








































































































































































 

Állomás kód: VE17998-Úrkút  oldal 1 / 13 
 

 
Állomás kód: VE17998-Úrkút                                                 Iktatószám: 
 

Bérleti szerződés 
 
amely létrejött egyrészről  
 

Név/cégnév:  Úrkút Község Önkormányzata 
Székhely:  8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Törzskönyvi szám:  734192 
Adószám:  15734192-2-29 
Bankszámlaszám:  11748038-15734192 
Képviseli:  Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester 

mint bérbeadó (a továbbiakban: a „Bérbeadó”), 
 
másrészről a 
 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35., 
cégjegyzékszám: 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, bankszámlaszám: 13700016-
03848016-00000000, képviseli: Dragos Spataru ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: a 
„Bérlő”) 
 
együttesen: Felek között, alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel. 
 
1. Preambulum 
 
1.1. A Bérlő a rádiófrekvenciákra vonatkozó állami tulajdonosi jogok gyakorlójával, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával kötött Hatósági Szerződése alapján 
frekvenciahasználatra, illetve mobil távközlési szolgáltatást nyújtására jogosult Magyarország 
területén. A fenti tevékenység ellátása és megvalósítása érdekében Magyarország területén 
nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózatot épít ki, melynek üzemeltetését távközlési 
állomások (a továbbiakban: „Állomás”) létesítésével valósítja meg. Ezen cél megvalósítása 
érdekében kötik a felek a jelen bérleti szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”). 
 
2. A Szerződés tárgya 
 

Ingatlan címe:  8409 Úrkút, Hősök u. 371 hrsz. 
Helyrajzi szám:  371 
Terület: megközelítőleg 150m2  

 
2.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonában van a  371 hrsz. alatt nyilvántartott 
(földhivatali besorolás: kivett sporttelep és antenna (rádiótelefon bázisállomás) ingatlan, melyet 
jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képező 
földhivatali térképmásolat jelöl. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott ingatlanon fennálló 
tulajdonjogát  30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal igazolja, amely egyben a Szerződés 
1. számú melléklete. 
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2.2. A Bérbeadó a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe 
veszi a 2.1 pontban meghatározott ingatlan közösen kijelölt, megközelítőleg 150 m2 területű 
részét (a továbbiakban: a „Bérlemény”) Állomás létesítése céljából. A Bérlemény pontos adatait 
a jelen Szerződés aláírását követően készítendő kiviteli terv tartalmazza, melynek 1 példányát a 
Bérlő a kivitelezés megkezdését megelőzően a Bérbeadó részére átadja. Amennyiben a Bérbeadó 
a kiviteli terv kézhezvételét követő 10 napon belül kifogást nem emel, úgy a kiviteli tervet a 
Felek jóváhagyottnak tekintik, amely alapján a Bérlő az Állomás kivitelezésére jogosult. 
Amennyiben a Bérbeadó az átadott kiviteli terveket nem hagyja jóvá, a Bérlő jogosult a 
Szerződést azonnal hatállyal, minden káros jogkövetkezmény nélkül felmondani. 
 
2.3. A Bérlő jogosult a 2.2. pontban meghatározott területen az Állomás létesítése, üzemszerű 
működése és fejlesztése érdekében antennákat vagy antennarendszert, az Állomás 
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi berendezést, tartószerkezetet, az azokat 
összekötő kábelrendszereket, valamint az elektromos energia fogyasztásmérőjét telepíteni és 
üzemeltetni. 
 
2.4. A Bérleményen belül telepíteni és üzemeltetni kívánt berendezéseket, a 
tartószerkezeteken elhelyezett antennák típusát, darabszámát, az összekötő kábelrendszer 
kábeleinek és vezetékeinek típusát és darabszámát a Bérlő műszaki igényei szerint, a bérelt 
területen, szabadon módosíthatja a terület növekedése nélkül. 
 
2.5. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy a Magyarország Kormánya által 484/2020. (XI.10.) 
Kormányrendelettel kihirdetett vészhelyzet miatt a képviselő testület összehívása határozatlan 
ideig nem lehetséges , ezért a Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) szerint a Polgármester saját 
hatáskörében hitelesíti a szerződést, a képviselő testület és a lakosság egyidejű tájékoztatása 
mellett.  
 
3. A Szerződés időtartama 
 
3.1. A Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától 15 éves határozott időtartamra kötik 
(elsődleges időtartam). 
 
3.2. A Szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 5 (öt) évvel, amennyiben a Bérlő a 
Szerződés lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja 
meghosszabbítani. A Szerződés hatálya ezt követően automatikusan, minden alkalommal 5 (öt) 
évvel (kiterjesztett időtartam) meghosszabbodik, amennyiben a Bérbeadó vagy a Bérlő a Szerződés 
lejáratát 180 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a Szerződést nem kívánja 
meghosszabbítani. 
 
4. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei 
 
4.1. A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a Bérlemény felett rendelkezni, nem 
idegenítették el harmadik személyek részére, nem adták bérbe, nem képezi bírósági, kisajátítási 
vagy más vita tárgyát, nincs lefoglalva, per-, teher-, igény- és szolgalommentes. 
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4.2. Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési 
engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó kifejezetten, véglegesen és 
visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az építési, a későbbiekben a használatbavételi, vagy 
más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi 
előírások alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi és egyéb hozzájáruló 
nyilatkozatát véglegesen és visszavonhatatlanul megadja. Bérbeadó az esetlegesen szükséges 
talajmechanikai vizsgálatok és/vagy alapfeltáráshoz hozzájárulását jelen Szerződés aláírásával 
megadja. 
 
4.3. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Bérlő, a Bérlő megbízottjai illetve 
vállalkozói számára az Állomás területére történő bejutást az év az 365 (366) napján, napi 24 
órában. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Bérbeadó teljes felelősséggel 
tartozik.  
 
4.4. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérlő az 
Állomás energia- és átviteltechnikai ellátásához szükséges föld- és/vagy légkábelt a jelen 
Szerződésben meghatározott ingatlan Bérbeadóval egyeztetett területén átvezesse, amelyért a 
Bérleti díjon felül egyéb díjat, követelést nem jogosult a Bérlővel szemben sem a Szerződés 
aláírásakor, sem azt követően érvényesíteni. Ugyanezen célból létesített solar panelek 
elhelyezéséhez ugyanígy hozzájárul a Bérbeadó az előre megállapított mértékű díj fizetése 
mellett. 
 
4.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötéséhez és aláírásához 
a Bérbeadó részére a saját érdekkörében felmerült okból jóváhagyás vagy engedély szükséges, 
annak beszerzése és az ezzel kapcsolatos költségek a Bérbeadót terhelik. Ezen kötelezettség nem 
teljesítéséből eredő károk tekintetében a Bérbeadó köteles a Bérlőnek okozott teljes kárát 
megtéríteni. 

 
4.6. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlant harmadik 
személynek bérbe adni, vagy más módon rendelkezésére bocsájtani távközlési hálózat 
építéséhez vagy üzemeltetéséhez, vagy olyan más tevékenységhez, amely az Állomás 
rendeltetésszerű működését befolyásolhatja. A Bérlő köteles hozzájárulását megadni, 
amennyiben a harmadik személy tevékenysége a Bérlő tevékenységét bizonyítottan nem zavarja. 
 
4.7. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményen felépítendő, a Bérlő tulajdonában lévő 
Állomás közvetlen környezetében csak olyan tevékenységet folytathat, amely a Bérlő által 
nyújtott távközlési szolgáltatást nem akadályozza. Akadályozónak minősülhet például az 
üzemelő Állomás antennái előtt elhelyezésre kerülő hirdetőtábla, egyéb magas építmény 
létesítése, vagy olyan távközlési, illetve egyéb műszaki berendezés üzembe helyezése, amely az 
Állomás működését zavarja. 
 
