációig, mindenki egytiťt élheti át a kaľácsony varź.zsźú. A vásár ideje a|att ,az

onkormányzat a Józsefuĺíľosi Köz<isségi Hazak.Nonpľofit Kft. útjan kül<inböző pľogramok
szervezésével jĺĺrulna hozzá a.vásźma látogatók szőrakoztatásźůloz, mely programok szombati
és vasámapi napokon kertilnének megrendezésre.

.'A Józsefuarosi Iłutturális és Spoľt Kiemelten Közhaszĺil Nonprofit Kft. lebonyolításában a
téren színpad keľĹil kiépítésre, a sziikséges hangosító berendezéseket szintén a K-ft. biztosítja.

A Mikszáth Kálmrĺn téren és a Knidy Gyula utcában, az önkoľm źnyzati tulajdonában és a
Józsefuarosi Vĺíľostizemeltetési Szolgálat (JVSZ) hasznźiatában lévő 14 db fahlĺz keriil
kitelepítésľe. A faházakból a vásĺáĺ teljes ideje a\att az iinnepekhez kapcsolódó teľmékek
aľusítása töľténik. A faházak felújítását, helyszínĺe tĺ!ľténő száIlításźú, felállítását, bontását és
visszaszállitźsźú a IvsZ |ttja eI. A JVSZ lźúja el a továbbiakban a vásźr idótartama a|atl a
szęmétszéilítást és a takarítást.

Mindezek a|apjźn a IYSZ költségigénye:

do.logi kiadás (fahaz felújítás, telepítés, bontás anyagktiltségei, szemétszźi|ittls
(üzemanyagköltség, szemeteszsák) bruttó 609.550,- Ft,

személyi kiadás (faház bontás, felújítás munkadíja, takaľítás díja) jáľulékokkal I.025.l70,-Ft.

Az onkormányzat biztosítja a vásźr lebonyolítźsźůloz szükséges elektromos energia ellátás
kiépítését, melynek becsült költsége nettő I.062,0 e Ft (bruttó |.349,0 e Ft), illetve afahźzak
kitelepítésétőI (f0I2. novembeľ 27.) a vásar teljes időtaĺtam a|att, a fahźzak elbontásáig
(f0|2. december 27.) az őľzés-védelem biztosítását, melynek becsĹilt költsége nettó 945,0 e Ft
(bruttó 1.200,0 e Ft), Ezén becsült kĺiltségekĺe tekintettel a Józsefuaľosi onkoľmányzat
Közbeszerzési és Beszeľzési Szabélyzat (a továbbiakban: Szabá|yzat) IX. ľésze 'szerinti
beszerzési eljĺĺrást sztikséges lefolytatni. Az 'elljańsok előkészítését, bonyo|ítźLsát a Szabá,|yzat
szerint a Hivatal végzi. A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabźůyzatélrő| sző|ő |9/f0a9. ry.16.) önkoľmányzatirendelęt 45. $ (4) bekezdés 1. pont c)
alpont a|apjarl abęszęrzési iigyekben való döntés a Vĺáľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság
hatásköľébe taľtozik. Igy a beszerzési eljárás eredményérő| a Bizoľtság fog dĺinteni. Az
onkoľmĺĺnyzat viseli a fentieken tulmenően a Mikszáth tét dísm1lágitásának energia díját
(becsült kĺiltsége bruttó 300,0 e Foľint).

Az ,,Adventi vásĺĺľ'' céljainak eléľése, a sikoľes és eredményes szervezés, és műkĺidtetés
éľdekében javaslom, hogy az Önkoľmlínyzat a Palota Piknik Egyesülettel, mely
nyilvĺĺntaľtásba vételi kéľelrnét beĺryújtcltta a Fővaľosi Tĺĺľvényszék fe|é, együttmfütidési
megállapodást kĺissön, mely megállapodás taľtalmi elemeit az előterjesztés 1. szźlmil
mellékletét képezi.

