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MpcÁrraponÁs
n VnrENcn Konzó És szABADsTRAND HaszNÁrarÁnór

amely létrejött egyrészről: Velence Város Önkormányzata (2481, Velence, Tópart u.

26, adószám: 1,5363107-2-07, statisztikai számjel: 15363107-8411-321,-07, képviseli:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester), mint Önkormányzat, a továbbiakban

Önkormányza|

másrészről: Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2481, Velence,

Tópart u. 26, adószárn: 153631,07-1,-07, statisztikai számjel: 153631,07-841'l,-325-07,

képviseli: Dr, Papp Gyula Gábor címzetes íőjegyző), mint Hivatal' a továbbiakban

Hivatal,

harmadrészről: a GOMI Rendezvényszervező és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségú Tarsaság (GOMI Kít, 2481Velence, Strand utca 25., adőszám: 10949597-

2-07, Cg.: 07-09-016010, képviseli: Görgicze Zoltán igyvezető), mint Üzemeltető, a

továbbiakban: Üzemeltető

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I.Előzmények

1. Felek rögzítk, hogy a ,,Velencei-tó Kapuja" projektben meg,valósult és támogatásból
kialakított Velence Korzó és szabadstrand (2481, Velence, Tópart u. 47.) az
Önkormányzat tulajdonát képezi. A Velence Kotzó és szabadstrand létesítményt az
Üzemeltető üzemelteti és az etíe irányuló szetződés alább idézett felhatalmazásával
bír:

,,A ,,Velencei-tó kapuja" elnevezésú projekt egyedüli gazdájával Velence
Város Önkormányzatáva| eredményes közbeszetzési ehjárás után, a

Bérbeadó a Velence Korző Szolgáltatőház (1368 / 28lvsz. alatti ingatlanon
megvalósuló több célú kereskedelmi létesítmény) üzemeltetésére,
hasznosítására üzemeltetési szerződést kötött, mely üzemeltetési
szerződés alapján a Bérbeadó jogosult az általa kiválasztott harmadik fél
tészére az üztethelyiségeket, területeket bérbe adni, bérleti jogát
értékesíteni és a bérlőkkel önállóan inegállapodást kötni. ,,

2. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos, valamint a
Hivatal, mint a tulajdonos egyik szerve jogosult a Velence Korző és szabadstrand,
valamint a hozzá kapcsolódó egyéb íunkciók jelen megállapodásban rögzített
feltételek szerinti használatára. Felek megállapodnak abban, hogy az események,
rendezvények színvonalas lebonyolításához szükséges feltételeket előzetesen ésszerú
időtartományon belül egyeztetik
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3. Felek rögzítik, hogy a Hivatal a Velence Város Önkormányzatának az egyes
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairől, valamint az azokért
íizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011,.(V.23.) szárnú önkormányzatt rendelete
(továbbiakban: Ör.) alapján a Hivatalban bejelentkező természetes személyek részére
munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig térítésmentesen (1ogszabályí előírás szerint) a

Kastély épületében lév ő házassá gkötő termet biztosítla 1,5 íőig.

II. Velenc e Korzó Díszteremének használata

1. A Hivatal használati ioga házasságkötés. illetve anyakönyvi tevékenységhez
kapcsolódó ünnepség (továbbiakban eg.yüth anyakön}rvi esemény) me8taítása
céliából:

1,!l,. Az Ör, 1. mellékletének 4. pontja alapján az anyakönyvi eseményeket a
Hivatali helyiségeken kívül a Velence KorzóDísztermében is meg lehet tartani.