4.8. A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott 
ingatlanon tervezett építési, bővítési, karbantartási tevékenységekről, felújítási, átalakítási 
munkálatokról azok megkezdése előtt legalább 90 nappal írásban tájékoztatja a Bérlőt. A 
tájékoztatás elmaradásával vagy hiányosságaival a Bérlőnek okozott kár megtérítésére a 
Bérbeadó köteles. Ez alól kivételek a vis maior esetek, valamint az olyan események, amelyek a 
Bérbeadó részéről azonnali beavatkozást igényelnek az ingatlan állagának, állapotának 
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megóvása vagy a balesetveszély elhárítása és megszüntetése érdekében. A Bérbeadó a 
hivatkozott események bekövetkeztéről haladéktalanul köteles a Bérlőt tájékoztatni. A Felek 
vállalják, hogy a tájékoztatást követően egyeztetést kezdeményeznek és együttműködnek 
egymással annak érdekében, hogy az Állomás az átalakítás ideje alatt is üzemszerűen 
működőképes maradjon. 
 
4.9. A Bérbeadó a Bérlő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a jelen Szerződésből eredő 
jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, engedményezni vagy bármely más 
módon átengedni.  
 
4.10. Amennyiben a Bérbeadó az ingatlan tulajdonjogát átruházza, a jelen Szerződésről és 
annak részleteiről köteles az új tulajdonost, az átruházás tényéről pedig a Bérlőt az átruházás 
alapjául szolgáló dokumentum keltétől számított 10 napon belül írásban értesíteni. Abban az 
esetben, ha a Bérlő a bérleti díjat előre fizeti, és a tulajdon átruházással érintett időszakra járó 
bérleti díjat a Bérbeadónak már megfizette, akkor a Bérbeadó köteles a tulajdonjog átszállásának 
időpontjától, a tárgyidőszak végéig járó, arányos bérleti díjat átutalni az új tulajdonos által 
megjelölt bankszámlára. A Bérbeadó a jelen pont megsértésével okozott károkért, kiadásokért, 
és díjakért korlátlan felelősséget vállal. 
 
4.11. A Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot és kötelezettséget vállal, hogy 
amennyiben a Bérleményt vagy az egész ingatlant, amelyben a jelen Szerződés tárgyát képező 
Bérlemény található bármilyen formában elidegeníti vagy megterheli, akkor a Bérlemény 
tulajdonjogát, vagy azzal kapcsolatos bármely jogot megszerző harmadik személy köteles 
betartani a jelen Szerződésben meghatározottakat. Az ennek elmaradásával vagy hiányosságával 
a Bérlőnek okozott teljes kárért a Bérbeadó felel függetlenül a vevővel kötött megállapodásban 
foglaltaktól. Az új tulajdonos, vagy más jogosult a jelen Szerződést nem mondhatja fel a 
határozott időtartam elteltéig.  

 
4.12. A Bérbeadó előzetesen köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni a Bérleményt magában 
foglaló ingatlan esetleges speciális kötelező előírásairól (pl.: SzMSz, Házirend, tűz-, 
balesetvédelmi előírások, stb.).  
 
4.13. A Bérbeadó köteles a Bérleményt magában foglaló ingatlant vagy ingatlanrészt az 
Állomás fennállása alatt a Szerződés céljára tekintettel rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban tartani. A jelen fejezetben meghatározottak megsértése esetén a Bérbeadó köteles a 
Bérlőnek okozott teljes kárt - beleértve a következményi károkat is – megtéríteni. 
 
5. A Bérlő jogai és kötelezettségei 
 
5.1. A Bérlő a Bérleményt – a 2.2. pontban és a későbbiekben készítendő kiviteli tervben 
meghatározottak szerinti – az Állomása elhelyezésére és üzemeltetésére, és az üzemeltetéshez 
szükséges berendezése, felszerelések elhelyezésére használhatja. 
 
5.2. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Állomása üzemeltetésénél a vonatkozó és 
hatályos magyar szabványokat és biztonságtechnikai előírásokat betartja, és azok betartásáról 
gondoskodik, továbbá az általa létrehozni kívánt létesítmény felépítéséhez a szükséges hatósági 
engedélyeket beszerzi. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az engedélyek megszerzésének 
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meghiúsulása, módosulása illetőleg azok esetleges visszavonása, hálózatának illetve műszaki 
igényeinek módosulása esetén azonnali felmondással jogosult felmondani a jelen Szerződést 
minden további jogkövetkezmény nélkül. 
 
5.3. A Bérlő által felszerelt összes berendezés és felszerelés a Bérlő tulajdonában marad. 
 
5.4. A Bérlő köteles az Állomással kapcsolatos, a Bérlemény uralkodó ingatlanában 
bizonyítottan neki felróhatóan okozott károkat, hibákat, sérüléseket saját költségén azonnal 
helyreállítani, kijavítani, illetve azokat helyrehozni, vagy helyrehozásukról gondoskodni. 
 
5.5. A Bérlő kijelenti, hogy berendezései az ingatlanon működő, a hatályos szabályoknak, 
előírásoknak és szabványoknak megfelelő műszaki berendezéseket, valamint a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság rádióengedélyével rendelkező egyéb híradástechnikai berendezések 
működését nem zavarják és az Állomás eleget tesz a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú 
elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi 
határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendeletben, illetve a mindenkor hatályos 
jogszabályokban meghatározott egészségügyi határértéknek. 
 
5.6. A Bérlő az Állomás 5.6. pontban meghatározott jogszabályi megfelelőségének bizonyítása 
érdekében saját költségén köteles az Állomás hivatalos üzembe helyezését követő 60 (hatvan) 
napon belül Magyarországon akkreditációval rendelkező laboratóriummal az Állomás 
bemérését elvégeztetni, és az erről készült jegyzőkönyvet és szakmai állásfoglalást a Bérbeadó 
részére átadni. 
A Bérlő köteles az Állomása bemérését az antennák teljesítményének növekedésével járó 
cseréje, az antennák darabszámának növekedése esetén akkreditált laboratóriummal 
elvégeztetni és a mérési eredményekről készült jegyzőkönyvet és szakmai állásfoglalást a 
Bérbeadó részére átadni. 
A Bérlő köteles az Állomását azonnali hatállyal átalakítani, módosítani, vagy ha ezzel a probléma 
nem orvosolható, üzemen kívül helyezni, amennyiben a mérési eredmények a hatályos 
jogszabályban meghatározott határértéket meghaladják. Amennyiben az Állomás átalakítására 
kerül sor, a Bérlő köteles mérésen alapuló hivatalos szakvéleménnyel bizonyítani, hogy az 
Állomás a fenti előírtaknak, határértékeknek megfelel.  
 
5.7. A Bérlő feladata és kötelessége, hogy munkatársaival, megbízottaival és alvállalkozóival – 
a 4.12. pont szerinti, - a Bérbeadó üzemeltetési rendjét, speciális előírásait, tűz-, munka- és 
balesetvédelmi, és más egyéb kötelező előírásait megismertesse, és azokat betartsa és 
betartassa. 
 
5.8. A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő tevékenységével kapcsolatos valamennyi költség a 
Bérlőt terheli.  
 
5.9. A Bérlő a Bérleményben a bérelt terület nagyságának növekedését eredményező 
műszaki átalakítást igénylő munkálatok elvégzésére a Bérbeadó előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával jogosult.  
 
5.10. A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót a jelen Szerződésben rögzített jogainak és 
kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruházásáról, engedményezéséről, vagy a 
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Szerződés átruházásáról. A Bérleményt a Bérlő a Bérbeadó egyidejű tájékoztatásával úgy 
jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni, hogy az albérlő és a használó 
magatartásáért úgy felel, mintha a Bérleményt maga használta volna.  
 
5.11. A Bérlő a 2.2. pontban megjelölt nagyságú területen, a Bérleményen belül jogosult a 
Bérbeadó tájékoztatása mellett, átalakítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatokat végezni. 
 
5.12. A Bérlő megvédi és mentesíti a Bérbeadót harmadik személyek jogerős és végrehajtható 
határozatban megítélt igényével szemben, amelyeket a távközlési állomás üzemeltetése vagy 
működtetése miatt ítélt meg az eljáró bíróság a Bérbeadóval szemben, amennyiben a Bérlő 
számára a Bérbeadó biztosította a beavatkozás lehetőségét a peres eljárás kezdetétől. 
 
5.13. A Bérlő köteles más harmadik távközlési szolgáltató, a Bérlő Bérleménye területén 
belülre és a Bérlő által kiépített műszaki infrastruktúrára történő betelepülése esetében a 
Bérbeadó részére 20% bérleti díj felárat fizetni. Amennyiben a betelepülő részére többlet 
helyigény szükséges, úgy arról a betelepülő más harmadik fél és a Bérbeadó külön, jelen 
Szerződéstől független megállapodást kötnek.  
 