A civilszervézettel való közremfüödés indoka, hogy az Egyesület legfőbb célja' hogy segítse
Józsefuaľos és azon belül a Palotanegyeđ kulturális tradícióinak és éľtékeinek megőrzését.
Tevékenysége soľlín spoľt és gyermek rendezvények, fesztiválok, közösségi események,
képzomíivészeti kiállítísok, karitatív akciók, kulturális projektek szervezésében,
előkészítésében és lebonyolításában vęsz részt. Az egyesület nyilvĺĺntaľtásba vétel iranti
kéľelmet nffitott be, a Főviĺrosi Töľvényszéke|é,20|2. november 06. napjan.

Az együttműködés lényeges elemęit aza|ábbiakban foglalom össze. 
)



Az adventi vásaron ĺisszesen 16 darab (14 daľab önkormányzati tulajdonban á|lő, és 2 đarab,
az Egyesület á|ta| biĺosított fahaz), aľusítás céIjźĺra szolgáIő faház fog üzemelni, a felállítandó
faházak elhelyezkedéséről a bér]ők kiválasztásával egyidejűleg a Yźrosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság fog dönteni.

A fahźaakat. bérleti s,",,,,dé, útjan vehetik bérbe a vá|Ia|kozők. A béľlők személyének
kiválasztásáľa javaslok egy munkacsopoľtot létrehozni, amely koordinálja az źrušftásra
jelentkező bérlők kiválasztását,javaslatot tesz a Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságnak
azon bérlőkľe, akiknek ílzJleti tevékenységi köre megfelel mind az onkormányzat, mind az
Egyesület részéte. A munkacsopoľt |étszźmát 5 főben javaslom meghatiĺľozni, melyből 4 fő
képviselőbőlés1fôEgyesii1etá|ta|delegálttagbólállna'

A munkacsopoľt a bérlőkľe vonatkozóan aza|ábbi szempontokat veszi figyelembe különĺisen:

- a leendő bérlő ľendelkezik-e józsefurírosi székhellyel vagy telephellyel,

- hazaikézműves termékek árusítása, ' ' .

adventhez,karácsonyhozkapcsolódóteľmékekaľüsítása,sŻo|gá|tatásoknyújtása.

Tekinteťtel arna'' hogy a fentiekben tész|eteze|t ,,Adventi vásar'' szervezéséhez és
lebonyolítasźůloz kapcsolóđó költségek jelentős részét az onkoľmźnyzat viseli, ezért a
fahazak bér.be adása után szedett bérleti díjak az onkoľmĺĺnyzatot i||etik meg. A bérlet
időtaľtama a vásźlr teljes időt'anamáva| egyezik meg' valamennyi bérlővel a bérleti díj
egységes, ĺisszege 160.000,- Foľint + AFA, mely 30.000,- Foľint összegtĺ átaIźny jelleglĺ
kĺĺztizemi díjat is tarta|maz. A bérleti díj meghatározásźná| f,rgyelembe lett véve,lrogy adventi
vásaľ első alkalommal kerĹil megrendezésľe keľületĹinkben, továbbá' a piackutatás eľedménye
a|apjén ilyen méľtékiĺ bérleti díj meghatározásaajánlott. A bérlőnek ezen feltil 50.000,- Foľint
összegíĺ óvadékot kell fizetni, amely a bérleti szeruodés íđotartaĺnát követően, a faház
visszavételekor (rendeltetésszenĺ hasznźiat és a fennál|ő éů|apotźnak megórzése esetén) a
bérlőnek visszajĺár. A bérlőnek a bérleti díjat és az ővadékot a szerzódéskötés időpontjában
kell megfizetni.

Az onkoľményzat oldalán megjelenő kciltségeket jelen előterjesaés 2. szźtmu mellékletét
képező költsé gterv tartalmazza.

