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amely létrejött egyrészrıl 
 
Budakeszi Önkormányzat Képvisel ı-testülete  (képv.: dr.Csutoráné dr.Gyıri 
Ottília polgármester, KSH szám: 15390022-7511-321-13, adószám: 15390022-2-13, 
bankszámlaszám:11742348-15390022)                                                                  
2092 ,Budakeszi ,Fıutca 179.(továbbiakban:Budakeszi Önkormányzat), 
  
másrészrıl pedig: 
 
Budakeszi Kompánia Színházi M őhely Közhasznú Alapítvány  (alapító és 
mővészeti vezetı: Lukács László,2092 Budakeszi, Székely utca 39. sz. alatti lakos) 
 
(a továbbiakban együttesen:Szerzıdı Felek)között az alábbi feltételekkel a kulturális 
javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl,a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997.évi CXL törvény 79.§ - a alapján az alábbiakban 
állapodnak meg: 
 
 

1. Budakeszi Önkormányzat a fenti megállapodás alapján megbízza a                         
Budakeszi Kompánia Színházi Mőhelyt nyilvános színházi elıadások 
létrehozásával és bemutatásával Budakeszin és a környezı 
településeken. 

 
2. A Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely Kötelezettséget vállal évi 5 

produkció repertoárszerő elıadására, valamint 3 új bemutató 
elkészítésére, évadonként 20 elıadás megtartására. A Budakeszi 
Kompánia Színházi Mőhely a fenti elıadásokat Budakeszin, illetve 
amennyiben igény merül fel, akkor más helyszíneken is megtartja. A 
Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely vállalja, hogy a Budakeszi 
Önkormányzat és intézményei által rendezett jótékonysági 
rendezvényeken a tárgyévben - elızetes egyeztetés után - három 
alkalommal térítés nélkül fellép.  

 
 

3. Szerzıdı Felek tudomásul veszik azt, hogy a Budakeszi Kompánia 
Színházi Mőhely – amelynek alapítója Lukács László (2092 
Budakeszi, Székely utca 39. sz. alatti lakos), mint a budakeszi Mezei 
Mária Alapfokú Mővészeti Iskola vezetıje – a Pest Megyei Bíróság 
elıtt 1. Pk.60.217/2001.sz.alatt lett bejegyezve. Nyilvántartási szám: 
AM-2113. Képviselı: Gyevi-Bíró Eszter (1116 Budapest, Sáfrány 
u.52.) 

 
 

4. A Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely kötelezettséget vállal arra, 
hogy az    elıadásokra kitőzött darabokban játszó színészekkel a 
szerzıdést megköti elızetes egyeztetés után, vállalja azoknak a 
helyszínen való megjelenését és a honoráriumok kifizetését. A 
Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely vállalja a díszletek, jelmezek 
helyszínre szállítását, felállítását, elbontását. Figyelemmel kíséri a 
szerzıi jogokat, és a jogdíjakat idıben befizeti. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

5. Szerzıdı Felek megállapodnak abban is, hogy Budakeszin az 
elıadások megtartására az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban 
vagy a Széchenyi István Általános Iskola dísztermében kerül sor, míg 
a vidéki elıadások helyszíne utólagos kijelölés tárgyát képezi. A 
Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely az elıadásokra kitőzött 
darabok kiválasztásánál kikéri a helyszínt adó intézmény vezetıjének 
a véleményét a repertoár darabok bemutatásáról, az idıpontokat úgy 
határozza meg, hogy a lakosság számára elérhetı legyen. 

 
 

6. A Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely az általa mőködtetett 
reklámtevékenységén keresztül népszerősíti a közös színházi 
együttmőködést és a produkciókat. Amennyiben igénylik, úgy nézı-
színész találkozót szervez, illetve egyéb kísérı rendezvényt, amelyek 
térítésmentesen vehetık igénybe. A  Budakeszi Kompánia Színházi 
Mőhely hozzájárul ahhoz, hogy az elıadásokat a Budakeszi városi 
televízió rögzítse és azokat térítésmentesen sugározza. 

 
7. Szerzıdı Felek megállapodnak abban is, hogy a Budakeszi 

Kompánia Színházi Mőhely az elıadásonként elıre megállapított 
jegyek eladásából származó bevételt teljes egészében átadja az 
elıadást lebonyolító intézmény részére.  

 
8. A Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely vállalja, hogy az  

Oktatási,Közmővelıdési és Jogi Bizottsággal egyeztetett éves 
bemutatóprogramjának  mősortervét tárgyév  …………. - ig elkészíti 
és a megállapodáshoz csatolja. 

 
 

9. Budakeszi Önkormányzat vállalja azt, hogy a tárgyév folyamán – 
elızetes egyeztetés után – az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ 
színháztermét a hozzá tartozó mőszaki berendezésekkel, öltözıkkel, 
kiszolgáló helyiségekkel a Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely 
rendelkezésére bocsátja. 

 
 

10. Szerzıdı Felek megállapodnak abban is, hogy a fenti 
Együttmőködési Megállapodás határozott idıre 2011. március 23-tól 
2012.március 22.-ig jön létre. Budakeszi Önkormányzat biztosítja azt, 
hogy az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ az elıadások után járó 
kulturális járulékot befizeti. 

 
11. A Budakeszi Önkormányzat a Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely 

részére a fenti megállapodásban írtak alapján ellenszolgáltatás 
nélkül 100.000.-Ft támogatást biztosít, amelyet az alábbi 
ütemezéssel bocsát a Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely 
rendelkezésére: 

 
A 100.000.-Ft támogatást 2011. ………. .-ig átutalja a     Budakeszi 
Kompánia Színházi Mőhelynek a Biatorbágy és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél vezetett 13500304-80000008 számú számlájára. 
 



 
 

12. A Budakeszi Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottsága, illetve Oktatási, Közmővelıdési és Jogi Bizottsága a fenti 
megállapodást megtárgyalta és annak a testület általi elfogadását 
javasolta. 

 
       

13. Szerzıdı Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a fenti 
megállapodásban nem szabályozott esetleges további vitás 
kérdéseikre az 1997.évi CLX. tv., a Ptk., valamint a helyi hatályos 
közmővelıdési rendelet szabályai az irányadók. 

      
 

14. Budakeszi Önkormányzat Képviselı-testülete a ………………számú 
önkormányzati határozatával a fenti megállapodás megkötését 
jóváhagyta. 

 
 
Minek hiteléül a fenti megállapodást, mint akaratunkkal mindenben egyezıt 
helybenhagyólag írtuk alá azzal, hogy annak megtételekor kényszer vagy 
fenyegetés alatt nem álltunk. 
 
 
 
Budakeszi,2011.március  …. 
 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata                   Budakeszi Kompánia Színházi Mőhely 
 
    dr.Csutoráné dr.Gy ıri Ottília                                           Lukács László 
               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 