6. Bérleti díj  
 
6.1. Bérleti díj és fizetési feltételek 
 

Bérleti díj 600 000 Ft/év azaz hatszázezer forint/év 
ÁFA adóalany Bérbeadó az általános szabályok szerinti ÁFA-s 
adózás választása esetén + ÁFA felszámítással számláz 
Társasház és Magánszemély bérbeadó esetében a bérleti díj a 
fizetendő adókat tartalmazza 

Díjfizetés esedékessége éves 
Bérbeadó 
bankszámlaszáma 

11748038-15734192 

Bérlő számlázási címe DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.   
1134 Budapest, Váci út 35. 

 
A Bérlő a bérleti díjat évenként köteles megfizetni, a Bérbeadó által kibocsátott számla 
kézhezvételétől számított 90 napon belül átutalás útján a Bérbeadó bankszámlaszámára. 
 
6.2. Az első számla kiállításának időpontja 
A Bérbeadó a bérleti díjra a kivitelezés megkezdése napját követően jogosult, melyet a Bérlő 
címére számlázhat. A kivitelezés megkezdését követő első számla tartalmazza a kivitelezés 
megkezdése napjától a kivitelezés megkezdése évének utolsó napjáig számított bérleti díj 
időarányos összegét. A kivitelezés megkezdését követő első számlán a Bérbeadó a teljesítés 
időpontjaként a kivitelezés megkezdése napját követő 90. napot jelöli meg, mely nap megegyezik 
a fizetés esedékességével. 
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6.3. A Bérbeadó köteles a számláján az Állomás azonosítóját (VE17998-Úrkút) és a 
számlázási időszakot feltüntetni, ellenkező esetben a Bérlő jogosult a számlát, mint azonosításra 
alkalmatlant visszaküldeni.  
 
6.4. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Bérbeadó 30 napos fizetési póthatáridő 
megjelölésével fizetési felszólítást küld a Bérlőnek. A Bérbeadó a késedelem napjától kizárólag a 
Polgári Törvénykönyv 6: 48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra 
jogosult. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosult a Szerződést 
felmondani, ha a Bérlő a póthatáridő elteltéig sem fizetett. A Felek megállapodnak, hogy a 
Bérbeadó a jelen Szerződést a jelen pontban meghatározott eseten kívül felmondással nem 
szüntetheti meg. 
 
6.5. A bérleti díj tartalmazza a Bérbeadó által a Szerződés alapján nyújtott összes 
szerződésszerű teljesítés ellenértékét. A Bérbeadó a Szerződésben meghatározott bérleti díjon 
felül egyéb díjat, kiadást, rezsit illetve költséget, vagy bármilyen más jogcímen követelést nem 
jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése 
esetén a Felek elszámolnak egymással úgy, hogy a Bérlő a bérleti díj fizetésére a Bérlemény 
tényleges használatának utolsó napjáig köteles. Arra az időre, amely alatt a Bérlő a Bérleményt a 
saját felróható magatartásán kívül felmerült okból nem használhatja, bérleti díj nem jár. A Bérlő 
által előre fizetett bérleti díj visszatérítésére a Bérbeadó a Bérlő által elkészített elszámolás 
kézhezvételét követő 8 napon belül köteles. Amennyiben a Bérlő a Bérleményt a Szerződés 
megszűnését követően nem adja vissza a Szerződésben meghatározottaknak megfelelően, úgy 
használati díj fizetésére köteles, melynek napi összege megegyezik a félévre érvényes bérleti díj 
1/180-ad részével. 
 
7. A Bérlemény átadás-átvétele, berendezése, átalakítása és visszaadása  
 
7.1. A bérlet kezdetekor a Bérlemény munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül, 
mely tartalmazza a Bérlemény állapotának és felszereltségének leírását, és amelyet mindkét Fél 
meghatalmazott képviselője aláír.  
 
7.2. A Bérleményen és a meglevő berendezéseken a Bérlő szükség esetén jogosult az indokolt 
műszaki változtatásokra. 
 
7.3. Az elsődleges, vagy a kiterjesztett bérleti időtartam lejártát követően, ha a Szerződés 
meghosszabbítására nem kerül sor, vagy ha a fentiekben foglaltak szerint a Bérlő visszaadja a 
Bérleményt, a felszereléseket jogosult elszállítani. A Bérbeadó megállapodhat a Bérlővel a 
berendezés, illetve a változtatások megtartásáról, amennyiben kifizeti a Bérlőnek az ingatlan 
értékét növelő változtatások ellenértékét, a Felek a Ptk. 6:337. § alkalmazását kizárják. A Bérlő a 
Bérlemény visszaadásakor az általa okozott hibák elhárításán kívül semmilyen átalakítási vagy 
felújítási munka elvégzésére nem köteles. Ha a Bérlő a Bérleményt jogosulatlanul alakította át, a 
Bérbeadó felhívására köteles a szerződésszerű használattal járó és a természetes elhasználódás 
figyelembe vételével az eredeti állapotot helyreállítani.  
 
7.4. A Bérlemény visszaadásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet meghatalmazott 
képviselőik írnak alá.  
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7.5. A Bérbeadó a bérlet tartama alatt szavatol a Bérlemény per-, és igénymentességéért. A 
Bérbeadó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Bérlemény vonatkozásában 
harmadik személyt nem illet meg előbérleti, szolgalmi, használati, rendelkezési vagy birtokjog, 
vagy bármilyen más jog, amely a Bérlő jogainak gyakorlását vagy a Bérlemény zavartalan 
használatát akadályozza, vagy korlátozza.  
 
8. Az Állomás energiaellátása 
 
8.1. A Bérlő az Állomás villamosenergia-ellátása érdekében köteles  arra, hogy a területileg 
illetékes hálózati engedélyessel vagy a jogosult energiakereskedővel kössön szerződést és főmérőt 
építsen ki. A Bérlő az elektromos energia költségeket közvetlenül az energiakereskedőnek vagy 
az áramszolgáltatónak fizeti meg.  
 
8.2. A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Bérlő, a tárgyi ingatlanon, vagy 
az ingatlan közelében elérhető, méretlen fogyasztói villamos hálózatról, saját költségén főmérős 
csatlakozási pontot és mérőhelyet alakítson ki. A Bérbeadó vállalja, hogy együttműködik a Bérlővel 
az Állomás működéséhez szükséges, az ingatlant érintő, azon áthaladó mért elektromos 
kábelnyomvonal kijelölésében, kiépítésének engedélyezésében. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót, 
hogy az Állomás villamos teljesítmény igénye várhatóan maximum 3 x 10A. 
 
 
9. Vis maior 
 
9.1. Egyik Fél sem köteles helytállni a Szerződés szerinti nyilatkozatai, szavatosságvállalásai, 
feltételei vagy kötelezettségei bármilyen, vis maiornak minősülő eseményből fakadó késedelméért 
vagy nem teljesítéséért. Vis maiornak minősül különösen az elháríthatatlan erőhatalom, a műhold, 
földi távközlés hálózat, vagy más szétosztási mód, legyőzhetetlen erőhatalomból, elemi csapásból 
származó, vagy egyéb hasonló okból származó, a Feleknek fel nem róható meghibásodása. A vis 
maior okán késedelmesen teljesítő vagy nem teljesítő Fél minden indokolt erőfeszítést köteles 
megtenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb folytathassa nyilatkozatai, szavatosságai, 
vállalásai vagy kötelezettségei teljesítését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a teljesítés 30 
(harminc) napon belül nem folytatható, a Bérlő jogosult 30 (harminc) napos felmondási idővel 
felmondani a Szerződést. 
 
10. A szerződés megszűnése 
 
10.1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben: 
- a határozott időtartam lejár; 
- a határozott (elsődleges), illetve a kiterjesztett időtartam lejártát megelőzően a Szerződés 

3.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Felek megszüntetik; 
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik; 
- a jelen Szerződésben meghatározott egyéb esetekben; vagy 
- a Bérlemény megsemmisül. 
 