Az ađventi vásaľ lebonyolításának becstilt költsége 4.483,8 e }.t, a bérleti díjból befolyó
ö'sszeg az onkormźnyzat fulajdonábn á|tő 14 darab faház után, de a minimum || hźz,után
szźtmított nettő I.760,0 e Forint, mely teljes <isszeget az adventi vásar bonyolítási k<lltségeire
fordít az Önkoľm źnyzat.

Fedezetként javaslom megieltilni egyńszt a befolyó béľleti díjat, másľé szt az általiínos
tartalék e|óir ány zatát 2.7 23,8 e Ft ö s sze gb en.

A kĺiltségvetés egyensúlyĺínak megőrzése érdekében javaslom, hogy az ,,Adventi vásźr,,
megrendezés&ekizárőlag abban az esetben keľĹiljĺin sor' amennyiben az onkoľmőnyzatz}|z.
november l6-ig legalább 11 bérlővel béľleti szerződésttud kötni.

A Képviselő-testĹilet döntése a helyi önkormlĺnyzato|<rő| sző|ő 1990. évi LXV. tĺirvény 2. $
Q)bekezdésében, a|912009. (V.06.) önkoľmanyzatirendelet l. melléklet 16. pontjan alapul..

Fentiekľe tekintettelkérem a Képviselő-testületet ahatátozati javaslat elfogadásrĺľa.



: HATÁRozATIJAvASLAT

I. ,Ą Képviselő.testĺilet rĺgy dtint, hory

|, 2012. december 02. 'és 2012. december 24. napja köz<jtti időszakban adventi vásźlĺt
'. rendez a Budapest,'VIII. keľĹilet Mikszáth Kálmrĺn téren, és a Kľudy Gy;la utcában,

abban az.ęsetben, ha 2012. november 16-ig az onkormĺányzat a fulajdonában á||ő 14
,darab fahźzból legalább l l darab fahźzatbérbe adás útjĺín hasznosítható.

f. al.l.pont szerinti bérbe aríás feltétele: a bérlet időtaľtama f}Iz,december 02-tő|2Ot2.
decembeľ Z4-igtartő' a bérleti díj 160:000;- Ft + Áfa, mely 30.000,- Forint összegĺĺ źta|źny
jellegrĺ kĺĺzĹizemi díjat is tarta|maz azza\ hogy a bérlő 50.000,- Ft óvadék megfizetésére
köteles. A bérlőnek a bér.leti ďíjat és az óvadékot a szerzódéskötés időpontjában kell
megfizetni

, 3. aI.2. szerinti bérleti szetzodés taľtalmi elemeiről, a béľlőkrő| és azárusítás cé|jára
szolgáló fahának,e|belyezésérő| a Városgazdálkodlísi és PénzĹigyi Bizottság dĺint.

4. felkéľi a jegyzőt' hogy gondoskodjon az |. pont szeľinti hasznosításra vonatkozó
.felhívás : a wwwjozsefuaľos.hu oldalon és a Józsefulĺros újságban töľténő
megielentetéséről.

II. A KépvÍselő.testület úry diint, hory az I.l. pontban meghatáľozott feltételek
fennállása esetén

a) u adventi vásaľ céljainak eléľése éľdekében, 20|2. decembeľ 02. napjźfiő| 2012.
december 24-ig teqedő id(5tartamĺa egyĹittmfüödési megállapodást köt a Palota Piknik
Egyestilettel annak nyilvĺíntaľtasba vételét követően az etrőteľjesztés 1. szálmtl
rnęllékletéJ képező taĺtalmi elemekkel, és felkéri a polgĺĺľmesteľt annak aláitására.

b) az a) pont szerinti feltételek nem teljesülése esetén, ahatéltozat szeľinti egyestilet
alapító tĄaivą|köt egyiittmfüĺidési megállapodást, aza) pont szerinti taľtalommal, és
felkéri a polgámesteľt annak a|áírásźra.