'l,.2. Az anyakönyvi események megtartása érdekében a Hivatal az alábbi
al ap s zo| gál tatá s oka t bizto sít1 a:

o anyakönyvvezetői szertartás, az ezzeljárő íeladatok, és az ezekhez tartozó
költségek;

o esküvőiszertartásonként:
* kenyér díszcsomagolásban,
* bor címkével,
n anyakönyvi kivonat plüss borítóban,
* emléklap,
* 1 üveg pezsgő (legfeljebb 5 fő részére),

1,3. Az anyakönyvi esemény Velence Korzó Dísztermében történő megtartásának
díja: bruttó 40.000 Ft. A Hivatal a megrendelők által megfizetett, bruttó 40.000.- Ft
díjról szám7át bocsát ki a megrendelők részére.Ezen összegből bruttó 25.000.- Ft a
Hivatal köttsége, A további bruttó 15.000,- Ft költségről az Üzemeltetó a Hivatal
részéte számlát bocsát ki, melynek átatalásfuól a Hivatal 8 napon belüi
gondoskodik. Az Üzemeltet:ő által kíszárrú,ázott bruttó 15.000.- Ft/anyakönyvi
esemény költsége magában foglalja:

o hútés,
o íűtés,
o világltás,
o mosdó, öltözködő helyiség hasznáIata,
o l1íthasználata,
o 2 db parkolóhely biztosítása,
o terem berendezése,
o takarítás
o eszközhasználat
o hangosítás
o mosatás

1,.4. Az Üzemeltető az anyakönyvi események alapszolgáltatásához az 1,3.

pontban íelsoroltakat külön térítés nélkül biztosítia a megrendelők részére,
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1.5. További igény esetén az Űzemeltető jogosult a rendezvényt megrendelővel
külön megállapodást kötni az igényelt szolgáltatásra és arrrrak díjazásfua (pl:
terem íeldíszítése, dekorációja, további parkoióhelyek biztosítása, állőÍogadás,
pezsgős koccintáshoz íelszo|gálás 5 íő felett, zeneszo|gáltatás, stb.).

1.6. Az anyakönyvi esemény lebonyolítása érdekében a Hivatal feladata:
o A megrendelt anyakönyvi esemény regisztrálása, és jelzése az Üzemeltető

1.8.3. pontjában meghatározott megbízottja ÍeIé, illetve az idópont
me gf elel ősé gének v ísszajelzése a me gTendel ő f elé.

o Megrendelő részére az anyakőnyvi esemény 1.3 pontjában meghatározott
tel|es díjától szám7a kiállítása.

o A jogszabályb an meghatározott admini sztr ációs feladatok elv égzése,
o Egyéb, az anyakönyvi esemény megtartása szempontjából lényeges

i níormác i ó átadás a, e gy e ztetése az Ü zeme ltet ő me gbí zot! áv al.
o Az anyakönyvi esemény elótt egy órával helyszínre érkezés és a Hivatal

által biztosított ajánd ékok elhelyezése.
o szertattáslevezetése.

L.7.

o

o

o

lítása érdekében feladata:
Időpont-e gy eztetés a Hivatallal a megfelelőség kérdésében,
Kapcsolattartás a Hivatal 1.8.2, pontjában meghatározott
kapcsolattartójával,
Megrendelő további igényeinek rögzítése, leegyeztetése, ismertetése a
Hivatal kapcsolat tartőjáv al,
A Hivatal rnegbízottla tészére egyéb, az anyakönyvi esemény megtartása
szemp ontj ából lénye ges iníorm ácíó átadása, egy eztetése.
Rendezvényenként a Hivatal kapcsolattartójának írásbeli tájékoztatása a

megrendelővel egyéb kérdések tekintetében kötött szetződésról, melynek
megfelelően a Hivatal kapcsolattartója az esküvői szertartásra felkészülhet.
A Dísztermet a szertartás megtartására alkalmas, alkalomhoz illő állapotba
előkészíti szertartás előtt minimum egy órával.

1,.8. Kapcsolattartók:
1.8.1. Az Önkotmányzat tészéről: Oláhné Surányi Ágnes polgarmestér (Tel.:

22/589-416, E-mail: hivatal@velence.hu), illetve az általa megbízott
személy.

1,,8,2. A Hivatal részéről: Máthay Erzsébet anyakönywezető, (TeI.:22/589-417,
E-mail : anyakonyv@velence.hu).

1.8.3. Az Üzemeltető részéről a GOMI IGt. megbízottja: szerződéskötéskor
Blaskó Anikó létesítmény igazgatő (Tel.: 30/678 2886 E-mail: a.blasko@t-
email.hu).