11. Értesítések 
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A Feleknek a Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden nyilatkozatot, értesítést írásban kell 
közölniük. A Felek a szerződéses nyilatkozataikat egymással személyes átadással, vagy a 
Szerződésben rögzített címre feladott könyvelt postai küldeményben kötelesek közölni. A Felek a 
Szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul írásban 
kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából származó bármilyen jogkövetkezmény a 
mulasztó Felet terheli. A kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
 
A Bérbeadó részéről 
 

Cégnév/Intézmény: Úrkút Község Önkormányzata 
Kontakt személy: Fülöp Zoltán Gyuláné 
Cím: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Telefon: +36 70 313 7968 
E-mail: onkurkut@vnet.hu 

 
A Bérlő részéről  
 
Számlázással és szerződéssel kapcsolatos ügyekben: 
 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: munkaidőben +36 50 101 5050 
E-mail: allomasszamlazas@digi.hu 

 
Üzemeltetési ügyekben: 
 

Cégnév: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft 
Divízió: Mobil telekommunikációs osztály 
Név: Karbantartási Csoport 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 35. 
Telefon: +36 70 984 6845 
E-mail: mobilkarbantartas@digi.hu 

 
12. Egyéb rendelkezések 
 
12.1. A Felek megállapodnak, hogy minden információ, amelyet a Felek akár szóban vagy írásban, 
direkt vagy indirekt módon a másik Fél tudomására hoznak, bizalmasan, üzleti titokként kezelendő. 
A Felek nem jogosultak bizalmas információ átadására harmadik személy részére, és nem 
használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Szerződés 
tekintetében titkosnak és bizalmasnak minősül minden olyan információ, tekintet nélkül arra, hogy 
az mikor keletkezett és mikor jutott a Felek birtokába, valamint arra, hogy az adathordozón 
rögzítésre került-e vagy sem, amely a másik Fél működésére, eljárásaira, terveire, szándékaira, 
koncepcióira, know-how-jára, kereskedelmi titkaira, piaci lehetőségeire, üzleti kapcsolataira vagy 
egyéb üzleti ügyeire vonatkozik. 
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12.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
12.3. A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez 
sikertelen lenne, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság jár el. 
 
12.4. A Bérlő nem felel a Bérleményen elhelyezett berendezései és felszerelései által okozott 
olyan károkért, amelyek a Bérlő érdekkörén kívül eső okból következtek be. 
 
12.5. A jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét Fél cégszerű 
aláírásával módosítható. 
 
12.6. A Bérbeadó nyilatkozik, hogy az általa megadott és a jelen Szerződésben meghatározott 
számlaszám hiteles, továbbá vállalja, hogy annak változásáról a Bérlő részére minden esetben 
cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozatba foglalt értesítést küld. Amennyiben a Bérlő a Szerződésben 
megjelölt, vagy azt követően vele ismertetett számlaszámra teljesít kifizetést, a teljesítéssel 
kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. A Bérbeadó a jelen pontban meghatározott 
nyilatkozatáért teljes körű és feltétlen felelősséget vállal, megvédi és mentesíti a Bérlőt minden, a 
nyilatkozattal kapcsolatban felmerült felelősség alól, és megtéríti a Bérlő felmerült teljes kárát. 
 
12.8 A jelen Szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez 
minden korábbi, a jelen Szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot, 
ígéretet, megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást. A jelen Szerződéssel kapcsolatos üzletági 
szokások csak annyiban válnak a jelen Szerződés részévé, amennyiben azokról a jelen Szerződés 
kifejezetten rendelkezik, vagy az a Bérlő jelen Szerződéssel elérni kívánt céljai érdekében 
szükséges. 
 
A jelen Szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag  
4 példányban aláírták. 
 
 
Úrkút, 2021.02                                                                       Budapest, 2021.02. 
 
 
 

.................................................................................... ………...................................................................................... 
úrkút Közsség Önkormányzata 

Bérbeadó 
Fülöp Zoltán Gyuláné Polgármester 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
Bérlő 

Dragos Spataru ügyvezető 
 

 
 
 
 
 
 

Tulajdonosi hozzájárulás 
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Az ingatlan adatai: 

Ingatlan címe:  8409 Úrkút belterület 
Helyrajzi szám:  371 

 
Tulajdonos adatai: 

Név/cégnév:  Úrkút Község Önkormányzata 
Székhely:  8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
Törzskönyvi szám:  734192 
Adószám:  15734192-2-29 
Bankszámlaszám:  11748038-15734192 
Képviseli:  Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester 

 
Tulajdonos a fenti ingatlanon elhelyezendő (VE17998-Úrkút) kódszámú DIGI mobiltelefon 
bázisállomás létesítéséhez és működtetéséhez szükséges engedélyek, felhatalmazások 
megszerzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonosi hozzájárulását – a bérleti 
időszakra vonatkozóan – megadja. 
 
A Tulajdonos hozzájárul, hogy Bérlő - saját költségére- a Bázisállomás által elfoglalt terület 
végleges más célú hasznosításának engedélyeztetését lefolytathassa. 
 
 
Úrkút, 2021.02. 
 
 

_____________________________________ 
Úrkút Község Önkormányzata 

Tulajdonos 
Fülöp Zoltánné Polgármester 

 
 

Tanú 1.: Tanú 2.: 
 
Név:  ............................................................................  Név: ............................................................................. 
Lakcím: ......................................................................  Lakcím: ...................................................................... 
Születési hely, idő: ................................................  Születési hely, idő:................................................. 
Személyi igazolvány szám: ................................  Személyi igazolvány szám: ................................ 
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Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről 

Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Óváros 
tér 9.; cégjegyzék szám: 19-10-500277; adószám: 23701142-2-19; képviseli: Markovits Alíz 
vezérigazgató), a továbbiakban: Zrt. 

másrészről  

Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.; 
nyilvántartási szám: 19-01-0000227; adószám: 19264581-1-19; képviseli: Sigmond Eszter kuratóriumi 
elnök), a továbbiakban: Alapítvány.  

harmadrészről, 

..........XY  Önkormányzata (székhely:     ; törzsszám:     ; adószám: képviseli: XYXY polgármester), a 
továbbiakban: Partner, 

Zrt., Alapítvány és Partner együttes megnevezése a továbbiakban: Felek 

 

   Preambulum 

Szerződő felek rögzítik, hogy Veszprém és a Balaton régió 2023-ra vonatkozóan elnyerte az Európa 
Kulturális Fővárosa (EKF) címet. A kulturális főváros cím elnyerése nem ok nélküli, hiszen Veszprém 
és az őt körülölelő Bakony- Balaton régió kiemelkedően gazdag kulturális élettel rendelkezik. 
Azonban ennek a címnek a viselése azt kívánja, hogy már az amúgy is pezsgő kulturális események, 
térségi együttműködések tovább gyarapodjanak és 2023-ra Veszprém városa és a hozzá kapcsolódó 
Bakony-Balaton régió az elnyert címhez méltóan, büszkén viselhesse Európa Kulturális Fővárosa 
címét. 

 

1. A megállapodás tárgya  
 

1.1. Jelen megállapodás aláírásával az Európa Kulturális Fővárosa – 2023 (a továbbiakban: EKF) 
cím viselésével összefüggésben Felek rögzítik, hogy a Preambulumban megjelölt célok 
elérése érdekében egymással együttműködési megállapodást kötnek, amelynek keretében a 
Zrt., az Alapítvány és a Partner egymással szorosan együttműködnek az EKF cím viselése és 
a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása vonatkozásában. 
 

1.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján a Partner illetékességi területén, azaz 
……………………… területén, jelen megállapodás tárgya, azaz EKF programban való 
részvételben érintett tevékenységét megvalósító gazdálkodó szervezet /civil szervezet és 
intézmény jogosulttá válik részt venni az EKF projektben a jelen megállapodásban foglaltak 
szerint.  
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1.3. Partner nyilatkozik, hogy képviselő-testülete a …/2020.(… …) számú képviselő-testületi 
határozatával adott felhatalmazást az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármesternek 
a megállapodás aláírására.  
Felek rögzítik, és Partner tudomásul veszi, hogy az EKF projekt régiós megjelenése kapcsán 
a Zrt. és az Alapítvány más partnerekkel is együttműködési megállapodást köt, ezzel minden, 
a Veszprém-Balaton 2023 EKF régióban található településnek megadva az esélyt az EKF 
projektben való részvételre. 
 