ahatározatl.1. pontja szeľinti ĺĺnkormány zati tu|ajdonában á||ő fahazakkitelepítését,
fe|t$ítását, helyszínĺe tĺiľténő szá|Iítását, fe|ći|ítźsát, bontását és visszaszá||ításźt,
valamint az adventi vásźt iđőtaľtama a|att a szemétszá||ítást és a takaľítást a
Józsefviírosi Váľosiizerneltetési Szo|gáIat |átja e|, melynek költségére ĺisszes dologi
609;550,l Ft, személyi kiadás járulékokkal egyutt |.025.fia,- F''t rSsszeget biĺosít.
'az ađventi vásár lebonyo|ításźůloz sziikséges elektromos fuam kiépítéséľe 1.349,0 e Ft,
a közteľĹilet orzésére 1.200,0 eFt, az elekÍromos árarclra 300 e Ft fedezetetbiztosít az
cinkormányzat kĺiltségvetésében.

a kiadások fedezetére egyrészt a fahazak nettó béľleti díjbevételét |,760 e Ft, másľészt
az á|ta|źnos taľtalékot 2.723,8 e Ft ĺisszegben jelöli meg.
'a) hatfuozatban foglaltak miatt' az ĺ5nkoľmźnyzat bevétel I|502 cím intézményi

mfü<idési bevételek e|őiráĺyzatát 2.235,2 ę Ft-ta| megemeli béľleti díj címen, a
11107-01 cím kiadás mfüödési cél és általános taľtalék előfuányzatát _ á|ta|źnos
taľtalék - 2'723'8 e Ft-tal csökkenti az adventi vásáľ kiadásai miatt.
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b) az onkoľmźnyzat kiadás 1|502 cím dologi e|őirźnyzatát - ĺjrzés, elekÍľomos
há|őzat kiépítés, elektľomos aran_2.849,0 eFt-ta|, a dologi kiadás _ áfabeťĺzetés

1 e|őirányzatát475'2 e Ft-tal megemeli.
c)azÖnkoľmanyzatkiadás1l108-02címmfütĺdésre.átadottpénzeszköz

á||arrilľrźńartáson belii|ĺe, ezen belül saját kĺiltségvetésí szervek működési
taÍnogatása .e|oirźnyzatát 1.634,8 e F-t-tal megemęli a Józsefuaľosi
VaľosĹizemeltetési Szolgálat adventin vásětr költségeinęktźmogatása címén.

d) a Józsefuaľosi Viĺrosüzemeltetési,Szolgálat 80103 cím bevéte|i tźmogatások saját
'kĺiltségvetési szervek.miĺkĺidési felügyeleti szeľvi támogaÍása e|őlrźnyzatát |.634,8 , : . '. '

e Ft-tal megemeli és ezzę| egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatát 609,6 e Ft-tal,
a személyi juttatĺís e|őirálnyzatát 807,2 e Ft-tal, a munkáltBtót terhelő járulékok és

' szociá|is hozzájźlrulás előinínyzatát 218,0 e Ft.tal megemeli a II.2. pontban
foglaltak címén' .:. .

5. felkéľi a Józsefuarosi.Közössé gi HazakNonpľoÍit Kft-t az advęnti vásár ideje alatti
pro gľamok szerv ezését e

. 6. feikéri a Józsefuáľosi Kulturális és Spoľt Kiemelten Közhasznú Kft-t az adventi
vásárhoz lebonyolítasához szfüséges színpad kiépítéséľe és a programok
hangosításĺának biztosításara.

. 7. a) 5 főből áltó' Munkacsopoľtot hoz létľe, melynek feladata: javaslattétel a
Varo s gaz dálko dási é s Pénzügy i Bizottsźtgnak a fahazak bérl ő iľe.
A Munkacsoport ĺĺsszetétele: 4 fő képviselő és l fő a Palota Piknik Egyesület által
vźiasztott személy.