2. Az Önkormányzat használati ioga:
2.1,, Felek rögzítik, hogy a tulajdonos Önkormányzatot a Díszterem
térítésmentes hasznáIata illeti meg képviselő-testületi ülések megtartása
érdekébery általában havi egy alkalommal hétköznap, de Felek rögzítik, hogy a

rendkívüli ülések, illetóleg az ünnepi ülések tekintetében ennél többszöri
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hasznáIat is előfordulhat. Ebben az esetben is időpont egyeztetés az ésszerű
idótartományon belül.

3. Felek rögzítik, hogy Felek jogosultak a jelenlegi és korábbi gyakorlatnak
rnegfelelőerl az anyakönyvi események, illetve a színvonalas egyéb események
rnegtartása érdekében a Velence Korzó Dísztermét ajárrlani az étdeklődőknek.

III. Az Önkormányzat részére biztosított egyéb használati iogok

1. Felek figzítik, hogy a Velence Kotzó és szabadstrand egész területének ingyenes
használata illeti meg az Önkormányzatot a Velence Város Születésnapiához
kapcsolódó rendezvények megtartása céljából, melynek részletes programját a
szervezők az Üzemeltetővel előzetesen egyeztetik. Az adott rendezvényhez
szükséges összes hatósági engedélyt az Önkorm ányzatbeszetzi, illetve gondoskodik
a rendezv ényhe z ka pcs o1 ó d ó s zab ály ok be tartás ár ő1, b etar tatás ár ól.

2. Egyéb önkormányzati, önkormányzati intézményi rendezvények esetén az
érdekelt Felek egyedi megállapodást kötnek a Velence Korzó és szabadstrand
használatáról, illetve az igénybevétel kapcsán esetlegesen jelentkező költségek
viselése tekintetében.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást az aláírástól kezdődően
határozatlan időre kotik meg.

2. Üzemeltető köteles biztosítani mind az anyakönyvi események, mind pedig egyéb
rendezvények kapcsán a Velence Korzó és szabadstrand, illetve létesítményeinek
rendeitetésszerű hasznáIatra alkalmas állapotát. Ennek elmulasztásáért felelősséget
vállal.

3. Felek rögzítlk,hogy a fulajdonos Önkorm ányzatnem járul hozzáa Velence Korzó
és szabadstrand területén és létesítményein/létesítményeiben váIasztási hirdetések
elhelyezés éhez, és v áIasztási rendezvények me gtartás áho z.

4. A Velence Korzó és szabadstrand területén és épületeiben politikai párt
rendezvények, pártprogramok, politikai kampányrendezvények, politikai gyúlések,
választási gyúlések, a jelöló szervezetek és jelöltek által tartott politikai rendezvények
nem tarthatóak, továbbá egyéb politikai kampánytevékenység sem folytatható.

5. AzÜzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonos Önkorm ányzat IV /3,
ésIY/4. pontban foglalt fulajdonosi rendelkezését a létesítmény területén helyiséget
bérlők tudomásáta hozza, és betartatja, Ennek elmuiasztásáből eredő mindennemú
felelősség az Üzemeltetőt terheli.
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6. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozoft egyéb
rendezvények szerv ezésér e az ü zemeltető önállóan jogosult azza\, hogy felelősséget
vállal a jogszabályok teljes körű betartásáért, és előzetesen írásban tájékoztatla az
Önkormányzatot.

7. |elen megállapodás megkötését a Képviselő-testtilet 131, / 201,4.(VII.30.) szárnú
határ ozatáv al jóv áhagy ta.

8. Felek 2015. januárlában a tapasztalatok birtokában egyeztetnek és a szükséges
v álto ztatás okat eszkozl ik.

9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a vonatkozó
jo gszabályok rendelkezései az ir ány adó ak.

Felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akarafukkal mindenben
megegy ezőt, jőv áhagy ólag írták aIá.

Velence, 201,4. augusztus 31.
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GOMI Kft.

Dr. Papp Gyula Gá
címzetes főiegyző

velence város
Polgármesteri Hivatala