1.4. Felek rögzítik és a Partner tudomásul veszi, hogy az EKF projekt keretében megvalósításra 
kerülő programok vonatkozásában a Zrt. és az Alapítvány alapvetően a Veszprém-Balaton –
Bakony régió érdekeit tartja szem előtt, így az EKF projekt keretében megvalósuló programok 
is a régiós érdeket, a régió kultúrájának és idegenforgalmának fellendítését szolgálják. 
 

2. A megállapodás időtartama 

 

2.1. Jelen megállapodás a megállapodás aláírásától - amennyiben az egyes aláírásokra eltérő 
időpontban kerül sor, úgy a legutolsó aláírás napjától - 2023. december 31. napjáig hatályos.  

 

3. Partner jogai és kötelezettségei 
 

3.1. A Partner köteles a 6.1. pontban foglalt hozzájárulási díjat megfizetni az Alapítvány részére.  
 
3.2. Szerződő felek rögzítik és megállapodnak, hogy a Partner, illetve annak intézményei és 

szakosított szervei, továbbá a Partner illetékességi területén, az EKF programhoz való 
kapcsolódás vonatkozásában releváns tevékenységüket kifejtő civil szervezetek, gazdasági 
szervezetek, vállalkozások, intézmények jogosultakká válnak a Partner által megfizetett 
hozzájárulási díj megfizetését követően az EKF programhoz való kapcsolódási lehetőségekben 
való részvételre. A Partner és az előbbiekben felsorolt szereplők EKF programhoz történő 
kapcsolódási lehetőségeinek bemutatását jelen megállapodást 1. számú melléklete 
tartalmazza.  

 
3.3. Felek rögzítik, valamint Partner tudomásul veszi, hogy a hozzájárulási díj megfizetése nem 

feltétlenül arányos az 1. számú mellékletben rögzített kapcsolódási lehetőségek révén a 
településen esetlegesen megvalósuló programok és projektek lebonyolítási költségeivel, 
valamint a hozzájárulási díj megfizetése nem jelenti azt, hogy a Partner által az 1.2 pontban 
megjelölt településen ténylegesen meg fog/meg tud valósulni az 1. számú mellékletben 
rögzített kapcsolódási lehetőségek keretében megvalósuló projektek vagy programok 
bármelyike is.  

 
 A Partner kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az illetékességi 

területét érintő esetleges programok megvalósulhassanak. 
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3.4. A Partner tudomásul veszi, hogy az általa megfizetett hozzájárulási díj összege a megfizetéssel 
érintett naptári évre vonatkozik. A Partner továbbá tudomásul veszi, hogy az 1. számú 
mellékletben bemutatott kapcsolódási lehetőségek abban az esetben elérhetők a számára, 
amennyiben 2021, 2022 és 2023 vonatkozásában is vállalja és teljesíti a hozzájárulási díj 
megfizetését. A 2021-et követően csatlakozó Partner esetében is a teljes, 3 évet felölelő 
hozzájárulási díj megfizetése nyitja meg az 1. számú mellékletben foglalt kapcsolódási 
lehetőségeket az Önkormányzat és a 3.2. pontban felsorolt egyéb helyi szereplők számára. 

 
 A Partner tudomásul veszi, hogy a hozzájárulási díj megfizetésével támogatja a Veszprém- 

Balaton – Bakony régió kulturális fejlődését és hozzájárul az EKF cím megvalósításához. 
Továbbá Önkormányzat tudomásul veszi, valamint Alapítvány és a Zrt. nyilatkozik, hogy a Zrt. 
és az Alapítvány a Veszprém-Balaton –Bakony régióban található és a Zrt.-vel, valamint az 
Alapítvánnyal együttműködő más önkormányzatok által is megfizetett hozzájárulási díj 
összértékének többszörösét el kívánja költeni a régió kulturális életének fejlesztése és 
fellendítése érdekében ezzel is még vonzóbbá téve a régió településeit az idegenforgalom és a 
turisták számára  

 
3.5. A Partner együttműködési kötelezettsége kapcsán az esetlegesen felmerülő, jelen 

megállapodás teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul, legfeljebb az akadály 
felmerülésétől számított 5 munkanapon belül az Alapítvány, illetve a Zrt. tudomására kell 
hoznia. 

 
3.6. Partnert jogosult információt kérni az EKF projekt, illetve az annak keretében megvalósítani 

tervezett programok, projektek kapcsán a Zrt.-től és az Alapítványtól. 
 
3.7. Partner a jelen megállapodás aláírásával elfogadja az EKF projekt – előzetesen ismertetett és 

bemutatott - arculati elemeit és kötelezettséget vállal arra, hogy az arculati elemeket az EKF 
projekt kapcsán, a régiós együttműködés jegyében a nyomtatott, illetve online 
médiafelületein, sajtóanyagaiban az EKF kommunikációs szakembereinek iránymutatása 
alapján megjeleníti és használja. Továbbá Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Zrt. 
marketing és kommunikációs szakembereivel folyamatosan együttműködik és az általuk tett, 
az EKF projektre vonatkozó sajtó és média ajánlásokat lehetőségei szerint követi és betartja. 

 
3.8. Jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban, amennyiben a Partner olyan információkhoz, 

adatokhoz fér hozzá, amelyek a Zrt., illetve az Alapítvány szempontjából bizalmas jellegűek (a  
gondoskodik azok bizalmasan történő kezeléséről, megfelelő védelméről, és egyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adatokat és információkat csak a jelen megállapodás 
teljesítéséhez indokolt, szükséges mértékben és esetben használja fel. A titoktartási 
kötelezettség megszegése az együttműködési megállapodás azonnali hatályú felmondással 
történő megszűntetését vonja maga után. 

 
4. Zrt. jogai és kötelezettségei 

 

4.1. A Zrt, a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik az EKF projekt 
megvalósításához és teljesítéséhez szükséges tapasztalattal, valamint szakértelemmel. 
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4.2. A Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás szerinti minden, a feladat 
teljesítésére irányuló tevékenységet a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 
legjobb tudása szerint, a legnagyobb körültekintéssel, a magyar jogszabályoknak, 
szabványoknak, szakmai előírásoknak, illetve a jelen megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően teljesíti. 

 
4.3. A Zrt. köteles a Partner által a jelen megállapodás 3.6. pontja alapján kért információkat és 

egyéb felvilágosítást a 9.1-9.2. pontokban meghatározottak szerint a lehető leghamarabb, 
megadni. A Zrt. jelen megállapodás hatálya alatt előzetesen egyeztetett időpontokban 
rendelkezésre áll a Partner 9.1. pontban megjelölt kapcsolattartója számára és külön kérés 
alapján megadja a szükséges információkat és felvilágosítást.  

 
4.4. A Zrt. köteles a jelen megállapodás teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul és 

maradéktalanul, legkésőbb az akadály felmerülésétől számított öt munkanapon belül a 9.1-9.2. 
pontokban meghatározottak szerint a Partner, illetve az Alapítvány tudomására hozni. 

 
4.5. A Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner részére biztosítja az EKF projekthez 

kapcsolódó arculati elemeket, valamint a marketing és kommunikációs szakemberein keresztül 
folyamatosan kapcsolatot tart a Partnerrel. 

 
4.6. A Zrt. kötelezettséget vállal, hogy szorosan együttműködik az Alapítvánnyal és a Partnerrel a 

Partner által befizetett hozzájárulási díjak EKF projekt kapcsán történő felhasználása 
vonatkozásában.  

 
4.7. A Zrt nyilatkozik, hogy a Partner által megfizetett hozzájárulási díj alapján lehetőséget biztosít 

a Partner, illetve az 1.2. pontban felsorolt szereplők részére, hogy az 1. számú mellékletben 
rögzített kapcsolódási lehetőségekkel éljen, azok révén bekapcsolódhasson az EKF projekt 
megvalósításába, azonban rögzíti, hogy a hozzájárulási díj megfizetése nem egyenesen 
arányos azzal, hogy a Partner az EKF projekt keretében megvalósuló programokban 
ténylegesen részt fog/részt tud venni.   

 
4.8.  Jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban, amennyiben Zrt. olyan információkhoz, 

adatokhoz fér hozzá, amelyek a partner, illetve az Alapítvány szempontjából bizalmas jellegűek 
(személyes adatok, üzleti titok), gondoskodik azok bizalmasan történő kezeléséről, megfelelő 
védelméről, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adatokat és információkat csak a 
jelen megállapodás teljesítéséhez indokolt, szükséges mértékben és esetben használja fel.  