. A.munkacsoport tagjai díjazásbul nem részesiilnek.

képvi sel őt v á|asztj a meg.

c) a munkacsopoľt a bérlőkre vonatkozó javaslata során az a|ábbi szempontokat veszi
ťrgyelembe:

- józsefuríľosi székhely vagy telephely,

' - hazaikézmuves termékek iĺrusítása,
- ađventhez,karércsonyhozkapcso'lód'ó teľmékek árusítása, szo|gźi,tatások nyújtása. .I

8. felkéľi a polgármesteľt;. hogy a 'hatźrozatban foglďtakat a k<iltségvetés következő
módosításiĺnál vegye ťrgyelembe

Felelős: 
l.;.'*ł'#łť#fffi'1ľäásiésPénztigyiľi1ottsĺĺs
il.1.-il.3., II. 6.-II.8. pont esetén polgĺíľmester
II.4. pont esetén a Józsefuĺĺľosi K<ĺzcissé gi HazakNonprofit Kft . tigyve zetője



II.5. pont ęsetén a Józsefvarosi Kultuľális és Sport..Kiemelten Kĺjzhasznú
Nonprofit Kft . Ĺigyvezetőj e

Hatĺíľidő: I.|.,I.Z.pontesetén zllz.november08.
. I.3..pont esetén aYźľosgazdálkodási és Pénzĺigyi..Bizottság 2012. november

16-i ülése
I.4. pont esetén 20|2. november 09. és a Józsefuiíľos újság soron kĺjvetkező
megjelenő |apszźtma
il.l.-Il.s. pont eseté.n 2a|2. november 16. ' ':

II.6.-II.7. pont esetén 20|2. november 08.
II.8. pont esetén az önkormźnyzat költségvetésének kĺivetkező módosítása, :

legkésőbb 20I,2. december 31.

A diintés végľehajtását végző szewezeti erység: Pénziiryi Üryosztály, Gazdálkodási
Uryosztály, JózsefuárosÍ Kiizösségĺ Hlázak Nonpľofit Kft.; Józsefuáľosi Kulturálĺs és I

.Sport Kiemelten Ktizhasznrĺ NonpľoÍit Kft.
Budapest, 2012. november 05.

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edĺna

jegző
nevében és megbízásából:

rlW-
sż{|áÉyi Dęmeteľ

képviselő

/" lW Lf,
Dr.Mészáĺ Erika

aljegyzłĺ 
?ĺJ1ľ ľ{Ĺj|ľ Ü fi



IV. MncÁlr,aľooÁs Ha'ľÁr.ya'

Szerződő Felek jelen Egyĺittműködési Megállapodást hatźrozott ĺdőre, 2012. november
27 -tő| 2012. decembeľ 2 8-ig kł'tik.
A megállapodás kizaróIagaSzerződő Fęlek köztjs akaratźxal, írásban módosítható.

Y . ZLľĺó RENDELKEZÉSEK, KAPCsoLATTARTÁsRA KIJELoLT SZEMÉLYEK

Minden olyan kérđésben, amely jelen megállapodásból eredő bármilyen pénziigyi
kötelezettségvá||alasátteszi sziikségessé, az egytittműködő felek ktilön szerzodéstkötnek.
A Szerzőđó Felek részérő| a megállapodásban foglaltak megvalósítása során a
kapcsolattartásra kij elolt személyek:
. az Egyesület részéro|: az Egyesület elnöke,
. azonkormányzatrészéről: .....

Jelen megállapodás késztilt 4 egymással sző szerint mindenben megegyezo példányban,
melyet aSzerzőđő Felek képviselői _tarta|mźnak elolvasása utĺĺn _ jovahagyőIaga|źirásukkal
látjrák el.

Budapest, 2012. november hó ......... nap.

