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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

 
amely létrejött 

 

egyrészről Gyermely Község Önkormányzata 

 Székhely: 2821 Gyermely, Petőfi tér 1. 

 Adószám: 15385767-2-11 

Képviselő: Kókai Rita polgármester 

  

 (a továbbiakban: Megbízó), 

 

másrészről Gyermelyért Faluvédő Egyesület 

 2821 Gyermely, Petőfi tér 1. 

 Adószám: 18602968-1-11 

Számlaszám: 58600537-11032182 

Képviselő: Bederna Zoltán elnök 

  

(a továbbiakban: Megbízott) 

 

a továbbiakban együttesen Felek között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

A Megbízott vállalja a Megbízó Szakmai és kulturális együttműködés a határ menti turizmus 

fejlesztéséért/SKHU/WETA/1901/4.1/207 számú, az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló pályázatának 8.2/4. pontjában 

szereplő rendezvények megszervezését a Megrendelő által előzetesen megjelölt helyszíneken 

és időpontokban az alábbiak szerint: 

 

Rendezvény Jellemzők, technikai paraméterek, feladatok 

Szakmai konferencia 

rendezvény szervezése 50 fő 

részére a Gyermelyi 

Borbarangoló Borút 

rendezvényhez kapcsolódva 

2021. június 26.  

Helyszín: Gyermely, 

Szőlőhegy 

Étkezés, frissítők, anyagköltség, tolmácsolás, szervezési és technikai költségek. 

 

Konferencia megszervezési feladatai részletesen: 

Előadók biztosítása a konferenciára 

Helyszín biztosítása, kialakítása, technikai előkészítés 

Kóstolás, frissítők, étkezés 50 fő részére 

Kapcsolattartás, egyeztetés a Borbarangoló Borút szervezőivel, helyi 

termelőkkel, projektpartnerekkel 

Kommunikáció, adminisztráció 

A járványügyi szabályok betartása! 

Cserkésztábor szervezése 

Gyarmatpusztán 

Helyszín: Gyarmatpuszta, 

Erdei Iskola 

2021. július-augusztus 

közös egyhetes táborozás 15 kürti fiatal és 30 gyermelyi diák részére. Szállás, 

étkezés, táborvezetők díja, anyagköltség, programszervezés, belépő díjak, 

technikai költségek, egyéb felmerülő költségek.   

15 kürti fiatal gyarmatpusztai  táboroztatása, szakmai munkájuk segítése 

30 gyermelyi résztvevő / 10-13 évesek napközis táboroztatása 

 

Feladatok részletesen: 

Időpont: Július 5-9. 

45 fő résztvevő napközis táboroztatása napi háromszori étkezéssel 

2x2 órás cserkész program/nap 
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Felügyelet a szabadidőben 

Kirándulás, játék 

A kürti résztvevők elszállásolása, számukra plusz 2 étkezés biztosítása/nap 

A járványügyi szabályok betartása! 

Ifjúsági alkotótábor 

szervezése  

2021. aug. 2-6-ig 

Helyszín: Gyermelyi 

Általános Iskola 

ellátás, anyagköltség, programok a táborban – közös egyhetes kézművestábor, 15 

kürti és 15 gyermelyi diák részére – étkezési költségek, szállásköltség, 

anyagköltség, programszervezés, táborvezető díja, technikai költségek, egyéb 

felmerülő költségek.  

 

A járványügyi szabályok betartása! 

 

Feladatok részletesen: 

2x2 órás kézműves szakmai program/nap 

A kézműves feladatok olyan jellegűek legyenek, amelyek során egymás 

települését jobban megismerhetik a résztvevők, illetve a saját településüket 

bemutathatják 

Napi 3 étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

Felügyelet a szabadidőben 

 

30 fő 10-13 éves gyerek bevonása a tábor programjába 

A foglalkozásokhoz szükséges anyagok és eszközök személyre szabott 

előkészítése, tematika  

Borünnep megszervezése 

Gyermelyen  a Gyermelyi 

Tészta 50. Szülinapjához 

kapcsolódva 

Gasztronómia és kultúra 

kapcsolata 

2021. szeptember 4.  