 
 
 
 

5. Alapítvány jogai és kötelezettségei 
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5.1. Alapítvány a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik az EKF projekt 
megvalósításához és teljesítéséhez szükséges tapasztalattal, valamint szakértelemmel. 

 

5.2. Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás szerinti minden, a feladat 
teljesítésére irányuló tevékenységet a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 
legjobb tudása szerint, a legnagyobb körültekintéssel, a magyar jogszabályoknak, 
szabványoknak, szakmai előírásoknak, illetve a jelen megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően teljesíti. 

 
5.3. Alapítvány köteles a Partner által a jelen megállapodás 3.6. pontja alapján kért információkat 

és egyéb felvilágosítást a 9.1-9.2. pontokban meghatározottak szerint a lehető leghamarabb, 
megadni. Az Alapítvány a jelen megállapodás hatálya alatt előzetesen egyeztetett 
időpontokban rendelkezésre áll a Partner jelen megállapodásban megjelölt kapcsolattartója 
számára és külön kérés alapján megadja a szükséges információkat és felvilágosítást. 

 
5.4. Alapítvány köteles a jelen megállapodás teljesítését akadályozó körülményeket haladéktalanul 

és maradéktalanul, legkésőbb az akadály felmerülésétől számított öt munkanapon belül a 9.1-
9.2. pontokban meghatározottak szerint Partner, illetve Zrt. tudomására hozni 

 
5.5. Alapítvány kötelezettséget vállal, hogy szorosan együttműködik a Zrt.-vel és Partnerrel a 

Partner által befizetett hozzájárulási díjak EKF projekt kapcsán történő felhasználása 
vonatkozásában és nyilatkozik, hogy a hozzájárulási díjak teljes egészében az EKF projekt 
finanszírozására kerülnek ráfordításra. 

 
5.6.  Jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban, amennyiben Alapítvány olyan 

információkhoz, adatokhoz fér hozzá, amelyek a Partner, illetve a Zrt. szempontjából bizalmas 
jellegűek (személyes adat, üzleti titok), gondoskodik azok bizalmasan történő kezeléséről, 
megfelelő védelméről, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adatokat és 
információkat csak a jelen megállapodás teljesítéséhez indokolt, szükséges mértékben és 
esetben használja fel.  

 
 

6. Hozzájárulási díj 
 

6.1. A jelen megállapodás aláírásával Partner kötelezettséget vállal hozzájárulási díj 
megfizetésére. A hozzájárulási díj mértéke: 1 euró/év/fő illetve 2 euró/év/fő (kérjük 
kiválasztani a vonatkozó verziót: járásközpontok esetén a 2 eurós változatot, minden más 
település esetén az 1 eurós változatot). A hozzájárulási díj megfizetésének alapja a az 1.2 
pontban megjelölt település tárgyévet megelőző év december 31. napjára megállapított 
lakónépessége. A hozzájárulási díjat az Alapítvány ………… Bank Nyrt./Zrt.-nél vezetett 
…………………………….. számú bankszámlájára átutalással kell teljesíteni az alábbiak szerint: 

 

 2021. évre vonatkozóan legkésőbb 2021. április 30. napjáig 
 2022. évre vonatkozóan legkésőbb 2022. április 30. napjáig 
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 2023. évre vonatkozóan legkésőbb 2023. április 30. napjáig. 

Az állandó lakosok számáról Partner, a Somogy/Veszprém/Zala (a vonatkozó verziót 
aláhúzni) Megyei Kormányhivatal hivatalos tájékoztatásának kézhezvételét követően, de 
legkésőbb a hozzájárulási díj megfizetésével egy időben köteles írásban nyilatkozni az 
Alapítvány felé. 

6.2. A felek a hozzájárulási díj pénznemét Euróban (EUR) határozzák meg, amelyet azonban 
magyar forintban (HUF) kell megfizetni, a tárgyév első naptári félévének első napján érvényes 
MNB által nyilvántartott EUR-HUF középárfolyamon számított értékben.  

 A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Partner a tárgyévre esedékes hozzájárulási díjat 
a tárgyévet megelőző évben be kívánja fizetni, akkor az esedékes díjat a befizetés évének (a 
tárgyévet megelőző év) december hó 1. napján érvényes MNB által nyilvántartott EUR-HUF 
középárfolyamon kell megfizetni. 

6.3. A hozzájárulási díjat Áfa fizetési kötelezettség nem terheli. 

6.4. A Partner által az Alapítványnak megfizetett hozzájárulási díj teljes egészében az EKF projekt 
finanszírozására kerül felhasználásra. 

6.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a hozzájárulási díj megfizetésének ténye és a hozzájárulási díj 
mértéke nem egyenesen arányos a Partner által megjelölt település, illetve annak az 
illetékességi területén megvalósuló programok, projektek léptékével. és megrendezésével.   

6.6.  A hozzájárulási díj teljes mértékben az EKF projekt megvalósításához, valamint a Veszprém-
Balaton-Bakony régió kultúrájának és idegenforgalmában fellendítéséhez történő 
hozzájárulásnak minősül. Partner tudomásul veszi és elismeri, hogy a tárgyévben megfizetett 
hozzájárulási díj összegét sem részben, sem pedig egészben nem jogosult visszakövetelni az 
Alapítványtól, valamint nem jogosult továbbá annak bármilyen jogcímen történő megtérítését 
igényelni a Zrt.-től, illetve az Alapítványtól.  

6.7.  Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner és az egyéb szereplők csak és kizárólag akkor 
jogosultak a jelen megállapodás alapján az EKF projektben való részvételre, amennyiben a 6.1. 
pontban részletezett fizetési ütemezés minden elemét – akár a 6.1. pontban megjelölt 
időpontokig vagy akár előbb is - maradéktalanul teljesítik. 

 
 

7. Vis maior 
 

7.1.  Felek mentesülnek a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeik teljesítése alól abban 
az esetben, ha az EKF projekt megvalósítását bármilyen vis maiornak tekinthető körülmény 
meggátolja vagy akadályozza. A Felek ilyen vis maior eseménynek tekintik különösen a 
természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, robbantás, 
járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, sztrájk, 
forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények), embargót stb.  
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 Szerződő felek rögzítik és megállapodnak, hogy a Partner akkor sem követelheti a 
hozzájárulási díj teljes vagy arányos visszafizetését, ha vis maior esemény bekövetkezése miatt 
részben vagy egészben lehetetlenül az EKF projekt megvalósítása.  

 
Vis maior esetén, amennyiben az EKF program eredetileg tervezett léptékű megvalósítása 
meghiúsul, és a Partner által képviselt településen működő önkormányzati vagy egyéb jogosult 
szereplők a Partner általa befizetett összeget el nem érő támogatásban részesültek, a 
fennmaradó összeg erejéig a Partner által befizetett összegnek megfelelő keret 
felhasználásáról a Felek közösen rendelkeznek. 

 

 

8. A megállapodás megszűnése és megszűntetése 

 
8.1. Jelen megállapodás megszüntethető: 

 közös megegyezéssel, írásban; 
 bármelyik fél általi felmondással a 8.3. pontban foglaltak szerint; 
 Zrt. vagy az Alapítvány 8.4. pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén; 
 bármelyik fél jogutód nélkül megszűnése esetén;  
 Amennyiben a jelen megállapodásában foglaltak okafogyottá válnak. 

 
8.2. Szerződő felek megegyeznek, hogy a jelen megállapodás 2023. december 31. napján hatályát 

veszti és ezzel a megállapodás meg is szűnik.  
 
8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a tárgyév utolsó 

napjára felmondani. 
 A jelen megállapodás bármelyik fél általi felmondása esetén Partner a tárgyévben megfizetett 

hozzájárulási díjat nem jogosult visszakövetelni vagy annak megtérítését igényelni. 
Amennyiben Partner a felmondással érintett tárgyévben még nem fizette meg a hozzájárulási 
díjat, úgy a felmondás közlését követő 15 napon belül köteles az Alapítvány részére megfizetni 
a tárgyévre vonatkozó hozzájárulási díjat. 

 Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner a hozzájárulási díj megfizetése nélkül jogosult a jelen 
megállapodást 2020. december 31. napjáig felmondani. Amennyiben a felmondás idejéig a 
2021. évre esedékes hozzájárulási díjat Partner már megfizette, nem jogosult azt 
visszakövetelni.   

 
8.4  A Zrt. vagy az Alapítvány jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani 

amennyiben a Partner nem fizeti meg a tárgyévre vonatkozó – a 6.1. pontban rögíztett – 
hozzájárulási díjat, valamint ha a Partner megszegi a 3.8. pont szerinti titoktartási 
kötelezettségét. 

 
      9. Kapcsolattartás, értesítések 
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9.1. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás teljesítése érdekében az alábbi nevesített 
kapcsolattartó személyeket jelölik ki és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kapcsolattartó 
személyében, elérhetőségében, továbbá az értesítési címekben, teljesítési helyekben 
bekövetkező változás esetén a változást megelőzően 3 munkanappal, de legkésőbb a 
változáskor egymást írásban értesítik. 

 
 

A Zrt. kapcsolattartója: 
 

………………………… 
E-mail: ……………………. 
Telefon:………………………. 

 

Az Alapítvány kapcsolattartója: 

.................................... 
E-mail:  
Telefon:  
 
A Partner kapcsolattartója: 

 
………………………… 
E-mail: ……………………. 
Telefon:………………………. 
 

 
 
9.2. Az egymáshoz intézett értesítések akkor tekinthetők kézbesítettnek, amennyiben azt a másik 

félnek a fentiekben meghatározott értesítési címére címezve írásban – levél vagy a Felek által 
előzetesen elfogadott rendszer által visszaigazolt e-mail útján – küldik meg a kapcsolattartásra 
kijelölt személyeknek. 

 
 

10. Vegyes rendelkezések 
 
10.1. Szerződő felek a megállapodást közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. 
 
10.3.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

békés úton rendezzék a megállapodással kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkező esetleges jogvitáikat és kizárólag az egyeztetések eredménytelensége esetén 
fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 
szabályai szerint. Felek a jogvitáik rendezésére – pertárgyértéktől és hatáskörtől függően – 
kikötik a Veszprémi Törvényszék és a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  
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10.4.  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 

Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt: Veszprém, …………… 

 

 

……………………………………
……. 

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 
képviseletében 

Markovits Alíz vezérigazgató 

……………………………………
…….. 

Veszprém-Balaton Régió 
Kultúrájáért Közalapítvány 

képviseletében 
Sigmond Eszter kuratóriumi 

elnök 

……………………………………
…….. 

XY Önkormányzata 
képviseletében 

XYXY  
polgármester 
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1. számú melléklet 

Veszprém-Balaton régió településeinek kapcsolódási lehetőségei a Veszprém-Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa programhoz 

 
2018 decemberében Veszprém város a régióval közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. 
A projekt megvalósításának koordinálására, veszprémi székhellyel létrejött a Veszprém-Balaton 2023 
Zrt. és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány.  

A Veszprém-Balaton régió települései, amennyiben részt kívánnak venni a 2023 végéig tartó 
programsorozatban, ún. EKF-es tagság megváltásával csatlakozhatnak. A programban való 
részvétel, azaz az EKF-tagság minden kulturális, gazdasági, turisztikai előnyével együtt, a települések 
részéről pénzügyi hozzájárulással jár. A járásközpontok esetében ez évente 2 euró/lakos hozzájárulás 
jelent, míg a többi település esetében ez az összeg 1 euró/lakos/év.  A 2021 – 2023 között esedékes 
hozzájárulási díjfizetési kötelezettséggel szeretnénk biztosítani, hogy a résztvevő önkormányzatok, 
valamint a területükön, az EKF projektben való részvételben érintett tevékenységet megvalósító 
gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek és intézmények, stb. valóban sajátjuknak érezzék a 
programot, annak minden pozitív hozadékával együtt, s közben felelősséggel viseltessenek a saját 
maguk által vállalt programok megvalósításáért, azok színvonalas végrehajtásáért. 
Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja, hogy milyen előnyökkel jár a Veszprém-Balaton 2023 
programjában való részvétel, az ahhoz történő csatlakozás: 
 

Hazai és 
nemzetközi szintű 

marketing és 
kommunikáció 

 
Szakmai háttér-

támogatás 
biztosítása 

1) Általános előnyök 
 
a) Hazai és európai szintű kommunikáció és marketing, amelynek kiemelt 

célja a régió újrapozícionálása. 
 
b) Szakmai és menedzsment háttértámogatás, szükség esetén szakmai 

mentorálás biztosítása 
 
Az egyik talán legfontosabb, EKF-es tagsággal járó előny a települések hazai 
és európai szintű marketingje és láthatósága lesz, amellett, hogy minden, a 
régióban megvalósuló programhoz a nemzetközi kommunikáción túl magas 
szintű szakmai segítséget, managementet vagy akár kurátori támogatást is 
tudunk biztosítani. 

Minden csatlakozó 
település számára 

nyitva álló pályázati 
források 

 
1) Kisléptékű közösségi pályázatok  
 
Jellemzően civil közösségek, de kisebb, önkormányzati, illetve piaci 
szereplők által megvalósítható projektek, rendezvények támogatása (pl. 
szezonhosszabbító programok, helyi közösségek, alkotók bemutatkozását 
támogató programok, nagyobb EKF projektek helyi szervezésű 
kísérőrendezvényei stb.) 
 
Első kiírás várható ideje: 2020/21 tele, majd ezt követően rendszeres 
pályázati fordulók előreláthatólag 2023 végéig folyamatosan. 
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2) Általános pályázati felhívások 

 
Általános pályázati felhívások alapján önkormányzati, civil, piaci szereplők 
által, a Veszprém-Balaton 2023 EKF program céljaival összhangban álló, 
adott esetben az EKF saját projektjeit kiegészítő projektek, programok, 
programsorozatok saját megvalósításának támogatása. 
 
Első kiírás várható ideje: 2020/21 tele (kisebb pályázatok már most 
folyamatban) 
 
 
 
3) Pályázati keret a járásközpontok számára 
 
Kifejezetten 2023-as évben megvalósuló kiemelt kulturális rendezvény 
támogatása az EKF régió járásközpontjaiban. Legfeljebb 50 millió 
Ft/járásközpont támogatás erejéig a Veszprém-Balaton 2023 régióban a 
település kulturális arculatát hosszú távon is erősítő nagyrendezvények 
előkészítését és megvalósítását támogatja az EKF. 
 
 

 
4) A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által megvalósított projektek, 

produkciók lehetséges helyszínei 
 
A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által megvalósítani tervezett saját projektek 
számára a lehetséges helyszínek minden esetben az EKF-tagság mellett 
döntő, a hozzájárulási díjat befizető településeken kerülnek kiválasztásra. 
 
 

Kommunikációs 
együttműködések 

 
1) Már meglévő és működő projektek, rendezvények kommunikációs és 

marketingtámogatása 
 

Kommunikációs együttműködések a már létező események, 
kezdeményezések vonatkozásában. Az EKF 2021-2023 között, felfutó 
jelleggel erőteljes hazai és nemzetközi kommunikációs kampányt valósít 
meg. E kampány során partnerséget tervezünk a régió kisebb-nagyobb 
meghatározó kulturális rendezvényeivel, amely révén kölcsönösen erősítjük 
egymás (az EKF brand és a partner rendezvény) hazai és nemzetközi 
ismertségét. 
 

 









 
 
 
 
 
 

                     Beszámoló 
 

 a Közösségi ház és a Könyvtár 
              2020. évi munkájáról 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úrkút, 2021. január 28. 
Készítette: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna



 Az intézmény 2020. évi tevékenységét bemutató beszámolóm rendhagyó. Ennek 

legfőbb oka, hogy az egész évet nagymértékben meghatározta és befolyásolta a koronavírus 

járvány, az ezzel járó megszorító intézkedések, rendeletek, az intézmény hetekig zárva tartása. 

Sajnos elmaradt az „élet” a közösségi házban. Elmaradtak a programok, rendszeres 

klubfoglalkozások, művészeti csoportok összejövetelei, sporttevékenységek, megbeszélések 

stb. 