Palota Piknik Egyesĺilet
Szily Koľnél elnök

pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
p éĺlzugyi tigyo sztályv ezetó

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészaľ Erika
a|jegyző

Budapest VIII. Keľiilet onkoľm ányzata
Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ



/ sz.wnĺŁL.bŁ

E crrtjľľnĺuxÖonsl MEGÁLLAPoDÁS

mely létľejött egyľészről a
Bun.ą,ľBsľ FóvÁnos YIII. xnnÜr,nľ JozsBrvÁnosr oľronľĺÁNYZAT

(1082 Budapest, Baľoss tl. 63-67., ađőszźlm: 157357|5.2-42,törzsszám:7357|5, statisztikai
szám: 157357I5-84|1-32l-0I, bankszĺím|aszélm: 14100309-10213949-01000006, képviseli:

dr. Kocsis Máté polgármester)
a továbbiakban: onkorm ányzat

másrészrőla
P.łr.orĺ' PmNrľ Ecynstĺ'nľ

(székhely: 1088 Budapest, Kľudy Gyula utca2, adőszźtm: ....., nýlvántaľtásbavételi
szźtm: . ......,képviseli: Szily Kornél elnök)

a továbbiakban: EgyesĹilet
a továbbiakban egytitt: Szerződő F'elek,

Szerződő F'elek a VIII. keľület Palotanegyedben megrendezésľe kerülő kulturális progľamok
segítése érdekében indokoltnak lárjźk paľtneľi viszonyukat együttműködési megállapodásban
szabźiyoztlj a ......l20t2. (XI.08.) Képviselő-testületi hatźttozatnakmegfelelően.

I. Az BcytjTTMÚKöDÉs cÉLJAI

Atfogó cél a Palotanegyed kulturális tradícióinak és éľtékeinek megőrzése, a történeti és
épitészeti örökség védelme, a lakókĺlmyezet minőségének javítźsa, az itt élő etnikai
kisebbségek hagyomĺĺnyainak ápolása, újraélesztése.
Az együttműködés sorĺán aSzerzodő Felek közös szźnďéka a kömyéken egykoľ és ma é1ő,

illetve alkotó művészek öľökségének ápolasą a gaszľronómiai tradíciók megismertetése,
a kulturális sajátosságok eľősítése és a turisztikai adottságok köztjsségbaúú fejlesztése.
A globális célok megvalósítasan ful kiemelt kezdeményezés aMikszáth Kálmán téren és a
Knidy Gyulautcában hagyományteremtő szĺĺndékkal 20|2. decembeľ 02. és decembeľ
24.közötti időtaľtamban palotanegyedi adventi vásar megszervezése,lebonyolítása,
melynek kereteit jelen egyiittműködési megállapodás tarta|mazza.

II. Fplnr vÁr.ĺ.,ą'r.Ás,łr

Az onko rm ányzat az egyiittmfü ödési célok me gvaló sulása érdekében :

1.1. biztosítja az adventí vásáľ ideje alatt a Mikszáth Ká|mán tér, valamint a Knidy
Gyula utca (Szentkirályi és Horanszlcy utca közötti) közterületek téľítésmentes
hasznźůatźú;

|.2.binosítja az l.1. pontban megielölt tertileten (1. szőtmí melléklet szerint
elhelyezendő) 1 4 db önkormányzati tulajdonú faház rendelkezésre állását;

|.3.vá|La|ja a |4 db faház felújítasát' a 2012. november 27-30. között helyszínĺe
szźl|ítását,2012. december 01.ig a helyszínen történő összeszerelését, valamint
20 |2. decemb er 27 - étőI azok visszaszá||ítását:

l. .biztosítja az Egyesilęt részére 2 đarab egyesiileti tulajdonában áI1ő faház |.I.
foglalt közteľiileten t<jrténő térítésmentes elhelyezését;

1.5. biztosítja a tu|ajdonában áI1'ő tahazak đíszviLágításźłloz a meglévő világító
eszkozok, fényfuzéľek rendelkezésľe állását;

1 . 6. biztosítj a az ađventi vásánal érintett közteľületen a közterület díszkivilágítását;

1.

f.

l.