Helyszín: Gyermely, 

Faluközpont 

helyi kistermelők részvételével, termékbemutatóval, termékkóstolóval, kulturális 

programokkal.  

Résztvevők, látogatók száma 1000 fő. 

Étkezés, frissítők, hangosítás, világosítás, fellépők díja kb. 2x1,5 óra, 

reklámköltség, marketing, rendezvényszervezés. 

 

Feladatok: 

Borünnep programblokk megszervezése 

Meghívások, kommunikáció intézése, kezelése 

Helyszín biztosítása, kialakítása, hangosítás, technika biztosítása 

Programblokk (2x1,5 órás) megszervezése a színpadon és a sátorban, a fellépők 

koordinálása 

Helyi és vendég kistermelők, kézművesek kirakodóvására megszervezése 

Helyi és vendég borosgazdák bemutatkozása, borkóstoló 

Fotókiállítás koordinálása 

Adminisztráció (1000 fő résztvevő fotódokumentálása) 

A járványügyi szabályok betartása! 

 

 

 

II. MEGBÍZÁSI DÍJ 

 

1.  A Megbízott a jelen szerződés I. pontjában foglalt kötelezettségei ellenében 2.232.000 Ft 

megbízási díjra jogosult (Megbízott alanyi adómentes). A Megbízott két számla kiállítására 

jogosult. A díj 50%-ának megfelelő számla kiállítására az 1. rendezvényre vonatkozó 

teljesítésigazolás után kerülhet sor, aminek kifizetése - számlaszámra utalással - a számla 

kiállítását követő 8 napon belül történik. A második számla kiállítására (50%) a 3. 

rendezvényre vonatkozó teljesítésigazolás után kerülhet sor, kifizetése - számlaszámra 

utalással - a számla kiállítását követő 8 napon belül történik.  

 

2. A teljesítési díj részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes rendezvények lezárását 

követően 8 napon belül teljesítési igazolás készül. Jelen szerződés a 4. rendezvényre 

vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően tekinthető teljesítettnek.  
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III.  A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A Megbízott feladata a rendezvények szervezése szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszköz, 

berendezés, tárgyi és személyi feltételek biztosítása az I. táblázat szerint. 

 

2. A Megbízott biztosítja a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközök beállítását, 

össze- és szétszerelését, továbbá a rendezvények kezdő időpontjától azok végéig a tárgyi 

eszközök rendeltetésszerű használatát.  

 

3. A Megbízott feladata az előre egyeztetett időpontban megrendezésre kerülő rendezvény 

kommunikációjának elindítása, a rendezvény kötelező arculati elemeivel, pontos adataival és 

időpontjával, leírásával és információkkal. Kommunikációs eszközök: plakátok a 

rendezvényekhez 20 példányban, online jelentkezési lapok a táborokhoz.  

 

 

IV.  A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

    

 

1. A Megbízó a rendezvényekhez biztosítja a következőket: helyszín, közművek, kommunikáció 

a befogadó rendezvény szervezőivel (amennyiben releváns), a pályázatból vásárolt eszközök. 

 

2. A Megbízott biztosítja a rendezvények kommunikációs elemeit, bonyolítja a hivatalos 

meghívásokat. 

 

 

V. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

A Felek rögzítik, hogy ha a Megbízott ezen szerződést hibásan vagy nem teljesíti, a Megbízó 

jogosult a szerződéstől elállni, a már kifizetett számlákat teljes egészében vissza kell fizetni.  

 

 

 

Rendezvény 

Nettó 

egységár 

Ft 

Áfa 

% 

Bruttó 

összesen 

Ft 

Szakmai konferencia rendezvény szervezése 50 fő részére a Gyermelyi 

Borbarangoló Borút rendezvényhez kapcsolódva 

2021. június 26.  

417600 0 417600 

Cserkésztábor szervezése Gyarmatpusztán 

2021. július - augusztus 

 

360000 0 360000 

Ifjúsági alkotótábor szervezése  

2021. aug. 2-6-ig 

1058400 0 1058400 

Borünnep megszervezése Gyermelyen  a Gyermelyi Tészta 

Születésnapjához kapcsolódva 

Gasztronómia és kultúra kapcsolata 

2021. szeptember  4.  