 

Közösségi ház 

           

Rendszere klubfoglalkozások, művészeti csoportok összejövetelei 

      -    Úrkúti Nemzetiségi Tánccsoport: minden hétfőn: 16.00 – 18.00 

                                          Kapcsolattartó: Rankl Angéla 

- Jóga tanfolyam: minden kedden: 18.45 – 20.15 

Vezető: Egyed-Szűcs Nikoletta jógaoktató 

      -    Pilates torna: minden szerdán : 18.00 - 19.00 

                                          Vezető: Véghelyy Ilu diplomás Pilates edző 

- Acro Dance Rock & Roll SE Tánctanfolyam 

      minden pénteken 15.15 - 16.00  óvodásoknak 

          16.00 – 19.00 iskolásoknak                                

                                          Vezető: Károlyiné Klespitz Katalin 

 

2020. március 17-től  - június 18-ig, majd november 11-től ismételten a közösségi ház 

zárva tartott a kormányrendelet értelmében a járványhelyzet miatt. 

 

 

Könyvtár 

- a könyvtár heti 30 órában tart nyitva, az olvasók igényeit figyelembe véve. 

- továbbra is az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

(KSZR) látja el a könyvtári feladatokat (dokumentum – ill. folyóirat vásárlás, 

rendezvények finanszírozása és támogatása stb.), melybe az ajkai Nagy László Városi 

Könyvtárt is bevonta. 

- dokumentum állományunk folyamatosan gyarapodik. 

- könyvtárunk 2020-ban a KSZR keretén belül kapott egy új számítógépet (olvasói 

- használatra), egy új számítógépasztalt (olvasói használatra) és 2 db mozgó könyvtári 

             polcot, mely segíti a rendezvények könnyebb megtartását a könyvtárban. 



A könyvtár feladatai: 

- A község nyilvános könyvtári ellátása (szolgáltatások, az állomány – vásárlással 

történő - folyamatos frissítése, ellenőrzése, követelmény a kölcsönzési nyilvántartások 

naprakész, pontos vezetése. Pl. munkanapló, beiratkozási napló) 

- A helyi általános iskola teljes körű könyvtári feladatainak biztosítása.       

- Törekszünk a lakók igényeit maximálisan kielégíteni (figyelembe véve az életkori 

sajátosságokat, olvasási szokásokat). Olvasóink főként a szépirodalmi könyvek iránt 

érdeklődnek, igénylik a friss, napjainkban megjelenő irodalmat. 

- A község lakói számára a könyvtár német nyelvű (nemzetiségi) irodalmat, emellett 

helyismereti és helytörténeti kiadványokat is gyűjt. 

- 2020 januárjától ismét előfizettünk néhány közéleti folyóiratra, hetilapra /Kiskegyed, 

Nők Lapja, Praktika, Otthon, Kiskegyed Konyhája, Kertbarát Magazin, Garfield / 

Olvasóink is szívesen ajánlanak fel általuk vásárolt, friss közéleti magazinokat, a többi 

olvasó örömére. 

- Úgy gondolom, hogy a mindenféle érdeklődést kielégítő magazinok idén is méltóan 

kivívták a különböző korosztályú olvasók elégedettségét, örömét. 

 

 

  A könyvtár nyitvatartása és szolgáltatásai: 

       A koronavírus járvány a könyvtár életét is nagy mértékben befolyásolta. 

━  március 17-től – május 18-ig zárva voltunk az olvasók előtt. Kapcsolatot 

folyamatosan tartottuk velük, ha bármi kérdés felvetődött (online, messenger, 

facebook könyvtári oldala, illetve telefonon), de semmiféle szolgáltatást nem 

nyújthattunk. A könyvtárban belső munka folyt. (állomány átnézése, könyvek javítása 

könyvrendelés stb) 

━  május 25-től – június 18-ig részleges szolgáltatást nyújtottunk. Igazodtunk más 

            könyvtárakhoz és a kormányrendelethez. Könyvkölcsönzést és könyvvisszavételt 

            biztosítottunk külön időpontban a 65 év feletti és alatti olvasóknak, a kötelező védelmi 

            szabályok betartásával. 

     -     június 18-tól a könyvtár a régi megszokott nyitvatartással működött. Alapszolgáltatást 

           nyújtottunk. (könyvkölcsönzés-és visszavétel) Helyben használat, internetezés és 

         csoportos foglalkozás azonban nem lehetett. 

  -     november 11-től a kormányrendelet értelmében először 30 napra ismét zárva voltunk, 

        de ez kitolódott év végéig. 

 



  Természetesen a kapcsolatot ugyanúgy tartottuk az olvasókkal, mint tavasszal, de éreztük, és 

ők is jelezték, hogy ebben a válságos helyzetben és időszakban, amikor mindenki félve 

mozdul ki otthonról, az olvasás még fontosabb helyet kapott, így nem hagyhattuk magukra 

az olvasókat.  December 14-től, más könyvtárakkal megbeszélve ugyan nem nyithattunk ki, 

de éreztük, hogy szolgáltatást kell nyújtanunk. Így minden nap előzetes megbeszélés alapján 

(online, telefon), adott időben jöhettek a könyvtárba, a kötelező védelmi szabályok 

betartásával. 

   

   Könyvtári rendezvények: 

 
- február 5-én „Először a könyvtárban” könyvtári foglalkozás az ált. Iskola 2. 

osztályának. (Ismerkedés a könyvtárral, beiratkozás, könyvtár-és könyvhasználati 

szabályok megismerése) 

- június 26-án „Dínók nyomában” interaktív foglalkozás óvodásoknak a közösségi ház 

udvarán. 

- július 2-án „Stresszoldás – Önismeret – Kineziológia” címmel előadás. 

- szeptember 14-től „Vendégeink voltak…” címmel kiállítás. Összegyűjtöttük azokat a 

felnőtt és ifjúsági-gyermek írókat, akik az elmúlt években vendégeink voltak író-

olvasó találkozóinkon. 

- október 9-én  „Találkozás Sándor Erzsivel” író-olvasó találkozó. 

 

 

Statisztikai adatok: 

           - a könyvtár állománya: 6343 db (2020. december 31-i adat) 

           - gyarapodás 2020-ban: 100 db saját vásárlás, 154 db KSZR vásárlás, 9 db ajándék 

          - könyvtárhasználati forgalmi adatok: 

 

 
     2020. év  

 

Látogatók száma összesen: 
ebből 14 alatti: 

       1693 
         540  

 

Beiratkozott olvasók összesen: 
ebből 14 alatti: 

         169 
           70  

 

Kölcsönzések száma összesen: 
ebből 14 alatti: 

       1499 
         468  

 

Kölcsönzött dokumentumok összesen:        5398  
 

Helyben használat összesen:            13  
 

Könyvtárközi kölcsönzések száma:          111  
 



Könyvtárhasználati órák száma:              1  

Új beiratkozók száma            23  
 

 

Tapasztalatok: 

- Az évente rendelt könyveink tetszést váltanak ki és igen népszerűek az olvasók 

körében. A szép számú vásárlásokkal elértük, hogy a községnek egy gazdag, jól 

felszerelt és működő könyvtára van. Az olvasók kérik és elvárják az újdonságokat. 

- A legkeresettebbek még mindig a szépirodalmi művek. 

- A könyvtár állománya széles körű, mindenki megtalálja a maga szórakozásához, 

kikapcsolódásához szükséges könyveket, dokumentumokat. 

- évről-évre növekvő anyagi keretet nyújt a helyi önkormányzat a könyvvásárlásra, így 

jobban ki tudjuk szolgálni az olvasók igényeit. 

- Úgy érzem, hogy jó a könyvtáros – olvasó kapcsolat. Az olvasók bátran és bizalommal 

fordulhatnak a könyvtároshoz. Arra törekszem, hogy évről-évre minél többen 

megismerjék és szeressék a könyvtárat, illetve az olvasást, és a legtöbbet tudjuk 

nyújtani az olvasóknak. Ennek az alapfeltétele, hogy közel kerüljünk hozzájuk, minél 

többet beszélgessünk velük, ismerjük meg olvasási szokásaikat, véleményüket, 

igényeiket. Nagyon fontos számomra, hogy olvasóim örömmel jöjjenek és 

megelégedettséggel távozzanak. 

- Úgy érzem jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, remélem a jövőben is – a 

lehetőségekhez képest – támogatni tudják munkámat. 

 

 

 