I.7.val|alja, hogy az adventi vásźma| érintett köZteriileten kiépítésre keľiilő
díszvilágítás eneľgia fogyasztási díját azELMÜ felé kifizeti;

1.8. vállalja a telepítésre kerĹilő ťahtnak ELMÜ háIőza.ľőI töľténő áĺam
vételezéséhez elektromos lekötési pontok telepítését;

1.9. biztosítja az adventi vásat időtaĺtatĺára a szíĺpad és hangosítás kiépítését és
sztikség szerinti rendelkezésre állását;

1.10. vállalja az adventi vásaĺ ideje alatt (szombati és vasáľnapi napokon) kultuľális
pľogľamok szewezését;

1.1 1. biztosítja a Mikszáth térre adventi koszorú kihelyezését;
1.I2. vá|Ialja, hogy 2012. december 2-źn a Mikszáth téri adventi koszorrinál

gyeľtyagyujtási tinnepséget szervez, me|y egyben az ađventi vásźltt megnyitó
iinnepsége is;

1 . 1 3. vállalj a az adventi vásaľ által érintett terület folyamatos takańtását;
|.|4. vá||a|ja az ađventi vásár által érintett teľületľől a szemét, hulladék folyamatos

elszá||ításźt;
1.15. válIalja az adventi vásárra kihelyezett önkoľmányzati faházak folyamatos

őrzés ének, vé delmének bizto sítźsźń;
l . 1 6. vállalj a, hogy a rcnďęzv ény lebonyo|ításźhoz sziikséges engedélyek beszeľzése

érdekébenahatóságokná|,szak,hatőságoknáleljĺĺr.

2. Az Egyesü|et az egyĹittműködési célok elérése érdekében:

Z.|.vźl|Ia|ja2 đarab egyesiileti fulajdonú és fahazhelyszíni felépítését, tizemeltetését,
sziikség szerinti őrzését és a renđezvény befejezését követő bontását és
elszáIIítást:'

2.2.vel7la|ja, hogy a kihelyezett önkoľmanyzati és egyesületi tulajdonú faházakba
arus ításra v á||a|kozőkat tob or oz;

Z.3.vá||a|ja, hogy az adventi vĺísar ideje a|att a renđezvéĺy látogatói és kiszolgáló
szeméIyzete (biztonsági őrök, áľusok stb.) ľészére a vendéglátó egységeknél a
to al ett díj mentes haszná|atát bizto sitj a;

2.4. vźtlla|ja a rcndezvény fellépői részére az o|tozés és csomagiaik elhelyezése
céIjźrazáĺhatő,orziÍthelyiségbiztosításźú;

Z.S.vźůIalja, hogy a rendezvény fellépői részére (előre egyeztďett időpontokľa, és
mennyiségben) ellátást biztosít (tea,víz, tlzsonna pogácsa stb.);

2.6.vá||a\ja, hogy az onkoľmányzat által biztosított hangosítő eszkozök tarolásahoz
záthatő, őrzott helyiséget bizto sít;

3. Az onkoľmányzat és az EgyesĺĺIet a fenti célok elérése éľdekében közösen vá||a|ja,
hogy:
3.l.megszewezik az esemény promócióját, minden kozszerep|ésnél tĺjrekednek a

kĺjzös szereplésre, együttes megj elenésľe;
3.2.az egyesület źt|tat- tobotzott vállalkozők kij.nil együttesen vét|asztjźk k'l aa a

bérlőt, akivel a későbbiekben az onkotmányzatbéľleti szeĺződést köt;
3.3.2 đarub egyesrileti fulajdonri faház egyikét azađventi vásáľ teljes idotntamaa|att

az onkoľmáĺyzattal egyeztetett karitatív célokra, illetve kaľitatív szervezętęk
részére térítésmentesen biztosíti a.
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