396000 0 396000 

 Összesen:     2232000 
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VI. VIS MAIOR 

 

1. A Felek megállapodnak, hogyha a rendezvény kedvezőtlen időjárási körülmények esetén 

biztonság technikai okokból szabadtéri helyszínen nem tartható meg, belső helyszínt keresnek 

a lebonyolításhoz, a rendezvény nem marad el. A Felek megállapodnak, hogy az Országos 

Meteorológiai Szolgálat előrejelzését irányadónak tekintik. 

 

2. A Felek rögzítik, hogy a járványügyi helyzet kezelésével kapcsolatos esetleges intézkedések 

és rendelkezések befolyásolhatják a rendezvények megtartását. A Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben a hatályos járványügyi rendelkezések okán nem kerülhet megtartásra valamely 

rendezvény, úgy a Felek azt Vis Maior eseménynek tekintik, és nem minősül egyik Fél 

részéről sem szerződésszegésnek. Ebben az esetben a Felek a II./2. pont leírt részletezés 

szerint elszámolnak, a már kifizetett számlákat figyelembe véve úgy, hogy kizárólag csak a 

megtartott rendezvények kerüljenek kiegyenlítésre.  

 

VII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. Bármelyik Fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatállyal felmondani a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén, köteles azonban a felmondás közlését megelőzően a szerződésszegő 

Felet a szerződésszegés orvoslására 8 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítással 

felhívni. 

 

2. Póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Fél azonnali hatállyal megszüntetni a szetrződést a másik 

fél felé közölt írásbeli felmondással, amennyiben a másik Fél felszámolás, csődeljárás, vagy 

végelszámolás hatálya alá került. 

 

 

VIII. A FELEK KAPCSOLATTARTÁSA 

 

1. A szerződés teljesítése során a Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik Fél köteles a másik 

Felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése 

akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.  

 

2. A Megbízó kinevez egy felelős személyt, aki a szerződés megvalósításáért felelős, azzal a 

felhatalmazással, hogy ő az elsődleges kapcsolattartó személy, és aki három (3) munkanapon 

belül reagál Megbízott felvetéseire.  

 

3. A Megbízott kinevez egy felelős személyt, aki a szerződés megvalósításáért felelős, azzal a 

felhatalmazással, hogy ő az elsődleges kapcsolattartó személy, és aki három (3) munkanapon 

belül reagál Megrendelő felvetéseire.  

 

4. A Megbízó oldaláról kapcsolattartó, nyilatkozattételre jogosult személy: 

 

Neve: Tóth Ágnes 

Telefonszáma: +36 30 773 3054 

E-mail címe: szervezes@gyermely.hu  

 

5. A Megbízott oldaláról kapcsolattartó: 

Neve: Bederna Zoltán 

Telefonszáma: +36 30 298 8313 

E-mail címe: bedernazoltan@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:szervezes@gyermely.hu
mailto:bedernazoltan@gmail.com
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IX. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű 

aláírásával ellátva történhet. (A szerződés mellékletét képező feljegyzés formájában.) 

 

2. A szervezés során Felek tekintettel lesznek a járványügyi szabályok változásaira. Amennyiben a 

törvényi változások a megrendezés előtt álló rendezvényt befolyásolják, akadályozzák, vagy 

esetleg lehetetlenné teszik, Felek egymással egyeztetve változtathatnak a tematikán, időponton. A 

változtatásnál a szabályok betartása mellett a legfőbb szempont, hogy ez az indikátorokat és a 

költségvetést nem érintheti. Felek törekszenek arra, hogy a 4 db projektrendezvény megvalósuljon. 

 

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

4. A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

Kelt: Gyermely, 2021. június 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ______________________________   _____________________________  

  

 Megbízó Megbízott 

 Kókai Rita polgármester Bederna Zoltán elnök 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Kelt: Gyermely, 2021. június 10. 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

                Zsebők-Gurin Marianna   
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